
Sok éves hagyomány, hogy au-
gusztus 20-án településünk névadójá-
nak napján, Szent István szobrunknál 
községi ünnepséget tartunk. Ebben az 
évben igazi nyári délutánban volt ré-
szünk. Szabó Gellért polgármesterünk 
köszöntője után rövid kulturális műsor 

következett, az ünnephez méltó tarta-
lommal. Szerepeltek táncosaink, ka-
tolikus énekkarunk, és hallottunk szép 
verset is. Polgármesterünk köszöntötte 
név szerint az elmúlt éves időszak új-
szülöttjeit (19-en vannak), nyugdíjba 
vonult közalkalmazottjait. Szintén sor 

került a 90 éves szépkorúak köszönté-
sére. A jelen lévő Kormos Józsefné Ma-
rika nénit virágcsokorral köszöntötte 
Szabó Gellért. Az ünnepség a Himnusz 
éneklésével kezdődött, és a Szózattal 
fejeződött be.  
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Szüreti Mulatság
A hagyományos szüreti felvonulás és bál Szentkirályon

2018. szeptember 15-én lesz.
A felvonulás 13:30-kor a piactérről indul.

Úticél az Ifjúság Lakótelep, megálló a Sallai és Alkotmány utca
kereszteződésében, valamint a Rákóczi és a Kossuth utca kereszteződésében.

Ezek után jut vissza a menet a Művelődési Házhoz.

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

Este 20 órától asztalfoglalásos szüreti bál, tombolával. 
Jelentkezés a 70/452-3850-es telefonszámon, 2018. 09.12-ig. 

Zenét a MIXER együttes szolgáltatja, 
nyitótánc 21 órakor.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők!
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A képviselő-testület augusztusi ülésén történt
A képviselő-testület 2018. augusztus 

23-án tartotta ülését, ezen 6 képviselő 
volt jelen.

Az első napirendi pontban Szabó 
Gellért tájékoztatta a képviselő-testüle-
tet a helyi népszavazás eredményéről. 
Elmondta, hogy a remélt változatot vá-
lasztotta a falu, amely talán a legkisebb 
beavatkozást jelenti a falunk életébe.

A népszavazás számszerű adatai: 
részvételi arány 57,6 %

I. változatra 18 szavazat, II. változatra 
21 szavazat, II.a. változatra 866 szavazat. 
Ez utóbbi, az érvényesen leadott szavaza-
tok 95,7 %-a, ami viszont igazán a súlyát 
adja, hogy egyúttal abszolút többséget 
is jelent, mivel az összes szavazásra jo-
gosult (1571 fő) 55,1 %-os többségének 
véleményét fejezi ki.

A képviselő-testület határozatba fog-
lalta a népszavazásnak a testületre vonat-
kozó kötő erejét az alábbi tartalommal:

„A képviselő-testület tudomásul ve-
szi, hogy a 2018. augusztus 19-én tartott 
helyi népszavazás eredménye szerint – 
hivatkozva a Helyi Választási Bizottság 

e tárgyban hozott 4/2018. (VIII.19.) hatá-
rozatára – az M44 gyorsutat Kecskemét-
tel Szentkirályon át összekötő útleágazás

a belterületet elkerülő útszakaszt ma-
gába foglaló, 

az érintett 4622. és 4623. jelű orszá-
gos közutak mellékúti besorolását nem 
érintő,

azok mentén egyik oldalon kerékpár-
utat tartalmazó fejlesztéssel valósuljon 
meg.

A képviselő-testület a település-ren-
dezési eszközökről szóló helyi rendeletet 
2019. február 15. napjáig a fenti feltéte-
lek szerint módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a rendelet-alkotáshoz szükséges előké-
születeket megtegye, ideértve a fejlesztés 
részleteit érintő kérdések tisztázását.”

A második napirendi pontban dr. La-
jos Krisztina ismertette, hogy települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelő-
anyag vásárláshoz kapcsolódó támogatá-
sára idén is be lehet nyújtani a pályázatot, 
melyet javasol is. A javaslatot a testület 
elfogadta.

A harmadik napirendi pontban dr. La-
jos Krisztina jegyző arról tájékoztatott, 
hogy a Kis Vuk mini bölcsőde építése 
csaknem befejeződött, hamarosan be-
nyújtható a működési engedély kérelme, 
az épület használatbavételi engedélye 
jogerős. A Képviselő-testületnek szük-
séges szabályoznia az igénybevétel fel-
tételeit, a térítési díj és gondozási díj ös-
szegét, melyet rendelet formájában kell 
megalkotni. A tervezet szövegét a testü-
let tüzetesen átvizsgálta, és megalkotta a 
rendeletet.

A negyedik napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertette a vízi közművek gör-
dülő fejlesztési tervéről szóló előterjesz-
tést, amit a testület jóváhagyott.

A következő napirendi pontok tár-
gyalása zárt ülésen történt, melyen a 
könyvtárosi állásra érkezett pályázatok 
és a szociális tárgyú kérelmek elbírálása 
szerepelt. A könyvtárosi állás pályázatát 
a testület eredménytelennek nyilvánítot-
ta.

Közalapítványi ülés
A Szentkirályért Közalapítvány Ku-

ratóriuma augusztus 22-én tartotta ülését. 
Ennek egyik napirendje az ösztöndíjké-
relmek elbírálása volt. A díjak kiosztására 
a Szentkirály Napja ünnepség keretében 
került sor augusztus 26-án.

A Kuratórium döntése szerint Kir-
schner Máté, Kiss Emília, Kókai-Szabó 
Anna, Kókai-Szabó István, Kokovai Ni-
kolett és Pusztai Réka középiskolások 
egyenként 20 ezer, kitűnő bizonyítvá-
nyáért Barna Klaudia, Festő-Hegedűs 
Kármen és Hajagos Veronika egyenként 

25 ezer forint ösztöndíjat kapott.
A felsőfokú oktatásban részesülő pá-

lyázók közül Nagy Nikolett, Pekár Erika, 
Rohács Veronika és Szabó Nóra egyen-
ként 40 ezer, Kovácsné Takács Bernadett 
és Prikkel Petra kitűnő eredményéért 50 
ezer forintot kapott. 

A Kuratórium napirendjén szerepelt 
még a 2018 decembere utáni mobilte-
lefon és internet-szolgáltatásra érkezett 
szolgáltatói ajánlatok elbírálása. Döntés 
azonban nem született, csak a meglévő 
adatok további pontosítása után határoz a 

Kuratórium ebben a kérdésben.
A díjátadást végző kuratóriumi elnök, 

Csorba Jánosné egy-egy szál virággal is 
kedveskedett a kiválóságoknak.

Szabó Gellért kuratóriumi tag el-
mondta még, hogy immár 25. éve ad 
ösztöndíjat az alapítvány kiváló diákja-
inknak. Volt olyan év, amikor csak 4, de 
olyan esztendők is, amikor 22 kitüntetett 
állt a színpadon. Eddig összesen 95 díja-
zott részesült az elismerésben, a kiadott 
díjak végösszege 8.374.500 forint.
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Hírös Hét 2018. Huszadik alkalommal vett rész te-
lepülésünk Kecskeméten a Hírös Hét 
Fesztivál Kertészeti és élelmiszeripari 
Kiállításán. A kétfelé osztott kiállítási 
pavilonunk egyi felében a jelent mutat-
tuk be kertészeti terményeken keresztül. 
Községünk háziasszonyai is szerepeltek 
a kiállításon, mégpedig hagyományos 
módon tartósított, zöldség- gyümölcs 
bemutatóval. Pavilonunk másik fele 
pedig a múltat idézte valamikori Kecs-
keméthez tartozásunk jelképével. Mint 
mindig, sok látogatónk volt. Kovács Ti-
bor nagy dinnyéi, László Ilona óriásira 
megnőtt takarmánytök termése váltotta 
ki a legnagyobb csodálatot. Kiállítá-
sunk elnyerte a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Külön Dí-
ját. A fesztivál egyik fénypontja volt a 
Szentkirályi Tánccsoport nagysikerű 
táncbemutatója a nagyszínpadon. Be-
mutatkozásunk napján csodás hangu-
latot varázsolt Nyugdíjas Énekkarunk, 
Tóth Károly vezetésével. Évek óta nagy 
a népszerűsége a vendégek kínálásának, 
idén is szép volt. További cikk Margó 
néni tollából a 4. oldalon. -szerk-
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Hagyománya van a 
Hírös Hétnek Kecske-
méten. Községünk is 
évtizedes múltra tekint 
vissza a Kistérségi 
bemutatóval. Falunk 
termékeit, terméseit 
állítja ki, utal a hagyo-
mányokra, s büszke 
napjainkra. Augusz-

tus 22-én szerdán Táncosaink arattak óriási 
sikert (mint mindig), 24-én pénteken pedig 
polgármester úr mutatta be településünket, 

utána a Nyugdíjas klub énekkara Tóth Kar-
csi kíséretével adott műsort a kis színpadon 
Helvécia, Lajosmizse, Felsőlajos mellett.

Utána hangulatos kínáló csalogatta a né-
zelődőket, örömmel hallgatták Kökényné 
Márti citerajátékát, Tóth Karcsi hegedülését. 
Közel 1000 palacsintára került töltelék kü-
lönböző hazai lekvárokból, kemencében sült 
8 kenyér fogyott el zsírral kenve, paprikával, 
lila hagymával díszítve rövid idő alatt. Volt 
fehér bor, szőlő több ládával, görögdinnye 
is. Nem kellett győzködni, gyorsan fogyott.

Ránk esteledett, családias, meghitt estét 

töltöttünk el, most már asztal mellé ülve. 
Sült halat Vecsei Feri jóvoltából, szalámit, 
kolbászt, tepertőt Kökény Sanyi kínálatában 
fogyasztottunk együtt a kellemes fáradtság 
után. A beszélgetők cserélődtek, a citera 
tovább szólt, s nyugdíjasságukat meghazud-
tolva állták körül a citerát, együtt nótáztak a 
vendégek és a vendégül látottak. Nem sietett 
egyikük sem haza. Közösségkovácsoló, kö-
zösséget megtartó ereje volt ennek az esté-
nek!

Köszönjük!
Margó néni,  fotók: Géza bácsi

Hírös Hét 2018.

Ádám Pálné (takarmányrépa), Ádám 
Sándorné (savanyúság, befőtt), Darányiné 
Bencsik Mária (fűszerpaprika), Elek Ferenc 
(körte, főzőtök, dísztök, kecskelábú asztal), 
Gál és társa Bt. (szárazvirág kötészet), Ga-
vallérkert (fásszárú dísznövények), Hor-
gászmester Kft. (horgászcsalik), Kanizsai 
Gyuláné (kecskelábú asztal), Kecskés Im-
réné (befőtt, savanyúság, falvédő), Kissné 
Rózsa (kecskesajt, sajt prés, cserépváza), 
Kökény Imréné (őszibarack, alma), Ko-
vács Károly (burgonya), Kovács Lászlóné 
(befőttek savanyúság), Kókai-Szabó István 

(sütőtök), Kovács Imre (vízinövények), 
Kovács Tibor (dinnyék), László Ilona (óri-
ástök, kolbásztök, sütőtök), Méhecske Bt. 
(mézkollekció), Pápai Ferencné (asztalterí-
tő), Olasz Krisztina (szilvafajták), Szentki-
rályi Önkormányzat (tartósított zöldségek, 
szárított fűszerek), Tájházunkból (falvédők, 
képek, asztal terítők), Varga Imre (répadará-
ló, répagyalu), Vecsei Ferenc (szőlő, csillag-
tök), Vince Józsefné (savanyúság, befőtt). A 
vendégek kóstoltatásához a bort Revuczky 
Béla, a szőlőt Revuczkyné dr. Járvás Diána 
biztosította. A palacsintát a rendezvényen 

fellépő nótások sütötték, hozzá a tölteléket 
Önkormányzatunk biztosította. A zsíroske-
nyérhez a kenyeret Gergelyné Marika ké-
szítette, a segítők vendéglátásához Kökény 
Sándor száraz töltelék áruval, sült hallal e 
sorok írója járult hozzá, a kiszolgálásban 
Vörös Hajnalka jeleskedett. További segít-
ség volt még (a legfontosabb) Kovács Pál 
a szállításnál és berendezésnél. Ugyancsak 
értékes segítség volt Gömöriné Erzsike, 
Szentkirályi Ditta és Komáromi Albert. 
Elnézést, ha valaki kimaradt. Mindenkinek 
köszönjük az áldozatos segítséget. –vecsei-

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítették Hírös Hetes kiállításunk sikerét



Régi hagyomány, hogy községünk Szent István napi 
búcsúját augusztus 20-át követő vasárnap tartjuk. Falunk 
történelmi nevének visszaszerzése (1987) óta ez egyben 
falunapunk is. Mint mindenkor, az idén is nagy készü-
lődéssel vártuk a szép napot. Hát, szépnek éppen nem 
sikerült az időjárás tekintetében, azonban kegyes volt. 
Nem volt szél, az eső lába csak lógott. A nagymisét bú-
csúi körmenet zárta, melynek része a Hősi emlékművünk 
koszorúzása, és az új kenyér szentelése, megszegése. A 
kenyérszegést a rangidős, legtöbb családjának kenyeret 
adó Bimbó Józsi bácsi végezte. Az ünnepi ebéd után 
következhetett volna a nézelődés a vásári forgatagban, 
azonban a rossz idő kilátása elijesztette a vásári árusokat, 
persze így több lett a vásárló. Kevesen vették igénybe a 
szabadtéri játszó eszközöket. Ez nem a vásári mutatvá-
nyosok napja volt. A művelődési házba betérve viszont 
termény-, és termékkiállításban lehetett gyönyörködni, 
csodálkozni. Megcsodálhattuk Kiss László Gábor nu-
mizmatikai kiállítását, Csáki Ildikó csodás szalmafona-

tait, a helyi horgoló klub munkáit. A kulturális műsorban 
felléptek táncoslábú ifjaink, ennek keretében került sor a 
pályázati ösztöndíjak átadására is. A műsort a Kerekegy-
házi Kereki nótások zárták Szabó Sándor tárogatóművész 
vezetésével. Csodás volt hallgatni őket. -vecsei

2018. szeptember                        SzEnTKIRÁlYI HÍRMOnDÓ                                   5. oldal

SzEnTKIRÁlY nApjA



6. oldal                                   SzEnTKIRÁlYI HÍRMOnDÓ                        2018. szeptember

Szeretettel közlöm az előttünk 
álló időszak egyházi programja-
it.

Szeptember 09-én tartjuk tan-
évnyitó szentmisénket 08.30-kor, 
melynek keretében megáldjuk az 
iskolákba induló diákokat és is-
kolatáskájukat. 

Október hónapban kivált-
képpen imádkozzuk közösen a 
Rózsafüzért. Ezt az imádságot 
szentmisék előtt fogjuk elvégez-
ni. Teljes búcsút nyerhet az a 
hívő, aki a rózsafüzért templom-
ban vagy kápolnában, családban, 
szerzetesi közösségben, jámbor 
társulatban vagy jámbor szán-
dékkal együttlévők közösségében 
elimádkozza. 

Amikor az Egyház szentté 
avat valakit, úgy fogalmaznak a 
lényeget illetően, hogy “hősie-
sen gyakorolja az isten-és fele-
baráti szeretet és az erényeket”. 
Tehát sokszor nem is az imaéle-
ten múlik, hogy szentebb embe-
rekké válunk-e, vagy sem, nem 
is az értelmünkön, vagy azon, 
amit érzünk, hanem az akaraton. 
Most pedig egy új tanév kezde-
tén, vagy bárminek is legyünk a 
kezdetén megpróbálunk akarni 
szeretni és megtartani az Úr ta-
nítását. Azt mondják, hogy aki a 
halálba megy, az nem beszél fe-
leslegesen. Felélesztjük lelkünk-
ben a megtisztulás utáni vágyat 
és gyakrabban imádkozzuk, hogy 
“Uram mindent vegyél el tőlem, 
ami hátráltatna! Mindazt pedig 
add meg, ami ahhoz kell, hogy 

jobban tudjak szeretni embereket 
és Téged és saját magam!”

Néha úgy élnek a felebará-
tok, hogy megfeledkeznek róla, 
hogy van lelkük. Pedig ez a Jézus 
bennünk él, vár minket, hív és 
felajánlja tevékenységét, vagyis 
a bennünk való működését. Úgy 
is fogalmazhatok, hogy általunk 
akar megnyilvánulni a valóság-
ban, ott ahol éppen élünk és dol-
gozunk. Kell majd hozzá, hogy 
ráfigyeljünk és keressük a lelkünk 
csöndjét. Amikor odafigyelünk 
belső csendünkre, akkor nagyon 
sok mindent el tudunk mondani 
az Istennek és sok mindent ké-
pesek vagyunk meghallani. Az 
egyik féle mulasztás bűne éppen 
az, ha nem figyelünk Istenre és 
nem is beszélünk hozzá. Ő pedig 
nagyon vár bennünket, egysze-
rűen ott vagyunk a szívében és a 
gondolataiban. Azt üzeni, hogy 
sok - sok pillanatban együtt le-
hetnénk és megélhetnénk együtt 
az életben dolgokat. 

Ahová az Isten beköltözik, ott 
öröm van. Nem úgy értem, hogy 
állandó örömöt éreznénk, és mint, 
aki beverte jól a fejét lebegnénk 
valami örömködben, hanem egy 
olyan lelki örömet tud adni az Úr, 
amiben benne van a fájdalom is. 
Kierkegaard mondta, hogy a hall-
gatás a belső gyógyulás eszköze. 
Az Isten képes előrevinni minket 
a csendben. Olyan lelki feladat is 
lehet egyébként a hallgatás, ami-
kor magunkon dolgozunk, hogy 
változást érjünk el valamiben. 

Leépítjük így például a hibás ma-
gatartásokat és megnyílunk Isten 
felé. Küzdünk az énközpontúsá-
gunk ellen. 

A hallgatás önmagunkra ta-
lálás. Néha gyógyszer, máskor 
büntetés. Nem mindig kellemes, 
mert az Isten rávilágít a lelkünk 
mélyén rejlő hibákra. Ám a csend 
rendet hoz érzelmeinkbe. Meg-
szabadít az agressziótól. Kicsit 
olyan, mint a bor: ha nem zava-
rom fel, szépen letisztul. Isten 
csendjében a gondolataink is és 
az indulataink is lenyugszanak és 
ez visz előre minket egy szentebb 
élet felé. 

Folytassunk egész nyugodtan 
a következő gondolatokat ma-
gunkban:

- az Istennel való kapcsolatom 
olyan, mint ...

- az Istennel való kapcsolato-
mat az segíti elő, hogy ...

Egész érdekes dolgokat tud 
mutatni a Szentlélek, ha szánunk 
a vele való beszélgetésre egy kis 
csendet.

Esténként pedig nyugodtan 
mondjunk köszönetet mindenért. 
Ha rossz dolog történt velünk, az 
is tud előre vinni. Aki alapvetően 
hálás ember, az nem kapkod, nem 
lesz lusta és nem is fáj neki, ha el-
veszít valamit, vagy valakit, mert 
hiszi, hogy ez az Isten jó akarata, 
és hogy Ő mindig a legjobbat te-
szi velünk...veled is, hidd el!

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

KATOlIKUS ÉlET

Kedves Testvérek!
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Bálint koránkelő volt, és ha 
jó volt az idő, mire a többiek föl-
keltek, ő már javában a kertben 
foglalatoskodott. Természetesen 
csak hétvégén, mert iskolába járt, 
vasárnap pedig együtt mentek a 
gyülekezetbe.

Egy szombat reggel kalapálás 
riasztotta föl szüleit és testvérét. 
Bálint volt a tettes.

- Kisfiam, ilyen kora reggel 
ekkora zajt ütni! Mit csinálsz tu-
lajdonképpen?

Bálint szemrehányóan nézett 
anyjára:

- Neked szögezek össze egy 
zsámolyt, nézd csak! Akkor nem 
kell létrára állnod, ha valamit nem 
érsz el...

- Nagyon kedves tőled, Bá-
lintkám! De tudod, ilyesmit nem 
kora reggel kell csinálni, nővéred 
is fölébredt, meg apa is... 

- Jó, anyu, majd később folyta-
tom. De addig mit csináljak? 

- Mindjárt reggelizünk, utána 
pedig, ha mindenki fölkelt, kala-
pálhatsz. De az este és a kora reg-
gel nem arra való, tekintettel kell 
lennünk másokra is!

Reggeli után apa elővette a 
Bibliáját, és Jakab leveléből olva-
sott.

Juli megkérdezte:
- Mit jelent az, hogy hitetek 

próbája állhatatosságot eredmé-
nyez?

Miért írta ezt Jakab apostol? 
És kiknek? (Jakab 1,3)

- Az első keresztyéneknek, 
akiket üldöztek hitükért, és ter-
mészetesen nekünk is szól mind-
az, amit az Igében olvasunk! Az ő 
hitüket az üldözés próbálta, tűrés, 
kitartás, állhatatosság kellett ah-
hoz, hogy megmaradjanak benne. 
Olykor a mi türelmünk, sőt hitünk 
is próbára van téve.

Juli közbevágott:
- Mint ma reggel Bálint kalapá-

csolása! Fölébresztett bennünket, 
de ha mondjuk, ezért veszekedni 
kezdtem volna vele, akkor...?

- Igen kislányom, a családban 
kell és lehet legjobban gyakorol-
nunk a türelmet, és ott arathatunk 
leginkább győzelmet önmagun-
kon. 

- De hát ez igazán apróság - 
szólt bele anya -, és Bálint igazán 
jó ügyet szolgált. Vannak másféle 
eredmények is, amelyek nagyobb 
próbát jelentenek. A legvédettebb 
családi életben is előfordul ha-
láleset, nem is szólva arról, ahol 
a szülők elválnak, vagy valami 
kellemetlen modorú rokon érke-
zik, de lehet egyszerűen egy igen 
nehéz tantárgy, amit nem tanulsz 
szívesen...

- Úgy értitek, hogy bosszanko-

dás helyett kell türelemhez szok-
ni? Mert például van olyan osz-
tálytársam, aki magából kikel, ha 
Daginak nevezik, és ezért mindig 
sokan úgy szólítják.

- Nehéz is lehet olyasmit el-
tűrni, de gondoljátok el, hogy az 
Úr Jézust is gúnyolták, mégpedig 
akkor, amikor Ő önként vállalta a 
kereszthalált.

- Mert elmenekülhetett volna 
- szólt halkan Bálint - és ha Jakab 
apostol ilyen komoly dolgokra 
tanít a türelemmel, én meg majd 
arra figyelek, hogy mások is él-
nek körülöttem...

„Tudván, hogy hitetek próbája 
állhatatosságot eredményez” (Ja-
kab 1,3)

REFORMÁTUS ÉlET

légy másokra is tekintettel!
KIÁllOD-E A pRÓBÁT?

jakab 1,3

Gyülekezeti alkalmaink:
Minden vasárnap 10 órakor 
Istentisztelet
Évnyitó Istentisztelet – 
szeptember 9. 10 óra
Bibliaóra – szeptember 11. 
kedd 18.30
Presbiteri gyűlés – szept-
ember 18. kedd 18.30
Filmklub – szeptember 28. 
péntek 19 óra
Mindenkit szeretettel vá-
runk!
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Képek a Szentkirály napi kulturális műsorból



1939. szeptember elsején kezdődött 
meg az emberiség történetének legvé-
resebb háborúja. A Lengyelország el-
leni német támadás elsöpörte a szláv 
államot, amelyet a Szovjetunió szept-
ember 17-én hátbatámadott. A lengye-
leknek korábban ígért segítség helyett 
Anglia és Franciaország tétlenül nézte 
Varsó összeomlását.

A Lengyelország elleni német tá-
madásra a közvetlen ürügyet egy át-
látszó provokáció, a gleiwitzi (ma: 
Gliwice) rádióadó elleni támadás szol-
gáltatta, amikor lengyel egyenruhába 
öltözött németek elfoglalták a határ 
menti kisváros rádióállomását. Az első 
harci eseményre 1939. szeptember 
1-jén, hajnali 4 óra 40 perckor került 
sor, amikor a német légierő bombázni 
kezdte a lengyelországi Wieluń váro-
sát. Ezzel az eseménnyel kitört a má-
sodik világháború.

A nyugati hatalmak tétlenségéről 
azóta bebizonyosodott, hogy súlyos 
hiba volt, még rájuk nézve is. Ha 

ugyanis Franciaország – a lengyelek-
nek tett ígéretét betartva – megtámadja 
a németeket a Rajnánál, azok nem tud-
tak volna megfelelő ellenállást tanúsí-
tani. Hitler ugyanis egy lapra tett fel 
szinte mindent: a lengyel offenzívára 
összpontosította erőinek legnagyobb 
részét.

A lengyeleknek egyébként a nyu-
gati hatalmakkal kötött megállapodás 
szerint két hétig kellett volna ellenáll-
niuk, hogy időt adjanak Londonnak és 
Párizsnak a nyugati front megnyitására 
Németországgal szemben. Ám miköz-
ben az angolok és a franciák várakoz-
tak, addig a németek és a szovjetek 
együttes erővel összeroppantották a 
lengyel államot. A német-szovjet meg-
nemtámadási szerződés, a Molotov-
Ribbentropp paktum készítette elő ezt 
az együttműködést 1939 augusztusá-
ban. A néhol Hitler-Sztálin-paktumnak 
is nevezett szerződés egyébként Kelet-
Európa felosztásáról rendelkezett. Az 
egyezmény máig ható következménye 

a román-moldáv határ fennállása, to-
vábbá a mai lengyel-belorusz és a len-
gyel-ukrán határ is e megállapodásnak 
„köszönhető”. Természetesen azóta 
ezeket a határokat más, jelenleg is ér-
vényben lévő nemzetközi megállapo-
dások garantálták, illetve garantálják.

(Forrás: internet)
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A második világháború kezdete

A nyári pihenés után ismét gyerek-
zsivajtól hangos az iskola. A Szentki-
rályi Általános Iskola augusztus 31-
én tartotta tanévnyitó ünnepségét. A 
hagyományokhoz híven kis műsorral 
búcsúztatták a szünidőt, és az elsősök 
átvehették a szülői munkaközösség 
ajándékát. Az idén 15 első osztályos 
kezdi meg tanulmányait, ők ezen a 
napon különleges figyelmet kaptak. 
Közösen elültették az osztály fáját is 
az iskolaudvaron.

Az első osztályosok névsora: 
Bartucz Róbert

Boldizsár Holly Alexandra
Dobos Dorka
Horváth Kitti
Kalányos Ivett Regina
Kovács Panni
László Barbara
Nagy Benett
Pácsa Adrián
Palatinus Lara
Pápai Virág
Szakáll Dóra
Vörös Milán Lajos
Vörös Valter
Zana Cosmina Blanka
Tanítónéni: Takácsné Kis Márta

Szentkirály Községi 
Könyvtár

nyitva tartása

Hétfő: 10 - 12
Kedd: 10 - 16.30
Szerda:  10 - 16.30
Csütörtök: 10 - 16.30
Péntek: 10 - 16.30

Minden második szombaton 
(legközelebb szeptember 15-én) 
9-11 óra között.

Ismét hangos az iskola
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Tizenhét éve történt, amely megváltoztatta a történelmet
2001. szeptember 11-én kellemes, 

napsütéses őszi napra keltek New York 
és az USA keleti partjának lakói. Ak-
kor még senki sem sejtette, hogy rövi-
desen a világ szeme láttára zajlik le az 
Egyesült Államokat ért eddigi legsú-
lyosabb terrorcselekmény, mely közel 
3000 ember életét oltotta ki.

A HÁTTÉRBEN A WORLD TRA-
DE CENTER IKERTORNYAI 28 ÉVIG 
VOLTAK NEW YORK MEGHATÁRO-
ZÓ SZIMBÓLUMAI

Hat időpont, amely megváltoz-
tatta a történelmet

Helyi idő szerint reggel 8:46-kor 

az American Airlines 11-es járata be-
csapódott a World Trade Center északi 
tornyának (1 WTC) 93. és 99. emelete 
közé. Alig 17 perccel az első becsapó-
dás után, 9:03-kor a United Airlines 
175-ös járata becsapódott a World Tra-
de Center déli tornyának (2 WTC) 77. 
és 85. emelete közé. Már az egész vi-
lág New Yorkra figyelt, amikor 9:37-
kor az American Airlines 77-es járata 
becsapódott a washingtoni Pentagon 
nyugati oldalába. Az amerikai védelmi 
minisztériumnak otthont adó, jellegze-
tes alakú épületben 125 ember vesz-
tette életét, valamint a repülőgép 59 
utasa. Evakuálják a Fehér Ház és a Ca-
pitolium épületeit, illetve az Egyesült 
Államok teljes területén korlátozzák a 
légi közlekedést. Az elnöki különgép, 
az Air Force One felszállása után 40 
percig köröz utazómagasságon, amíg 
eldöntik, hova szállítsák George W. 
Busht. Három perccel később, 10:03-
kor Pittsburghtől 129 kilométerre 

délkeletre a földbe csapódik a United 
Airlines 93-as járata. Ez lett volna a tá-
madásokban részt vevő negyedik elté-
rített gép, amelyet valószínűleg a Fehér 
Házba vagy a Capitoliumba vezettek 
volna a terroristák. Az utasok azonban 
eddigre már értesültek a World Trade 
Centert, illetve a Pentagont ért táma-
dásokról és megpróbálták átvenni az 
uralmat a gép felett. A terroristák ezért 
úgy döntöttek, idő előtt lezuhannak a 
géppel. A terrortámadások következ-
ményeként az Egyesült Államok hábo-
rút indított Irak és Afganisztán ellen, a 
rendvédelmi szervek és mentőalakula-
tok kommunikációját egységesítették, 
emellett pedig rendkívül szigorú intéz-
kedéseket vezettek be a légi közleke-
désben. Az USA különböző ügynök-
ségei és szakszolgálatai pedig minden 
korábbinál szélesebb körű jogosítvá-
nyokat kaptak az emberek megfigye-
lésére és lehallgatására. Ettől a naptól 
megváltozott a világ. Forrás: Internet

Szentkirály lovasa, Csiki Árpád nyerte a Hírös Vágtát
A Rudolf Huszárlaktanyában ren-

dezett Hírös Vágtát, akárcsak az el-
múlt két évben, ezúttal is Szentkirály 
lovasa nyerte, ezzel a település beju-
tott a szeptemberi budapesti döntő-
be. Idén harmadik alkalommal adták 
át az előfutamon a Szentkirályi Fair 
Play Díjat, melyet ezúttal Bibók Ist-
ván kapott.

Lezajlott a 6. Hírös Vágta az idén 
650. születésnapját ünneplő Kecske-
méten. A futamnak ismét a Rudolf 
Huszárlaktanya adott helyet. A szer-
vezők célja az, hogy visszahozzák az 
egykori huszárlaktanyába a lovas éle-
tet, az itt épülő szabadidőközpontban 
pedig helyet biztosítsanak a lovas-
sportoknak.

 A Nemzeti Vágta kecskeméti elő-
futamának nyertese Szentkirály kép-
viseletében Csiki Árpád lett. Ezzel a 
település bejutott a szeptember 14–
16. között zajló budapesti versenyre, 
ahol 72 település mérkőzik meg a 
döntőbe jutásért.

 A Szentkirályi Fair Play Díjat már 
harmadik éve ítélik oda a legetiku-
sabban versenyző lovasnak. A díjat 

először 2015-ben, a Nemzeti Vágtán 
adták át, 2016-ban pedig a kecske-
méti előfutamra, a Hírös Vágtára is 
kiterjesztették az elismerést. A díj 
célja, hogy méltassa a rangos hazai 
lovasversenyek szellemiségét és an-
nak szabályait leginkább tiszteletben 
tartó versenyzőket. A 84. Hírös Hét 
Fesztivál társrendezvényeként meg-
rendezett kecskeméti forduló fair play 
díját idén a legidősebb induló, Bibók 
István érdemelte ki negyven éves lo-
vas múltja tiszteletére.

 Az idei évben a lovak mellett a 
kecskéknek is szerep jutott, hiszen a 
lovas vágta mellett kecskefutamot és 
kecskekiállítást is rendeztek. A ko-
rábbi mezőváros, Kecskemét jelképe, 
az ágaskodó kecskebak a város cí-
merében már sok-sok éve jelen van, 
idén pedig modernizálták, színesebbé 
varázsolták a címerállatot.

 „A hagyományőrzés és a sport 
szeretete alapjaiban határozza meg 
személyiségemet. Ezért is tölt el 
mindig örömmel a díj átadása olyas-
valakinek, akinek szemléletmódja és 
sportszerűsége együtt mozog nem 

csak az én, hanem a Szentkirályi-
Kékkúti Ásványvíz Kft. értékrendjé-
vel is. Idén már harmadik alkalommal 
került méltó kezekbe a Szentkirályi 
Fair Play Díj és remélem, még hos-
szú évekig lehetőségünk lesz átad-
ni” – mondta el Balogh Levente, a 
Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. 
elnöke és társtulajdonosa. A fotón kö-
zépen Csiki Árpád nyilatkozik, balra 
mellette Balogh Levente, a Szentki-
rályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. elnöke 
látható.
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Túrófánk
Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 3 tojás, 6 evőkanál (kb. 12 

dkg) kristálycukor, 6 evőkanál finomliszt, csipetnyi só, 2 csipetnyi 
szódabikarbóna, bő olaj a sütéshez, 1 csomag vaníliás cukor a 
tetejére.

1A túrót áttörjük, majd a tojások sárgájával meg a fele cukorral jól 
kikeverjük. Ezután a lisztet, a sót és a szódabikarbónát is beledolgozzuk. A 
tojásfehérjét kemény habbá verjük, a végefelé apránként a cukor másik felét 
is beleszórjuk. Laza mozdulatokkal a túrós masszába forgatjuk. Letakarva, 
hűtőszekrényben fél órán át pihentetjük. 

2Ezután olajban mártott evőkanállal (például a sütéshez használt biztosan 
kéznél van) közepesen forró, bő olajba szaggatjuk és oldalanként kb. 2-2 
percig sütjük. Fontos, hogy az olaj ne legyen túl forró, mert akkor a fánkok 
hirtelen sülnek, belül nyersek maradnak. 

3A kész fánkokat szalvétára szedve lecsöpögtetjük, és tálaláskor vaníliás 
porcukorral meghintjük. Borhabot vagy csokoládéöntetet is kínálhatunk 
külön hozzá.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Augusztus időjárása
Nem hazudtolta meg magát a hó-

nap, sőt tett is rá még egy lapáttal, a 
hőmérsékletet illetően. Az egész hó-
napra rekkenő hőség volt jellemző. 
Gyakorlatilag mindennap elérte, illet-
ve meghaladta a hőmérséklet a 30 C 
fokot. A hónap közepén több napon 
keresztül 32-35 fokokat mérhettünk 
árnyékban. A forróság következtében 
hamarabb véget ért a dinnyeszezon. 
Két-három héttel előrébb jött a sző-
lő szüret is. A kukorica egyszerűen 
megsült, kevesebb termést lehet be-
takarítani, mint amit ígért júliusban. 
A majdnem elégséges csapadék nem 
pótolta a magas hőmérséklet okozta 
párolgást. Szerencsére elkerülte kö-
zségünket pusztító vihar, jégverés, 
amiből a szomszédos települések 
kaptak. A természet sietségét jelzi, 
hogy a gólyák 8-10 nappal korábban 
hagyták el szülőföldjüket. A gyurgya-
lagok is korábban vonultak. Az oko-
kat nem lehet tudni. A NASA előre-

jelzése szerint szokatlanul enyhe tél 
várható. Majd meglátjuk! Régi népi 
megfigyelés, hogy május és szeptem-
ber a legjegesebb hónap. Egy jeges 
eső történetét verselte meg a költő, 
Erdélyi József, Tyúkanyó címmel. A 
vers megjelent az 1950-es évek köze-
pén a Kincses Kalendáriumban. Az 
éghajlatváltozást a bőrünkön érezzük, 
újabb kártevővel kell szembe száll-
nunk, mégpedig a zöld vándor polos-
kával. Térségünk eddig kevésbé volt 
fertőzött, az idén igen elszaporodtak. 
Zöld színével különböztethetjük meg 
a mi büdös bogarunktól. Előszeretet-
tel szívogatja a paradicsomot, papri-
kát, őszibarackot, szőlőt. Szívogatá-
sa nyomán a termés deformálódik, 
kitarkul, értékét veszti. Csapadék 
viszonyok: 2-án 3,2 mm, 14-én 3,8 
mm, 23-án 14,6 mm, 24-én 0,3 mm, 
25-én 7,8 mm, 26-án 2,2 mm. Össze-
sen 31,9 mm. A sokévi átlag: 47 mm. 
–vecsei-

Tyúkanyó
Kendermagos tyúkanyó
kisétált a rétre,
harminchárom sipogó
kiscsibe kísérte.

Kapirgáltak a napon,
távol a tanyától,
egyszerre csak beborult,
jött a futózápor.

Futózápor, jégeső,
utolérte őket,
kendermagos tyúkanyót,
meg a kiscsibéket.

Tyúkanyó még beszaladt
volna a tanyába,
jaj, de a kis csibéknek
gyenge volt a lába.

Kendermagos tyúkanyó
magát nem féltette,
harminchárom csibéjét
szárnya alá vette.

Ázott-fázott, sebesült,
vérzett a taréja, -
sebaj! A kis csibéknek
csak ne legyen híja!...

Futózápor elfutott,
feljött a szivárvány,
harminchárom sipogó
csibe maradt árván.

Kendermagos tyúkanyó
egyet se kottyantott,
fején egy nagy jégtojás
akkorát koppantott...

Erdélyi József versei

Anyakönyvi hírek
Született: Vörös Levente 2018.08.21. anyja neve: Ladányi 
Renáta
Házasságot kötött: Lovas Sándor és Hajagos Rózsa    
2018.08.18.



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

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.

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos 
településeken 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.

Máté péterre
emlékezünk

Tragikus hirtelenség-
gel, 37 évesen hunyt 
Máté Péter 1984. szept-
ember 9-én. Ezen a 
napon Balázs Klári és 
Korda György adott 
énekes műsort Művelődési Házunkban. 
Az előadás egyik rövid szünetét Kor-
da György szakította meg. Falfehéren 
jött ki az öltözőből, majd közölte, hogy 
most kapta a hírt, meghalt Máté Péter. 
A bejelentést néma csend fogadta, hi-
szen Máté Péter személyesen ismert 
volt községünkben. Többször szerepelt, 
énekelt, püfölte a még ma is megle-
vő pianinónkat, természetesen telt ház 
mellett. Halálának körülményeiről még 
ma is vitatkoznak. Igazi slágergyáros 
volt. Jellegzetes hangját nem lehet utá-
nozni. Dalainak nagy része ma is sláger 
számba megy, sokszor áthangszerelve. 
Néhány dalának címe: Most élsz, Elme-
gyek, Egyszer véget ér a lázas ifjúság, 
Hull az elsárgult levél, Azért vannak a jó 
barátok, Ez majdnem szerelem volt….. 
Dalai hallatán emlékezzünk nagyszerű 
előadóművészünkre. –vecsei-


