
Október hatodika 2001 óta nemze-
ti gyásznapnak számít Magyarorszá-
gon. Ünnepségeket, megemlékezése-
ket tartanak a világ minden részén élő 
magyarok és a velük rokonszenvezők, 
az 1848/49-es forradalom és szabad-

ságharc leverését követően, Aradon 
kivégzett tizenhárom vértanúra, és a 
Pesten kivégzett Batthyány Lajosra, 
Magyarország első felelős miniszter-
elnökére emlékezve, akik harcokkal 
teli két év után életüket adták szabad-

ságunkért. A Kossuth téren katonai 
tiszteletadás mellett felvonták, majd 
félárbocra eresztették a nemzeti zász-
lót. Községünk emlékművénél ezen a 
napon az emlékezés, és a tiszteletadás 
koszorúját helyeztük el.
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A TAR TA LOM BÓL: • A 
képviselő-testület szeptemberi 
ülésén történt • Köszönet • 
Szüreti vigadalom • Élet egy 
többgenerációs családban • 
Itt van az ősz, itt van újra • 
Garabonciás diák • Egyházi 
oldalak • Szent Mihály-
napi vigasságok • Családi 
nap az iskolában • Ajánló 
könyvtárunk kínálatából • 7 
millió euró értékű beruházás a 
Szentkirályinál • Anyakönyvi 
hírek • Hirdetések •

AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK

MEGHÍVÓ 
A Szentkirályi Általános Iskola az 1956-os forradalom és szabadságharc 

tiszteletére rendezett  megemlékezését 
2018. október 19-én, pénteken 11:30 órakor tartja a művelődési házban.

ÜDV NÉKED, IFJÚSÁG! 
Ünnepi műsor a 7. osztály előadásában

Felkészítő tanár: Dr. Steklács Jánosné  

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

Szeretettel várunk mindenkit rendezvényünkre, ünnepeljünk együtt!

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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FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu

SZENTKIRÁLYI
HÍRMONDÓ

A TARTALOMBÓL: 

• A képviselő-testület 
augusztusi ülésén történt • 
Közalapítványi ülés • Hírös 
Hét 2018. • Szentkirály 
napja • Egyházi oldalak • 
Képek a Szentkirály napi 
kulturális műsorból • Ismét 
hangos az iskola • A második 
világháború kezdete • 
Szentkirály lovasa, Csiki 
Árpád nyerte a Hírös Vágtát 
• Tizenhét éve történt, 
amely megváltoztatta a 
történelmet • Augusztus 
időjárása • Anyakönyvi 
hírek

SzEnT ISTVÁn nApjÁT ünnEpElTüK

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 szeptemberi ülésén történt
A képviselő-testület 2018. szeptem-

ber 27-én tartotta ülését, ezen 6 képviselő 
volt jelen.

Szabó Gellért kérésére a második na-
pirendi ponttal kezdődött meg az ülés. Az 
előző ülésen a Nonprofit Kft.-nek ügyve-
zetői állására alkalmas és kész személy 
választása/kinevezése terén nem tudott a 
testület végleges döntésre jutni, ezért volt 
szükséges meghirdetni az állást. Szabó 
Gellért ismertette a Homokhátság Non-
profit Kft. ügyvezetői állására beérkezett 
3 érvényes pályázatot. Egyik jelentkező 
sem kérte zárt ülés tartását. Az ülésen a 
pályázók, Kasza Tiborné, Pullai Béla és 
Retkes Csaba is részt vettek, és szemé-
lyesen is volt lehetőségük bemutatkoz-
ni, illetve beadott pályázatukhoz szóbeli 
kiegészítést tenni. Minden pályázó élt is 
ezzel. A képviselő-testület tagjai titkos 
szavazással, végül a 3. fordulóban dön-
töttek, és a pályázók közül Pullai Béla 
kecskeméti lakost választották a Non-
profit Kft. ügyvezetőjének.

Ezután Szabó Gellért terjesztette a 
képviselő-testület elé a Települési Arculati 
Kézikönyvről és a Településkép-védelmi 
helyi rendeletről szóló tervezetet. Az Or-

szággyűlés a magyarországi települések 
jellegzetes és értékes arculatának megóvá-
sa, kialakítása, az épített és a természeti 
környezet egységes védelme érdekében 
még 2016-ban megalkotta a településkép 
védelméről szóló törvényt.  A törvény 
arról rendelkezik, hogy teljes körű nyil-
vánosság biztosításával, a helyi lakosság, 
az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó 
szervezetek, vallási közösségek aktív be-
vonásával valamennyi településnek el kell 
készítenie a településképi rendeletét és 
az azt megalapozó településképi arculati 
kézikönyvet. A kézikönyvet a jogszabály 
szerint közzé kell tenni, valamint megkül-
deni, illetve elérhetővé tenni a véleménye-
zésbe bevont hatóságok részére, továbbá 
az önkormányzat honlapján nyilvános ér-
tékelő felületet kell biztosítani. A bő egy 
évvel ezelőtt indított előkészítő munka 
eredményeként készült előterjesztést a 
képviselő-testület egyhangúan elfogadta, 
úgy a rendeletet, mint a kézikönyvet.

A harmadik napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertette a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat vezetésével a klímavé-
delem tárgyában létrejött SECAP kon-
zorciumi szerződésről szóló módosítás 

tervezetét. A szakmai munkatárssal meg-
kötött szerződésben ugyanis tévesen lett 
feltüntetve az önerő összege. Ennek okán 
azonban a konzorciumi szerződés mó-
dosítására volt szükség. A határozat-ter-
vezetet a képviselő-testület egyhangúan 
elfogadta.

A negyedik napirendi pontban dr. La-
jos Krisztina ismertette a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszert, melynek célja a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőfokú tanulmányainak a támogatása. 
Olyan szociálisan hátrányos helyzetű 
felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak 
folyósítható az ösztöndíj, akiknél telje-
sülnek a következők: a települési önkor-
mányzat illetékességi területén lakóhely-
lyel rendelkeznek, illetve felsőoktatási 
intézményben nappali tagozatos képzés-
ben vesznek részt. Az önkormányzatok 
támogatóként csatlakozhatnak az Ösz-
töndíjrendszerhez. A csatlakozási nyilat-
kozatot 2018. október 3-ig kell megkül-
deni, a hallgatók pályázatának benyújtási 
határideje: 2018. november 6. A képvi-
selő-testület egyhangúan beleegyezett az 
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásba.

Köszönet
Kegyes volt az idő hagyományos 

szüreti felvonulásunkhoz szeptember 
15-én. Szép volt, jól szórakoztunk.

Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani falunk mindazon lakóinak, 
akik időt, pénzt nem sajnálva fáradoz-
tak a felvonulók fogadásán. Az Ifjúság 
utcában külön köszönet Lángosné Er-
zsikének, aki a lakótelep lakóit fogta 
össze, de köszönet azon tanyai lakók-
nak is, akik az Ifjúsági lakótelep ven-
déglátásához járultak hozzá, valamint 
Kissné Varga Mártikának, aki szintén 
nagyban segítette a lakótelepi fogadást.

A Kossuth utca és Arany János 
utca kereszteződés környékének lakóit 
Darányiné Mártika, a Sallai utca és Al-
kotmány utca kereszteződés környékén 
élőket Pápainé Terike, Csorbáné Katika 
és Kutasiné Icu koordinálta. Köszönet 
minden fogatosnak és lóhátasnak, aki 
a felvonuláson részt vett. László Ben-
jamin a fogatok irányítását vállalta ma-
gára, valamint az ebédet főzte, köszönet 
érte. A fogatosok kínálásáért Bimbó 
Ferencnek és Hunyadiné Marikának 
jár köszönet. Ádámné Juliska néninek, 

Madiné Klárinak, Csordásné Juliská-
nak, Énekesné Marikának, K. Szabóné 
Erzsikének, Kovács Károlynak, Köte-
les Tamásnak, Horváth Gábornak az 
ebédhez való előkészületekért és a va-
csora készítéséért jár köszönet. Kovács 
Istvánné /Babuska/, Szabó Zoltánné és 
Rohácsné Kiss Teréziának is, akik az 
ebédet osztották és segítettek a bálterem 
berendezésében is.

A kemencéket fűtőknek is köszönet 
jár, akik nem más, mint Kovács László 
és Kelemen János.

Faragó Józsefnek és feleségének 
Klárikának a főbírói szerep betölté-
séért. A kisbíró szerepét Oláh Dávid 
töltötte be. A tombolatárgyak felaján-
lóinak, és Gyurján Jánosnak köszönet 
a szőlőért, ami a termet díszítette. Ter-
mészetesen köszönet a tánccsoportnak 
és vezetőjének Takácsné Kis Mártának 
a színvonalas szórakoztató táncokért. 
Köszönet mindenkinek, aki valami ki-
csivel is hozzájárult, hogy a felvonulás 
napja minél szebb legyen. Az útvonalat 
a Tiszakécskei rendőrőrs gépkocsija, és 
Deák Béla biztosította.

Jönnek a hidegebb napok, jól es-
het mindenkinek egy kis olvasás a 
könyvtárban. Hasznos és kellemes 
időtöltés lapozgatni és keresgélni 
a könyvek és újságok között, még 
ha csak ételreceptek vagy horgolá-
si minták keresgéléséről van is szó. 
De az igényes történelmi témájú 
könyvek ugyanúgy megtalálhatóak a 
könyvtárban, mint a legújabb kiadá-
sú bestseller és krimi. Néhány újság, 
folyóirat – a teljesség igénye nélkül: 
Petőfi Népe, Story, Nők Lapja, Sza-
bad Föld, Lakáskultúra.

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfő:  10 - 12
Kedd:  10 - 16.30
Szerda:  10 - 16.30
Csütörtök: 10 - 16.30
Péntek:  10 - 16.30
Minden hónap második és negyedik 
szombat 9-11 óra között.

VÁR A
KÖNYVTÁR
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SZÜRETI VIGADALOM

Szeptember 15-én került sor, községünk leglátványosabb 
megmozdulására a szüreti felvonulásra. A finom ebéd után a 
csőszpárok a lovasfogatok díszítésével foglalatoskodtak. A fo-
gatos felvonulásra az erre a napra „kinevezett” kisbíró invitálta 
dobpergés kíséretében falunk apraját, nagyját, hogy vegyenek 
részt a felvonuláson és az azt követő szüreti bálon. A csősz-
párok látványos táncbemutatójával kezdődött ez a szép nap, 
hogy aztán a feldíszített fogatokra szálljanak, és az Ifjúság ut-
cai lakótelepre vonuljon a 33 fogatból álló csapat. A zenés, 
nótás csapatot már várták a Lakótelepen, hogy a csőszpárok 
köszöntő tánca, és a fogadásukra érkező lakosok megtáncol-
tatása után szíves vendéglátásban részesítsék a felvonulókat.

A visszautat a falusi megállóhelyek követték. Mindkét he-
lyen kitűnő volt a hangulat: fogadás, táncbemutató, táncolás, 
vendégül látás. Este lett, mikorra ismét a művelődési házhoz 
érkeztek a felvonulók.

Kedves Ifjúság úti és környékbeli lakosok!

Köszönetet szeretnék mondani 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
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Száz éve még meg-
szokott volt, hogy 
több nemzedék élt 
együtt egy házban. A 
helyzet ma is gya-ko-
ri. Nézzük meg mi az 
előnye és a hátránya 
annak, hogy több ge-
neráció él egy fedél 
alatt.

Csak ránézésre olyan kényelmes
Első ránézésre a helyzet, amikor több 

generáció együtt él, rendkívül előnyös-
nek, kényelmesnek tűnik. Mivel többen 
vagyunk, megoszlanak a terhek, mind 
anyagilag, mind a házi munkák terén, 
ráadásul, ha a szülőknek segítségre van 
szükségük, bármikor kéznél van a nagy-
mama, nagypapa. Ez az együttélés azon-
ban csak akkor lehet harmonikus, ha a 
benne élők tisztában vannak a saját sze-
repeikkel, illetve ha ezek a szerepek nem 
keverednek össze. Ehhez pedig sok al-
kalmazkodásra és belátásra van szükség. 
Az jó, ha a nagymama időnként besegít, 
de az már kevésbé, ha állandóan kiveszi 
a házimunkát (pl. a főzést) a menye ke-
zéből, aki így nem gyako-rolhatja a sa-
ját szerepeit. Fontos tehát, hogy a házon 
belül mindenkinek legyen magánélete. 
Az együttlakók legyenek tisztában ezzel. 
Nem lehet minden este négyesben – ha-
tosban ugyanazon TV előtt ülni, mert 
előbb-utóbb eljön a pillanat, amikor a 
párok (idősek is, fiatalok is!) szeretnének 
kettesben lenni, és bármennyire is szere-

tik-tisztelik egymást idősek és fiatalok, 
az állandó együttlét terhessé válik. 

Ne a nagyszülők neveljenek!
Ha gyerekek vannak a családban, az a 

többgenerációs együttélés esetén szintén 
okozhat prob-lémákat, méghozzá akkor, 
amikor a nagyszülők nem tudnak lemon-
dani a megszokott szülői szerepükről, és 
ők akarják az unokáikat nevelni. Nagyon 
fontos, hogy a nagymama és nagy-papa a 
nevelési stafétabotot adja át a szülőknek.

Ne rendelkezzünk egymás idejével!
A többgenerációs együttlakás akkor 

működhet legjobban, ha a házon belül a 
nagyszülőknek és a gyerekeiknek is van 
saját, külön bejáratú lakrésze, önálló tere 
– így a legtöbb konfliktus elkerülhető. 
Ha nem kell megosztani a konyhát, ha 
a hálószobánkat nem csupán egy papír-
vé-kony fal választja el a nagyszülőké-
től, ha nem nyitunk be kopogás nélkül 
egymás terébe, ha nem megyünk át csak 
úgy, hanem mindig előre megkérdez-
zük, hogy nektek most alkalmas-e, nem 
zavarunk-e, azzal rengeteg konfliktus 
megelőzhető. Szülők részéről gyakori 
hiba az is, hogy az unokák kapcsán el-
kezdenek rendelkezni a nagyszülők ide-
jével, mondván ők úgyis ott vannak, és 
könnyed természetességgel alapoznak 
arra, hogy ráérnek, szívesen vigyáznak a 
gyerekre. Csakhogy erre illik rákérdezni, 
mert nekik is lehet programjuk. Fontos 
tehát, hogy tartsuk tiszteletben, és soha 
ne osszuk be a velünk egy házban lakó 
szeretteink életét.

Beszéljünk a gondokról!
Ha valami nem komfortos, esetleg bán-

tó, azt merjük kimondani, akár az anyó-
sunknak, akár a vejünknek, menyünknek. 
Nem jó, ha egyre csak halmozódik a sé-
relem, ami olyan apróságokból áll ösz-
sze hatalmas lavinává, hogy ki nyírta le 
utoljára a füvet, ki nem rakta vissza a te-
jet a hűtőbe. A szoros együttélés mivolta 
miatt az is előfordulhat, hogy akaratlanul 
bántjuk egymást, pusztán azért, mert job-
ban benne vagyunk egymás életterében, 
olyasmit is látunk, hallunk, amit, ha külön 
laknánk nem is tudnánk. Ha úgy ítéljük 
meg, hogy a helyzet tarthatatlan, a har-
monikus együttélés nem valósulhat meg, 
mert erre valamelyik fél alkalmatlan, ak-
kor nem szabad hagyni, hogy elmérgesed-
jen a helyzet: amint csak tehetjük, költöz-
zünk külön, így hosszú távon megmarad 
a szülők és a felnőtt gyerekei között a jó 
viszony. Ha viszont maradunk egy indu-
latokkal és állandó ellentétekkel terhelt 
közegben, arra rámehet a házasságunk is. 

Meglehet, hogy a nagyszülők nehe-
zen engedik el a gyerekeiket, azonban 
el kell fogadniuk, hogy hiába építettek 
többgenerációs családi házat, ha felnőtt 
gyerekeik máshol, máshogyan szeretné-
nek élni. Ennek soha nem szabad gátat 
szabni, még rosszabb lelkiismeret-furda-
lást kelteni bennük. Ami a legfontosabb: 
a szeretetteljes családi légkör megőrzése, 
és ennek érde-kében – ha indokolt – a kü-
lönköltözés.

Margó néni

Élet egy többgenerációs családban

Az idei nevelési év kezdetére befe-
jeződtek a munkálatok, így kívül-belül 
megújult óvodánk. A tetőcsere, külső 

nyílászárók cseréje, külső szigetelés, 
színezés; öltöző, mosdók festése és 
teljes linóleumcsere történt az elmúlt 

hónapokban. Ide vártuk szeptember 
3-án hétfőn ovisainkat!

A szeptember vidám programokat 
hozott: a Csiga csoportosokkal sző-
lő-szüretre mentünk, ráadásul lovas 
kocsival, ami minden alkalommal óri-
ási élmény gyereknek és felnőttnek 
egyaránt. Köszönjük Varga Zoltánnak 
és Béni Sándornak a lehetőséget! A 
szőlőben teljes erőbedobással láttunk 
munkához, gyorsan teltek a kis vöd-
rök, kosarak, majd a kikészített ládák 
házigazdánk – Dávid Réka – nagy örö-
mére! Ezek autóra rakodásába a fogat-
hajtókat is bevontuk! Másnap a szőlő-
ből mustot készítettünk, és mindenkit 
megvendégeltünk egy kis kóstolóra.

Ádámné Maróti Erika

„ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA…”



Hatszázötven 
Bizony, Kecskemét városa ebben az 

évben, különösen is az elmúlt hetekben ün-
nepelte 650 évét. Feltehetően több szent-
királyi polgár vett részt ünnepi rendezvé-
nyeken, vagy éppen közre is működött 
azokban. Mi most a csendesebb, az őszi 
estékhez és lapunk jellegéhez illő olvas-
mánylehetőségekre hívjuk fel a figyelmet. 

A Kecskeméten már 1969 óta folya-
matosan megjelenő FORRÁS című szép-
irodalmi, szociográfiai, művészeti havi 
folyóirat ez évi július-augusztusi kettős 
számát lapoztuk fel, melyet a szerkesz-
tőség teljes egészében Kecskemétnek, a 
hely történetének – s ebből következően 
a jelenének és jövőjének – szentelt. Egy 
település múltja ugyanis nem valami 
lezárt, levéltárakba és történelemköny-
vekbe való adathalmaz, hanem a mát, s 
holnapot meghatározó – hol látványos, 
hol rejtett – folyamatok sora.        

Iványosi-Szabó Tibor, volt levél-
tár-igazgató, helytörténész így ír a He-
tedfél évszázad című sűrítésében: „Míg 
egy település, egy város jellegét, arcu-
latát általában természeti adottságai és 
épített öröksége határozza meg, lelkét 
mindig a lakossága alkotja. Főként, ha 
az közösséggé tudott szerveződni, és egy 
egészséges tradíció alapján a generáci-
ók sora élteti. Egy élő entitás [közösség 
-bor-] számára pedig nemcsak az elemi 
létfeltételek szükségesek, hanem az igé-
nyes célok és a mozgósító távlatok is.” 
E mondatok, persze, nem minősíthetők 
újdonságnak, akárhányszor hallhatók 
helyben is, jó Szabó Gellért polgármes-
tertől is, de a ’település lelkét mindig a 
lakossága alkotja’ törvényszerűség rög-
vest ki is zárja a földrészek közötti tö-
meges lakosságcsere alkalmazhatóságát. 

A FORRÁS kettős lapszámában – 
akár még a szentkirályiak számára is 
– külön értéket képvisel Novák Lász-
ló Ferenc: Kecskemét, a Három Vá-
ros gyöngyszeme; Somogyvári Ágnes 
régész Kecskemét korai történetének 
írói és a régészet; Péterné Fehér Mária: 
„Üdvözlégy Császárunk” (Ferenc József 
két látogatása Kecskeméten); Sági Nor-
berta: Új falvak születése Kecskemét ha-
tárában; Orgoványi István: Kecskemét, 
1956 című írásai, de a jó „háziszőttesek” 
kedvelői fellapozhatják Gyenesei József: 
Az égettbortól a „báráckig” (Adalékok a 
kecskeméti barackpálinka történetéhez) 
című adatolását. 

A mindennapos művészeti élmény 

sem maradhat el, Dobozi Eszter költő 
Fölemel, majd elfelejt című verse súlyos, 
metsző, jó vers; s talán nem is haragszik 
meg, s talán még a redakcióban sem, ha 
idetesszük. Mert szép ám a verset olvasó 
szentkirályi ember.
Hajlékodból, ha kilépsz, 
itt örökké fúj a szél. 
Szemedet szúrja homok, 
fogaid közt ha forog, 

csikorog szemcséiből 
ezernyi, ám ha kidőlsz, 
ápol e hely, s eltakar, 
megigéz, és itt maraszt. 

Azt se tudja, hogy ki vagy, 
száműzöttnek ‒ enni ad. 
Tovafutnál, nem ereszt. 
Fölemel, majd elfelejt.

A másik poéma (Pintér Lajos: tóth 
menyhért-énekek) szintén olvasásra 
méltó, olvasandó. 

A történetiséget Iványosi-Szabó Ti-
bor már említett nagy ívű körképe szé-
pen indítja, s habár a város címerében a 
mekegő állat ágaskodik, a kezdetekről 
másképp tanít: „A település létrejötté-
ről, formálódásának kezdeteiről írott 
emlékeink nem maradtak. A környékről 
szórványosan előkerülő régészeti leletek 
pedig éppúgy nem oszlatják a keletkezé-
sének időpontját burkoló homályt, mi-
ként a Kecskemét név eredetét vallató, 
olykor merész magyarázkodások sem 
adnak megnyugtató választ. Azt érdemes 
talán megemlíteni, hogy mivel szélesebb 
körű kecsketenyésztésre ez a tájegység 
nem alkalmas, írott forrásainkban pedig 
éppen ezért ennek semmi nyoma, való-
színűbb, hogy valamely Kecske (?) vagy 
Kécske (?) nevű személyről kaphatta az 
egykori szállás, majd település a nevét. 
Az viszont kétségtelen, hogy ez a tájegy-
ség évszázadokon át a fejedelmi, majd a 
királyi birtokok része volt. … Talán ezért 
sem tűnik fel a tatárjárás utáni évtizedek-
ben az itt található települések neve az 
erősen megritkult okleveleinkben, sem 
magánszemélyek adásvételeiben, sem 
pedig örökségi egyezségek, viták során. 
Köztudott, hogy e neves évforduló alap-
ját képező oklevél már oppidumként, 
mezővárosként említi Kecskemétet, 
ezért léte, múltja minden kétséget kizá-
róan jóval korábbi évtizedekre, esetleg 
évszázadokra tekint vissza. … bizonyí-
ték is van arra, hogy már a tatárjárás előtt 
és után is e szűkebb térségben több szá-

mottevő falu, egyház létezett. Ezeknek, 
pontosabban csak egy csoportjuknak a 
létére utal az 1456-ból származó egyik 
oklevél, amelyek ekkorra már elpusz-
tultak, elnéptelenedtek, de sok más tár-
sukkal együtt korábban Kecskeméthez 
hasonlóan önálló települések, egyházak 
voltak: Juhászegyház, Koldusegyház, 
Kolosegyház, Hetényegyház, Ballóság 
és Törökegyház. További társaik, Ágas-
egyház, Kerekegyház, Borbás, Szentki-
rály és Szentlőrinc ekkor még kun szál-
láshelyek voltak.”

„A város nevét már 1353-ban rög-
zítette egy királyi adománylevél, amely 
»prope possessionem Kechkemeth…« 
(Kecskemét falu melletti) az akkor ép-
pen lakatlan Ágasegyháza adományozá-
sát örökítette meg. Az ünneplés alapjá-
ul szolgáló 1368. évi oklevelet a budai 
káptalan állította ki, melyben igazolták, 
hogy a Kappanhalmától délre fekvő töl-
gyerdőt „…Chegled, Keurus et Kechke-
meth…” közösen használja.”

Adatokban gazdag, összefüggéseket 
és folyamatokat láttató írásának sum-
mázatában pedig így vall Iványosi-Sza-
bó Tibor: „Egy város a generációk sorát 
testesíti meg. A közösség és tagjainak 
élete, fejlődése csak áttételesen hason-
lítható ugyan össze, de mindkettő eseté-
ben megállapíthatjuk, hogy önmagában 
a sok-sok esemény felidézése, a mégoly 
jelentős epizódok kiemelése – bár hasz-
nos lehet – semmiképpen sem elegen-
dő egy teljesebb kép, az igazi habitus 
megformálásához. Többet árul el róluk, 
hogyan dolgozták fel kríziseiket, mi-
ként használták ki lehetőségeiket. Hasz-
nosabb tehát a részletek helyett arra fi-
gyelni, volt-e törekvéseiknek határozott 
iránya, volt-e környezetükre kisugárzá-
suk, és volt-e teljesítményüknek íve. Ha 
megtett útjuk markáns, és fontosabb pró-
bálkozásaik, eredményeik ebbe belesi-
mulnak, akkor már a jövőjük sem lehet 
kétséges.”

Hogy aztán az utókor embere, s tör-
ténésze majd éppen Szentkirály kapcsán 
hogyan éli, illetve értékeli azt, hogy ho-
gyan dolgoztuk fel kríziseinket; volt-e 
törekvéseinknek határozott iránya, volt-e 
az ittlakók teljesítményének íve: nos, az 
az ő dolguk lesz – de mostani jelenünk 
maradékaink számára a mérlegre teen-
dő múlt lesz. Könnyű lesz? Nehéz lesz? 
Avagy ősziesen: bor lesz? Ecet lesz?

Békesség veletek! A kő marad.
-bor-
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GARABONCIÁS DIÁK
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Szeretettel közlöm a kedves 
testvérekkel, hogy november 
1-én Mindenszentek ünnepén 
16.00-kor Halottak estéjének 
liturgiáját végezzük és megem-
lékezünk elhunytjainkról.

November 2-án, Halottak 
napján 14.00-kor sírszentelés 
lesz a temetőben. Egyéb litur-
gikus eseményekről részlete-
sen pedig a hirdetőtáblánkon 
bárki bármikor tájékozódhat. 
Sok erőt kívánok ehhez az ok-
tóberi hónaphoz is!
 

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

Szeptember hónapban az egyházközségben is ünnepélyesen megnyitottuk a tanévet és áldásban részesültek di-
ákjaink, valamint az iskolatáskák a benne lévő tanszerekkel együtt, melyeket magukkal hoztak a szentmisére. Sok 
erőt kívánunk nekik is, kedves tanáraiknak és szüleiknek, hogy az előttük álló tanév ezer kihívása legyen valóban 
fejlődésük mozgatója és növekedjenek erőben és bölcsességben egyaránt.

KA TO LI KUS ÉLET

Kedves Testvérek!

Szintén most szeptemberben történt, hogy Szentkirály adott otthont a Kalo-
csa-Kecskeméti Főegyházmegye kerületi hittanos versenyének. Gyermeke-
ink újra dobogós helyezést értek el. Gratulálunk nekik ezúton is és köszönet 
mindenkinek, akik a szervezésben és a verseny lebonyolításában közremű-
ködtek, fáradoztak, hogy minden a legnagyobb rendben történjen. 
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forrás internet:  http://www.ado-
rans.hu/node/428

A Biblia első lapjai a „kezde-
tek”-re irányítják a figyelmet. A 
mózesi Ötkönyv (a Tóra) első ré-
sze, a Genezis, mintegy az Ótesta-
mentum bevezetéseként, grandió-
zus képet fest a világmindenség 
keletkezéséről, őstörténetéről. Be-
mutatja, hogy miként jött létre a 
kezdeti, ősi káoszból, a zűrzavaros 
összevisszaságból (héber: tohu va-
bohu) a rendezett világ, a kozmosz. 
(Móz 1,1-2,3)

A hatnapos mű
Az elbeszélés Isten (Elohim) te-

remtő, formáló tevékenységét hat-
napos keretbe ágyazottan adja elő. 
A rend kialakítása a három napig 
tartó szétválasztás, majd a szintén 
három napig tartó feldíszítés isteni 
művén keresztül valósult meg. A 
szöveg szerzője Isten teremtő te-
vékenységét részben a kimondott 
szó erejével való létrehozásként, 
részben nagyon is az emberi mun-
ka mintájára, pl. az égitestek „meg-
csinálásaként” mutatja be, akinek 
ahhoz, hogy tevékenykedhessék, 
mindenekelőtt világosságra van 
szüksége. 

Az első napon Isten megterem-
tette a világosságot és ezzel elvá-
lasztotta azt a sötétségtől.

A második napon megalkotta az 
égboltozatot és ezzel elválasztotta 
az alsó vizeket a felső vizektől.

A harmadik napon elválasztotta 
a szárazföldet a tengertől, de a har-
madik napon teremtette meg a szá-
razföldi növényeket is.

A negyedik napon kezdte meg 
Isten a szétválasztás révén alkal-

massá vált világ felszerelését, fel-
díszítését. Megteremtette a napot, a 
holdat és a csillagokat, hogy meg-
világítsák a földet és mutassák az 
éveket meg az ünnepeket.

Az ötödik napon a vizeket népe-
sítette be élőlényekkel és ekkor te-
remtette meg a levegő madarait is.

A hatodik napon alkotta meg a 
szárazföldi állatokat és ezen a na-
pon került sor az ember teremtésére 
is. Miután mindezt elvégezte Isten 
és látta, hogy mindaz, amit terem-
tett, jó, az embert tette a mindenség 
urává, mintegy saját helyetteseként. 
Arra hívta fel, hogy szaporodjék és 
hajtsa uralma alá a földet. 

Ezután befejezte művét, a hete-
dik napon megpihent, megáldva és 
megszentelve ezt a napot.

A hatnapos teremtés elbeszélés 
akár csak futólagos áttekintése lap-
ján is kitetszik annak költőisége és 
művészi szerkezete. A kétszer há-
rom napra tagolt elbeszélés egyes 
napjait a következő, ismétlődő ki-
fejezés választja el egymástól: „Így 
lett este, és lett reggel: első nap..., 
második nap..., harmadik nap...” Az 
egyes napok ismét meghatározott 
művészi keretben jelennek meg. 
Ennek a keretnek a részei: 

1. ”Mondta Isten, hogy legyen 
(világosság)”; 2. „És lett (világos-
ság)”; 3. „Látta Isten, hogy (a vilá-
gos-ság) jó”. Ez a keret nyolcszor 
ismétlődik: minden nap egyszer, a 
harmadik és a hatodik nap pedig 
kétszer.

Mi lehet a célja e mesterséges 
beosztásnak? Természetesnek tű-
nik, hogy a már megült hetedik nap 

tekintélyét akarja a szerző alátá-
masztani, isteni mintára, rendelés-
re visszavezetni. Isten adott példát 
arra, hogy az ember hat napig dol-
gozzék, a hetedik napot pedig szen-
telje meg.

Meghúzódik azonban itt egy 
másik szándék is. Az a tanítás, hogy 
a világ jó és szent, mert isteni mű. 
A számok a Bibliában gyakran sze-
repelnek szimbolikus értelemben. A 
3-as és 7-es szent szám, a tökéletes-
ség, az isteniség kifejezője. Amikor 
tehát a szerző 2x3 napra osztja a 
teremtés művét és ehhez hozzáadja, 
mint harmadik elemet, a pihenőna-
pot, amely egyben a 7. nap is, azt 
akarja a számok szimbolikájával is 
hangsúlyozni, hogy a világ maga 
ugyan nem Isten, de Isten alkotása.

RE FOR MÁ TUS ÉLET

A világ teremtése

Alkalmaink:

• Istentisztelet, minden vasár-
nap 10 óra
• Családos Istentisztelet min-
den hónap első vasárnapja – 
október 7., 10 óra
• Bibliaóra – október 2. kedd, 
18.30
• Presbiteri gyűlés – október 
9. kedd, 18 óra
• Olvasó- és Énekkör – októ-
ber 16. kedd, 17 óra
• Filmklub – október 9. pén-
tek, 18.30
• Reformációi Dicsőítő Est – 
október 26. péntek, 18óra
• Újbori hálaadó Istentisztelet 
és úrvacsora – október 28. va-
sárnap 10 óra
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Szent Mihály-napi vigasságok

Egésznapos elfoglaltságot jelentett az érdeklődők számá-
ra szeptember 29., azaz Szent Mihály napja. Iskolánkban 
sport, és családi napot tartottak. A szeles idő ellenére a 
főzőversenyre öt személy jelentkezett. A vándor „aranyfa-
kanalat” a következő versenyig Szórát Nándi őrizheti. Ba-
bakocsis felvonulásban is gyönyörködhettünk. Látványos 
traktoros felvonulás kezdődött falunk utcáin 11 órakor. Az 
öreg MTZ-ken kívül modern erőgépeket, és igazán kor-
szerű kisgazdasági traktorokat is láthattunk. Persze műkö-
dő gépmatuzsálemeket is megcsodálhattunk. Este egy kis 
örömtűz lángjainál beszéltük meg a nap eseményeit.    V. F. 

Babakocsis felvonulás
Koccintás a győzelemre. Balról a főzőverseny győzte-
se Szórát Nándi.

50 éves Fiat kistraktor Ez a Zetor az 1960-as években készülhetett

Nem lehetett látni a traktoros sor végét.

Ez már a modern mezőgazdaság erőgépe

A nap zárása, az örömtűz.
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Az EFOP 3.9.2-16-2017-00009 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban című 
pályázat keretein belül iskolai Családi Nap került megrendezésre az iskolai sporttéren szeptember 29-én, szombaton. 
A kissé hűvös időjárás ellenére mindenki megtalálhatta a kedvére való szórakozást és finom ebéddel zárult a program.

Családi Nap az iskolában

Családi délután az óvodában

Szeptember 28-án pénteken 
családi délutánt rendeztünk. Bár 
rendhagyó módon szombat helyett 
pénteken délutánra szerveztük, 
ennyien még nem voltunk együtt 
– több, mint 200 főre sütöttek az 
ügyes anyukák és egy apuka né-
hány konyhás néni segítségével fi-

nom lángost. A szülők is hoztak egy 
kis sütit, üdítőt. A „hab a tortán” a 
vattacukros bácsi megjelenése volt, 
mindenki annyit ehetett, amennyi a 
pocakjába fért!

Az egybegyűltek szórakoztatásáról 
a Vaga Banda gólyalábas produkciója 
gondoskodott, amit a tavasszal elnyert 

„Kincses Kultúrovi” pályázat kereté-
ből finanszíroztunk.

A gyerekek végkimerülésig ugrál-
hattak az óriás légvárban valamint a 
mobil játszóházban! Remek délutánt 
töltöttünk együtt, sokáig emlegetjük 
majd.  

Ádámné Maróti Erika 
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A Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. másfél millió forintot adományozott
A Telekom Vivicittá Város-

védő Futás hivatalos ásványvi-
ze, a Szentkirályi, az idei áprilisi 
eseményt megelőzően adomány-
gyűjtő játékra invitálta a futókat 
„Gyűjtsd velünk a kilométereket 
a Szentkirályi Általános Iskolá-
nak!” címmel, hogy megtett kilo-
métereikkel támogassák a Szent-
királyi Általános Iskola kültéri 
tornapályájának fejlesztését. 

 Az intézmény a jelentős fela-
jánlást kültéri sportolási lehető-
ségeik bővítésére fordította. Az 
átadón a gyermekek Túróczi Réka 
futónagykövet vezetésével birtok-
ba is vehették az új eszközöket.

7 millió euró értékű beruházás a Szentkirályinál
„Magyarország ásványvíz nagyha-

talom” – vallja már évek óta Balogh 
Levente, a Szentkirályi-Kékkúti Ás-
ványvíz Kft. elnöke, és ezt szeptember 
19-én egy újabb nagyberuházás bemu-
tatásával is alátámasztotta. Alig fél év 
alatt megépült az új 1500 m2-es üzem-
csarnok, és helyére került a világszín-
vonalú Krones palackozó gépsor. Az 
ország egyik legnagyobb kapacitású 
palackozó gépsorával óránként akár 
harminckétezer darab Szentkirályi ás-
ványvizet palackozhatnak, a legszigo-
rúbb minőségellenőrzés mellett.

 A fejlesztést az utóbbi években 
jelentősen megnövekedett vásárlói 
igények indokolták, eredményeként 
a termelőkapacitás közel duplájára 
emelkedik.  Szentkirályon tavaly több 
mint 3 millió euró értékű új vízkezelő 
üzem létesült, majd több mint 1,5 mil-
lió euró értékben megépült egy 4000 
m2-es raktárcsarnok. 

„A Szentkirályi ásványvíz történe-
te azt jelzi számunkra, hogy a kisvál-
lalkozások előtt nagy jövő állhat, ha 
mernek nagyot álmodni. A kormány 
feladata, hogy higgyen bennük és ki-
álljon mellettük, amikor megálmodják 
a terméküket, elindulnak és amikor 
bővülnek, váltanak, formálódnak a pi-
aci igényekhez igazodva” - mondta dr. 
Nagy István agrárminiszter.

 Az ünnepélyes átadón Alessandro 
Pasquale, a Szentkirályi-Kékkúti Ás-
ványvíz Kft. tulajdonosa és a KMV 
Csoport vezérigazgatója kiemelte: „A 
helyi márkákban, forrásokban és tradí-
ciókban hiszünk, és ezt visszaigazolják 
a vásárlóink is: folyamatosan nő a ke-
reslet a Szentkirályi ásványvíz iránt a 
magyar fogyasztók körében.”

 Balogh Levente, a Szentkirá-
lyi-Kékkúti Ásványvíz Kft. elnöke 

és tulajdonosa hangsúlyozta: „Az új 
üzemcsarnok és a palackozó gépsor 
hosszú távon is biztosítja a Szentkirá-
lyi jövőjét és piaci pozíciójának továb-
bi erősítését. Arra különösen büszke 
vagyok, hogy ezt a beruházásunkat is 
önerőből valósítottuk meg, mert ez is 
igazolja a Pasquale családdal kötött 
szövetségünk, és az annak eredménye-
ként létrejött vállalatcsoportunk sike-
rét.”    xxx

A fotón: Dr. Nagy István indítja a gépsort, mellette Balogh Levente és 
Alessandro Pasquale.

A képen Katzné Almási Zsuzsanna iskolaigazgató, Szabó Gellért polgár-
mester, dr. Szabó Balázs, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. vállalati 
kapcsolatok igazgatója és Túróczi Réka.
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Gránátos galuska
Elkészítési idő: 1 óra, 4 főre.

Hozzávalók: 40 dkg finomliszt (Graham-liszt vagy tönkölyliszt is 
lehet), 2 tojás, só, kb. 3,5 dl víz, 80 dkg burgonya, 1 vöröshagyma, 4-5 
evőkanál olaj, 1 csapott evőkanál különleges pirospaprika, fél mokkáskanál őrölt 
fekete bors.

1. A lisztből a tojásokkal, sóval meg vízzel galuskatésztát keverünk, és a hagyo-
mányos módon kifőzzük.

2. A burgonyát meg a hagymát megtisztítjuk, az előbbit közepes kockákra, az 
utóbbit finomra vágjuk. Az olajon  a hagymát megfuttatjuk, a pirospaprikával meg-
hintjük. A burgonyát beleszórjuk, megsózzuk, megborsozzuk és egy kevés vizet 
öntünk alá.

3. Lefödve puhára pároljuk, utána összetörjük – aki szereti, zsírjára is sütheti -, 
és a galuskával összekeverjük.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

ÉT KEK, TIP PEK, FOR TÉ LYOK Szeptember 
időjárása

„Ősszel porba, tavasszal sárba vess!” 
– tartja a népi bölcselet. Hát az idén ez 
bejött. Csont szárazak a talajok, szántani 
alig lehet. Hasonló száraz ősz 1986-ban 
volt. Akkor az elvetett gabona magvak 
a következő év februárjában keltek ki. 
A mögöttünk hagyott hónap szokatla-
nul enyhe volt, sokszor 25 C fok fölött 
volt a nappali órákban a hőmérséklet. 
Reggel csak néhány esetben fordult 
elő, hogy a mélyebb fekvésű helyeken 
deresedés volt látható. Elmaradtak az 
ilyenkor már szokásos ködös késő esték 
is. A szőlőt gyakorlatilag a hónap első 
felében leszüretelték. A dió a szárazság, 
a gombabetegségek, és kártevők miatt 
alig termett érdemleges mennyiséget.  
Érdekes, hogy a fecskék közel két héttel 
korábban útra keltek. A klímaszakértők 
szerint ez a madárfaj rövidesen eltűnik 
országunkból, elsősorban táplálékhiány 
miatt, másodsorban a hónap közepe tá-
ján az utóbbi években egyre gyakrabban 
előforduló váratlan, néhány napig tartó 
lehűlés következtében. Az idén is eről-
ködött a hideghullám, kicsit őszies lett 
az idő. Gólyáink már rég a telelő helyü-
kön bogarásznak. Az örvös galambok 
egy része kezd itt telelni, főleg váro-
sokban húzzák meg magukat. A NASA 
szerint két fokkal is enyhébb lehet a tél. 
Ezt az „El Niño” jelenség erősödésé-
vel magyarázzák. A fentiekkel viszont 
ellentétes állítása van a Dávid Nap-
tár készítőjének, aki viszont igazi telet 
prognosztizál. Majd meglátjuk. Csapa-
dékviszonyok szeptemberben: 1-én 1,6 
mm, 2-án 1,5 mm, 4-én 6,5 mm, 23-án 
1,4 mm,24-én 1,8 mm. Összesen 12,8 
mm. A sokévi átlag: 34 mm. 

V. F.

Anya köny vi hí rek
Született: Bagó Áron 2018. 
09. 10. anyja neve: Szabó 
Dóra, Kocsó Kitti 2018. 09. 

12. anyja neve: Komáromi Kitti, Pe-
kár Petra Patrícia 2018. 09. 15. anyja 
neve: Pekár Éva.

Házasságot kötött: Káldi 
Zsuzsanna és Kovács Gábor 
Bence   2018. 09. 22.

Elhalálozott: Danka László élt 
77 évet.

Látogatók a
Kis Vuk Mini
Bölcsődében

Bölcsődénk felszerelését, külső 
környezetének szépítését a Szentki-
rályért Közalapítványon keresztül 
hathatós anyagi támogatással segítet-
te a Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. A támogatás felhaszná-
lásának eredményét tekintette meg a 
napokban az összeszerelő üzem kis 
küldöttsége Pascal Titze úr vezetésé-
vel (a kép bal oldalán). Ennek során 
még tevőleges közreműködésre is fu-
totta vendégeink idejéből a kép tanú-
sága szerint, sőt nem is üres kézzel ér-
keztek, hiszen bölcsiseink egy „igazi” 
Mercedest is kaptak.

Vámos Miklós: Apák könyve

Nagyon sokan híres televí-
ziós műsoraiból ismertük meg 
Vámos Miklós nevét a 90-es 
években, szórakoztató, okos 
beszélgetések és kitárulkozá-
sok voltak ezek, és ilyen Vá-
mos Miklós írói stílusa is.

Az Apák könyve egy család-
regény, tizenkét nemzedékről 
szól, 300 évnyi utazás térben 
és időben. Lebilincselő olvas-
mány, nehéz letenni, ha bele-
fog az olvasó, s szinte nehéz 
beletörődni, amikor elfogynak 
a lapok, és véget ér a történet. 
Maga Vámos Miklós is ezt írja 
könyvéről: „Fáj most, hogy a 
regény számomra befejeződött, 
úgy érzem, többé már nem az 
enyém. Nem baj. Ha szeren-
csém van, az Olvasóké lesz – s 
marad.” Jó olvasást kívánok!

KAZS

Ajánló
könyvtárunk
kínálatából



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

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 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 le-
gelő eladó. Érdeklődni a 70/442-7008-as telefonszámon.

Nőgyógyászati
rákszűrés

2018. november 23-án 7-10 
óráig nőgyógyászati rákszű-
rés lesz az Egészségházban. Villanybojlerek javítása, vízkőmentesítése, 

villanyhálózat felújítása. Kapcsolók, konnek-
torok, lámpatestek, fénycsőarmatúrák javítá-
sa, cseréje. Telefon: 06 53 358 025, vagy  06 20 
928 8334. 


