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Szentkirály
Napja 2019.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket
2019. augusztus 25-én

a szentkirályi falunapra.

Támogató:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Mindenkit
szeretettel

várunk!

PROGRAM:
RÓMAI-KATOLIKuS TEMPLOM:
• 10:00-kor templombúcsú, kenyéráldás

REFORMáTuS TEMPLOM:
• 10:00-kor ünnepi istentisztelet

MűvELődéSI Ház:
• kézműves bemutatók: fafaragás, horgolás 
• mézkóstoltatás
• festmények, vadásztrófeák, szárazvirág, dísz- és vízinövények kiállítása
• radírgyűjtemény bemutatása
• emlékidéző fotókiállítás
• egészségügyi szűrőbusz az udvarban
• Faluházban múltidéző filmvetítés

TájHáz:
• helytörténeti kiállítás
• terménykiállítás 

ÜnnEPI MűSOR 15:30-TÓL:
• köszöntő, pályázati díjak átadása 
• Szentkirályi Tánccsoport korosztályos csoportjai
• Szentkirályi nyugdíjasok kórusa 
• Bodor Roland és Sándorné Baróti Orsolya zenés előadása 
• Maksa Zoltán humorista 
• Besenyei Dénes trombita szóló
• 18:30-tól retro diszkó
• 21:30-tól tűzzsonglőrök 
• délután ingyenes ugrálóvár

Egész nap
vásári árusok

és mutatványosok,
vendéglátás.
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A képviselő-testület július 27-i ülésén történt
A képviselő-testület július 30. 

napján tartott ülést, melyen 5 képvi-
selő volt jelen. 

Az első napirendi pontban dr. 
Lajos Krisztina jegyző ismertette a 
képviselő-testület tagjaival a szociá-
lis célú tüzelőanyag juttatás feltéte-
leiről szóló helyi rendeletet. Jegyző 
asszony elmondta, hogy a belügy-
miniszter idén is meghirdette a rá-
szorultak szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó pályázatot. 
Az 5000 lakos alatti önkormányza-
tok több tényező alapján gépi úton 
kiszámolt mennyiségre pályázhat-
nak. Idén jóval kisebb mennyiségre 
pályázhatunk, mint tavaly. A képvi-
selő-testület egyhangúan elfogadta 
a rendeletet és egyetértett a pályázat 
benyújtásával eszerint 2020. febru-
ár 17-ig lehet igényelni a szociális 
tűzifát. 

A második napirendi pontban 
a képviselők a településrendezé-
si eszközök módosításáról szóló 

előterjesztést tárgyalták. Szabó 
Gellért polgármester elmondta, 
hogy az előző ülésen már lezárta 
a testület a partneri egyeztetést. 
Időközben megérkezett az állami 
főépítész záró szakmai vélemé-
nye is, így az M44 építése kapcsán 
szervezett eredményes népszava-
záson a többség által támogatott el-
kerülő út nyomvonala felkerülhet a 
területfelhasználási lapra, továbbá 
az illetékes szakhatóság által ren-
delkezésünkre bocsátott régészeti 
lelőhelyek is. A képviselő-testület 
egyhangúan elfogadta a rendelet-
módosítást.

A harmadik napirendi pont-
ban a fecskeház 3. lakására érke-
zett pályázat elbírálását tárgyalta 
a képviselő-testület. Szabó Gel-
lért polgármester elmondta, hogy 
ifj. Varga József és menyasszonya 
adott be pályázatot a fecskeház 3. 
lakására. Bejelentették házasulási 
szándékukat az önkormányzatnál. 

A képviselő-testület egyhangúan 
elfogadta pályázatukat a fecskeház 
3. lakására.

A negyedik napirendi pontban az 
önkormányzat 2019. I. félévi gaz-
dálkodását tárgyalta a képviselő- 
testület. A képviselő-testület egy-
hangúan elfogadta az önkormányzat 
2019. évi I. félévi gazdálkodásáról 
szóló tájékoztatást. 

Egyebek napirendi ponton be-
lül a képviselő-testület egy évvel 
meghosszabbította Hojsza Kriszti-
na lakásbérleti szerződését. Kutyka 
Mátyás és felesége újabb kérelmet 
adtak be az Idősek Otthona 6. számú 
lakás, lakásbérleti szerződés meg-
hosszabbítására 1 hónappal, amit a 
képviselő-testület elfogadott. Szabó 
Gellért elmondta, hogy szükség van 
az urnafal bővítésére, mivel nagyon 
kevés a kiadható fülkehely urnafa-
lon. Az urnafal bővítése kb. 700.000 
Ft, a képviselő-testület elfogadta, a 
bővítés megrendelését. 

Július 6-án nyolcadik alkalom-
mal gyűltünk össze a Csípő tanya 
udvarán, hogy barátságban-sze-
retetben töltsünk néhány órát. Az 
összejövetel mára valóban főként 
a környékünkről elszármazottak és 
családunk, barátaink, összejövete-
lévé vált. A falusiakat nem igazán 
sikerült mozgósítani a családonként 
postaládába helyezett meghívó és 
a hírmondóban megjelent felhívás 
ellenére sem. Akik mégis eljöttek, 
gondolom nem bánták meg.

Így is másfélszáznál többen vol-
tunk, és ebből közel 20 apró gyer-
mek, 8 év alatti.

Őket céloztam meg a katicákkal, 
de a felnőttek is szívesen fogadták 
kedves bogaraimat.

A műsor az előző éveknél is tar-
talmasabbra sikerült. Poór Terike 
visszaidézte gyermekkorát, hogyan 
élték a mindennapokat a családdal, 

illetve milyen volt elmenni innen 
felsőbb iskolába, milyen volt haza-
jönni akkor, és milyen érzés most 
találkozni a gyerekkori társakkal. 

A hallgatóság szemében meg-
csillanó könnyekből arra következ-
tetek, hogy előadása szívszorító és 
őszinte volt.

Dr. Kenyeres Tibor megemlé-
kezett a pontosan 90 éve született 
Zám Tibor szociográfus, íróról és 
honismereti vetélkedővel is ké-
szült. A vetélkedő nagyon sikeres 
volt, a helyes válaszokat adók kö-
zül az első nyolc helyezett jutalmat 
is kapott. Volt olyan díjazott is, aki 
nem helybeli. Ennek különösen 
örültünk.

Tibor után Szabó Imre állt ki a 
vendégek elé és arról beszélt, ho-
gyan került kapcsolatba egy Ba-
laton-felvidéki kirándulás során 
Dr. Birkás Gézáné történetével. 

Éva néni általunk egyáltalán nem, 
vagy csak alig ismert életútjáról 
is mesélt, lényegre törően, a tőle 
megszokott remek retorikai képes-
ségével. Az „i”-re a pontot Kenye-
res Ambrus tette fel azzal, hogy, ha 
már pedagógusokról és kultúráról 
van szó, ne feledkezzünk meg a 
Pásztor házaspárról sem. Szeren-
csére pont jelen voltak. Ambri bá’ 
elmondott még néhány ízes törté-
netet, amit nagyon várunk mindig 
(nem tudom, hogy Ő tudja-e), mert 
ezzel alapozódik meg a jó hangulat 
a vacsorához.

Mindenkinek köszönöm a szel-
lemi és a fizikai segítséget, a vendé-
geknek köszönöm, hogy megtisz-
teltek jelenlétükkel minket. Fábry 
után szabadon: kezeket a paplan 
fölé........éljenek az Erdőföldiek és 
éljenek az emberi kapcsolatok!

Csorbáné Csípő Katalin

ERdőFÖLdI TAnYATALáLKOzÓ 2019.
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A szentkirályi Szent István szobor állításának rövid története
Már a Lászlófalva helynévről az ősi 

név visszaállításának kezdeményezését 
elhatározó 1987. február 16-i falugyűlé-
sen felmerült, hogy Szent István tisztele-
tére szobrot állítson a falu. 

Szecsődi György tanácselnök a kö-
vetkező év február 29-én tartott falugyű-
lésen beszámolt arról, hogy Miskó István 
országgyűlési képviselővel felkeresték a 
Bács-Kiskun Megyei Tanács elnökét, dr. 
Gajdócsi Istvánt a lakossági adományo-
kat kiegészítő anyagi támogatást kérni, 
azonban egyelőre csak ígéretet kaptak, 
ugyanis abban az évben Kalocsán állí-
tottak szobrot Szent Istvánnak, a Megye 
két szobor létesítésének támogatását pe-
dig nem tudta vállalni. A megyei vezetők 
azt javasolták, hogy először a saját erőt 
(7-800 ezer forint) gyűjtse össze a falu, 
és a következő évben térjenek vissza a 
kérdésre.

Nem szunnyadt azonban a község ve-
zetése és az országgyűlési képviselő ost-
roma a Megyei Tanács felé. Ennek ered-
ményét tanúsítja a Kőtörő Miklós megyei 
elnöktől kelt értesítés arról, hogy „a Me-
gyei Tanács május 11-i ülésén állást fog-
lalt a községükben felállítandó I. István 
király szobor költségét illetően, eszerint 
1989-ben vállaljuk, hogy a szobor árának 
50 %-át biztosítjuk.”

A Községi Tanács azonnal elkezdte 
a szervezést, és felvette a kapcsolatot a 
Képző- és Iparművészeti Lektorátussal a 
pályáztatási és engedélyezési eljárás le-
bonyolításához. A Lektorátus ki is tűzte a 
Bíráló Bizottság ülését a tiszakécskei Vá-
rosi Tanács épületébe 1988. június 21-re, 
a Meghívóban a leendő szobor helyeként 
Szentkirályfalvát(!) megjelölve. A követ-
kező konzultáció azonban már Szentki-
rályon volt július 6-án, aminek sikerét az 
jelzi, hogy a Lektorátus július 12-én kiad-
ta a pályázati felhívást 3 szobrászművész 
(Győrfy Sándor, Lantos Györgyi, Török 
Richárd) részére, hogy október 17-re „a 
község tsz. irodája előtti háromszöglet 
alakú füves térségben felállítandó, I. Ist-
ván királyt ábrázoló egészalakos” szo-
borterveket készítsenek 1:5 léptékben, 
műleírással. A pályázati felhívás a teljes 
költségvetést is tartalmazza 1,5 millió fo-
rint összegben.

A művészek eleget tettek a felkérés-
nek, így a Lektorátus november 1-én ki-
adott állásfoglalása elismerőleg állapítja 
meg, hogy „mind a négy beküldött pálya-
terv (Török Richárd szobrászművész két 
tervet készített) színvonalasan előadott 
kompozíció, és elvben bármelyik ajánlat 
alapján elkészülhet a szobor”. Az állás-

foglalásban szorgalmazzák ezért, hogy 
nyilvános bemutató legyen a tervekről, 
amihez segítséget kívánnak nyújtani az-
zal, hogy a művek részletes, bemutató-
ajánló elemzésére szakértőt jelölnek ki. 
A művészeket is kéri az elhelyezési és 
posztamenstervek további kimunkálására 
figyelembe véve, hogy a Tsz-iroda előt-
ti eredeti elképzelés szerinti helyszínnel 
szemben a mű felállítására esetleg a Ta-
nácsház előtti téren nyílik lehetőség.

„A Lektorátus – egyetértésben a Kö-
zségi Tanács vezetőivel – a szobor meg-
valósítására közadakozó lakosság véle-
ményét figyelembe véve, a novemberi 
falugyűlés állásfoglalásától függően in-
tézkedik a továbbiakról” – áll a levélben. 

Végül az állásfoglalás mindhárom 
művész részére engedélyezi 20-20 ezer 
forint részvételi díj kifizetését „a Községi 
Tanács pénzeszközeiből a Magyar Nép-
köztársaság Művészeti Alapján keresz-
tül”.

A szoborkiválasztó falugyűlésre 1988. 
november 28-án, hétfőn 16 órai kezdet-
tel került sor Szecsődi György tanács-
elnök és Pásztor Gézáné HNF Községi 
Bizottsági elnök vezetésével. Megjelent 
a szentkirályi lakosság részéről 204 fő, 
külön meghívottként pedig többek között 
Miskó István országgyűlési képviselő, a 
Tiszakécskei Városi Tanács elnöke, Pálin-
kás László az MSZMP, és Német Béláné 
a Hazafias Népfront Tiszakécskei Városi 
Bizottságának képviseletében, Keszthelyi 
Ferencné a Lektorátus igazgatója és mun-
katársai, valamint Kő Pál Munkácsy-díjas 
szobrászművész.

A szakértői ismertetőket követően a 
négy kiállított szobor közelebbi megtekin-
tésére 10 perc szünetet tartottak. A jegy-
zőkönyv szerint szünet után Balatonfüre-
di József, a község korábbi tanácselnöke 
Lantos Györgyi alkotása mellett érvelt, és 
reményét fejezte ki, hogy „a szentkirályi-
ak a régi településnév visszaadása után 
anyagilag támogatni fogják önkéntes ado-
mányaikkal a szobor felállításának ügyét. 
E kezdeményezés, cselekedet örök időkre 
szól, maradandó emlék lesz”. E mellett a 
pályamű mellett szólt Fehér Ákos, Agárdi 
Lajos, Pápai Ferenc, Csekey Tibor, Sza-
bados László, Ősze Sándor és Zakar Jenő 
is. A szobor felállításának helyeként volt 
javaslat a két templom közötti közterület-
re, illetve a Községháza előtti parkra. A 
tsz. iroda és a templom közötti területet a 
fentiek közül is többen javasolták, továb-
bá Törőcsik Béla és Sütőné Pesti Katalin. 
Végül 196 igen szavazattal (95 %) döntött 
a többség Lantos Györgyi tervének meg-

valósítása mellett, a szobor helyét pedig a 
Tsz-iroda és a katolikus templom közötti 
területen 202 szavazattal erősítette meg a 
falugyűlés.

Alig három héttel később, december 
21-én kelt a szerződés Lantos Györgyi 
szobrászművész, és a Szentkirályi Kö-
zségi Tanács nevében Szecsődi György 
elnök között a szobor elkészítésére 1989. 
július 20. napjában megjelölt határidő-
vel. A művész részére a következő év 
januárjában 100 ezer forint előleget át is 
utaltak a Lektorátus számlájára, amit jú-
niusban további 900 ezer forint követett, 
köszönhetően a Megyei Tanács Községi 
Tanácshoz utalt 750 ezer forintos támo-
gatásának.

A községi saját erő összegyűjtése 
azonban komoly utánajárást igényelt, 
hiszen az 1989. május 9-i tanácsülést az 
elnök arról tájékoztatta, hogy a szobor el-
készítése folyamatban van, de „a 750 ezer 
forintnak 1/3-a folyt be a lakosságtól fel-
ajánlásként. Ezzel most már behatóbban 
kell foglalkoznunk”.

(Végül a legalább 10 ezer forintot ado-
mányozókat megörökítő táblákra 38 ma-
gánszemély és 10 szervezet neve került 
fel. Ez utóbbiak között az Asszonyklub 
adománya viszont 39 személytől szárma-
zott, a Művelődési Ház és a Színjátszó 
csoport pedig az 1988. december 29-i 
„A fiam nem a lányom” című nagysikerű 
vígjáték előadásának teljes bevételét aján-
lotta fel a szoborállítás javára – vagyis na-
gyon sok a névtelen adományozó.) Sokat 
jelentett, hogy a Magyar Televízió Natura 
Szerkesztősége „Szebb, emberibb kör-
nyezetért” pályázatán különdíjat, és ezzel 
200 ezer forintot nyert Szentkirály, amely 
igen jókor érkezett a nemes cél megvaló-
sulását szolgálva.

Folytatás a következő oldalon.
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Kilencven éveseket
köszöntöttek

A szobor elhelyezésével összefüg-
gésben is komoly teendők voltak. A tá-
jékoztatásból ugyanis megtudhatjuk: „A 
közelmúltban megtörtént a transzformá-
tor-állomás és a légvezeték áthelyezése”.  

A művész elkészítette a mű 1:1 lép-
tékű agyagmodelljét, amiről a Lekto-
rátus az alábbi szakvéleményt adta ki 
1989 júniusában: „a plasztika megőrizte 
az eredeti terv erényeit, a méltóságteljes 
ábrázolást és a részletgazdag mintázást, 
ugyanakkor a figura arányain némi vál-
toztatás szükséges, hogy a kilépő figura 
testhelyzete egyértelművé váljon”. Az el-
helyezés építészeti terveinek és rajzainak 
elkészítésére Kiss Lajos szegedi építész 
kapott megbízást a Lektorátustól.

A történelmi hangulat kellő ihletésé-
hez szeptemberben levélben kereste meg 
Szecsődi György tanácselnök Trogmayer 

Ottót, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum 
igazgatóját, hogy a múzeum kőtárából 
néhány olyan követ kérjen a kb. 10 méter 
átmérőjű, másfél méter magas kunhalom-
ra, amit helyhiány miatt ott nem tudnak 
tárolni. Végül az Igazgató úr iránymu-
tatására a kérés Biczó Piroskához került 
a Magyar Nemzeti Múzeumba, hogy az 
általa feltárt bácsi templom kváder kövei-
ből kapjon a falu néhányat, amik végleges 
elhelyezésére egyébként nincs lehetőség.

A Képző- és Iparművészeti Lektorátus 
1989. október 16-i levele arról intézke-
dik, hogy kifizetendő a hátralék 500 ezer 
forint, ebből 300 ezer Galambos Sándor 
öntő részére.

A 215 cm magas bronzszobor ünne-
pélyes felavatása 1989. augusztus 20-án, 
vasárnap történt.

Puskás Mihály plébános feljegyzései-

ből tudható, hogy a templom külső felújí-
tási munkái is nemsokkal ezt megelőzően 
fejeződtek be. A toronysisak faszerkeze-
tének 60 %-át ki kellett cserélni, rézborí-
tás került a toronyra, ami a toronyóra be-
építése miatt – amihez a Községi Tanács 
ennek költségeivel járult hozzá – 1,78 
méterrel magasabb lett.

A búcsúi szentmisét Pálos Frigyes 
hatvani prépost celebrálta a környékbeli 
papságtól körülvéve. A szentmise végén 
Szecsődi György tanácselnök leplezte le a 
szobrot, amit Pálos Frigyes prépost szen-
teltvízzel hintett meg. Énekes szolgálatot 
a mogyoródi templom kórusa adott Falka 
József karnagy vezényletével. Az ünnep-
ségen több ezren vettek részt.

A fellelt irattári dokumentumok fel-
dolgozásával a szobor felállításának 30. 
évfordulójára összeállította Szabó Gellért.

Tóth Bálintnét köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából.

Hegedűs Bálintnét köszöntöttük 90. születésnapja alkal-
mából.

Egész napos programok: 
ökörsütés, kirakodóvásár, rá-
dióamatőrök
10 óra: templomi búcsú
12 óra: Szent István szobor 
avatása
14 óra: térzene, autómodel-
lezők
16:30 óra: ünnepi megemlé-
kezés a Művelődési Házban 
(ünnepi beszédet mondott 
Varga Sándor országgyűlési 
képviselő, majd kultúrműsor 
az óvodások, iskolások, a 
férfikórus és a citerazenekar 
előadásában)
18 óra: vacsora
19 óra: utcabál

24 óra: tombola
A szobor alapzatának elkészí-
tésétől a parkosításon, gyep-
kocka lerakáson át a vendé-
gek fogadásáig és a szereplők 
megvendégeléséig felelősök 
voltak: Kozma Péter, Geschitz 
József, az Asszonyklub, Vá-
czi József, Vecsei Ferenc, id. 
Sándor László, Pásztor Gézá-
né, Csanádi Ferencné, Pájer-
né Váczi Terézia, Szecsődi 
György, Kis József, Sáfrány 
Dezsőné, Marton Elvira, Pus-
kás Mihály, Pásztor Géza és 
Tóth Ferencné. Az új kenye-
ret az ünnepségen átadta Lán-
gos Anikó.

Ünnepi megemlékezést tartunk az idén 30 
éves Szent István szobornál 2019. augusz-
tus 20-án kedden 17:30 órai kezdettel. 

Fotókat keresünk!
Idén már 30 éve, hogy 

felállításra kerül településünk 
dísze, a Szent István szobor. 
Ez alkalomból emlékidéző fo-
tókiállítást szeretnénk rendez-
ni a 30 évvel ezelőtti időkből: 
a Szentkirály településnév 
visszaadási és a szoborállítási 
munkálatokról, események-
ről, ünnepségekről.

Kérjük, hogy akinek ilyen 
fotója van, hozza be a Kö-

zségházára, 
ahol lemá-
solás után 
azonnal vis-
s z a a d j u k . 
Válogatás 
után egy 
tárlatot sze-
retnénk ös-
szeállítani a begyűjtött anya-
gokból.

-kut-

A 30 évvel ezelőtti ünnep programja
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gARAbOnciÁs diÁk
A pörc körüli üvegesség

Bizony, Oravecz Imre (1943-) 
kortárs költőnk a szülőfaluja, a mát-
rai Szajla kapcsán vetette papírra e 
kis versikét, amely jól kifejezi kor-
társ világunkat is, e jó húsz évnyi 
élet-szűkülést. 

„Epilógus 
Elkelt a ház, nyaraló lesz belőle,
a pincétől a padlásig ki kell üríteni,
és az istállóból, a félszerből is el kell 
távolítani a szerszámokat, 
munkaeszközöket, mindent,
meg lehet őrizni, meg lehet semmisí-
teni egy élet, egy kultúra feleslegessé 
vált kellékeit?”

A fogyasztás minden áron való 
pörgetésére épülő Gazdaságtársada-
lom szüntelenül a mának él, s ami 
nem adható el, nem vehető meg, 
azzal nem tud mit kezdeni. A Gaz-
daságtársadalomban mindennek 
ára van, de nincs értéke semminek 
– mondogatjuk. 

Azonban számunkra nem ez a 
mérce. A mi élet-mércénk nem erre 
épül. Magyar kultúránk, irodalmunk, 
történelmi tudatunk nem elhanyagol-
ható része a török hódítás elleni harc, 
ez a jó kétszázötven éves folyamat, 
ha csak az 1456-os nándorfehérvá-
ri diadaltól mérjük is a sűrejét. Hu-
nyadi és Kapisztrán János nándor-
fehérvári győzelme, Mátyás király 
győztes csatái, s a törökverő végvári 
kapitányaink olyan lelki töltést ad-
nak, amely nem pénzen vásárolható 
történelem, de nem is kitalálható tör-
ténelem. Emiatt számunkra nem kell 
magyarázni azt, amit Nyugat-Euró-
pában sehogyan sem értenek, a mai 
muzulmán megszálló-hódító törek-
vések veszélyét. Jól illik napjainkba 
is Kapisztrán János egyik mondása: 
„A legfőbb bűn a kétségbeesés.”  

Szívet-lelket melengető ünnep-
ség, a kétségbeesést messze űző 
megemlékezés zajlott július 13-án, a 
napkeleti Ártánd községben. Zám Ti-
bor szociográfus-író születésének 90. 
évfordulójára emlékezett a szépszá-

mú közönség. Ártánd község értékeli 
múltját, hiszen az élete végén Szent-
királyon megtelepedő, s itt is nyug-
vó Zám Tibor a fiatal- és középkorát 
töltötte e helyütt, s annak bizony már 
több mint ötven éve. Mégis, Benkő 
Sándorné könyvtárvezető asszony, s 
Benkő Sándor polgármester úr leg-
alább tíz évente bensőséges, csalá-
dias melegű emlékezést, kiállítást 
szerveznek, Zám Tibor tiszteletére. 
Ártándon már tíz éve emléktáblát 
avattak, a helyi könyvtár felvette a 
nevét, s kis állandó kiállítás emlé-
keztet reá. Az idei megemlékezésen 
is részt vett Zámné Kenyár Éva há-
zastárs, s az író sógornője, Bodorné 
Ágnes és az ő házastársa, Bodor Ta-
más is. 

E rendezvényen Szentkirály kö-
zséget Szabó Gellért polgármester 
képviselte. Lám, egy polgármester, 
aki nem a pártpolitika árkaiban bot-
ladozik, hanem képes kétszáz kilo-
métert utazni, hogy részt vehessen 
egy kulturális rendezvényen! Ék-
köve volt az idei megemlékezésnek 
Vranyecz Artúr debreceni színmű-
vész ihletett felolvasása. „A nagy-
anyó” című elbeszélés helyi, ártándi 
élményeket hozott, a helyiek még azt 
is tudták mely házak, utcák vonultak 
fel a sorokban. A „Felnőtteknek szó-
ló mese” című novella pedig az igazi 
Zám Tiboros életlátás és írásművé-
szet csemegéje. 

Persze, feledhetetlen Zám Tibor 
egyik tanári beírása egykori ártándi 
pedagógussága idejéről. Ez egyik 
tanítványa elevenítette fel, aki a hat-
vanas években éppen irodalomórán 
vette használatba az akkor divatba 
jövő körömreszelőjét, amit észrevett 
a „Tanár úr”, s ilyen ellenőrzőkönyv-
beli megrovással értesítette a szülő-
ket a gyermekük tettéről: „irodalom-
órán a körmét ráspolyozta.”          

Zám Tibor szinte utolsó leheleté-
vel írta „Már búcsúmat veszem…”  
című kisregényét. Ennek néhány 
sorával emlékezünk reá, születésé-
nek 90. és elhunytának 35. évében. 
E történet helyszíne az író utolsó la-
kóhelyévé lett, az egykori Vágó-köri 

(régebben felsőszentkirályi) tanyai 
iskola kertje, „Jákó” pedig az író iro-
dalmi hasonmása. A leírt szalonnasü-
tés pedig hagyományos, ezért műve-
lendő népszokásunk.

„A lagymatagon égő kicsike tüzet 
néhány széltörte, vastagabb akác-
cal felszította, ezután elsősorban 
karvastagságú fűrészelt akácokkal 
körülrakta, másodsoron pedig mé-
teres ölfákkal gúlává emelte. Míg a 
szakszerűen megrakott tűz az ég felé 
nem csapta lángját, míg a lángok a 
sötétségbe nem ropogtatták szikrái-
kat, Jákó előkészült: a felületén meg-
kockázott, a bőr közelében zsírcsa-
tornákkal is kikészített féltenyérnyi, 
fehér, alig avas szalonna, hagymával 
a nyárs végén, éppen csak langyoso-
dott, melegedett, puhult, a két karéj 
kenyér is reá került a fatányérra: sóz-
va, paprikázva, vékonyra karikázott 
lilahagymával a szalonnazsír ágya-
ként, annak befogadására készen. 

Az összeomlott gúla még lángoló 
fáit a terméskőből kirakott tűztér hát-
só részébe kotorta, ivott, s cuppantot-
ta a bor kellemét, de ezt megőrzendő, 
a hűtővizet felfrissítette, mielőtt a vö-
rös-fehérben izzó parázs fölé emelte 
volna a hosszú, egyenes, kiszáradt 
juharból való, könnyű, kézhez sza-
bott nyársat. Egy villás ágon bőrével 
lefelé, a parázsra tartva áthevítette a 
szalonnát, s mikor az fent a bekocká-
zott részen nyiladozni kezdett, mint 
a rózsa, zsírkönnyeit a parázsba sírta, 
hullajtotta, akkor Jákó elkezdte for-
gatni a nyársat, a szalonna zsírját sza-
porán a kenyérre csöpögtetni, amit 
mindjárt be is harapott. Csöpögtetés, 
harapás, egy korty bor, két korty bor: 
így tanulta. Mire a második karajra 
került volna sor, addigra a szalon-
na is átforrósodott, bőven eresztette 
levét a zsírcsatornákon a kenyérre, 
beborította azt, még megbarnulva is 
adta volna magát, de akkor ízetlenné 
porhanyult volna, elvesztve a pörc 
körüli üvegességét, ami pedig lelke a 
nyárson sült szalonnának.” 

 Békesség veletek! A kő marad. 
Zám Tibor emléke is.  

--bor--
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Augusztus hónapban, 15-én 
ünnepeljük Szűz Mária Men-
nybevételét, a szentmisénk aznap 
11.00-kor kezdődik majd. Temp-
lomunk búcsúját a szokott rend 
szerint Szent István ünnepnapját 
követő vasárnap tartjuk, idén au-
gusztus 25-én. Vendégszónokunk 
Sárközi Sándor piarista atya lesz, 
aki jelenleg Erdélyben szolgál. A 
búcsúi szentmise 10.00-kor kez-
dődik és majd körmenettel feje-
ződik be. 

Minden ünnep, amit az év so-
rán megélünk arról is szól, hogy 
minden ember a természetfölötti 
életre kapott meghívást. Iréneusz 
írta, hogy „Isten dicsősége az élő 
ember”. Ez a fajta gondolkodás 
az egyház hagyományában nem 
nagyon van benne. Az ószövet-
ségben például sok helyen Isten 
félelmetes létezőként van áb-
rázolva, és ebbe őszintén szól-
va nem fér bele Szt. Iréneusz 
mondása. Az az ember, aki fél, 
képtelen megdicsőíteni Istent. 
Egyszer az életben úgy is rá fo-
gunk döbbenni, hogy mindan-
nyiunk élethivatása az, hogy az 
Isten dicsőségét megjelenítsük 
ebben a világban valahogyan 
és mindenki a saját személyisé-
ge szerint. Olyan Isten a miénk, 
aki az egész életünkben szeretne 
benne lenni, mert mi nem csak 
egy mozdulat vagyunk. Megfog-
hatatlan az emberi nagyság, és 
Ő minket embernek teremtett: 
Isten képmásai vagyunk. Régen 
a keleti uralkodókat tisztelték 
az istenség képmásaként, mi vi-

szont azok vagyunk: az Élő Isten 
képmásai. Mit jelent ez konkré-
tan? Hogy mindenki, kivétel nél-
kül kapcsolatban áll egy Isten-
től jövő megbízással. Mindenki 
más és más megbízást kapott és 
azokat az eszközöket kell hasz-
nálnunk, melyeket kaptunk, me-
lyeket elérhetünk, amiket Isten 
adott a kezünkbe. Kaptunk ké-
pességet arra, hogy közösségben 
éljünk Istennel és ezáltal az em-
berekkel is. Ez lehet nagyon élő 
képesség és lehet, hogy jelenleg 
annyira nem szárnyalunk, de 
kiszórja belőlünk mindazt, ami 
nem ide való. Olyan, mint egy 
jelzés arra, ami az életünkben 
fölösleges megterhelés és idegen 
kereszt.

A világ részben elhomályosítja 
ezt a képességet, de tehetünk el-
lene. Elsősorban tudatosítjuk ma-
gunkban, észrevesszük azt, hogy 
Isten minket is a saját képére te-
remtett. Ezt egyébként sokszor 
tényleg észre kell először venni. 
Úgy is felfogható ez, hogy az éle-
tünk nagy filmjében tudomásul 
vesszük, hogy van egy rendező, 
és megismerkedünk vele is és 
mindazzal, amilyennek elgondolt 
bennünket és megálmodott erre a 
bolygóra. Kérdezhetjük bátran Őt, 
hogy a színfalak mögött hogyan 
működnek a dolgok? Hiszen ez az 
Isten az egész személyiségünket 
és ténykedéseinket át akarja járni, 
hogy Őt tükrözze vissza mindaz, 
amit teszünk, vagy nem teszünk. 
És hogyan lehet növekedni Álta-
la? Egyszer azt írta valaki, hogy 

„Minél dúsabb a fán megjelenő 
virág, annál jobban dicsőíti Is-
tent”. Vagyis minél jobban kifej-
lesztem a képességeimet és minél 
boldogabb vagyok általuk, annál 
jobban tudom Isten dicsőségét a 
világban megmutatni. 

Jézus is megkérdez minket: 
„Hiszed, hogy tudok neked segí-
teni?”

Ez az Isten jóságos hozzánk. 
A munkánkban is, a pihenésünk-
ben is. Nem dob ki senkit, mint az 
ízetlen sót, a megroppant nádszá-
lat sem töri el. Amikor beismerjük 
a hibáinkat, ne mentegessük ma-
gunkat, és nem muszáj mindenre 
feltétlenül mentséget találni. Így, 
ha már önmagunkat látjuk és nap-
ról napra jobban látjuk, neki tu-
dunk menni új időszakoknak és új 
kihívásoknak is, mert a szívünk-
ben béke él majd, hiszen rendet 
rakunk ott, amikor megvizsgáljuk 
lelkiismeretünket. 

Istenben képességünk van 
megpihenni is, Ő megbocsát, 
meggyógyít, megvigasztal. Nem 
baj, ha az az érzésünk, hogy ez se, 
az se sikerül. Nagyon sok mindent 
kapunk Tőle és nem bűneink sze-
rint bánik velünk, hanem eláraszt 
szeretetével. Nekünk is ideje hát 
szeretettel bánni magunkkal, em-
bertársainkkal, abbahagyni az 
önmarcangolást és megbocsátani 
saját magunknak és elpihenni, 
megpihenni Isten tenyerén…csak 
egyszerűen örülni annak, hogy 
életben vagyunk.

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

KATOLIKuS éLET

Kedves Testvérek!
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„Mentes” hónapok
Az ember életében vannak 

dolgok, amik nélkül lehet élni 
és vannak, amik nélkül nem. 
Vannak dolgok, amik nélkül 
érdemes élni, de vannak, amik 
nélkül nem érdemes. 

Néhány éve még nagyon 
sokan csak legyintettek a klí-
maválság szó hallatán. Napja-
inkban azonban egyre inkább 
érezzük ennek valóságát, szó 
szerint a „bőrünkre ég” a kér-
dés. Ma már a nagyobb áruház-
láncok is figyelemmel vannak 
arra, hogy minél környezettu-
datosabbak legyenek. 

„A Lidl 2018 áprilisában be-
jelentette, hogy 2025-re 20 szá-
zalékkal csökkenti a műanyag 
felhasználását, a vállalat máris 
újabb konkrét intézkedést vezet 
be. Ennek első lépéseként a Lidl 
Magyarország 169 áruházában 
2019 végéig megszünteti az 
egyszer használatos műanyag 
termékek, mint a szívószálak, 
az eldobható műanyag poha-
rak, műanyag tányérok és evő-
eszközök, valamint a műanyag 
fültisztító pálcikák értékesíté-
sét.” – olvashatjuk a baon.hu-
n.

Ijesztő számadatokról ol-
vastam nemrég az Élő Boly-
gónk honlapján. (https://www.
elobolygonk.hu/Klimahirek/
Hulladek/2019_07_15/tovabb_

kuzd_a_pazarlas_ellen_a_tes-
co) „Nagy-Britanniában 2015-
ben az élelmiszer-hulladékok 
harmadát a kenyérfélék adták, 
napi egymillió vekni kenyér 
megy a szemétbe. Ijesztően 
sok eladatlan kenyér és pékáru 
halmozódik fel a brit Tescók-
ban, ezért az áruházlánc lépett. 
Az új program keretében a fe-
leslegessé vált kenyérfélékből, 
köztük bagettekből crostinit 
(pirítós) és kenyérpudingot ké-
szítenek a boltokban.” 

Bizonyára sokan hallottak a 
„műanyagmentes július” vagy 
a „szívószálmentes augusztus” 
kezdeményezésről is. 

Jövőnk érdekében érde-
mes környezettudatosabban, 
műanyag-mentesen, pazarlás-
mentesen élni. 

De van valami, ami nélkül 
nem érdemes! Istenbe vetett 
hit nélkül nem érdemes. Az Úri 
imádságban mindig elmondjuk 
azt a kérést, hogy a „minden-
napi kenyerünket add meg né-
künk ma”. Amikor augusztus-
ban az új kenyér ünnepén hálát 
adunk Istennek a mindennapi 
kenyérért, akkor gondoljunk 
arra is, hogy mennyire nem 
természetesen, hogy minden 
nap van kenyér az asztalunkon. 
Mennyi emberi fáradtság, égi 
áldás (eső, megfelelő időjá-
rás) szükséges egy kenyérhez. 
És gondoljunk arra is, hogy ha 

nem sikerül visszafordítania az 
emberiségnek a környezetünk 
rombolását, akkor vajon med-
dig lesz kenyér az asztalunkon. 
Vajon meddig lesz kegyes hoz-
zánk a mi Istenünk és meddig 
ad mindennapi kenyeret. 

Mindezeket figyelembe véve 
tegyük fel azt a kérdést: lehet-
e, érdemes-e „Isten-mentesen” 
élnünk?

REFORMáTuS éLET

Alkalmaink
• Augusztus 12-16. Nyári 
napközis hittantábor, napon-
ta 8.30-12.30 között 4 éves 
kortól 6.osztályos korral be-
zárólag hittanos, játékos fog-
lalkozásokat tartunk, melyre 
mindn gyermeket szeretettel 
várunk.
• Bábszínház – a Napközis 
tábor programjaként nyitott 
alkalom – Augusztus 14. 
szerda 9.30-tól a helvéciai 
református bábcsoport elő-
adása – melyre mindenkit 
szeretettel várunk!
• Újkenyéri Hálaadó úrva-
csorás Istentisztelet – au-
gusztus 18. vasárnap 10 óra.
• Évnyitó Istentisztelet – 
szeptember 1. 10 óra, mely-
re minden hittanos gyerme-
ket szeretettel várunk! 
• Hálaadó Istentisztelet az 
épületeink felújításáért – 
szeptember 15. vasárnap 10 
órakor lesz.
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Szent István, a magyarok első királya
István trónra

lépésének előzményei
A magyarok letelepedése a Kárpát-

medencében külső tényezők hatására 
történt a VIII. század végén, és hosszú 
vándorlási folyamatnak vetett véget. 
Árpád fejedelem és utódai nehezen in-
tegrálódtak be Európa államai közé. A 
fejedelem, a törzsi vezérek és alattvaló-
ik egy évszázadig még a keletről hozott 
szokásjog, a pogány vallás és hitvilág 
alapján élték életüket. A törzsi veze-
tők szívesebben folytattak kalandozó, 
rabló hadjáratokat nyugat, s a déli irá-
nyokban a fényűző életmód fenntar-
tására. Nem mondtak le a keleti (ősi) 
vallásukról és a régóta meghonosodott 
hiedelemvilágukról sem. Megkeresz-
telkedésről, a nyugati vallásról pedig 
hallani sem akartak.

Géza nagyfejedelem követeket kül-
dött nyugati államokba, hogy küldje-
nek országába hittérítőket. A németek, 
olaszok is küldtek szerzeteseket és 
papokat hazánkba. Viszont a magyar 
törzsek és törzsfők nehezen fogadták 
el a kereszténység terjesztését. Hamar 
belátták, hogy az ő hatalmuk gyengülé-
séhez fog vezetni az új helyzet. 

Szembenállásuk nemcsak a po-
gányság és kereszténység ellentéteként 
figyelhető meg. A régi hatalmasságok 
(törzsfők), akik szinte kiskirályi hata-
lommal, fa-földvárakkal, birtokokkal, 
jelentős anyagi javakkal és nagy be-
folyással rendelkeztek. Ezekkel álltak 
szemben az új vallást gyorsan felvevő, 
új hatalmi koncentrációt kiépítő, de 
külföldi katonai, egyházi segítséget is 
igénybevevő királyi udvar fontos kép-
viselői. A két tábor közötti ellentétek, 
majd harcok kibékíthetetlen következ-
ményekkel jártak. Annak ellenére igaz 
mindez, hogy a törzsfők egy része fel-
vette a nyugati vallást és megkeresz-
telkedett, mégis idegenkedtek a ke-
resztény vallás gyakorlásától, a kötött 
normáktól. 

Géza fejedelem parancsára kezdő-
dött meg a hittérítés a magyarság kör-
ében, aki ugyan megkeresztelkedett, de 
mint mondta: elég gazdag ahhoz, hogy 
két istent is imádjon.

István hatalomra kerülése
Géza nagyfejedelem 997-ben meg-

halt. A megkezdett nemes ügy folytatá-
sa fiára, Istvánra maradt. A régi szokás-

jog és hagyományok alapján, az Árpád 
véréből származó legidősebb személy, 
Koppány vezér viszont magának kö-
vetelte a fejedelmi méltóságot és az 
elhunyt fejedelem özvegyét, annak ja-
vaival együtt. Az udvari előkelőségek 
ünnepélyes ceremónia keretében vi-
szont Istvánt, a fiatal fejedelmet övez-
ték fel. A felavatás ünnepélyessége 
bizonyította, hogy készek követni Őt 
bárhová, még harctérre is. 

Erre hamarosan szükség is lett. 
Ugyanis Koppány, Somogy ura, fegy-
veres erővel megindult északi irányba. 
A két fegyveres had Sóly település kör-
nyékén találkozott egymással. Óriási, 
de véres küzdelemben István fejedelem 
legyőzte ellenfelét. Koppány jelentős 
birtokait elkoboztatta és szétosztotta 
hívei között. A fiatal uralkodó folytatta 
apja tevékenységét és fokozatosan fel-
számolta a belső ellenzéket és a törzsi 
alapokon nyugvó nomád társadalmat.

A Magyar Királyság létrehozása
István fejedelem a külföldről érke-

zett hittérítők, lovagok és tanácsadók 
hatására nyugati típusú állam kiépíté-
sén fáradozott. Követeket küldött II. 
Szilveszter pápához. Közölte a szent-
atyával, hogy országa az európai nem-
zetek sorába lépett és a nyugati keresz-
ténység kiépítésén munkálkodnak. A 
pápa Asztrik érsekkel koronát és ural-
kodói jelképeket küldött Istvánnak.

A pápától kapott ereklyékkel Istvánt 
1000 karácsonyán vagy 1001. január 1-
jén királlyá koronázták. A római pápa 
és a német császár is elismerte István 
magyar király érdemeit a hittérítés ter-
jesztése terén.

István király megkezdte állam-
alkotói tevékenységét. Ehhez pedig 
megfelelő katonai, egyházi és világi 
személyek is kellettek. Az ország tel-
jes területe feletti uralkodói ellenőrzés 
megvalósításához a királyi vármegyék 
megszervezése és lépcsőzetes kiala-
kítása vezetett. A vármegyék élére a 
király nevezte ki a várispánokat, akik 
hűségesen szolgálták urukat. A váris-
pánok a központi (királyi) hatalom el-
várásainak csak a rendelkezésükre biz-
tosított katonai, hatalmi és gazdasági 
erővel tudtak megfelelni. A megyésis-
pán az egész vármegyéért felelősség-
gel tartozott a királynak. Az újonnan 
szervezett vármegyén belül, azzal szin-

te egy időben, azokhoz kapcsolódóan 
alakították ki a királyi javakat kezelő és 
működtető várispánságokat és a királyi 
várakat kiszolgáló rendszert. A váris-
pán, mint az uralkodó által kinevezett 
fontos tisztségviselő volt a felelős a vár 
védelméért és a várnépek irányításáért, 
a vármegyei anyagi javak törvényes 
kezeléséért.

Szent István a magyar határok vé-
delmére is különös hangsúlyt fektetett. 
A védelem, a földvárak kiépítése után, 
a gyepük és a határkapuk (hegyi torla-
szok, átjárók) ellenőrzésére kirendelt 
határőrnépekre támaszkodott. A védők 
könnyű fegyverzettel voltak felszerel-
ve, így a nehéz terepszakaszokon is 
könnyen mozoghattak. Biztosították a 
határőrizetet. Az ország gyepű vonala 
esetenként megváltozott.

A védelemre szükség is volt. A né-
met császár, II. Konrád 1030 nyarán 
hadat vezetett István országára. Az el-
lenség a Duna mellett hatolt be a Ma-
gyar Királyság területére. Azonban az 
utánpótlási nehézségek miatt a német 
sereg kénytelen volt visszafordulni. 
Ezt használták ki István király ügyes 
és jól képzett hadvezérei. A magyar 
lovasság több alkalommal is üldözte a 
visszavonuló ellenséget. Sőt, Bécsnél a 
magyar könnyűlovasság bekerítette a 
meggyengült ellenséget, majd fogság-
ba ejtette. Ez a sikeres manőver a XI. 
századi magyar hadsereg legnagyobb 
győzelmeként van számon tartva. 
Szent István idején a németek nem is 
támadtak többet hazánkra. Az akkori 
békekötés jelentős területgyarapodást 
jelentett országunk számára.

Szent István a vármegye-rendszer 
kiépítésével párhuzamosan szervezte a 
magyar egyházmegyék felállítását. Két 
érsekség alatt nyolc püspökséget ho-
zott létre királyi rendelettel, a pápa ál-
dásával. Kolostorokat, monostorokat is 
létesített több vármegyében. Az egyház 
nagyra értékelte első királyunk mun-
kásságát és halhatatlan tetteit. A pápa 
1083-ban szentté avatta István királyt.

    Szentkirály dolgos lakossága 
hűen őrzi névadó királyunk maradandó 
emlékét. Szentkirályon tér, szobor és 
sok egyéb dolog emlékeztet szentéletű 
királyunk nagyszerű tetteire és alkotá-
saira.

Kenyeres Dénes
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A SzELIdI-TÓnáL TáBOROzTunK

Július 29-én szép áztató esőben in-
dultunk el 40-en Szelidre táborozni. 
Kicsit aggódtunk is, mi lesz, ha to-
vábbra is ilyen idő lesz.

Miután elfoglaltuk a szállásunkat, 
megebédeltünk, majd lesétáltunk a 
partra. Úgy érzem, mindenki nagyon 
szoríthatott értünk, hogy jó időnk le-
gyen, mert hirtelen kisütött a nap, ezért 
úgy döntöttünk, hogy visszamegyünk 
a táborba a fürdőruhákért és már jö-
vünk is vissza fürödni. Nagyon kelle-
mes volt a víz, nagyon jól éreztük ma-
gunkat. A többi napon is szerencsénk 
volt az idővel. Sokat tudtunk fürödni 

és az iszappakolás sem maradt ki. A 
táborozás folyamán végig játszottuk 
a postásjátékot, „idegenek is támad-
tak ránk”, végigsétáltunk a tó melletti 
tanösvényen, pólót festettünk, kézmű-
veskedtünk, buliztunk, bátorságpróbát 
tartottunk és lovaskocsival elmentünk 
Bakodpusztára egy lovasbemutatóra. A 
lovasbemutatón megvendégeltek min-
ket zsíroskenyérrel és lilahagymával. 
Ezután a gyerekek még a táborban is 
ezt szerettek volna enni pótvacsorára, 
annyira ízlett nekik.

Az utolsó estén kihirdettük a szoba-
szemle eredményét, lelepleztük titkos 

levelezőtársunkat (ez nem mindenki-
nek sikerült). Sajnos a tábortüzünket 
elmosta az eső, de ennek ellenére is jól 
éreztük magunkat az utolsó estén is.

Köszönjük szépen a szülőknek azt 
a rengeteg élelmiszert, amit a regge-
lihez, pótvacsorához küldtek. Annyi 
dinnyénk volt, hogy akár fürödhettünk 
is volna benne! Köszönjük a Szentki-
rályért Közalapítványnak az anyagi 
támogatást, igazgató néninek a szer-
vezést, kollégáimnak (Andi néni, Ági 
néni, Éva néni) az egy héten át tartó 
napi 24 órás szolgálatot.

Dr. Steklács Jánosné
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EMLéKjELET AvATTunK
Emlékjelet avattunk 5. éve el-

hunyt háziorvosunk Dr. Beszterczey 
Gyula emlékére központi parkunk-
ban. A képviselő-testület májusi ülé-
sén, Kovácsné Lázár Ilona javaslatá-
ra döntött az emlékjel állításáról. Az 
alapzatot, a kis dombot a Nonprofit 
Kft. dolgozói alakították ki. Az em-
lékjel alapköve andezit tömb, mely-
nek szállítását önkormányzatunk 
végezte. A márványtábla Szénási 
Bertalan sírkőkészítő munkája. Kö-
szönet mindazoknak, akik valami-
lyen módon hozzájárultak az emlék-
jel megvalósulásához.

-szerk-

Ingyenes
szakorvosi vizsgálat
augusztus 13-án a Falu-
házban  10-től 18 óráig 
belgyógyászat, szemészet, 
bőrgyógyászat, hasi ultra-
hang.
Időpontkérés: Horváth 
Máriánál 0670/9537183

ORTOPéd LáBSzűRéS
2019. 08. 13.-án (kedd) 14.00-tól az orvosi rendelőben.

A szakrendelés 3 éves kortól lehetséges. Szükség esetén a 
gyógycipő receptre iratható. Közgyógyigazolvány esetén 1 
pár ingyenes! (Gyógycipő igénylés esetén egy pár használt 
cipőt kell cserébe hozni.) érd.: durgóné Benkő Babett 
06/70-86-60-517

Felhívás
Kedves Olvasó! Közeleg 
településünk legnagyobb 
ünnepe. Ilyenkor ki szok-
tuk csinosítani, szépíteni 
környezetünk, házunk tá-
ját. Erről a szokásunkról ne 
feledkezzünk meg az idén 
sem!

-szerk-

A Szentkirályi általá-
nos Iskola tanévnyitó 
ünnepségét 2019. szept-
ember 1-én, vasárnap 
17 órakor tartja az is-
kolában. Mindenkit 
szeretettel várunk!

Figyelem Gyors nyomdai
munkák
a kécske

Nyomda Kft-Nél

Új digitális nyomdagépe-
inken rövid átfutási idővel 
színes szórólapok, plaká-
tok, kiadványok gyártását 
vállaljuk.
akár 1 példánytól, akár 
1 nap alatt! fénymásolás 
megvárható!

Kécske Nyomda Kft.
Tiszakécske, Béke u. 102.

Tel/fax: 0676/441-519
e-mail:

kecskenyomda@gmail.com

A búcsú napján 25-én Kenyeres 
dénes dedikálja „Egy tanyasi 
iskola históriája” című könyvét 
a Művelődési Házban 14, és 16 
óra között.



Született: Kovács Pet-
ra             2019. 07. 05. anyja 
neve: Ádám Boglárka, Rátfai 

Donát 2019. 07. 07. anyja neve: Takács 
Renáta, Csipak Boglárka Lilla 2019. 07. 
17. anyja neve: Farkas Piroska.

Elhalálozott: Szente-Varga Viktor-
né, Petényi József.

Házasságot kötött: Madari 
Zoltán és Varga Beáta 2019. 07. 

06., Turkevi-Nagy Rita és Barna József 
2019. 07. 13., Magyar Norbert és Kor-
dik Éva Andrea 2019. 07. 20.
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Rácos rakott cukkini
Hozzávalók: 50 dkg cukkini, 50 dkg 

héjában főtt burgonya, 2 dl tejföl, 30 
dkg zöldpaprika, 2-3 szem paradicsom, 
10 dkg húsos füstölt szalonna, 1 fej 
vöröshagyma, 3-4 evőkanál liszt, só, 
pirospaprika; a sütéshez olaj.

A szalonnát kis kockákra vágjuk, 
kisütjük, és a pörcöt kiszedjük. A meg-
tisztított, felaprított hagymát a szalon-
nazsírban megfuttatjuk, pirospaprikával 
megszórjuk, és a feldarabolt paradi-
csomot meg a felszeletelt zöldpaprikát 
hozzáadva lecsót főzünk belőle. (Ha 
kell, meg is sózzuk.) Közben a cukkinik 
két végét levágjuk, ha a héjuk vastag, 
meg is hámozzuk, és a törzsüket három 
milliméter vastag karikákra vágjuk. A 

cukkinikarikákat lisztben 
megforgatjuk, bő olajban 
kisütjük, és a papírtörölköző-
re vagy papírszalvétára szed-
jük, hogy a felesleges olaj 
felszívódjék.

Egy kiolajozott tűzálló tál aljára egy 
sor megtisztított, karikákra vágott főtt 
burgonyát terítünk, megsózzuk, egy 
kevés tejföllel meglocsoljuk, erre egy 
sor sült cukkinit rakunk, majd lecsó és 
ismét tejföl következik. A rétegezést 
addig folytatjuk, amíg a hozzávalók-
ból tart. (Két-három sornál azonban ne 
legyen több.) A tetejére tejfölös lecsó 
kerüljön. Forró sütőben addig sütjük, 
amíg a teteje megpirul. A félretett sza-
lonnapörccel megszórva tálaljuk.

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK Anyakönyvi hírek

A meteorológusok nem jeleztek 
rendkívüli meleget a hónapra, inkább 
átlagos időt jósoltak. (Ugyanezt jelzik 
augusztusra is.) Rendkívüli meleg nem 
is volt. A hónap első három napján, 20-
a, és 23-a között, valamint 25, és 26-án 
emelkedett 30 C fok fölé a hőmérséklet. 
A csapadék jöhetett volna hamarabb is, 
de így is nagyon hasznos volt. Persze az 
időjárás nem kívánságműsor. Évek óta 
mást se hallunk, minthogy emelkedik 
a föld átlaghőmérséklete. A Meteoro-
lógiai világszervezet legújabb éghajlati 
értékelője szerint 2018-ban a globális 
felszínhőmérséklet 0,99 C fokkal ha-
ladta meg az 1850-1900 évek idősza-
kát. Az egész föld területére kiterjedő 
eddigi mérések alapján az elmúlt négy 
év volt a legmelegebb. A közel 1 C fo-
kos emelkedés nem tűnik soknak, kö-
vetkezményei azonban beláthatatlanok. 
A magasabb hőmérsékletű levegő több 
vízpárát tud befogadni. Magasabbra 
emelkednek a felhők, ennek következ-
tében több csapadék csapódik ki jeges 
viharok kíséretében. A tudósok csak 
vitatkoznak, hogy ez természetes jelen-
ség, vagy az emberiség idézi elő a mér-
téktelen környezetszennyezéssel. Más! 
Feltűnt-e a Kedves Olvasónak, hogy 
alig van darázs? Csapadékviszonyok: 
7-én 0,8 mm, 13-án 2,6 mm, 18-án 5,2 
mm, 26-án 31,2 mm, 27-én 4,6 mm, 
28-án 2,2 mm, 29-én 0,3 mm, 31-én 1,6 
mm. Összesen: 48,7 mm. A sokévi átlag 
61 mm.

V.F.

júLIuS
IdőjáRáSABorbási Tüzép AKCIÓ!

Vékony akác     3200.-Ft 
Vegyes akác      3400.-Ft 
Vastag akác      3600.-Ft 
Hasított akác    3800.-Ft 
Kuglis nyár      2000.-Ft 

Hasított nyár     2200.-Ft 
Vastag tölgy       3300.-Ft 
Hasított tölgy    3500.-Ft
Gyümölcsfa        3000.-Ft 

15 mázsa felett ingyenes házhozszállítás!
Telefonszám: 06204150842

06205200081

sZEnTkiRÁLYi HÍRMOndÓ
független közéleti lap

Megjelenik havonta. Kiadja Szentkirály község önkormányzata. Felelős kiadó 
Szabó Gellért polgármester. Telefon: 06 76 597 011. E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu.
Felelős szerkesztő: Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325. 
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna iskolaigazgató, Balázs Hajnalka lel-
kész, Kenyeres Ambrusné, Takácsné Kis Márta, Kenyeres Dénes, Dr. Kenyeres 
Tibor, Kutasi Ferenc, Molnár Zsolt plébános, Szabó Gellért polgármester. 
Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos 
u. 13. telefon: 06 76 597 011, E-mail: sztkhirmondo@gmail.com
Az újságcikkek leadási határideje minden hónap 3-ig, lehetőleg elektronikus 
formában a fenti címre.
Készül 350 példányban. Nyomda: Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, telefon: 06 
76 441 519. Felelős vezető: Tóth Géza.
A hírmondóval, és a hirdetésekkel kapcsolatos 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.



Szülőfalum
Szakállné Szabó Ildikó verse

Csak az enyém - néha úgy érzem,
mikor a falu peremén a hajnali fényt nézem.

Szivárványos égbolt, végtelen határok,
esti napnyugták, miket csak én látok.

Szemem előtt mindig színek kavalkádja:
méregzöld fűcsomók, gólyák kis családja.

Csillogó pitypangok, lángoló tűz-búza,
virító pipacsok, berkek hajló nádja.

Vidám napraforgók, arany repcemezők,
sorakozó bálák, lila akácerdők.

Megriadt őzek és bukdácsoló nyulak,
megkerülnek épp egy régi gémeskutat.

Méhecskék zümmögnek, kakas kukorékol,
s egy kisbárány béget a szomszéd udvarából.

Madarak csevegnek, vígan fütyörésznek,
épülget-szépülget a közelben egy fészek.

Megszólal a békák kuruttyoló hangja,
ciripelő tücskök ugrálnak dallamra.

Megszakítja őket egy-egy bőgő tehén,
vagy egy átsüvítő repülő a falu kéklő egén.

Esténként szuszogó sündisznók sietnek:
bokrok alatt megbújó rovarokra lesnek.
Egy bagoly költözött a nagy fenyőfára,
most elindul lomhán portyázó útjára.

Éjjelente nem nyugszom, csak kémlelem az eget:
mikor cserél a Kisgöncöl a Nagygöncöllel helyet?

Ekkora égbolton minden csillag látszik,
a felkelő Hold óriási: narancs fényben játszik.

Ezer kis emléket őrzök a szívemben,
hogy ezt a kedves helyet soha ne feledjem.

Akármerre megyek, bárhová kerülök,
tudom, hogy ide mindig HAZA jövök.


