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Cikk az 5. oldalon olvasható.

IV. Erdőföldi
Tanyanapra
Szentkirály, Alsó 73. szám alá, a Csípő tanyára.
A tanyatalálkozó a korábbi évek hagyományainak megfelelően "batyus" jelleggel kerül megren
dezésre.
Részvételi szándékáról visszajelzést kérünk.
Csorba János és felesége,
Csípő Katalin
Tel.: 76/445-017
Mobil:
Csorba Jánosné 30/306-6934
Csorba János 30/436-3228
A nagykörűi trianoni emlékmű

Meghívó

A Szentkirályi Általános Iskola, Zeneiskola és
Közkönyvtár tanévzáró ünnepségét
2011. június 21-én, kedden 17 órakor tartja.
Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó

A Szentkirályi Általános Iskola, Zeneiskola
és Közkönyvtár ballagási ünnepségét
2011. június 17-én, pénteken
17 órakor tartja.
Mindenkit szeretettel várunk!
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A képviselő-testület május 1-jei ülésén történt
A képviselő-testület június 1-jén tartotta
soron következő ülését. A napirendek között
szerepelt a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás társulási megállapodás módosítása,
óvodai csoport létszámeltérés engedélyezése,
önkormányzati törzsvagyon átminősítése, a
Szentkirályért Közalapítvány alapító okira
tának módosítása, a Tiszakécskei Tűzoltó
Egyesület tájékoztatója, urnafal megrende
lése, fogorvosi ellátás, tájékoztató az önkor
mányzati költségvetés és az adóbevételek ez
évi alakulásáról.
Az ülésen 5 képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után a Többcélú Tár
sulást létrehozó megállapodás módosítására
került sor, melyet a települési lakosságszá
mok aktualizálása, a pszichiátriai és szenve
délybetegek nappali ellátásának felvállalása,
a közfoglalkoztatás szervezésének változása
és megnevezésbeni pontosítások indokoltak.
A képviselő-testület a módosítást egyhangú
lag jóváhagyta.
A második napirendi pont keretében a
polgármester elmondta, hogy az óvoda veze
tőjétől kapott tájékoztatás alapján az Óvodá
ba a következő nevelési évre 12 gyermeket
írattak be, melyből 5 fő 2,5 éves. Így az óvo
dai csoportok létszáma az alábbiak szerint ala
kul: Süni csoport 19 fő, ebből 5 fő 2,5 éves.
Katica csoport 20 fő, ebből 8 fő kiscsoportos
korú. Maci csoport 22 fő, ebből 5 fő közép
sős korú. A közoktatásról szóló törvényben
foglaltak alapján az óvodai csoport létszáma
az átlaglétszámhoz képest csökkenthető, ha
az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó
többlet költségvetési támogatás nélkül, vagy
a nevelési-oktatási intézmény saját forrásai
ból biztosítja. A törvényben meghatározott
átlaglétszám óvodai csoport esetében 20 fő.
A fentiek alapján ezen csoportlétszámok
fenntartásához - tekintettel arra, hogy ezt a
többletkiadást a fenntartó költségvetéséből
kell finanszírozni - a képviselő-testület hozzá
járulása szükséges. A képviselőtagok egyhan
gúlag hozzájárultak az átlaglétszámtól való
eltérés finanszírozásához.
Ezt követően a polgármester arról tájékoz
tatott, hogy Szabó András községi lakosunk
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy
a lakóingatlana megközelítéséhez szükséges
jelenleg is használt bejáró területviszonyai
nak rendezését kérje.
A geodéta által elkészített változási váz
rajzon ábrázoltak szerint a területvesztesé
günk 822 m2 lenne, amit a kérelmezőnek
értékesítenénk. Ennek előfeltétele, hogy az
önkormányzati törzsvagyon részét képező
utat kivonjuk onnan, és kérjük annak föld
hivatali átminősítését. Az adás-vétel csak
ezt követően történhet meg. A vázrajzot be
kell nyújtani a Földhivatalhoz záradékolás
végett, és kérni a telekalakítási határozatot,
amit a Földhivatal Kecskemét MJV Építésha
tóságának bevonásával tárgyal és jóváhagy.

A határozat jogerőre emelkedése után lehet
a telekalakítást elvégeztetni, amely a tulaj
donjogban még semmilyen változást nem
jelent, csak annyit, hogy a Földhivatal a nála
nyilvántartott adatok szerint azt a vázrajz
nak megfelelően kialakíthatónak tartja. A
képviselő-testület egyhangúlag hozzájárult a
0186/25 és a 0186/55 hrsz-ú utakat érintő - az
elkészült vázrajz szerinti - telekhatár rende
zéssel. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a
telekalakítási eljárást az érintett hatóságoknál
kezdeményezze.
Módosításra került a Szentkirályért Köz
alapítvány alapító okiratának 14. pontja a
Pénzügyi Bizottság személyi összetételének
változása miatt a következők szerint: a Köz
alapítvány Felügyelő Szervének személyi
összetétele: Vörös Dezső elnök, tagjai Béni
Sándor és Pájerné Váczi Terézia. A módosí
tást a képviselő-testület egyhangúlag jóvá
hagyta.
Az "Egyebek" napirendi pont keretében a
polgármester az alábbiakról tájékoztatott:
A Tiszakécskei Városi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület az előző évben kapott támogatás
elszámolásaként becsatolta 205.000.- Ft-ról
az igazolást, miszerint azt munkabérre for
dította. Az önkormányzat költségvetési ren
deletében az idei évre is jóváhagyásra került
részükre 100.000.- Ft összegű támogatás. A
képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta
az elszámolást és hozzájárult a támogatás
biztosításához.
A képviselő-testület legutóbbi ülésén
szó esett a temetőben urnafal létrehozásáról.
Azóta a helyi nemzeti együttműködés megbe
szélésen is szóba került a téma, és a jelenlé
vők támogató hozzáállása volt tapasztalható.
Sikerült pontosítani az árakat és a műszaki
elvárásokat is. Eszerint az 1,80 x 1,80 mére
tű, némi vasalással ellátott kb. 30 cm vastag
ságú alap elkészítésén felül, márvány fedőlap
nélkül, az általunk kinézett 30 fülkés urnafal
felállítással együtt bruttó 662.500.- Ft volna.
A márványlap ára bruttó 6.500.- Ft/db. A
képviselő-testület egyhangúlag egyetértett az
urnafal építés elindításával.
Önkormányzatunk a PAN-DENT Bt-vel
2011. június 30-ig kötött megállapodást a
fogászati és iskolafogászati tevékenységek
ellátására. A Bács-Kiskun Megyei Kormány
hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szer
vének álláspontja szerint az ideális az lenne,
ha az alapellátás Szentkirályon lenne bizto
sítva, ezért a Kecskemét, Wesselényi u. 10.
szám alatti rendelőben történő ellátásra csak
határozott időre adnak működési engedélyt.
A fentiek alapján kérte, hogy az Önkormány
zat és a PAN-DENT Bt között korábban, a
fogorvosi feladatok ellátása tárgyában lét
rejött megállapodást 2012. június 30-ig a
képviselő-testület hosszabbítsa meg. Ez idő
alatt intézkedéseket kell tenni annak érdeké
ben, hogy az ellátás ismét helyben legyen

biztosítva. A fentieken túl Dr. Lányi Krisztina
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez,
miszerint a bérleti díj jogcímként eddig fize
tett 30.000 Ft/hó összeget kéri 40.000 Ft./hó
öszszegre emelni, ugyanis a 30.000 Ft./hó
öszszeg nem fedezi a rendelő működési
költségeit (gépek, eszközök használata, víz,
gáz, áram, telefon, internet, takarítás stb.). A
képviselő-testület egyetértett a megállapodás
további egy évvel történő meghosszabbításá
val azzal, hogy a bérleti díj módosításáról
később, a szentkirályi betegek számának
ismeretében fog dönteni.
A gyermekjóléti szolgálat és a család
segítés ellátása területén meglévő, az előző
testületi ülésen ismertetett bizonytalanságok
jelenleg is fennállnak. Időközben kiderült,
hogy az önkormányzatnak évi 650 ezer forin
tot kellene hozzátenni a Társulás pénzéhez,
ha a jelenlegi 2x2 órás állás helyett 6 órában
rendelné meg ezt a feladatot. A hozzászóló
képviselőtagok részéről felvetődött, hogy ha
a Társulás kötelessége a feladat ellátása,
akkor nem biztos, hogy az önkormányzatnak
fel kell vállalni a plusz 2 órás munkát, illetve
akkor miért nem helybeli személyt alkalmaz.
Döntés az ügyben egyelőre nem született.
A képviselőtagok megkapták az április
30-i állapotot tartalmazó költségvetési jelen
tést, melyből kiderül, hogy a kiadások és
bevételek teljesülése nem időarányos. Állami
támogatású pályázati pénzeink nem folytak
még be, adóhátralékaink vannak. Az adóbe
vételek és adóhátralékok alakulásáról szóló
május 30-i kimutatásból látható, hogy még
mindig szerepel benne az a 35 millió forint
várhatóan behajthatatlan követelésünk, ami
két cég adósságát jelenti. Látható az is, hogy
az adókból még várható bevétel kb. 40 millió
forint.
Az ülés végén a képviselőtagok felvetet
ték, hogy a községben egyes porták nagyon
elhanyagoltak, gyomosak, rontják a faluké
pet, illetve a játszótéri játékok egy része bal
esetveszélyes, felújításuk mielőbb történjen
meg.
Pályázat fecskeházi lakás bérleti jogára
Szentkirály község Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot ír ki az önkor
mányzat tulajdonában lévő Szentkirály, Sallai
u. 10. szám alatti fecskeház 4. számú garzon
lakásának bérletére. A pályázatok beadási
határideje: 2011. június 22. szerda 16 óra. A
pályázatokat a pályázati adatlap kitöltésével,
a szükséges mellékletek csatolásával a Pol
gármesteri Hivatal címére postán, vagy sze
mélyesen kell eljuttatni. A részletes pályázati
kiírás és adatlap a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben átvehető. A pályáza
tok elbírálását a képviselő-testület végzi,
legkésőbb 2011. június 30-ig.
Szabó Gellért polgármester
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A "Szentkirályért" Közalapítvány

(6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13., adószám: 19047276-2-03)

2010. évi pénzügyi beszámolója és közhasznúsági jelentése
1.) Számviteli beszámoló
MÉRLEG
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
ezer forintban
A. Befektetett eszközök
0
B. Forgóeszközök		
59.972
III. Értékpapírok		
59.394
IV. Pénzeszközök		
578
C. Aktív időbeli elhatárolások
0
Eszközök összesen:		
59.972
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke		
59.972
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
			
256
E. Céltartalékok		
0
F. Kötelezettségek 		
0
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen 		
59.972

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások
1.127
2.) Költségvetési támogatás felhaszná
lása
A Kuratórium a 2009. évben költségvetési
támogatásként az szja 1 %-ának adózók által
történő rendelkezéséből kapott 528.156.- forin
tot a Kocséri összekötőút karbantartásának
részbeni kiadásaira rendelte felhasználni.

-

0

EREDMÉNYKIMUTATÁS
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
			
9.074
1. Közhasznú célú működésre kapott támoga
tás 			
5.190
a) alapítótól 		
0
b) központi költségvetésből
0
c) helyi önkormányzattól
0
d) egyéb (ebből 1 % 535 e Ft)
5.190
2. Pályázati úton elnyert támogatás
0
3. Közhasznú tevékenységből származó bevé
tel
		
0
4. Tagdíjból származó bevétel
0
5. Egyéb bevétel		
3.884
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
0
C. Összes bevétel (A+B)
9.074
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
9.329
Egyéb ráfordítások
9.219
Pénzügyi műveletek ráfordításai
110
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
F. Összes ráfordítás (D+E)
9.329
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (CF)
0
H. Adófizetési kötelezettség 		
0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 	-256
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak

0

3.) A vagyon felhasználásával kapcsola
tos kimutatás
Nyitó pénzkészlet 60.227.798.- Ft pénzesz
köz
Bevételek				
adomány		
4.654.745.- Ft
kamat		
3.883.670.- Ft
szja 1 százalékából
534.845.- Ft
Összesen:
69.301.058.- Ft
Kiadások
cél szerinti juttatás
1.126.500.- Ft
sorsolásra (alapító okirat 16. pontja)
			
218.950.- Ft
működési költség		
7.873.156.- Ft
banki költség		
110.162.- Ft
Összesen:
9.328.768.- Ft
Záró pénzkészlet 2010. december 31-én
59.972.290.- Ft pénzeszköz.
A Közalapítvány ingatlan, vagy ingó vagyon
nal nem rendelkezik.
ról

4.) Kimutatás a cél szerinti juttatások

A Közalapítvány alapító okirat szerinti fő
tevékenységére (Szentkirály községi önkor
mányzat közútjainak fenntartására) fordított
kiadása		
7.659.425.- Ft.
Ezen felül a Közalapítvány a Szentkirály köz
ségi önkormányzat közfeladataihoz az alábbi
támogatásokkal járult hozzá:
szociális tevékenységre
561.500.nevelés-oktatás céljára
565.000.Összesen:
1.126.500.-

végzésével jegyezte be, amely 1994. október
4-től közalapítványi minősítést, a 65/1990/10.
(1998. VIII. 17.) számú végzéssel pedig 1998.
január 1-től kiemelkedően közhasznú fokozat
szerinti besorolást kapott.
Az Alapítvány célja eredetileg a Szent
király községi önkormányzat közszolgáltatá
sai körében felmerült feladatok ellátásához
pénzbeli hozzájárulás gyűjtése volt, amely az
alapító okirat módosításával 2006 márciusától
fő tevékenységi célként a községi önkormány
zat közútjainak fenntartására változott, ám
továbbra is megmaradt a községi önkormány
zat közszolgáltatásaihoz történő pénzbeli hoz
zájárulás.
Alapítványunk tevékenysége, a módosí
tott alapító okiratban foglalt célok megvalósí
tásával a 2010. évben első alkalommal produ
kált negatív eredményt. Ennek oka, hogy az
adományok gyűjtése tekintetében az összes
befizető száma ugyan 544 volt a tárgyévben,
a befizetett összeg viszont 656 ezer forinttal
maradt el az előző évitől. Kamatbevételünk az
átmenetileg szabad pénzeszközeink befekteté
si jegyekben teljesített hozamának köszönhe
tően jelentős volt ugyan, de 835 ezer forinttal
kevesebb az előző évinél.
Kiadási tételeink között az első az alapít
ványi fő tevékenység, vagyis az önkormány
zati közutak fenntartásának költségét mutatja.
Ennek keretében a Kocséri összekötőút asz
faltburkolatának javítására került sor, illetve
a Szentkirály községi önkormányzattal közös
finanszírozásban elkészült a Templom utca
első szakaszán az ideiglenes útalap. Ezen felül
Intézményeink működését, folyó kiadásaink
teljesítését több alkalommal segítette az Ala
pítvány kamatmentes kölcsönt biztosítva az
önkormányzatnak az év folyamán összesen
24,5 millió forint összegben. A csökkenő bevé
telekhez magasabb összegű kiadás társult (ban
ki kiadásaink is 34 %-kal emelkedtek), ennek
tükrében nem mondható rossz eredménynek a
256 ezer forint veszteség.

5.) Központi költségvetési szervtől kapott
támogatás összege: 534.845.- Ft (szja 1 %ból). Elkülönített állami pénzalaptól, kisebb
ségi önkormányzattól, települési önkormány
zattól vagy azok társulásától, az egészségbiz
tosítási alaptól és ezek szerveitől támogatást a
közalapítvány nem kapott.
6.) A vezető tisztségviselők sem pénzbeli,
sem egyéb juttatásban (munkabér, tiszteletdíj,
költségtérítés, megbízási díj, kölcsön, termé
szetbeni juttatás, szolgáltatás) nem részesül
tek.

Az év folyamán 3 óvodás és 20 iskolás
tanuló részesült szociális támogatásban, pályáz
tatás útján 24 kiváló képességű középiskolás,
illetve főiskolás-egyetemi hallgató ösztöndíjat
kapott összesen 540.000.- Ft összegben. Segí
tettük az iskolai oktatást gyermekeink nyári
táborozásának, nyári napközijének, a zeneokta
tást a tandíj átvállalásával, udvari játék, illetve
iskolai padok, székek vásárlásával. Óvodások
nak bábszínházbérletet vásároltunk.
A kuratórium az év folyamán 3 alkalom
mal, a Felügyelő Bizottság 1 alkalommal
tartott ülést.
A határozatképesség minden alkalommal
biztosított volt, az átlagos részvételi arány
86 %.

7.) A közhasznú tevékenységről szóló
rövid tartalmi beszámoló.
A Szentkirályért Alapítványt a Bács-Kis
kun Megyei Bíróság 65/1990/2. (X.18.) számú

Jóváhagyva a 4/2011. (V.30.) Közal. határo
zattal.
Kovács István sk.
elnök
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Az eperfa
József Attila: EPERFA
Öreg eperfa áll az út felén,
zömök, tömött, mint hős paraszti dajka.
Úrvezető vigyázz! a törzs kemény!
S óh koldus, nézd, mily lágy a gyümölcs rajta.

Az eperfa /egyes vidékeken szederfa/
több annál, mint amit a költő egy kis poli
tikai átszövéssel írt róla. A mai kor fiata
labb nemzedéke már nem is tudja, hogy
milyen fontos gazdasági "gyümölcs" volt
egykoron. A fehértől szinte a feketéig
minden színben termett. Nem volt tanya,
ahol ne lett volna több, egymást köve
tő érési idejű, különböző szemnagyságú
eperfa az udvarban. Ugyancsak az utak
szélén is akadt hely a becses növénynek.
Hogy milyen bölcs volt a paraszti társa
dalom? A sertések szaporodását úgy idő
zítették, hogy a malacok választási ideje
egybe essen az eper érési időszakával.
A kismalacok szinte meghíztak a magas
cukortartalmú gyümölcs fogyasztásától.
Az eper érését követte az aratás, és az
epren felerősödött ifjú sertések a tarló
kon az elhullott gabonaszemek, kalászok
felszedegetésével gyarapították testsúlyu
kat. Az útszéli fák gyümölcseit az úton
járók is fogyasztották. Bizony voltak
sokcsaládos szegény emberek, akik szin
te várták az eper érését, mert a gyerekek,
és a felnőttek is jól elvoltak rajta, hátha
még kenyér is került mellé. Ekkorára
a régi kenyérnek való fogytán volt, az
új kenyérre pedig még várni kellett. Az
embereken, a sertéseken túl a baromfik
is előszeretettel csemegéztek az eperből.
A kacsák, libák szinte habzsolták (persze
ma is), azonban a begyükben levő mikro
organizmusok hatására szinte percek alatt
erjedésnek indul, és alkohol keletkezik,
mitől aztán az állatok lerészegednek. A
részegség olyan mértékű is lehet, hogy
az állatok alkoholmérgezésben elpusztul
nak. Komikus látvány a részeg kacsa.
Szinte valamennyi vadon élő állat szíve
sen fogyasztja. Az utóbbi néhány évti
zedben az eperfa kiment a divatból a ter
mésével együtt. Eltűnt a tanyavilág, vele
együtt az állatok. Az eperfákat kivágták,
törzséből díszkerítés, szerszám készült.
Az igazi boroshordó eperfából készült.
Az öreg eperfákon termő eperfa tapló
gomba főzetét bőrtárgyak festésére, leve
lét selyemhernyók etetésére használták.
Terméséből lekvárt főztek. Az országban
sokfelé pálinkát készítenek az elfeledett
gyümölcsből. Jó hír, hogy a "faiskolák"
elkezdték a kitűnő termést adó oltványok
forgalmazását.
V.F.
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NEM KELLENE!
Kedves olvasó! Minden évben egy
szer-kétszer előfordul, hogy szót ejtsünk
mások munkájának a semmibe vevésé
ről, tönkre tételéről. Úgy látszik a felhí
vásnak, a figyelem felkeltésének semmi
foganatja. Az elkövetők "újra" terme
lődnek? Bájos kis ékes foltja "volt" köz
ségünknek a temetőbe vezető úton a kis
virágsziget. Két nappal később
már nem lett volna mód a meg
örökítésre, mert vandál kezek
feltúrták, a tulipánhagymák egy
részét kiszedték, az árvácskákat
kiforgatták.
Más! A csapadékvíz elnyelé
sére árok lett kialakítva az ipar
cikkbolt előtt. Nemrégiben kerti
szeméttel, kövekkel lett meg
hordva... Gyakori eset a művelő
dési ház előtti hirdetőtábla meg
tépése, a papírok szétszórása. A

hirdetések pótolhatóak.
Azonban mi szükség volt a mellette
felállított óriás E.U.-s reklám szétszagga
tására? A szennyvíztisztító telep mellett
az utat majdnem elzárva kőhalom ékte
lenkedik! Esetleg ez még magyarázható
a rossz útviszonyok miatti szállítási lehe
tetlenség miatt. De most már jó az út, tisz

telt szállító! Tessék berakat
ni! Az önkormányzatnak is
pénzbe kerül a behordatás.
Mit várjunk el csemetéink
től, ha mi felnőttek sem
járunk el tisztességesen,
példamutatóan? Kiknek a
gátlástalanságának, nemtö
rődömségének eredményét
kell még viselnünk.
-szerk-

A Szentkirályi Ifjúsági
Közhasznú Egyesület júniusi hírei
"Egységben az erő"
I. Lipót belga király
Egyesületünk elmúlt féléve alatt sok
minden történt: szerveztünk filmklubot, volt
farsangi beöltözős bál, társasjáték est, létre
hoztuk és használjuk az egyesület facebook
oldalát és legnagyobb örömünkre nőtt a
tagság is.
A nyári szünet kezdete és a július elejéig
húzódó vizsgaidőszak némi pihenést jelent,
de nem szeretnénk, hogy bárki program
nélkül maradjon, ezért sportnapot tervezünk
június végén, és sokakat várunk erre az ese
ményre (foci, méta, tollas, pingpong, kosár
stb.) Ezzel kapcsolatban érdemes a plakáto
kat és a facebook-ot figyelni.
A nyár megfelelő időszak arra, hogy
mindenki kipihenje magát és együtt tudjon
lenni azokkal, akik nagyon fontosak számá
ra. Olyan helyeket látogathat meg, melyek

megismerésére egész évben nincs lehetősé
ge. Fontos a pihenés, mert az elhasználódott
energia csak tartalmas és hasznos kikap
csolódással válhat friss és tevékeny erővé.
Kell, hogy hagyjunk időt magunknak, és
regenerálódjunk, mert csak kellő harmóniá
ban tudunk produktív lenni.
Július 2-án szombaton a IV. Erdőföldi
Tanyanap keretében fellép a Testosteron
zenekar a könnyűzene klasszikusait megidé
ző repertoárjával kb. 20.00 órai kezdettel.
Mindenkit sok szeretettel várunk.
Ahogyan már korábban is, az egyesü
let a nyári pihenő alatt is tárt kapukkal
vár minden kedves fiatalt, minden kedves
érdeklődőt!
Mindenkinek kellemes és tartalmas nya
rat kíván a Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú
Egyesület!
Találkozzunk a sportnapon!
Üdvözlettel:
Csorba Zoltán
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GARABONCIÁS DIÁK
ért sok magyar embert, családot - kibe
Határtalanul
szélhetetlen, elmondhatatlan, felfogha
Bizony, Trianonról mindent
elmondtak már és Trianonról semmit
sem mondtak el. A nevezett palotában
1920. június 4. napján 16.30 órakor alá
írt békediktátumról elmondták, hogy
igazságtalan, kegyetlen, rideg, s egy
újabb háború és lappangó hideghábo
rú előkészítője volt. Ismert a béke
szerződés szövege, az azt előkészítő
jegyzékek, előadások, térképek sora,
s mára már azt is tudjuk, hogy a cél,
a szándék egy bizonyos kör részéről
nem csak Trianon volt, hanem sokkal
több. A cél valójában Magyarország tel
jes tönkretétele, megsemmisítése volt,
ezen fáradoztak, cseh, román, szerb
politikusok, s hazai szabadkőművesek.
Ugyanakkor Trianonról semmit sem
mondtak el, mert az a tömérdek fáj
dalom, kín, nélkülözés, megaláztatás
és halál, amely az új határok kapcsán

tatlan. Ahol száz szó is kevés, ott egy
szó is sok.
Ugyanakkor ma már nem az a
kérdés, hogy Trianon igazságtalan-e,
jogunk van-e meggyászolni, jogunk
van-e sírni június 4.-én. Igen, igazság
talan, s jogunk van a sírásra, a gyász
ra. De tudnunk kell, hogy a túl sok
sírás legyengít, megerőtlenít. Éppen
ezért a nagy kérdés az, hogy megma
radunk-e a sírásban, vagy kifogunk
Trianonon és annak ellenére tesszük
a nemzetegyesítést. Például bizakodó,
tenni kész, erősödő anyaország létreho
zásával, amely tekintélyével, gazdasá
gi súlyával, diplomáciai erejével képes
megvédeni, biztatni, reménnyel éltet
ni az elszakított területen élő kárpátmedencei magyarságot. Személyes,
családi, közösségi sűrű kapcsolatháló
szövésével. És még sokféleképpen,

ÜRES A GÓLYAFÉSZEK
Már harmadik éve készülünk a kis
iskolásokkal, hogy falunk egyetlen
gólyapárjának nevet adjunk. Sajnos ez
az idén is elmaradt, hiszen nem érdemel
ték ki, legalább is e sorok írója szerint. A
korábbi híradásokból ismert okok miatt
ismét fiókák nélkül maradt a fészek. A
májusi hírmondóban leírt csatározások
tovább folytatódtak egészen a hónap
végéig. Igaz, hogy az újdonsült pár rend
szeresen "haza" jár a fészket ápolni, a
jövő évre készülve. Csak reményünk
lehet a jövőt illetően, hogy a dolgok
rendbe jönnek. Sajnos a kilátások nem
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Önökre bízzuk.
A tét ugyanis óriási és egy alka
lomra szóló. Ha nem vagyunk képes
megtartani a külső magyarságot, illet
ve segítséget adni a magmaradásuk
hoz; s véglegesen lemorzsolódnak a
nemzettestről, s megszűnik a külső
magyarság - akkor a pusztulás és az
elfogyás nem fog megállni a trianoni
határoknál, mint az útlevélvizsgálatra
és a sorompó felnyitására várakozó
utas. Hanem beszivárog hozzánk, s
előbb-utóbb beszivárog Szentkirályra
is a pusztulás, a fogyás, a lemorzsoló
dás; mint mikor egy jégtábla melegebb
tengervizekre sodródik, letöredezik a
széle, mígnem a közepe is széle lesz.
Dinnyés József daltulajdonost, elő
adóművészt az 1970-es években egyik
fellépésén 19 másodperc (!) után lerán
gatták színpadról a szocialista pártálla
mi cenzorok és pártemberek. A köszö
nés utáni első mondata ugyanis ez volt:
"Határtalanul szeretem hazámat."
Szeressük mi is! A kő marad.
--bor--

Gratulálunk

biztatóak, hiszen a harcban a kulcs a
hím gólya. Nem lehet tudni, hogy miért
nem tudja megvédeni a fészket. Gyámol
talan? Beteg? Öreg? Vagy a riválisok
túl erőszakosak? De az is lehet, hogy az
aszályos években megszokta, hogy élele
mért eljárt a Tisza árterébe, és nem tud
időben haza érkezni. Az országot járva
gyakran feltűnik, hogy a falvakban szép
számmal vannak gólyafészkek, Csak
környékünk szegény gólyákban. Ennek
valószínű oka, hogy eltűntek a tocso
gók, vizes rétek, az állandóan vízzel
borított területek.
Vecsei

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

nyári nyitva tartás módosulása

Június 14. (kedd): 13-17 óráig		
Június 15. (szerda): 10-15 óráig		
Június 23. (csütörtök) 10-15 óráig

Június 25. (szombat): zárva
Június 27-től Július 2-ig: zárva

Július 5-től augusztus 30-ig minden kedden
és csütörtökön 10-17 óráig
Július 14-én, csütörtökön viszont zárva lesz.

Gratulálunk Barcsa Gábornak
és Barcsáné Szabó Ágnesnak 1.
házassági évfordulójuk alkalmából,
amit június 26-án ünnepelnek!
Sok boldog esztendőt töltsenek
így együtt! Jó egészséget kívánunk nekik és születendő gyermeküknek!
Darányi család

6. oldal

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

2011. június

KATOLIKUS ÉLET
Úrnapja: az Oltáriszentség ünnepe
Ars plébánosa gyakran látta, hogy a
templomban ott van egy férfi, aki nem csi
nál semmi mást, mint órákon keresztül nézi
a tabernákulumot. Egy napon a plébános
megkérdezte tőle: Mit csinálsz itt minden
nap ilyen sokáig? Nagyon egyszerű: Ő néz
engem és én nézem Őt.
Egyházunk Úrnapján az Oltáriszentséget
ünnepli. Szentmisére hív bennünket, hogy
rámutathasson a kenyér és bor színe alatt
közöttünk lakó Úr Jézusra. Ugyanakkor arra
buzdít, hogy használjuk ki az Úr Jézussal
való személyes találkozás lehetőségét, és
merítsünk ebből a számunkra felkínált erő
forrásból.
Az ünnep imádságos áhítatában hálával
gondolunk az utolsó vacsorán történtekre,
amikor Jézus az apostolokra bízta önmagát,
a kenyér és bor színe alatt. Hány évszázados
előkészület előzte meg ezt az első áldozást!
Az egész Ószövetség valójában egy nagy
előkészület. Az Oltáriszentség ószövetségi
előképe, amikor a vándorló nép mannát evett
a pusztában. "Mannával táplált…., hogy meg
tudd: nem csak kenyérrel él az ember."
Ez az előkép segít hittel elfogadni, amit
szent Pál apostol mond a korintusiakhoz írt
levelében: "Az áldás kelyhe, amelyet megál
dunk, Krisztus vérében való részesedés. És a
kenyér, amelyet megtörünk, Krisztus testében
való részesedés."
Erről beszélt Jézus a kafarnaumi zsinagó
gában: "Én vagyok a mennyből alászállott,
élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örök
ké él. Az a kenyér, amelyet én adok, az én
testem a világ életéért."A hallgatóság meg
is értette azt, amit Jézus mondott, hisz vita
támadt közöttük, hogy miként adhatja saját
testét eledelül. Jézus pedig megerősítette ezt:
"Az én testem valóban étel, és az én vérem
valóban ital."
Találhatott volna sokféle más formát,
rendkívülibbeket, amelyek kétség nélkül
bizonyítanák isteni hatalmát. Isten mégis
nagyon emberi utat választott. A mindennapi
táplálékban: a kenyérben és a borban maradt
közöttünk. Az Oltáriszentségben velünk
lakó Jézus más-más segítséget jelenthet a
különböző élethelyzetben levő emberek szá
mára. Eligazító, lelki iránytű akar lenni a
fiatalok számára. A felnőtt sokszor remény
telennek találja a kenyérért való harcot, mert

a verejtékes munka nem hozza meg a várt
gyümölcsöket. A lankadtság idején erőforrás
és biztatás az úr Jézus közelsége. Az idős
nyugalomra vágyik, de előfordul, hogy még
az előrehaladott kora ellenére is gondokkal
küzd. Az Úr Jézusnál nincs megértőbb, erős
támaszunk Ő.
Az élet minden helyzetében előttünk áll
Krisztus megszentelt áldozata, amely értékes
sé teszi a tudatosan vállalt küzdelmet, szen
vedést. Ennek gyümölcsei nem látványosak,
nem is érnek be egyik pillanatról a másikra,
mégis nagyon valóságosak. Sok életet vál
toztatott meg már a Jézussal való rendszeres
találkozás, hisz valóban mindennapi táplálék
akar lenni, amely az élet alapvető feltétele.
Vallásos életünknek csak akkor lesz kihatása
a mindennapi életre, ha gyakori vendégei
leszünk Jézus asztalának. Sok minden táp
lálhatja benső életünket, sok felől várhatunk
hatékony segítséget, de semmi nem nyújt
annyit, mint az Oltáriszentség, hisz Jézus sze
mélyes jelenlétét semmi nem pótolja.
Eucharisztikus csoda Lengyelország
ban:
2008. október 12-én a sokólkai Szent
Antal-templomban tartott misén a plébános,
Stanislaw Gniedzieko kezéből áldoztatás
közben véletlenül kihullott az átváltoztatott
Szentostya, és leesett a földre. A liturgikus
előírásoknak megfelelően a pap az Eucha
risztiát egy vízzel teli edénybe tette, és a
tabernákulumba zárta; majd a mise után
a sekrestye széfjében helyezte biztonságba.
Ilyenkor az Eucharisztia pár nap alatt fel
szokott oldódni a vízben. Itt azonban nem
ez történt.
Amikor pár nap múlva, 2008. október
19-én a plébános kinyitotta a széfet, vörös
foltot látott az Oltáriszentségen. Október
29-én az edényt tartalmával együtt a plé
bániaépület kápolnájába vitte át. Másnap
az Eucharisztiát a tabernákulumban egy
korporáléra (kisméretű, fehér oltárterítő, a
kehely "felszerelésének" része) helyezte. A
lengyel sajtó híradása szerint az ostya vörös
röggé változott, és elszínezte a kehely vizét
is, majd amikor a fehér kendőre helyezte a
pap, azt is.
Az érsekségi közlemény szerint 2009.
január 7-én az Eucharisztiából vett mintát
a bialystoki orvosi egyetemre küldték egy

orvosbizottsághoz, akiket azonban nem tájé
koztattak az előzményekről, hogy megőrizzék
függetlenségüket. A kéttagú bizottság (prof.
Maria Sobaniec-Lotowska és prof. Stanislaw
Sulkowski) közleményben állapította meg,
hogy a minta emberi szívizomnak tűnik (a
News-Poland.com híradása szerint a halál
bekövetkeztének pillanatában megmaradt
szívizomnak).
Az egyházi bizottság megállapította, hogy
az orvosoknak megküldött minta egyértelműen
a leejtett, a tabernákulumba, majd a plébánia
kápolnájába helyezett Eucharisztiából szár
mazik. Az ügy dokumentációját ezután tovább
küldték a varsói Apostoli Nunciatúrára. Az
eucharisztikus csoda megállapításának és
kihirdetésének joga Rómát illeti meg.
Az ilyesfajta eucharisztikus csoda nagyon
ritka esemény, a leghíresebb talán a VIII. szá
zadban, az itáliai Lancianóban történt eset.
Krisztus valódi jelenlétének tanában kétel
kedő bazilita szerzetespap kezében emberi
hússá és vérré változott az Oltáriszentség,
amikor a görög rítusban mondott misében
épp azokat a szavakat mondta, hogy "Ez az
én testem, és ez az én vérem". A csoda erek
lyéjét 1971-ben megvizsgálták, és megállapí
tották, hogy valóban emberi szívizomhúsról
és emberi vérről van szó, a vér (és a szívizom
vérmintája) AB típusú, amint a torinói lepel
vérnyomai is (ez a Közel-Keleten gyakori
vércsoport).

Kalendárium:

2011. június 15. - július 16.
• Június 19. Szentháromság vasárnap,
• Június 24.: Keresztelő Szent János, a
Medjugorjei jelenés évfordulója
• Június 26. 8:00 óra: Ünnepi ÚRNAPI
szentmise, körmenettel (ezen a vasár
napon csak egy szentmise van!), a dél
után folyamán hagyományos keresz
tény gyermeknap a templomkertben
• Június 27.: Szent László király
• Június 29.: Szt. Péter és Szt. Pál aposto
lok, papszentelés Kalocsán
• Július 2.: Sarlós Boldogasszony
• Július 16.: Kármelhegyi Boldogasz
szony
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REFORMÁTUS ÉLET
"Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom: örüljetek!"

Családi Nap
Május 29-én, gyereknapon a temp
lom kertben, vagyis parkban egész napos
jókedvű ünnepségen lehettünk együtt. A
templom előtti fák árnyékában szabadtéri
Istentiszteleten a Káté zenekar szolgált,
sok szép dallal dicsérve az Urat. Az Isten
tiszteleten megtudhattuk, hogy mi módon
szabadít ki bennünket az Úr a lelki börtö
neinkből. Istentisztelet után kezdetét vette
a főzés, a főzőverseny. Több bográcsban
is főtt a mennyei testi táplálék. Vörösné
Vári Ilona és családja babgulyást főzött,
Darányiné Csősz Márta két bográcsban
szintén babgulyást, Ádám Sándor a magya
rok ősi táplálékát a hajdinát készítette el,
Szűcs Enikő pedig virslis paprikás krump
lit főzött a gyermekek nagy örömére.
Amíg a készülő ételek illatát érezhettük
a gyermekek többféle mókában vehettek
részt: arcfestés, aszfalt-rajzolás, bicikli
zés, foci és szaladgálás a friss gyepen. A
főzésben nem részvevő felnőttek pedig
megtekinthették a Gyülekezeti ház gobe
lin és fotó- kiállítását. Ámulattal figyeltük
meg az aprólékosan kidolgozott gobelinképeket, amelyeket Balázs Istvánné aján
lott fel megtekintésre gyülekezetünknek.
A fotókiállítás képeinek egy részét Kirják
József készítette: szentkirály környéki légi
fotók, tájképek. A fotók másik részét pedig
Balázs Gábor ajánlotta fel közösségünk
nek, amelyeken USA természetfotói és
állatképek voltak láthatóak. Minden kép
alatt egy-egy bibliai idézet volt olvasható,
melyek különös értéket adtak a képeknek.
Az ízletes ebéd mindegyike remekül
sikerült és köszönjük, hogy a családok
felajánlották a jelenlevőknek, mindenki
ingyen annyit ehetett, amennyit csak belé
je fért. A finom ebéd után a gyerekeknek
csoportos vetélkedő volt, amelyben nem
csak gyermekek, de gyermek-lelkű fel
nőttek és fiatalok egyaránt részt vettek,
mindenki örömére. A sportos jellegű ver
sengésnek utolsó feladata egy zsoltárírás
volt, amelyeket lentebb olvashat a ked
ves olvasó. Hamar végetért a délután, de
utolsó zárásként bábelőadást láthattak a

gyermekek, Lázár Ervin: Dömdö-dömdödömdödöm c. meséjét a gyülekezetünk
lelkes felnőttei báboztak el a gyerekeknek.
A napot azzal zártuk, hogy Isten áldását
kértük az életünkre, családjainkra, egy
nagy körben állva egymásnak is áldást
adhattunk tovább.
Maga a nap Isten áldása volt, sok
örömmel, gyermekek kacajával, és a soksok megvalósító, segítő kéz áldozataival.
Legyen Istené a dicsőség mindezért!
"Noé család" zsoltára:
Abban az időben,
Jézus idejében,
Szívem hozzád fohászkodik,
Mert megtértem,
Isten dicsőségéből,
Az Úr kegyelméből, és szeretetéből
Eme csodálatos földön
Éljünk együtt
Magasztalva az Urat. Ámen.
József család" zsoltára:
Köszönöm Istenem, hogy megszülethet
tem.
Hálát adok Istennek, hogy az
anyukája lehetek.
Hálát adok Istennek ezért az alkalomért.
Az Igéért, a játékért, az ételért.
Köszönjük, hogy gyülekezetbe járhatunk,
hogy ide tartozhatunk.
Köszönjük a jó időt, a sok játékot,
az ennivalót, és még sok ilyen alkalmat
várunk. Ámen.
"Ménrót család" zsoltára:
Kérlek téged Jó Istenem,
Ne szemeteljenek az emberek,
Legyen béke és szeretet!
Gyógyítsd meg az betegeket!
Legyen tiszta a levegő,
Ne legyen több kesergő!
Legyen béke és szeretet!
Gyógyítsd meg az betegeket!
Ne veszítsük el hitünket,
Kérlek, bocsásd meg bűneinket!
Legyen béke és szeretet!
Gyógyítsd meg az betegeket!
Ámen.

Konfirmáció vasárnapja
- június 5.
Az elmúlt vasárnap nagy izgalommal
indult el sokunk életében. Az ok többszin
tű. Egy olyan Istentiszteleten vehettünk
részt, amelyen úgy is szólhatnánk: min
den volt. Azért volt "minden", mert az
Istentiszteleten felnőtt keresztelő és kon
firmáció, jubileumi konfirmandus találko
zó és úrvacsora is volt. A templom szinte
tele volt közel- s távolról érkezőkkel,
templomban régen járt testvérekkel, kiket
most az emlékezés és Isten szava elhívott
erre az alkalomra. Nagyon megható volt
egy kedves falubeli felnőtt testvérünk
keresztelkedése és gyülekezetünkhöz való
csatlakozása. A felnőtt konfirmáció 1 nő
és 1 férfi tagja mindannyiunkat megerősí
tő bizonyságtétellel elmondta: hogy Isten
mindenkit szeret, csak el kell fogadni az
Ő kegyelmét, és vele kell járni életünk
úján. Az Istennel való kapcsolat nemcsak
hétvégi mulatság, hanem a hétköznapok
ban nagy nyugalmat és békességet tud
adni. A döntés a mi kezünkben van, hogy
vajon elfogadjuk-e Isten szeretetét…
A konfirmandus találkozót pedig sze
retetvendégséggel és beszélgetéssel zár
tuk.

Hívogató
• Vasárnaponként 10 órakor Istentisz
telet
Táborok:
• Csillagpont - ifjúsági találkozó, Tata,
július 19-23.
Jelentkezni és bővebb info. interneten
lehet: http://csillag.reformatus.hu
• Gyerektábor - szentkirályi gyüleke
zet szervezésében, augusztus 1-5. Gár
dony, jelentkezni: 6-18 éves korig lehet
a 70/96-76-480-as számon. Költség:
10.000.- forint az 5 nap!!!
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SZENTISTVÁNON JÁRTUNK

A híradásokból értesültünk, hogy
Szentistvánon (a település a Szent
Király Szövetség tagja) gasztro-kul
turális Fesztivált rendeznek, június
4-én és a rendezvény színesítésében
részt vesz Varga Imre kovácsmunkák,

és Kiss László Gábor vasaló gyűjte
mény bemutatással. Nyolc+egy fős
csoporttal indultunk élmény kirándu
lásra. Az első pihenőt Nagykörűn tar
tottuk, az ország cseresznyés "kertjé
ben". Kovácsné lázár Ilona az 1660
lakosú települést jól ismerő kiránduló
tagunk kalauzolásával kis sétát tet
tünk a településen. Volt csodálkozni
valónk. A villanyoszlopok tövét min
denütt gondozott virágzó rózsabok
rok díszítették. Megcsodáltuk a falu
kemencéjét, az alig pár éve állított
Trianoni emlékművet. Persze minde
nütt csak cseresznyés kertek. Látszik
a településen, hogy várja a turistákat.
A helyi komppal keltünk át a Tiszán,
meg sem álltunk a Tiszaszőlősi útszéli
vendéglátóhelyig. Fagyizás és egy kis
hűsítő után átkeltünk a Tisza-tavon.
Szentistvánon igazi folklóros hangulat
fogadott. A levegőben ínycsiklandozó
illatok terjengtek, hiszen főzőverseny

is volt. Lehetett ételt, italt kóstolni,
pálinkát, mangalicából készült szalá
mit, még "vasalt" csirkét is. A vásár
ban nem volt bóvli, bazár, nagyrészt
népi iparművészeti termékeket kínál
tak. A forgatagban sok matyó népvi
seletbe öltözött fiatalt, időst lehetett
látni. A bejáratnál a világ legnagyobb
matyótortájának készítését láthattuk,
és természetesen meg is kóstoltuk a
Guinness-rekord ínyencséget, amely
300 tojásból, 18 kg vajból, lisztből, és
persze a gyönyörű díszítéshez még sok
mindenből készült. A torta hosszúsága
438 cm, szélessége 80 cm, magassága
pedig 10 cm volt. Egész délután kul
turális műsorban gyönyörködhettek a
látogatók. Községünkből 18 személy
vett részt a rendezvényen, mint kiállító
és látogató. A matyó település értékei
nek, nevezetességeinek felkeresésére
már nem is jutott időnk.
Vecsei.

EU-óra - Egység a
sokszínűségben címmel

Szivárvány Országos Irodalmi
levelezőverseny

A Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Infor
mációs Pont segítségével egy EU-órára került sor
a könyvtárban. A meghívott előadó Labancz István
kémia-földrajz szakos tanár volt, aki igazán élvezetes
előadás keretében mutatta be az Európai Unió népeinek
sokféleségét. Rámutatott a nemzetek közötti különbsé
gekre, ennek előnyeire és hátrányaira. Elemezte az unió
többnyelvűségének gazdasági velejáróit is, és az egysé
ges nyelv okozta nehézségeket, de a saját identitás meg
tartásának fontosságára is felhívta a figyelmet.

Idén először vettünk részt irodalmi levelező verse
nyen. Az ötödik osztályosok éreztek hozzá leginkább
kedvet. A verseny négy fordulóból állt, és a végered
ményről május 31-én értesültünk. Nagy örömünkre
mindkét csapatunk dobogós helyezést ért el.
Kokovai Nikolett, Pocsai Eszter és Rada Adrienn
megnyerték az országos versenyt, Gyenes Meláni és
Steklács Jancsi pedig a harmadik helyen végeztek.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Ha a szóbeli fordulót
is vállalják egyhetes táborozást nyerhetnek.
Felkészítő tanáruk: Lórné Molnár Tünde
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Angliában jártunk
Anglia egy fantasz
tikus hely! Nagyon
sok programon vettünk
részt.
Az egész úgy kez
dődött, hogy repülő
géppel utaztunk Lon
donba, majd vonattal
Gravesendbe. Nagyon
izgalmas volt a repü
lés, hiszen mindnyájan
először ültünk repülőn.
A hotel neve Premier
Inn, ami nagyon szép
volt kívül is, belül
is. Az első napon ott
maradtunk a szálláson
és kipihentük az uta
zást. Második nap az iskolába mentünk.
Gyönyörű volt az iskola és az óvoda
is. Az osztálytermek nagyon díszesek,
színesek és vidám hangulatúak. Megis
merkedtünk az iskola tanáraival és a gye
rekekkel. Beszélgettünk lengyel lányok
kal is, akikkel hamar összebarátkoztunk.
Az iskolában rengeteg tanterem volt.
Nagyon sokan jártak énekkarra, szinte
minden tanuló. Miután az iskolát bemu
tatták, a tanárok kerti partit szerveztek
számunkra. Harmadnap, vagyis kedden
megint visszamentünk az iskolába, ahon
nan elmentünk Canterburybe. Egy ide
genvezető mesélt nekünk, Terike néni
meg lefordította magyarra, hogy értsük,
amit mond. Egy nagyon régi és szép
apátságot néztünk meg. Szerdán Lon
donba mentünk, ahol felültünk a 135 m
magas óriáskerékre, elmentünk a kirá
lyi palotához, megnéztük az őrségvál
tásokat és még majdnem találkoztunk
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SZÍVES
TÁJÉKOZTATÁSUL!
Hasmenéses járvány:
hazánk továbbra is
fertőzésmentes 2011. június 1.

Barack Obamával is, de csak az autóját
láttuk, meg az ellene tüntetőket. Miután
megnéztük a várost elmentünk shoppin
golni. Vettünk ajándékokat, majd vissza
mentünk Gravesendbe.
A következő napon egy másik néni
elmondta Gravesend történetét. Figyel
mesen hallgattuk, amint Terike néni for
dította nekünk. Sajnos el kellett búcsúz
nunk két jó barátnőnktől, Olától és Vik
tóriától. Este elvittek minket egy olasz
étterembe, ahol vacsoráztunk, mert elbú
csúztak tőlünk. Pénteken indultunk haza
Magyarországra, repülővel. Viszszaúton
olyan repülővel jöttünk, ami új volt és
másodjára vitt utasokat.
Felejthetetlen élmény volt ez szá
munkra és még az is, amikor jégesőben
mentünk a szállásra egy taxival, és
amikor egy Mr. McKenna nevű tanárral
fociztunk.
Legközelebb is szívesen mennénk el
Angliába.

Ciklusshow
Az 5-6. osztá
lyos lányok egy
játékos, interak
tív felvilágosító
előadáson vet
tek részt, testük
változásairól és
a felnőtté válás
folyamatáról. A
lányok nagyon
elégedetten tér
tek vissza az
egész délelőttöt
betöltő program
ról.

Hazánk továbbra is fertőzésmentes, a
laboratóriumi vizsgálatok nem igazoltak
összefüggést a németországi járvánnyal erről tájékoztatta az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal részéről dr. Szabó Enikő helyettes
országos tisztifőorvos a sajtó képviselő
it. Az országos tisztifőorvos körlevelének
megfelelően az egészségügyi szolgáltatók
kiemelt figyelemmel kísérik a németorszá
gi járvánnyal összefüggésbe hozható esetek
diagnosztikáját. Az Országos Epidemiológi
ai Központban 12 beteg vizsgálata történt
meg eddig, valamennyi negatív eredmén
nyel zárult.
Az ECDC (Európai Betegségmegelő
zési és Járványügyi Központ) honlapján
közzétette az eddigi megbetegedési adato
kat. Ezek szerint a legtöbb E-coli 0104 által
okozott megbetegedést (796 eset) Néme
tországban regisztráltak. Itt a legmagasabb
a HUS, azaz a hemolitikus urémiás szind
rómában szenvedők száma is (373 eset).
Dániában, Svédországban, Hollandiában,
Ausztriában, Franciaországban, Norvégiá
ban, Svájcban, az Egyesült Királyságban,
Spanyolországban és az USA-ban is felbuk
kant már a betegség. Németországban 9,
Svédországban egy beteg halt meg. (2011.
május 31. 18.00 óráig jelentett esetek.) Az
anamnézis felvétele során minden eset ös
szefüggésbe volt hozható németországbeli
érintettséggel.
Dr Szabó Enikő felhívta arra a figyel
met: a Németországban előforduló hasme
néses megbetegedések miatt nincs szükség
az utazások elhalasztására. A megelőzés
érdekében ugyanakkor nagyon fontos, hogy
az utazók fokozottan betartsák az általá
nos higiénés szabályokat: elengedhetetlen
a gyakori kézmosás, (WC használat, illetve
zsúfolt helyen való tartózkodás után feltét
lenül). Amennyiben folyóvízben történő
kézmosásra nincsen mód, baktericid (bakté
riumölő) hatású kéztörlőkendő használata
javasolható.
A zöldségeket párolva tanácsos elfo
gyasztani, hiszen a megfelelően hőkezelt
élelmiszerekben a baktériumok elpusztul
nak. Ugyanilyen fontos, hogy a konyha
technológia során használt edényeket, kése
ket, tálcákat stb. is rendszeresen elmossuk.
A nyers gyümölcsöt mindig mossuk meg
folyóvízben, és ha lehet, hámozzuk is meg
fogyasztás előtt.
A témában további hasznos információ
az ÁNTSZ (www.antsz.hu), valamint az
Országos Epidemiológiai Központ (www.
oek.hu) honlapján található.
ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály
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Kenyeres unokatestvérek találkozója
Szentkirályon
Már harmadik alkalommal rende
zett a Kenyeres család unokatestvértalálkozót. Az elsőt Kecskeméten, a
másodikat Felcsúton, a harmadikat
Szentkirályon Kenyeres Ambrus tanyá
ján 2011. május 14-én. Az első talál
kozón 35, a következőn 42 fő volt
jelen, az idein pedig 83 fő vett részt.
Nemcsak az unokatestvérek, hanem a
leszármazottak, gyermekeik, és unoká
ik is eljöttek. Felcsútról, Soltról, Kecs
kemétről, és Szentkirályról érkeztek az
unokatestvérek,
és népes családjaik. Kenyeres Amb
rus az udvaron felállított sátorban
fogadta a rokonokat.
Délben e sorok írója köszöntötte az
atyafiakat. A pontosított, kiegészített
családfa alapján ismertette az előző
találkozó óta beállt változásokat. Min
den családfő bemutatta a famíliája meg
jelent tagjait. Ambrus mint házigazda
ismertette Szentkirály több évszázados
történetét.
Kenyeres Zoltán főzte meg a finom
ebédet. Sütemények, pogácsák tették
még ízletesebbé az étrendet.
Ebéd után átmentünk egykori nagy
bátyánk, Kenyeres Ferenc /1908-1944/
Kécskei út melletti kovácsműhelyét
megtekinteni.

A műhely bérlője készségesen
mutatta meg a berendezési tárgyakat.
Ezt követően autóba ültünk és elmen
tünk a Szent István szobor melletti
hősi emlékműhöz, amelyen szerepel
a II. világháború idején hősi halált
halt Kenyeres Ferenc neve is. Rövid
beszédem után koszorút helyeztünk
el. Kalauzolásom révén a Szent Ist
ván szobrot, és a katolikus templomot
is megtekintettük. Végül elmentünk a
temetőbe is, ahol virágot helyeztünk
el az 1964-ben elhunyt unokatestvé
rünk Kenyeres Sára sírjára. Visszatérve
Ambrus portájára, folytattuk a beszélge
tést s szórakoztunk egészen késő estig.
Lehetőség adódott arra is, hogy gyer
mekek lovagolhassanak. Felidéztük a
velünk történt gyermekkori eseménye
ket, élményeket, a családi történeteket.
Előkerültek a családi fényképalbumok
is. Ezzel a nagyszerű találkozóval vis
szatértünk a Szentkirályi gyökerekhez,
ahol őseink évtizedeket töltöttek el
paraszti munkában. A dinasztia mindig
jól érezte magát Szentkirályon. Jó volt
nosztalgiázni az ősi településünkön,
ahol apáink, nagyapáink éltek és dol
goztak, illetve az utódok közül
néhány család jelenleg is itt lakik.
KENYERES DÉNES

Liszt Ferenc emlékév-2011
Az emlékév alkalmából a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem, vala
mint a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és
Kutatóközpont megbízásából egy 16
tablóból álló, a művész életét, munkás
ságát bemutató kiállítás indult az útjá
ra, melyet a szentkirályi könyvtárban

is megtekinthettek az érdeklődők. Az
anyagot az iskola tanulói csoportosan
látogatták meg, Tóth Csilla tanárnő
vezetésével, aki részletes ismertetőt
tartott a zeneszerző életének állomása
iról.
A tablókhoz készült két feladatsor
is, melyek megoldásá
hoz részletesen meg
kellett nézni, és elol
vasni a plakátokon
található információ
kat. Több gyermek
is vállalkozott ezek
megoldására. Hibátlan
munkát eddig Rohács
Anna, Hák Adrienn
és Kiss Emília adott
le. Ők és a többiek is
kisebb ajándékot kap
nak majd.
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Vidékfejlesztési
pályázatok
Ebben az évben újra benyújthatók az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program
(UMVP) vidékfejlesztési fejezetének (III. ten
gely) pályázatai:
Mikrovállalkozások létrehozásának és fej
lesztésének támogatása 33/2011. (IV. 28)
VM rendelet:
Támogatás vehető igénybe:
-	 eszközök beszerzésére;
-	építés, épületgépészet kialakítására, felújítására,
-	és telekhatáron belüli kisléptékű infrastruk
turális fejlesztésekre
-	 minőségbiztosítási és környezetirányítási
rendszer, szabvány bevezetésére.
A támogatás mértéke az összes nettó elszá
molható kiadás 65 %-a, mely max. 35 millió
Ft lehet.
Támogatási kérelmet be 2011. június 25. és
július 15. között az alábbiak részére:
-	 természetes személy (nyertes pályázat eseté
ben egyéni vállalkozói igazolványt ki kell
váltani)
-	 működő vagy induló mikrovállalkozás: gaz
dasági társaság, szövetkezet, egyéni vállal
kozó, kivéve akinek az árbevételének több
mint 50 %-a mezőgazdasági tevékenység
ből származik.
A támogatási kérelemhez pénzügyi, valamint
5 millió Ft támogatás felett üzleti tervet is csa
tolni szükséges.
Turisztikai tevékenységek ösztönzése
44/2011. (V. 26.) VM rendelet:
Támogatás igénybe vehető:
-	 a falusi és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó
minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szol
gáltatások bővítésére, kialakítására.
-	 szálláshelyhez nem feltétlenül kötött turisz
tikai szolgáltatások (agro-, lovas, vadászati,
erdei, horgász-, bor- és vízi) fejlesztésére.
A támogatás mértéke az összes nettó elszá
molható kiadás 65 %-a, mely max. 35 millió
Ft lehet.
Támogatható tevékenységek:
-	építés,
-	 telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesz
tések,
-	 berendezési tárgyak, eszközök,
-	 minősítési eljárások díja.
Támogatási kérelmet adható be 2011. július 1.
és augusztus 1. között az alábbiak részére:
-	 természetes személy
-	 mikro-, kis- és középvállalkozás (kivéve
akinek az árbevételének több mint 50 %-a
mezőgazdasági tevékenységből származik)
-	 önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház
Feltételek:
-	 falusi szálláshely esetén legalább négy nap
raforgós minősítés, min. 6 max. 12 férő
hely, saját lakrésztől való elkülönítettség,
összkomfort,
-	 ifjúsági szálláshely esetén legalább "B"
kategóriájú gyermek és ifjúsági tábor.
Kutasi Ferenc
településfejlesztő

2011. június
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Csirkeraguleves májas gombóccal
Hozzávalók: 3 közepes szál sárgarépa, 2 fehér
répa, 1 közepes fej vöröshagyma, 20 dkg kar
fiol, 2-3 evőkanál olaj, 15 dkg csirkemellfilé,
30dkg csirkeaprólék, 1 mokkáskanál jóféle
pirospaprika, só, 1 mokkáskanál őrölt fekete
bors, 10 dkg zöldborsó (lehet fagyasztott is), 1 dl tejföl, 1 evő
kanál finomliszt, 1 csokor petrezselyem. A májgombóchoz: 2
nagyobb csirkemáj, 1 evőkanál olaj, 1 kis fej vöröshagyma
vagy 1 csokor metélőhagyma, 4-5 evőkanál finomliszt, só, őrölt
fekete bors, 1 tojás
Valamennyi zöldséget megtisztítom, a kétféle répát kis koc
kákra, a hagymát finomra vágom. A karfiolt apró rózsáira
szedem.
Az olajat egy fazékban kissé megforrósítom, majd a hagymát
üvegesre párolom benne. A kétféle répát, a kis kockákra vágott
csirkemellet és a földarabolt csirkeaprólékot rárakom. Kever
getve pirítom 6-7 percig, majd a pirospaprikával meghintem.
Néhány percig tovább pirítom, óvatosan, nehogy a paprika
megpörkölődjön, mert akkor keserű lesz. Felengedem 1,5-2
liternyi vízzel. Sózom, borsozom. Amint forr, kis lángra állí
tom, a borsót is hozzáadom.
Közben elkészítem a májgombócot. A májakat késsel elkapa
rom, a hártyákat kiveszem. A hagymát vagy snidlinget apróra
vágom és rádobom a megforrósított olajra, a májjal együtt. Épp
csak egyet rottyantok rajta, máris lehúzom a tűzről. A lisztet
egy tálba öntöm, kis fészket mélyítek bele, abba ütöm a tojást,
és belekanalazom a májas-metélőhagymás masszát, sózom,
borsozom és galuska állagú tésztává kavarom. Kiskanállal szag
gatom a gyöngyözve forró levesbe.
Amikor a zöldségek már félpuhák, hozzáadom a karfiolt. Ami
kor minden megfőtt, a levest a tejföllel elkevert liszttel behaba
rom, a fölaprított petrezselyemmel megszórva tálalom.
Csirke helyett ugyanígy főzhetjük pulykahúsból is.
Jó étvágyat!
Kenyeresné Zsuzsika

Anyakönyvi hírek
Született: László Barbara 2011. május 11-én,
anyja neve: Kiss Viktória, Szakáll Dóra 2011.
május 15-én, anyja neve: Szabó Ildikó, Gyurika
Lili 2011. május 26-án, anyja neve: Zsámboki Irén
Elhunyt:
Faragó Ferenc élt 76 évet

Emlékezés
Kókai-Szabó István
1934-2001
"Küldetésnek jöttél a földre,
hogy azt a kis kört itt lenn,
ahová állított az Isten,
fényeddel tündököld be."

11. oldal

MÁJUS IDŐJÁRÁSA
Májusi eső aranyat ér: tartja a népi megfigyelés. Tulaj
donképpen nem is lehet panaszunk, hiszen kilenc napon
esett eső, ami elégnek is tűnik. Itt azért meg kell jegyezni,
hogy a csapadékra nem minden növénynek ugyanabban az
időben van szüksége, és nem igény szerint esik. Így is van
ez rendjén. A csapadék pótolható, még ha nem is kis költ
séggel. Akik rendelkeznek öntöző berendezéssel, üzembe
helyezték. A fagyosszentek kicsit korábban érkeztek az idén.
Május 10 körül néhány napon keresztül fagyos reggelekre
ébredhettünk. Országosan -6-7 C fokokat mértek. Nálunk is a
talajszinten mértek -4-5 C. fokot. A burgonya, a szőlő egyes
részeken fagykárt szenvedett. Érdekes, hogy a lassú tavasz
ellenére az akác időben virágzott, a cseresznyék meg mintha
iparkodtak volna az éréssel. Csapadék viszonyok: 1-én 6,6
mm, 3-án 1,6 mm, 8-án 14,6 mm, 10-én 3,6 mm, 15-én 12,5
mm, 16-án 5,2 mm, 23-án 2,9 mm, 24-én 8,2 mm, 31-én 6,6
mm. Összesen:61,8 mm. A sokévi átlag: 54 mm. A talajvíz
szint csökkent az elmúlt hónapban, jelenleg a figyelt csőkút
ban 184 cm. A süllyedés 28 cm volt az elmúlt hónapban.
Vecsei.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Munkáltatókat
az alábbi

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ról
A Nemzetgazdasági Minisztérium országos közfoglalkoz
tatási program támogatására 2011/8 - magán erdőgazdálko
dók számára nyílt pályázatot hirdet regisztrált álláskeresők,
köztük bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatására.
A programban kizárólag a pályázatban meghatározott
közfeladatokat lehet megvalósítani. A támogatás forrá
sa: A Munkaerő-piaci Alap "Közfoglalkoztatás kiadásai"
előirányzata.
A pályázat benyújtására jogosult: Valamennyi adószámmal
rendelkező magán erdőgazdálkodó, aki tevékenységét gaz
dasági társaságként, egyéni vállalkozóként, őstermelőként,
családi gazdálkodóként végzi.
A közfoglalkoztatási program kezdetének legkorábbi idő
pontja 2011. július hó 15. nap. A program megvalósításá
nak időtartama legalább 4 legfeljebb 5,5 hónap. A befeje
zés végső határideje 2011. december 31. A programot egy
befüggően, folyamatosan kell tervezni és megvalósítani.
A pályázat benyújtásához szükséges teljes pályázati doku
mentáció (felhívás, adatlap útmutató bírálati szempontrend
szer) letölthető a www.afsz.hu honlapról.
Benyújtási határidő: 2011. június 27. napján 12 óráig
a pályázó székhelye szerint illetékes megyei/fővárosi kor
mányhivatal kiemelt munkaügyi központhoz. (volt regioná
lis munkaügyi központhoz).
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Tiszakécskei Kirendeltsége
(76/540-079, 30/695-1371) darmktiszakecske@lab.hu

HIRDETÉSEK
Megkezdtem masszázs-tevékenységemet Szentkirály,
Alkotmány u. 6. szám alatt, a volt Idősek Klubjában.
Időpont egyeztetés a 06-30/45-36-097-es telefonszámon.
Ladányi Lászlóné Jutka

Csillagász szakkör Szentkirályon
a mûvelõdési házban
Szemléletes előadásokkal és távcsöves bemutatóval sze
retném a csillagászat alapjait megismertetni minden
érdeklődővel.
Júniusi időpontok:
10-én pénteken, este 7 órától (Változók)
24-én pénteken, este 7 órától.(Csillagászat-történet)
Június 15-én szerdán este 7-kor teljes holdfogyatkozás!!!
Minden érdeklődőt várok a Művelődési Ház kertjében.
Várok minden érdeklődőt!
Szakáll Norbert

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

vállalok családi gazdák, egyéni vállalkozók,
BT-k, Kft-k részére. Vállalkozás indításával kapcsolatos
tanácsadás, teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel,
képviselettel. Őstermelők, magánszemélyek
adóbevallását elkészítem.
Az iroda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig.
Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36
Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlőrinc, Iskola u. 7.

Megnyitottuk

a GENERALI Biztosító helyi képviseletét!
Tanácsadók:Kovács Péterné 30/9383-783
		
Kovács Péter 30/349-2944
* Nyugdíj * Életbiztosítás * Egészség- és
balesetbiztosítás * Munkahelyi biztosítás
* Gépjármű-biztosítás * Vagyonbiztosítás
* Felelősségbiztosítás * Technikai biztosítás
* Mezőgazdasági biztosítás

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata
- Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő:
Vecsei Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenye
res Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna, Balázs Hajnalka
lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály
plébános, Szabó Gellért polgármester, Szutor Sándorné, Dr. Szűcs Zsolt,
Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szer
kesztőség címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca
13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 350 példányban Nyomda: Kécske
Nyomda Kft. Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

Meghívó
A Szentkirályi Mûvelõdési Házban
2011. június 19-én, vasárnap 18 órakor a
Lakiteleki Színjátszó Kör elõadásában színre kerül
Csiky Gergely: Nagymama
c. mûve három felvonásban.
Belépõdíj: 200.- Ft, gyerekeknek ingyenes
Mindenkit szeretettel várunk!

