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NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Minden év június 4-én minden ember,
aki a magyar nemzethez tartozónak
vallja magát – éljen a Föld bármely országában – szomorú szívvel emlékezik
1920. június 4-ére a nagyhatalmak által
kikényszerített Trianoni békediktátum
aláírására. Az éppen 100 éve kirobbant
első világháború egyik nagy vesztese
Magyarország. A győztes nagyhatalmak
közel kétévi tanácskozás után példát statuáltak az Osztrák-Magyar Monarchiá-

val szemben úgy, hogy a Magyar nemzeten álltak bosszút, országunk nagyobbik
részét koncként vetve oda a szomszédos
országoknak. A szégyenletes, országunkat megcsonkító dokumentumot 1920.
június 4-én délután fél ötkor írta alá a dr.
gróf Apponyi Albert vezette küldöttség
két tagja. Szentkirályon június 6-án este
8 órakor emlékeztünk a szomorú napra,
összekötve székely-kapunk ünnepélyes
átadásával. Szent István parkunkban
kettő emlékhelyen koszorúzhatunk a
gyászos napra emlékezve. Az egyik az
’56-os emlékművünkön elhelyezett nagy
Magyarországot ábrázoló márványtábla,
a másik, székely kapunk bejáratának
jobb oldalán látható. A trianoni keresztre
fonódott, kovácsoltvasból készült öt szál
rózsacsokor virágaiból a 4 letört szál
ábrázolja a környező országok által bekebelezett részeket, míg az eleven szál

a megmaradt részt. Az emlékmű Kovács
Menyhért alkotása.
- szerk -

SZÉKELY KAPUT ÁLLÍTOTTUNK

Művészi remekművel gazdagodott
Szent István parkunk, székely kaput
avattunk június 6-án. A csodálatos kora
nyári naplementében Szabó Gellért
polgármester köszöntötte a vendégeket.

A Székely himnusz közös éneklése után
polgármesterünk az I. világháborúról, a
1920-as Trianoni „békeszerződésről” és
annak a magyar nemzetre hátrányos következményeiről, majd a székely kapuk

történetéről és készítésükről beszélt.
Továbbiakban a mi székely kapunkról
tájékoztatta a vendégeket.
A kapcsolódó cikket a 4. oldalon találják.
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A képviselő-testület májusi ülésén történt
A képviselő-testület május 9-én
tartotta a soron következő ülését.
A napirendek között szerepelt a
helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása, a nyári gyermekétkeztetés biztosítása, Idősek Otthonháza lakásbérleti pályázat kiírása, a házi
segítségnyújtás és a szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása,
az óvodai felvételi időpontok meghatározása és önkormányzati földterület
értékesítése. Az ülésen 7 képviselőtag
volt jelen.
Az ülés megnyitása után a képviselő-testület módosította a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletet,
melynek következtében az öregségi
nyugdíjminimum arányának növelésére került sor ápolási díj megállapításához.
A következőkben a nyári gyermekétkeztetésről szóló előterjesztés
került napirendre. A polgármester
elmondta, hogy több éven keresztül
a Gyermekétkeztetési Alapítványtól
úgynevezett hidegkosztos ellátásban
részesültünk, amelyet heti osztásban az arra jogosultak és rászorultak
meg is kaptak. Ismertette a 2013-as
év korlátozását miszerint, napi egyszeri meleg étel kiosztása kötelező,
illetve az elkészítéséhez szükséges
nyersanyag 30%-át őstermelőtől kell
biztosítani. Az idei évre is jogosultak
lennénk a támogatásra, ami azt jelenti, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak 50%-ánál
az étkeztetés költségét az állam teljes
összegben biztosítja, a fennmaradó

50% esetében viszont a költségek felét saját forrásból kell állni. Az erről
szóló rendelet szerint a meghatározott
feltételeket teljesítő települési önkormányzat részére a miniszter legalább
a települési önkormányzat által megjelölt minimum összegnek 27%-át
megadja. Ennél magasabb összegű
támogatást is kaphat az önkormányzat, ha vállalja, hogy szabadidős tevékenységet biztosít a gyermekek
számára, amelynek az elszámolását
a gyermekjóléti szolgálat igazolja.
A szabadidős tevékenység tekintetében nincs rögzítve, hogy ez alatt mit
ért a jogalkotó, ami az elszámolásnál
okozhat bonyodalmat. Nem lehet tudni azt sem, hogy mennyivel kapnánk
többet a 27 % fölött. 60 gyermek
esetében 1.162.000,- Ft teljes költségről van szó, ebből 235.000,- Ftot kapnánk meg biztosan, ez pedig a
költségek 20%-a. A pályázatot a fentiek miatt nem nyújtottuk be, viszont
javasolta keretösszeg elkülönítését
az idei költségvetési rendelet szociális támogatási előirányzatán belül a
leginkább rászorult gyermekek nyári
étkeztetésének biztosítására. Az előterjesztésben foglaltak szerint 2014re 440.000,- Ft lenne elkülönítve a
leginkább rászorult gyermekek nyári
étkeztetésének biztosítására, ami 30
fő esetében ebédet és tízórait jelentene. A képviselő-testület egyhangúlag
jóváhagyta a javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint.
A negyedik napirendi pont keretében a polgármester ismertette a

szentkirályi Idősek Otthonháza lakásbérleti pályázatának kiírását. A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag elfogadta.
Az „Egyebek” napirendi pont keretében ismertette a polgármester a
házi segítségnyújtás és a szociális
étkeztetés szakmai programját. Kiegészítésül elmondta, hogy a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az
állam központi szerveinek és a helyi
önkormányzatoknak a feladata. A
szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást biztosít az önkormányzat. A személyes gondoskodás
magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Szociális alapszolgáltatásunk a
házi segítségnyújtás és az étkeztetés.
A szolgáltatást igénybe vevőknek információt kell kapniuk a szolgáltatás
biztosításának keretfeltételeiről és a
szolgáltatás tartalmáról. Ezeket az
információkat a szakmai programok
tartalmazzák. A képviselő-testület
egyhangúlag jóváhagyta a szakmai
programokat.
Dr. Lajos Krisztina aljegyző ismertette az óvodai felvétel időpontjait. A képviselő-testület a tájékoztatást
egyhangúlag elfogadta.
Kovács Máté kérelmet nyújtott be
miszerint az önkormányzat tulajdonában lévő 0290/7 hrsz-ú szántóból
1.280 m2-t szeretne megvásárolni
családi kiskert céljára. A hozzászóló
képviselőtagok javasolták nevezett
kérelmének elfogadását 600.- Ft/m2
vételáron, amit a testület elfogadott.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Szentkirály, Kossuth Lajos u. 7.
szám alatti Idősek Otthonházában lévő 5. számú lakás bérleti jogára.
A lakás alapterülete 38,8 m2, komfortos, 1 szoba, konyha, fürdőszoba és WC + gázkonvektorokkal helyiségenként. A lakbér összege 200.- Ft/m2/hó.
A lakás bérleti jogára az a szentkirályi lakcímmel rendelkező, 60. életévét betöltött, önálló életvitelre képes személy pályázhat, akinek nincs saját tulajdonában lévő ingatlan, vagy rendelkezik saját ingatlannal, de az műszaki,
egészségügyi, vagy komfortfokozata szempontjából számára nem megfelelő.
A bérbe vett lakás lakhatási joga nem örökölhető, arra eltartási szerződés nem köthető. A bérlő más személyt ott
lakás céljából nem fogadhat be.
Pályázatot a Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni, döntést a Szociális Bizottság hoz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 23-án hétfőn 16 óra.
További tájékoztatással Vörösné Vári Ilona szolgál (tel: 597-016).
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A „Szentkirályért” Közalapítvány

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

2013. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója
és közhasznúsági melléklete (a Szentkirályi Hírmondóba készített változat!)
1.) Számviteli beszámoló
MÉRLEG
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
ezer forintban
A. Befektetett eszközök
32.552
II. Tárgyi eszközök
22.887
III. Befektetett pénzügyi eszközök 9.665
B. Forgóeszközök
50.915
III. Értékpapírok
50.628
IV. Pénzeszközök
287
C. Aktív időbeli elhatárolások
0
Eszközök összesen:
83.467
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke
73.237
II. Tőkeváltozás/eredmény
69.283
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
			
3.954
E. Céltartalékok		
0
F. Kötelezettségek		
0
G. Passzív időbeli elhatárolások
10.230
Források összesen:		
83.467
EREDMÉNYKIMUTATÁS
1. Értékesítés nettó árbevétele
0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0
3. Egyéb bevételek
6.060
ebből támogatás (1 %)
335
adomány
5.725
4. Pénzügyi műveletek bevételei
2.264
5. Rendkívüli bevételek
1.690
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
10.014
6. Anyagjellegű ráfordítás
0
7. Személyi jellegű ráfordítások
0
8. Értékcsökkenési leírás
1.690
9. Egyéb ráfordítások
4.370
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása
0
11. Rendkívüli ráfordítások
0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)
			
6.060
ebből közhasznú tevékenység ráfordításai
			
3.954
C. Adózás előtti eredmény (A–B)
3.954
12. Adófizetési kötelezettség
0
D. Adózott eredmény (C-12)
3.954
13. Jóváhagyott osztalék
0
E. Tárgyévi eredmény (D–13)
0
2.) Költségvetési támogatás felhasználása
A Kuratórium a 2013. évben költségvetési
támogatásként az szja 1 %-ának adózók által
történő rendelkezéséből kapott 335 ezer forintot a Kocséri összekötőút karbantartásának
részbeni kiadásaira rendelte felhasználni.
3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás
Nyitó pénzkészlet 69.283 e Ft pénzeszköz
Bevételek				
adomány		
5.725 e Ft
kamat		
2.264 e Ft
MVH támogatás
11.920 e Ft
szja 1 százalékából 335 e Ft
Összesen:
20.244 e Ft
Kiadások

cél szerinti juttatás 2.285 e Ft
sorsolásra (alapító okirat 16. pontja) 232 e
Ft
működési költség 3.417 e Ft
tárgyi eszköz beszerzése (gép+útép.) 22.905
e Ft
tartósan adott kölcsön (Vágó János Gazdakör) 9.665 e Ft
banki költség 126 e Ft
Összesen: 38.630 e Ft
Záró pénzkészlet 2013. december 31-én
50.897 e Ft pénzeszköz.
A Közalapítvány ingatlan és ingó vagyonát
a tárgyi eszköz nyilvántartás tartalmazza,
melynek értéke: 22.887 ezer Ft.
4.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
A Közalapítvány alapító okirat szerinti fő
tevékenységére (Szentkirály községi önkormányzat közútjainak fenntartására) fordított
kiadása 8.685 e Ft.
Ezen felül a Közalapítvány a Szentkirály
községi önkormányzat közfeladataihoz az
alábbi támogatásokkal járult hozzá:
szociális tevékenységre 816 e Ft
kulturális tevékenységre 17 e Ft
műemlékvédelemre 125 e Ft
nevelés-oktatás céljára 1.327 e Ft
Összesen: 2.285 e Ft
5.) Központi költségvetési szervtől kapott támogatás összege: 335 e Ft (szja 1
%-ból).
Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás összege: 11.920 e Ft (MVH-Leader
fejlesztési támogatás).
Kisebbségi önkormányzattól, települési
önkormányzattól vagy azok társulásától, az
egészségbiztosítási alaptól és ezek szerveitől
támogatást a közalapítvány nem kapott.
6.) A vezető tisztségviselők sem pénzbeli, sem egyéb juttatásban (munkabér,
tiszteletdíj, költségtérítés, megbízási díj,
kölcsön, természetbeni juttatás, szolgáltatás)
nem részesültek.
7.) A közhasznú tevékenységről szóló
rövid tartalmi beszámoló.
A Szentkirályért Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 65/1990/2. (X.18.) számú végzésével jegyezte be, amely 1994. október 4-től közalapítványi minősítést, 1998.
január 1-től pedig kiemelkedően közhasznú
fokozat szerinti besorolást kapott.
Az Alapítvány célja eredetileg a Szentkirály községi önkormányzat közszolgáltatásai körében felmerült feladatok ellátásához
pénzbeli hozzájárulás gyűjtése volt, amely az
alapító okirat módosításával 2006 márciusától fő tevékenységi célként a községi önkormányzat közútjainak fenntartására változott,
továbbra is megtartva a községi önkormányzat közszolgáltatásaihoz történő pénzbeli

hozzájárulást.
Az adományok gyűjtése tekintetében az
összes befizető száma 559 volt a tárgyévben. Kamatbevételünk az átmenetileg szabad
pénzeszközeink befektetési jegyekben teljesített hozamának köszönhetően jelentős volt,
528 ezer forinttal több az előző évinél.
Kiadási tételeink között az első az alapítványi fő tevékenység, vagyis az önkormányzati közutak fenntartásának költségét mutatja. Ennek keretében a Kocséri összekötőút
aszfaltburkolatának javítására, továbbá egyik
oldalon nemesített útpadka készítésére került
sor. Ezen felül az önkormányzati intézmények működését, településfejlesztési kiadások teljesítését több alkalommal segítette az
Alapítvány kamatmentes kölcsönt biztosítva
az önkormányzatnak az év folyamán összesen 35,4 millió forint összegben. A kölcsön
visszafizetése hiánytalanul megtörtént.
Az Alapítvány és a Szentkirályi Vágó
János Gazdakör közötti együttműködési
megállapodás keretében a Gazdakör által közösségi célú fejlesztésekre nyert pályázatok
megvalósítását elősegítve (játszótér bővítése,
Faluház, illetve Művelődési Ház felújítása,
útfenntartó gép vásárlása) az Alapítvány a
Gazdakör részére is biztosított kamatmentes
kölcsönt összesen 9,7 millió forint összegben.
Alapítványunk a Leader Program keretén belül földútjavításhoz szükséges erő- és
munkagépek beszerzésére sikeresen bonyolította le történetének első közbeszerzési eljárását is.
Az év folyamán 46 óvodás (bábszíni
előadás céljára), valamint 109 iskolás tanuló
(osztálykirándulás, nyári táboroztatás, nyári
napközi, tankönyvvásárlás, mozgásfejlesztő
foglalkozás céljára) részesült szociális támogatásban, továbbá az iskola kerítésének
felújítására és a sportpálya berendezésének
készítésére adtunk támogatást, de az Alapítványtól kaptak Karácsonyra ajándékcsomagot az idősek is, szám szerint 370 fő.
Pályáztatás útján az elmúlt évben is 19
kiváló képességű középiskolás, illetve főiskolás-egyetemi hallgató kapott ösztöndíjat
összesen 727.500.- Ft összegben.
A kuratórium az év folyamán 5 alkalommal, a Felügyelő Bizottság 1 alkalommal tartott ülést. A határozatképesség minden alkalommal biztosított volt, az átlagos részvételi
arány 74 %. Jóváhagyva a 10/2014. (V.26.)
Közal. határozattal.
Csorba Jánosné elnök
A hivatalos változatok elérhetők itt: http://
birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmiszervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke
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Szecsődi György
(Folytatás az első oldalról)
Az idő vasfoga által megviselt alkotás az Olaszországból Szentkirályra költözött Flavio Rossetto tanyáját (egykori
Retkes iskola) díszítette eddig. Mivel
neki érzelmi kötődése nem fűződött az
Erdélyben elterjedt tárgyi hagyományhoz, kérésünkre felajánlotta községünk
részére. A művészi alkotást sok száz órai
restaurálási munkával sikerült helyre
állítani, és megerősített formában felállítani. A továbbiakban kis emlékjutalom
átadásával köszönte meg az adományozónak a nem mindennapi ajándékot, és
megköszönte mindazok segítségét, akik
hozzájárultak a helyreállításhoz mind
kézi, mind gépi munkálatokkal. Ezt
követően Balázs Hajnalka lelkipásztor
megáldotta, Puskás Mihály plébános
megszentelte székely kapunkat. Az alkonyati órákban Prikkel Petra az éppen 100
éve kirobbant I. világháború történetéről
beszélt egészen a Trianoni végkifejletig.
Szép verset hallottunk Szabó Andrea
tolmácsolásában. Az ünnepség hivatalos
része Himnuszunk közös éneklésével
zárult. A kellemes nyárestében a hely-

Hagyományaink
A Szentkirályért Közalapítvány a Nemzeti Tehetség Program (NTP-MKÖ 13-130)
keretében pályázatot nyert, amelyben
10 gyermek vehetett részt. Célkitűzése:
Hagyományaink-néphagyományaink
ápolása a szentkirályi óvodában, az alkotó munka iránt érdeklődő tehetségígéretek segítése. A program a farsangtól
pünkösdig terjedő időszakot ölelte át.
A gyermekek az ünnepkörökhöz tartozó
népi szokásokkal és hagyományokkal
érdekes játékos foglakozások keretében
ismerkedtek meg (farsangi busó álarc
készítése, tojásfestés, néptánc, népi játékok). Látogatást tettünk a Leskowszky

Sok volt az érdeklődő az avatáson
színen hazafias témájú filmösszeállítást
nézhettek meg a vendégek. Ahhoz, hogy
Szent István parkunk egy emlékművel
lett gazdagabb, székely kapunk történetéről néhány mondatban emlékezünk. A
kapu az egykori Felsőszék-dűlői iskola /
Retkes iskola/ udvari bejárata volt. Az iskolaépület egykori tulajdonosa Szecsődi
György 1992-ben erdélyi látogatása során ottani mesterektől rendelte a kaput,
melyet rövidesen leszállítottak, és 1993ban felállításra is került. Ezt követően a
látványos épület gazdát cserélt, átalakult
gazdasági udvarrá. Az új külföldi tulajdonosnak nem volt különösebb kötődése
a kapuhoz. A gondozás, a karbantartás
hiánya lassan a megsemmisülés határa
felé vitte az alkotást. A rozoga, szebb napokat látott kapu felkeltette múlt év végén tanyagondnokunk Kovácsné Lázár
Ilona érdeklődését. Megtörtént a kapcsolatfelvétel a tulajdonossal, Tóth Katalin
tolmács közreműködésével. Ezt követte
Szabó Gellért polgármesterünk értesítése
a lehetőségről, és a székely kapu jövőbeni elképzeléséről, hogy nem csak díszül
szolgálna parkunkban, hanem emlékhelye lenne a Trianoni katasztrófának.
Múzeumba, ahol megtekintettük a hangszergyűjteményt
és
közösen zenéltünk az
érdekes hangszerekkel.
A programot a szülőkkel közösen egy hangulatos délután keretében
zártuk, ahol a foglalkozásokon készült fényképeinkből vetítést, az
alkotásokból kiállítást
rendeztünk, majd népi
fajátékokkal játszottunk. Reméljük, hogy lesz még lehetőségünk hasonló pályázatok megvalósításá-

Kovácsné Lázár Ilona
A továbbiakban került sor polgármesterünk és Flavio Rossetto találkozójára, és
a felajánlásra. Ezután következhetett az
építmény lebontása természetesen faipari szakemberek közreműködésével. Az
elemeire bontott alkotást ezután sok száz
órai munkával sikerült ujjá varázsolni.
Kedves Olvasó! Tekintsen el mindazok
nevének felsorolásától, akik munkájukkal hozzájárultak a magyar nemzet ös�szetartozását, összefogását jelképező
emlékművünk létrejöttéhez. Köszönjük!
-Szerk-

hoz, és még több gyermek élményekhez,
tapasztalatokhoz juttatásához!
Marika néni, Ildikó néni, Mónika néni
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garabonciás diák

Jászkun önmegváltás

Bizony, Magyarország Országgyűlése
még februárban napján elfogadta a Jászkun
önmegváltás emléknapjáról szóló határozatát. „Az Országgyűlés május 6-át, a
Jászkun Hármas Kerület önmegváltását, a
Redemptiót lehetővé tevő diploma Mária
Terézia általi aláírásának napját a Jászkun
önmegváltás emléknapjává nyilvánítja. Az
Országgyűlés – szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni a Jászkun Hármas
Kerület 1745. május 6-i önmegváltásáról,
a Redemptióról; – tisztelettel adózik azon
jászkun polgárok előtt, akik – a magyar történelemben példátlan módon – szabadságukat 580 000 rhénes aranyforintért vásárolták
vissza; – támogatja olyan megemlékezések
szervezését és kiadványok megjelenését,
amelyek a jászok és kunok ősi szülőföldszeretetével, szabadságszeretetével és öntudatával kapcsolatosak.”
Sajnos, megyénkben még kevéssé köztudott május hatodika, mint a Jászkun önmegváltás emléknapja, holott a Kiskunság történetének aranylapjaira íródott e történet.
Mivel kevés helyen zajlott megemlékezés,
itt a lapunkban emlékezünk most. A jászkun
önmegváltás azonban nemcsak emlékezés,
hanem jövőbe mutató példa. Sőt, olyan
hatalmas példa a magánemberi és közösségi
összefogásra, amelyhez fogható kevés a
magyar vagy az európai történelemben. A
jászkun önmegváltás ugyanis nem szónoklat, nem kivonulás, nem virtuskodás volt,
hanem egy roppant komoly summa pénz
előteremtése.
A Magyar Királyságban az 1200-as
évszázad második felében letelepülő kunok,
illetve a jász nemzetség kezdetben széknek nevezett önigazgatási egységekben telepedtek le. A kun székek [Kecskeméthez
közel a Mizse-szék helyezkedett el] a nádor
főkapitánysága alatt bíráskodási, közigazgatási, szabályalkotási feladatot láttak el. A
kunok magyarságba való beolvadása szép
és viszonylag gyors folyamat volt, a török
hódoltság kezdetére, az 1500-as évek elejére
szinte végbe ment. A török hódoltság után
az 1700-as években már Kiskun, a Jász és a
Nagykun Kerület autonómiája, azaz önigazgatás állt vissza, együttesen szólva pedig a
Hármas Kerület néven tartották nyilván. A
jászkun autonómia azonban bajba került,
minthogy az Osztrák Császárság és Magyar

Királyság bécsi kincstára a török kiűzésének harcai, a kifosztott Magyarország miatt
kiürült. I. Lipót magyar király ezért 1702ben a nevezett Hármas Kerületet 500.000
aranyforintért elzálogosította a Német
Lovagrend nevű társaságnak. Ezzel a jászok
és kunok elveszítették addigi szabad jogállásukat, s majdnem jobbágyi alávetettségbe
süllyedtek. Földesúri terheik alól évi 25.000
forint megfizetésével mentesültek, amely
az 1730-as évektől 45.000 forintra nőtt.
Korábban önálló törvényhatósági joga volt
a jász és kun székeknek, majd kerületeknek; lakóik csak a kapitányaik előtt voltak
perelhetők, közösségileg nemesi jogállást
elveztek; földesúri függés alatt nem állván,
sem egyházi tizedet, sem földesúri kilencedet nem fizettek; robotot, úrbéri szolgáltatást nem teljesítettek; réveken, vámokon
mentességet élveztek; kegyúri és szabad
lelkészválasztási joguk volt. Az elzálogosítást kezdettől fogva nehezen viselték, a kun
települések ezért jelentős arányban részt vettek a Rákóczi-szabadságharcban. 1712-ben
egyébként országgyűlési döntés állapította
meg, hogy az elzálogosítás törvénytelen
volt, 1715-ben pedig újabb döntés született,
hogy a Hármas Kerületet, mint elidegeníthetetlen koronajavakat, vissza kell váltani. A jászkun szabadság visszaváltásának
nagy ára volt, hiszen az ország kincstárából
soha nem telt volna ki a megváltási pénz.
1745-re gyűlt össze az a pénzmennyiség,
amelyet az országgyűlési határozat 580.000
aranyforintnak nevez. A „rhénes” kifejezés
rajnait jelent, a rajnai aranyforint akkoriban
komoly európai valuta volt. Ezt a pénzös�szeget az egyes jász és kun települések, s
azok lakói adták össze az egyes településekre - területükkel arányosan - lebontott kulcs
szerint. Az egyes települések is a területüket
lebontották egyes földterületekre [tőkeföldnek is nevezték], amelyekhez a befizetett
pénzösszeg arányában a családok, illetve a
települések, mint közbirtokosságok jutottak
hozzá.
Ezt az eseményt latin kifejezéssel
nevezzük redemptio-nak, [amely a re-demptio=visszavásárlás, ejtsd: redempció], s
Mária Terézia magyar királynő 1745. május
6. napján írta alá azt az kiváltságlevelet,
amely engedélyezte a Hármas Kerületnek,
hogy önerőből megváltsa szabadságát.
A nevezett nagy pénzösszeg viszonylag rövid idő alatti letételén túl a Hármas
Kerület még vállalta ezer felszerelt lovas

katona (huszár) mindenkori kiállításának
költségeit, valamint a rendszeres nádori díjazás kifizetését. Azokat a családokat,
amelyek a településükön legalább egy egész
földterület visszaváltási árát le tudták tenni
redemptusoknak, amely egy egész telek
visszaváltási áránál kevesebbet tehettek
le: irredemptusoknak. A jászkun lakosság
azon rétege volt a zsellérség, amely töredék földterületet sem tudott megváltani.
A Nagykunságban, főként Karcagon ma
is ismert, mely törzsökös családok voltak
redemptusok.
Az önmegváltás kifejezés azért fontos,
mert az 580.000 rajnai forint megváltási árat
kemény és fegyelmezett gazdálkodás, takarékosság, de bizakodás és a saját erejükben
való hit rakatta össze a jász és kun településekkel, lakosságukkal.
A jász települések az 1700-as években
folytatott tőkeerős gazdálkodásuk miatt a
saját területükön kívül olyan kun pusztákat
is megváltottak, amelyek gyér lakossága
nem volt képes a megváltást előteremteni.
Így például Jászberény városa váltotta
meg Mizse pusztát 6.000 rajnai aranyforintért, Jászárokszállás a kerekegyházi puszta
felét 5.000 forintért; Jászapáti Kocsér pusztát 8.000 forintért.
A redemptiós összegből a Jász Kerület
232.750 forintot; a Nagykun Kerület 155.000
forintot; a Kiskun Kerület 193.150 rajnai
forintot fizetett meg. Érdekesség, hogy a
hatalmas területtel bíró Kun-Halasra egymagában 50.900 aranyforint jutott, az összes
megváltási ár tizede!
Szentkirály ugyan nem tartozott egyik
kun szék területébe sem, s a Kiskun
Kerületnek sem volt része, ám Henkey
Gyula kecskeméti antropológus mérései
szerint Szentkirály lakosságának 41 %-a
kun eredetű. A Kiskun Kerület székhelye
1750 után Félegyházán volt, az épület ma is
látható, a Kiskun Múzeumnak ad helyet, s
tudnivaló, hogy nagy részben réti mészkőből (darázskő) épült.
Legyünk hát büszkék a jászkun önmegváltásra, a Redemptio-ra, amely bizonyság
arra, hogy volt olyan kor, amikor eleink nem
csak szavakban tudtak összefogni, hanem
kemény tettekben, sőt pénzben is összefogtak, s kiváltották magukat a földesúri függés
alól!
Békesség veletek! A kő marad. A
redemptio emléke legyen áldott!
–bor--

A Könyvtár, Információs és Közösségi Hely nyári nyitva tartása júniusban a szokott rend szerint lesz. Hétfő:
12-17 óráig, Keddtől péntekig: 10-17 óráig, Szombaton: 9-12 óráig
Júliusban viszont az alábbi napokon módosul: Július 5. (szombat): zárva; Július 7. (hétfő): zárva; Július 12.
(szombat): zárva; Július 14. (hétfő): zárva; Július 17-18-19-21: zárva; Július 26. (szombat): zárva; Július 28. (hétfő): zárva.
A többi napokon a megszokott időpontban 10-17 óráig várom a látogatókat.
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KATOLIKUS ÉLET
Anyák napja és a gyermeknap után pár írás az apa-gyermek kapcsolatról is:

Az édesapák tízparancsolata - Bruno Ferrero
Apának lenni hivatás, nem csak emberi döntés. És minden gyermeknek joga van, hogy
legyen neki apja.
1. Az édesapának kötelessége gyermekei
iránt, hogy szeresse édesanyjukat
A család olyan együttélési forma, amely a
szereteten nyugszik. Szeretet nélkül nem lehet
a család igényeit hosszú ideig fenntartani. A
nevelés biztos alapja, hogy egységre van szükség a szülők között. Az édesapa óvhatja az
édesanyát azzal, hogy bizonyos terheket levesz
a válláról, így az anya kipihenheti magát, új
erőt gyűjthet, és lesz ideje önmagára is.
2. Az édesapa legyen jelenvalóság
Ezt akkor mondhatjuk, amikor érzékelhető,
hogy a gyermek az édesapja számára a legfontosabb. A statisztikák szerint az édesapák
naponta nem végeznek öt percnél több, kifejezetten nevelői jellegű munkát. Egy apa akkor
van jelen, ha gyermekével nemcsak a tanulásról
beszélget, hanem a saját munkájáról is, ha betekintést enged az életébe, gondolataiba.
3. Az édesapa akarva-akaratlanul példakép
Napjainkban az édesapa személye nagyon nagy
támaszt jelent gyermeke számára. Elsősorban meghatározza a viselkedésmódját, hogy hogyan, milyen
becsületesen áll a munkája mellé, hogy példaképe-e
gyermekének a becsületesség és a jóság terén.
4. Az édesapa biztonságot nyújt
Olyan, mint egy őr. A családban mindenki elvárja,
hogy az édesapa megvédje őket. A gyerekek ne
csodálkozzanak rajta, ha képes olykor „nemet”
mondani. Az a legjobb kommunikálási mód, ha a
gyermekek érzik, hogy az édesapjuk törődik velük.
5. Az édesapa bátorít és erősít
Ezt úgy tudja megtenni, ha szeretetét azzal
mutatja ki, hogy gyermekét megbecsüli, tiszteltben tartja, meghallgatja és elfogadja. Az
igazi gyöngédségnek az az értelme, hogy amikor mondja: „Bármi történik veled, én itt
vagyok melletted!”, azt úgy is gondolja.
6. Az édesapa magyaráz és tanít
Nagyon sokszor az édesapa egy biztos révet
jelent egy rosszul sikerült nap végén. A jó
édesapa leleményes, és apró figyelmességekkel magához vonzza a gyermekét, és őszintén
beszélget vele.
7. Az édesapa segít megoldani a problémákat
A jó apa a legjobb gyógyír a világ problémáira.
A jó édesapa tudja, miben áll az élet nehézsége és
problémája, és ura a helyzetnek, és atyai éberséggel
vigyázza mindenki útját. Az édesapa az a személy,
aki a gyermek kezébe adja az élet térképét.
8. Az édesapa megbocsát
Az édesapa készsége a megbocsátásra, minősíti az
atyai szeretetet, várnak rá, és a gyermek érzi ezt.
9. Az édesapa, mindig édesapa még akkor is,

ha távol él családjától. Minden gyermeknek
joga, hogy legye neki apja. Az édesapa, aki
elfelejti, elhanyagolja, vagy egyenesen elhagyja gyermekét, olyan mély sebet ejt annak lelkében, ami soha nem gyógyul be.
10. A jó édesapa az Isten képmása
Apának lenni magasztos hivatás, nem csak
emberi döntés. A gyermek az Isten képét az
édesapjuk példája szerint alakítják ki maguknak. Az imádság, amire Jézus megtanított bennünket, a Miatyánk. Az, hogy az édesanya a
gyermekével imádkozik, nagyon szép dolog,
szinte természetes. De amikor az édesapa imádkozik gyermekével az az ő lelkükben kitöröl
hetetlen nyomot hagy!
Órabér
"Az apa fáradtan tér haza a munkahelyéről,
és leroskad a fotelbe. Hétéves kisfia jön oda
hozzá, és megkérdezi:
- Mondd Apa, neked mennyi az órabéred?
Az apja haragra gerjed: - Miért kérded?! Csak nem
valami hülye játékot akarsz megvetetni velem?
Azonnal mars a szobádba! A kisfiú szemébe
könnyek jelennek meg, de illedelmesen felmegy a
szobába, és becsukja maga mögött az ajtót. Ahogy
az apa ül a fotelben, még forronganak benne a
nap eseményei, ahogy a főnöke megint újraíratta
vele a prezentációját, ahogy a kollégája 3 nappal
a projekt vége előtt elment betegállományba...
Kezébe temeti az arcát.
"Mikor lesz ennek vége?" - kérdezi magától.
Aztán eszébe jut a gyerek. "Talán nem kellett
volna így bánnom vele... Lehet, hogy csak egy
ártatlan kérdés volt, és én értettem félre, azért
mert úgy érzem, a környezetemben már mindenki
rajtam élősködik." - gondolja magában, és elindul
felfelé a lépcsőn. Benyit a gyermek szobájába,
ahol a fia a földön kuporogva játszik magában.
A fiú felnéz, és újra megkérdezi:
- Apa, neked mennyi az órabéred?
- Négy dollár fiam.
- És tudnál nekem adni két dollárt?
Az apa gyanakvó tekintettel ránéz a fiára, majd
meg is kérdezi tőle: - Mire kellene neked az a
két dollár?
- Mindjárt megmutatom! - mondja a gyermek
sejtelmes mosollyal az arcán.
Apja előveszi a két dollárt, és odaadja a fiának.
Mire a fiú benyúl a takarója alá, és előveszi
a spórolt pénzét. Elkezdi összerakosgatni az
aprót, ami összesen két dollárra jön ki.
Hozzáteszi a most kapott másik két dollárt, és
boldogan az apja felé nyújtja:
- Apa! Most, hogy kifizettem neked, tudsz
velem is tölteni egy órát, hogy együtt játszunk?

A három gyermek
Amikor elnyerte egy újság szerkesztői székét,
úgy érezte megfogta az Isten lábát. Rögtön
felhívta a mamát, a papát, no meg persze a kedvesét, akinek egyszerűen csak ennyit mondott:
- Meg van az állás, összeházasodhatunk!
Össze is házasodtak és nemsokára született
3 csodás gyermekük: Máté, Mária és Lőrinc.
Hat évig felhőtlen boldogságban éltek, ekkor
az újság szerkesztősége kényszerűségből feloszlott. A fiatal apa kénytelen volt 1 másik
újságnál dolgozni, de ez sem húzta sokáig.
Az álláskeresés ezúttal reménytelennek tűnt.
A mama és a gyerekek napról napra borúsabbnak látták a papa homlokát. Végül egy este,
vacsora alatt kitört belőle a keserűség:
- Minden hiába! Ebben a szakmában nincs
semmi lehetőség: mindenhol leépítések, elbocsátások....
A felesége megpróbált lelket önteni belé, felidézte közös terveiket, eszébe juttatta kétségbevonhatatlan tehetségét, beszélt a reményről...
Másnap az apa csak azután kelt fel, hogy a
gyerekek már elmentek hazulról. Nehéz szívvel
ült le az íróasztalához, ahol dolgozni szokott.
Pillantása a papírkosárra esett, amiben rózsaszín cserépdarabokat vett észre. Annak a 3
porcelánmalacnak a darabjai voltak, amiben a
gyerekek őrizték megtakarított pénzecskéjüket.
Az asztalon maroknyi aprópénz és néhány kisebb
címletű papírbankó hevert, néhány színes gomb
társaságában, alattuk papírlap, rajta gyerekes
ákombákom: "Drága papa, mi hiszünk benned!"
Szeme könnybe lábadt, a sötét gondolatokat mintha elfújták volna, bátorsága visszatért. Ökölbe szorította kezét és megfogadta: "A Ti hitetek nem szenvedhet csalódást!"
Ma az egyik legnemesebb európai kiadó igazgatójának íróasztala felett ezüstképkeret függ. Az
igazgató büszkén mutogatja: - Ez a sikerem titka!
A keretben csak 1 fehér papírlap van, rajta
bizonytalan, kifakult írással: „Drága papa, mi
hiszünk benned!”
Kalendárium:
2014. június 15. – július 16.
Június 15. Szentháromság Vasárnap
Június 22. ÚRNAPJA
Június 24. Keresztelő Szent János születése
Június 27. Jézus Szent Szíve, Szent László
király
Június 29. Szt. Péter és Szt. Pál apostolok
Július 2. Sarlós Boldogasszony
Július 3. Szt. Tamás apostol
Július 11. Szt. Benedek
Július 16. Kármelhegyi Boldogasszony
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REFORMÁTUS ÉLET
NAPKÖZIS HITTAN TÁBOR 2014. augusztus 11-16.
Szeretettel hívjuk gyermekét napközis hittan táborunkba, 6-16 éves
korig.
A tábor célja: közösség egymással, kicsinységünkben megéljük, hogy
sokan is tudunk lenni. Játék, kirándulás, sport, éneklés, kirándulás, bibli-

ai történetek feldolgozása, kézműves
foglalkozás.
Naponta hétfőtől péntekig 9-16
óráig tart a program. Ára: 5000.-/fő
A hetet augusztus 16-án szombaton szülőkkel közös családi nappal
zárjuk.

Jelentkezés: Balázs Hajnalka
70/9676480, vagy refszentkiraly@
gmail.com,
Családi nap – augusztus 16. szombat, amely a napközis tábor záró alkalma is, szülőkkel, családokkal, gyülekezeti tagokkal együtt.

Református Gyülekezeti Kirándulás

2014. május 31-én, szombaton a Dunakanyarba látogattunk el
Szentkirályról, 50 fővel. Elsőként a
Visegrádi vár megtekintése volt a cél.
Először megcsodáltuk a csodálatos
kilátást a Dunakanyarra, majd a vár
falain belülre lépve végig járhattuk
azt, megcsodálva a Panoptikumot,
vadászati kiállítást, fegyver kiállítást,

Híreink

• Május 25-én felnőtt konfirmáció
és keresztelő volt a gyülekezetünkben.
Konfirmált: Horváth Mária, Kovácsné
Sáfrány Irén. Megkereszteltük: Kovács Máté és Kovácsné Sáfrány Irén
két gyermekét: Mátét és Pannit. Isten
áldása legyen a családokon!
• Június 8-án Pünkösdvasárnap
gyermekek konfirmálására is sor került.
Konfirmált: Besenyei Dénes és Pataki
Máté. Ezen az ünnepen vehették első

illetve a Szent Korona másolatát is.
A Visegrádi vár kertjében a padokon,
vagy ki-ki sétálva elfogyasztottuk az
otthonról hozott ebédünket.
Kis buszozás, és kis séta után
14 órakor indult pontosan a sétahajó járatunka visegrádi hajókikötőből.
Észak felé vettük az irányt és másfél
órát gyönyörködhettünk a szép kiláúrvacsorájukat
a konfirmáltak
és erősítették
meg egykor tett
fogadalmukat
a jubiláló konfirmálók. Ezen
a szép ünnepen majdnem
százan voltunk
együtt
szép
templomunkban.

tásban. Az idő ugyan kicsit hűvös
volt, mégis kirándulásra tökéletesen
alkalmas. Hazautazás előtt még volt
időnk egy kis szentendrei városnézésre, sétára, fagyizásra, kenyér-lángosozásra. De néhányan még Szentendrei
Református Templomba is bepillantottunk. Hazafelé is jó volt a hangulat
a buszon.
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Olvassunk együtt!

A Katona József Könyvtár egy
szövegértést fejlesztő programsorozatot indított el Bács-Kiskun megye
könyvtáraiban 7-12 éves gyerekeknek
és érettségivel nem rendelkező felnőtteknek OLVASSUNK EGYÜTT!
címmel. Szentkirály is csatlakozott
ehhez a projekthez, mely az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A programon belül 15 foglalkozást
kell tartani, melyhez csatlakozik még
egy bemeneti és egy kimeneti teszt is.
A harmadik osztályból 8 tanuló lett
kiválasztva a tanítónővel egyeztetve,
akik hetente 2 alkalommal vesznek
részt a könyvtárban tartott foglalkozásokon. A könyvtáros a készen kapott tematika, és forgatókönyvek segítségével állítja össze az egyes órák
anyagát, melyek a szövegértő olvasás
különböző fejlesztési szintjeit fejlesztik. A kiválasztott szövegek kezdetben
az értő olvasást emelik ki, az információk keresésének szintjén. Majd már
az értelmező olvasást, különböző következtetések levonásával társítja. Ezt
követi a bíráló, kritikai olvasás szintje, melyen véleményalkotás és értékelés is folyik. Ezután az alkotó, kreatív
olvasás szintje következik, ahol a gyerekek kilépnek a szövegből a fantázia
szintjére.
A képzés tematikáját úgy állították össze, hogy az egyéntől kiindulva
a családon, szűkebb hazánkon, Magyarországon keresztül eljuthassanak

a mesék birodalmába, és Európába
is. A kiválasztott szövegek, könyvek
segítséget nyújtottak az önismereti beszélgetéshez, a társas és családi
kapcsolatok megértéséhez. Szó volt
egy kis illemtanról, az egészségről,
ünnepeinkről, mai és rég elfeledett
mesterségekről. Képzeletben utazást
tettünk a mesék birodalmában, természeti környezetünkben. Barangoltunk
hazai és európai tájakon. Előttünk áll
még egy kis utazási 1x1 és betekintést
nyerhetünk a pénz világába is.
A pályázat keretében több új dokumentum, illetve foglalkozást segítő
eszköz is a könyvtárba került.
Jó lehetőséget nyújtott ez a program a résztvevő gyerekeknek, hogy
játékos formában fejlesszék szövegértésüket. Új nyelvi játékokkal ismerkedhettek meg, és fejlődhetett
kifejezőképességük is. Reméljük a
későbbiekben tanítási órákon is észrevehető lesz ez, és olvasási kedvük is
megnő majd!
Tóth-Baranyi Mariann
könyvtáros

Kiemelkedő teljesítmények, szép eredmények
Az idei évben különösen szép
sporteredményeket értek el tanulóink.
Atlétikai csapatversenyen I. helyezést
ért el, és a debreceni országos döntőbe jutott lány csapatunk: Oláh Enikő,
Medgyesi Anikó, Sándor Erzsébet,
Craciunescu Raluca Juliana, Vörös
Hajnalka, Varga Tünde.
Labdarúgás:

Lányok – megyei döntő II. helyezés
Intézményi programban körzeti döntő
I. helyezés
Fiúk - Jakabszállás Tavaszi kupa III.
helyezése
Nyárlőrinc Buzás kupa III. helyezés
Lakitelek Buzánszky Kupa I. helyezés.
Utcai futóversenyeken is szép ered-

mények születtek (Nyárlőrinc, Izsák,
Kiskunfélegyháza, Kecskemét).
Érmes tanulók: Oláh Enikő, Csordás Gábor, Steklács Ádám, Besenyei
Marcell, Trencsényi Noémi, Gulyás
Bíborka.
Gratulálunk a fiatal sportolóknak
és felkészítőiknek, Baukó Ferencnek
és Szutor Sándornak!
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Német tábor Alsónánán

A TÁMOP pályázat keretében május elején
egy hetet töltöttünk Alsónánán német nyelvi
táborban. Ez a vers ott született a búcsúestre.
Német tábor volt a héten,
Alsónána térségében.
Ez a falu dombos vidék,
kilátása gyönyörű szép.
Bár az idő elég rossz volt,
állandó helyszín volt a bolt.

Áruban nem bővelkedett,
nyitva tartása nevettetett.

És a menza nagyon fincsi,
talán az ebéd nem pincsi.
Csaba bácsi remek szakács,
Csipi már szült is egy babát.
Bár a baba műanyag volt,
Hófehérkének épp jó volt.
Mi szépek voltunk a sminkben

a színdarab keretében.
Rengeteget nevettünk
és a program soknak tűnt.
Bár már nem is ezt gondoljuk,
hiszen ezekből sokat tanultunk.
Nekünk azért nincs honvágyunk,
Azért Szentkirályra már vágyunk.
A szép pipacsmezőkre,
És az otthon melegére.

ERDEI ISKOLA

A TÁMOP 3.1.4 pályázatnak köszönhetően iskolánk 3. és 4. osztályos tanulói 5 napot tölthettek a Sárköz szélén, a
Duna-Dráva Nemzeti Park és a Szálkaitó között működő Galagonya táborban,
Alsónánán, 2014. május 25-30. között.

Programok sokasága várt minket,
melyeknek szerencsére az időjárás is
kedvezett. Rengeteget túráztunk, melyek
közül a legfárasztóbb, de a legszebb is a
12 km-es gyaloglás a Szálkai- tóhoz. Fürödni sajnos nem tudtunk, de fáradt lábainknak nagyon jólesett a vízbelógatás is.
Felejthetetlen élmény marad az éjszakai
erdei túra, különösen a bátorságpróba.
Érdekes történeteket hallhattunk és
különleges állatokat láthattunk az Afrika
Múzeumban. A német gyűjtemény megtekintésekor visszautaztunk egy kicsit a
múltba. Sokat tanultunk egy madarász
bácsitól, aki nagy élvezettel mutatta be
nekünk tollas barátainkat. Kutató munkát is végezhettünk a bagolyköpetek
vizsgálata során.
Jót játszottunk Pereccel és Felhővel,
a terápiás kutyákkal. Szívesen hazahoztuk volna őket. Nemcsak a kutyusokkal, hanem egymással is rengeteget
játszottunk: mindenféle labdajátékokat,
körjátékokat… Kedvencünk a számháború volt. Az erdei 7 próbát sikeresen
teljesítettük! Táborunk a Sárköz szélén
állt, így természetesen sárközi táncokat

és játékokat is tanultunk. A játékban a
legények keményen küzdöttek a lányok
kegyeiért. Rengeteget nevettünk.
Megismertük az íjászat történetét, sőt kipróbálhattuk magunkat az
íjászkodásban. Nagyon tehetségesnek
bizonyultunk. A kézműveskedés sem
maradt el. Olyan ajándékokat hozhattunk haza, amit mi alkottunk: csuhéboszi, batikolt pólók, kendők, gyertyák,
tűzzománc ékszerek.
Vigyáztunk egészségünkre! Sokat
voltunk a friss, erdei levegőn, rengeteget sportoltunk, sőt minden napunkat
reggeli tornával kezdtük. Nagyon ízletes
ételeket ettünk, de talán a legfinomabb a
magunk készítette lángos volt. (Pontosabban Margit néni dagasztotta, mi csak
szaggattuk, formáztuk, de az is valami!)
A tábortűznél sokat énekeltünk, táncoltunk, játszottunk, parazsánál pedig ízletes szalonnát sütöttünk. Nem felejtjük el
a sok dumcsizást, a nasizást, a pótvacsit,
a telefonálásokat, az esti sorszámos zuhanyzást, az altatást, az ébresztést … (, és
a fagyis bácsinak, hogy elfelejtett eljönni
a táborba, pedig megígérte)!
Takácsné Kis Márta
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Hírös Hét Fesztivál - XVII. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás
A 2014. évi 80. Hírös Hét Fesztivál
keretében - immár 17. alkalommal megrendezésre kerülő –Térségi Kertészeti és
Élelmiszeripari Kiállítás ez évben június
23-29. között várja látogatóit a kecskeméti Kossuth téren. A fesztivált és a kiállítást
megnyitja Dr. Zombor Gábor Kecskemét
Megyei Jogú Város polgármestere 2014.
június 23-án 20:00-kor Kecskemét főterén.
A kiállításon a térség 14 településéről
több mint 80 kiállító terményeit ismerhetik meg, több mint 70 kézműves munkájába tehetnek betekintést, 13 kulturális
csoport produkcióját láthatják számos
különböző terméket vásárolhatnak meg
a nagyszabású térségi seregszemlén. A
kiállítás ideje alatt minden nap más-más
település mutatkozik be, ahol a polgármesteri köszöntők után a látogatók megízlelhetik a települések különleges és
egyedi finomságait, megtekinthetik kulturális programjait.
Újdonsággal készülünk a látogatóknak, rendezvényünk idén két különlegességgel bővül. Egyik újdonság, hogy külön faházban Kecskeméti Hírös Mustrát
szervezünk, melynek keretében bemutatásra kerülnek a települési értéktárakba
felvett gazdák és kézművesek termékei,
munkássága.
Másik újdonság, amivel készülünk,
hogy meghirdetett időpontban, minden
nap más-más kézműves, valamint termelő fog bemutatót tartani. Moderátor
segítségével „Hírös Riport” főtéri beszélgetés keretében, nyilvános interjún belül
ismerkedhetünk meg az adott gazdálkodó
és kézműves életútjával, munkásságával.
A rendezvény ideje alatt idén is megrendezésre kerül a tavaly nagy sikert ara-

tott Háztájit az asztalra! - Helyi Termék
Vásár, mellyel értékesítési lehetőséget
biztosítunk a térség termelői részére. A
Vásár széles vertikumot felvonultatva,
lehetőséget ad a családoknak arra, hogy
megismerjék, és költségeket tervezhetően, kiválasszák azokat a kiváló minőségű terményeket, amiből évközben is
fogyasztani kívánnak. A lakosság jó minőségű friss élelmiszerrel való ellátása,
a helyi gazdaság élénkítése, nemcsak a
gazdák, hanem mindannyiunk érdeke.
Célunk, hogy segítséget nyújtsunk abban,
hogy a helyi termékeket egyre többen felfedezzék és egész évben előnyben részesítsék vásárlásaik során. Ennek tükrében
kiemelt szerepet szánunk kiállításunkon
is a különleges és helyben termelt élelmiszerek értékesítésének a Háztájit az asztalra! –Helyi Termék Vásár, a Kiskunsági
Nemzeti Park védjegyes termékeinek, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének
vásárán keresztül. A kiállítás ideje alatt
ízletes zöldségeket, gyümölcsöket, friss
tejtermékeket és húsárut, valamint különleges ínyencségeket vásárolhatnak a látogatók közvetlenül a termelőktől.
Egyesületünk idén 15. alkalommal
rendezi meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Fórumot június 25-én szerdán
a Kecskeméti Városháza Dísztermében.
A fórum témája a 2014-2020-as Európai
Uniós tervezési időszak gazdákat érintő
kérdései. A fórum levezető elnöke: Szabó
Gellért, Szentkirály Község polgármestere. Társrendező a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete.
Június 26-án, csütörtökön 9:00 órától a Bozsó Gyűjtemény- Klapka ház-

ban megrendezésre kerül a Hungarikum
- Turisztikai Fórum, mely a nemzeti értékek kollektív megismertetése, valamint
a hungarikum alapú turizmus fejlesztés
jegyében fog zajlani. A fórumot megnyitja Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere. Szó lesz többek között a Dél-alföldi
hungarikum alapú turizmusfejlesztésről
és a pályázati lehetőségek bemutatásáról, a Falusi és Agroturizmus Országos
Szövetség tevékenységének aktualitásairól, a magyar nemzeti értékekben és
hungarikumokban rejlő lehetőségek ismertetéséről, a Kecskeméti Értéktár Bizottság munkájáról. Bemutatásra kerül
a Bács-Kiskun megyei értéktár, szó lesz
a helyi termékek szerepéről a vidéki turizmus fejlesztésében, az Aranyhomok
Kistérségfejlesztési Egyesület tevékenységéről. Továbbá hallhatunk a Geréby
Kúria Kft. fejlesztéseiről, a térségi turizmusban betöltött szerepről, és a nemrég
épült 4 csillagos Tiszakécske Barack Hotelről, illetve a vidéki turizmus fejlesztéséről. A fórum levezető elnöke: Basky
András Lajosmizse Város polgármestere, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület alelnöke.
Június 28-án szombaton 14:00 órától
a Kossuth téren térségi gyümölcsökből
hagyományos lekvár főzést szervezünk.
Bízunk benne, hogy kiállításunk és
vásárunk eléri célját, és minél több emberrel ismertethetjük meg térségünk páratlan értékeit. Rendezvényeinkre minden
kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Részletek a www.aranyhomok.hu és
a www.haztajitazasztalra.hu honlapon
és Háztájit az asztalra! facebook oldalán!

Programajánlat - Hírös Hét Fesztivál 2014

KOSSUTH TÉR
Június 23–29. „Háztájit az asztalra!”
vásár
Június 23., hétfő 16.00–17.00
Jakabszállás, Kerekegyháza települések bemutatkozó napja
Június 24., kedd 16.00–17.30
Orgovány, Lakitelek települések bemutatkozó napja
16.00 Szakmai zsűrizés
Június 25., szerda 16.00–17.45
Lajosmizse, Felsőlajos települések bemutatkozó napja
17.45–18.45 Hírös Riport
Június 26., csütörtök
15.30–17.00 Nyárlőrinc, Tiszakécske

települések bemutatkozó napja
Június 27., péntek 16.00–17.45
Ladánybene, Helvécia települések bemutatkozó napja
17.45–18.45 Hírös Riport
Június 28., szombat 14.00 Hagyományos lekvárfőzés térségi gyümölcsből
15.30–17.00 Szentkirály, Kecskemét
települések bemutatkozó napja
18.00–19.00 Hírös Riport
Június 29., vasárnap 14.00–15.00 Kiállítás szakmai zsűrijének eredményhirdetése
15.00–16.30 Kunbaracs, Fülöpháza települések bemutatkozó napja
18.00–20.00 Nők a Nemzet Jövőjéért

Egyesület programja (népi játékok,
körjátékok, kézműves-foglalkozások)
A „Háztájit az asztalra!” vásár nyitvatartási ideje
Június 23-án 16.00–22.00 között
Június 24–28-ig 10.00–22.00 óra között
Június 29-én 10.00–20.00 óra között
A kiállítás megtekinthető
Június 23-án 16.00–22.00 óra között
Június 24–27-ig 16.00–22.00 óra között
Június 28-án 10.00–22.00 óra között
Június 29-én 10.00–20.00 között
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Májkrémes töltött tök
Hozzávalók: 4 evőkanál olaj, 1 csomó
újhagyma, tej a zsemle áztatásához, 3 zsemle, 1 doboz sertésmájkrém, só, őrölt fekete
bors, majoránna, 2 kicsi zsenge tök (összesen kb. 1 kg),
2 dl tejföl, 1 csokor kapor.
3 evőkanál olajon megpirítjuk a zöldjével együtt
finomra vágott újhagymát, és a tűzről levéve összedolgozzuk a tejben áztatott, majd kifacsart és összemorzsolt
zsemlékkel, 2 egész tojással és egy fehérjével, a villával
összetört májkrémmel. Kissé megsózzuk, megborsozzuk, egy kevés majoránnával fűszerezzük.
Közben enyhén sózott vízben 1 percig főzzük a
meghámozott, lapjában kettévágott, kimagvalt tököket. Lecsurgatjuk és két fél tököt üregükkel felfelé 1
evőkanál olajjal kikent tűzálló tálba fektetjük. Púposan
megtöltjük a májas töltelékkel, és rágyaluljuk a másik
két fél tököt.
A tejfölt egy kevés sóval és borssal ízesítjük, a fölaprított kaporral fűszerezzük,
1 tojássárgájával elkeverjük, egyenletesen a töltött
tökre simítjuk. Közepesen forró sütőben kb. 15 percig
sütjük.
Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika

Fénykép albumomból
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Május időjárása
„A jó május mindent helyre hoz” tartja a népi bölcselet,
illetve a népi megfigyelés. Ha mindent nem is, de a mezőgazdaságnak igen kedvező volt az időjárás. Persze ami jó
volt a gabonáknak, annak nem örültek a dinnyetermelők. De
a gazdálkodás, az már csak ilyen. Az áprilisi kilátástalanság
megfordulni látszik, a korai kikelet következményei tovább
kísértek, kísérnek. A korai cseresznye tényleg korai lett,
a rózsák két héttel korábban virágozni kezdtek. Most már
biztosra lehet venni, hogy az őszi árpa aratása is jóval korábban kezdődik. Egy elfogadható gabonatermésre megvan a
remény. Mindehhez hozzájárult a csapadékos május. A hónap
első három napja kellemes hőmérséklettel indult, majd három
hűvös nap következett. Visszaesett a hőmérséklet 11-étől
egészen 18-áig, ekkor 13-16 C fokokat mutattak a hőmérők
a délutáni órákban. Ezt egy 10 napos igazi májusi időjárás
követte csapadékkal és kellemes meleg (23-26C) hőmérsékletekkel. Hűvösen teltek a hónap utolsó napjai. Mérhető eső 10
napon volt. Csapadékviszonyok: 2-án 1,6 mm, 3-án 6,9 mm,
4-én 0,3mm, 7-én 1,3 mm, 11-én 11,2 mm, 14-én 19,2 mm,
15-én 28,2 mm, 17-én 3,6 mm, 24-én 3,6 mm, 26-án 9,8 mm.
Összesen: 85,7 mm.
A sokévi átlag: 54 mm. A képen látszik, hogy a hónap végre
már félérett volt az őszi árpák nagy része. Az IDŐJÁRÁSSAL
összefüggő figyelem felkeltés! Sajnos a világűrből, és elsősorban a Napból érkező sugárzások egy része súlyosan károsítja a
földi élőlényeket. A tudomány mai állítása szerint a „modern”
emberiség tehet róla, hiszen tevékenységével elpusztítja a
légkör azon molekuláit /az ózont/, melyek kiszűrik az U.V.B
sugárzást. Kezdünk ott tartani, hogy már az árnyékos helyen
is leéghetünk. A „fehér ember” bőréből hiányzik, illetve nem
alakult ki a csontig hatoló sugárzás elleni pigment réteg. Ne
tartózkodjunk tűző napon csak megfelelő árnyékoló öltözetben. Fokozott a veszély vízpartokon, strandokon. Ne menjünk
el az ezekkel a témákkal foglalkozó híradások, felhívások
mellett, hiszen a bőrünkről van szó.
Vecsei

Emlékezés
Gömöri Balázsné
Vári Etelka

Tóth Karcsi bácsi egy ünnepségen. v.f.

Anyakönyvi hírek
Született: Bartucz Dávid
anyja neve: Nyúl Edina.

- május 13-án -

Meghalt:
Jehirszki Sándor életének 56. évében.

Sajnos nem jön már, nem halljuk a hangját,
Még a gyertya fénye sem enyhíti hiányát.
Egyre csak múlnak a napok, hetek,
De a hangja csak azt súgja: „Sajnos nem jöhettek!”
Hirtelen ment el tőlünk, egy perc alatt,
Számunkra csak a fájdalom és a gyász maradt.
Mélységes a fájdalom, hogy távoztál,
a búcsúszó, melyet nem mondtál.
De szívünkben örökre velünk maradsz.
Virágerdő sűrűjében pihen a szíve csendesen,
Már három éve nem dobban családjáért,
Messze vitted tőlünk, Istenem!
Nyugodj Békében, szívünkben örökké élni fogsz!
Boldog Születésnapot!
Szerető Családod

Hírös Hét Fesztivál

Hirdetések
* Eladó Szentkirályon, az Olasz
dűlőben, tanyahelyen erdő, valamint a 0253/5 helyrajzi számú osztatlan közös tulajdonból szántó,
gyep. Érdeklődni: 0620/9551-507,
0653/353-079

KÖNYVELÉS,
ADÓTANÁCSADÁS

Vállalom magánszemélyek,
őstermelők, egyéni vállalkozók,
egyesületek, alapítványok,
Bt-k, KFT-k könyvelését,
APEH- és TB ügyintézését,
hatóságok előtti képviseletüket.
Dobi-Kecskés Krisztina
06 30/392-8028,
mérlegképes könyvelő,
adótanácsadó

Zámbori Ildikó
Szentkirály
Dózsa György utca 9.

Bejelentkezés:
06-30/267-7850

Megnyitottam
férfi – női
fodrászatom!
Kellemes környezetben
várom szépülni
vágyó vendégeimet!

XVII. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás
2014. június 23-29.
XVII. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari
Kiállítás megnyitó. Helyszín: Kecskemét,
Kecskemét főtere. Időpont: 2014. június 23.
20:00 óra. A kiállítást megnyitja: Dr. Zombor
Gábor Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület elnöke.
A térségi kiállítás keretén belül a települések népi együttesek műsoraival, kézműves
bemutatókkal és kóstolókkal várják a látogatókat:
2014. június 23., hétfő - 16:00 - 17:00
Jakabszállás, Kerekegyháza települések bemutatkozó napja.
2014. június 24., kedd
- 16:00 - 17:30
Orgovány, Lakitelek települések bemutatkozó napja.
2014. június 25., szerda - 16:00 - 17:45
Lajosmizse, Felsőlajos települések bemutatkozó napja.
2014. június 26. csütörtök - 15:30 - 17:00
Nyárlőrinc, Tiszakécske települések bemutatkozó napja.
2014. június 27., péntek - 16:00 – 17:45
Ladánybene, Helvécia települések bemutatkozó napja.
2014. június 28., szombat - 15:30 - 17:00
Szentkirály, Kecskemét települések bemutatkozó napja.
2014. június 29. vasárnap - 14:00 – 15:00
Kiállítás szakmai zsűrijének eredményhirdetése. 15:00 – 16:30 Kunbaracs, Fülöpháza települések bemutatkozó napja. 18:00 – 20:00
Nők a Nemzet Jövőéért Egyesület programja
(népi játékok, körjátékok, kézműves foglalkozások).
Kossuth téri színpadi fellépők
2014. június 23., hétfő - 16:20-tól First Step
Dance Club fellépése, Kereki Nótások előadása.
2014. június 24., kedd -16:20-tól Orgovány
Gyöngyszemei fellépése, Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tűzoltózenekarának
előadása.
2014. június 25., szerda - 16:20-tól Mizsei

Vadrózsák fellépése, Lajosmizse Városi Kamarakórus előadása.
2014. június 26. csütörtök - 15:50-tól
Nyárlőrinci Nyugdíjas Klub Népdalkör előadása, Nagy Tisza Néptáncegyüttes fellépése
2014. június 27., péntek - 16:20-től ŐszintÉn
duó előadása, Madaras Zenekar előadása.
2014. június 28. szombat - 15:50-től Szentkirályi Tánccsoport fellépése.
2014. június 29. vasárnap - 15:20-tól Hegedűs László, Héjjas József tangóharmonika eladása, Rajkó- Talentum Alapfokú Művészeti
Iskola Kunbaracsi Kihelyezett Tagozatának
fellépése, Hírös Riport, Térségi gazdák és
kézművesek főtéri riportműsora.
2014. június 25. szerda - 17:45 - 18:45
Rimóczi László grillázsmester, Gulyás Géza
grafikus, Rendek Ökogazdaság, Lakó Pál
biogazdálkodó.
2014. június 27., péntek 17:45 – 18:45 Pilze
Nagy Kft laskagomba termesztés és feldolgozás, Nagy Ervinné homoktövis termelő és
feldolgozó, Dimenzió Borászat Kft., Kujáni
László gyümölcstermesztő és feldolgozó.
2014. június 28., szombat 17:00 - 19:00: Kovács Miklós kékfestőmester, Kökény Sándor
hentes, Gyenes Kertészet virágkertészet, Gulyás Zoltán méhész, Lovász Ibolya csuhébaba készítő, Takács István fazekas, Ifj. Polyák
Imre késes.
Fórumok
XV. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Fórum. Időpont: 2014. június 25. (szerda) 9:00
óra. Helyszín: Kecskeméti Városháza Díszterme, Kecskemét, Kossuth tér 1. A fórum fő
témája: A 2014-2020-as Európai Uniós tervezési időszak gazdákat érintő kérdései
Hungarikum Turisztikai Fórum. Időpont:
2014. június 26. (csütörtök) 9:00 óra. Helyszín: Kecskemét, Bozsó Gyűjtemény – Klapka-ház (Kecskemét, Klapka u. 34. )
www.aranyhomok.hu
www.haztajitazasztalra.hu
www.nak.hu
www.knp.hu

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT VÁLLALOK
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, kép
viselettel. Havonta tájékoztatást kap vállalkozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést így pontosan tudja követni. Igény szerint a
könyvelési anyagért elmegyek. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől szombatig 8 - 18 óráig. Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt
fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet és nem "tömeg-könyvelőirodát" keres.
Az iroda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig.
Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlőrinc, Iskola u. 7., 06-30/266-85-36

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, Kenyeres 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

