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A TRIANONI DIKTÁTUM ALÁÍRÁSÁRA EMLÉKEZÜNK
Magyar ember – éljen a világ bár-

mely táján – ha meghallja azt a szót: 
Trianon, biztos, hogy az 1920. június 
4-én a Trianon-kastélyban aláírt, az 
első világháborút lezáró békeszerződés 
jut az eszébe. Ez a szerződés a magyar 
történelem legsúlyosabb tehertétele 
volt, mely érintett minden magyar ál-
lampolgárt nemzeti, vallási és politikai 
hovatartozás nélkül. A szerződés elő-
zetes tárgyalások alapján előre el volt 
készítve, feltétel nélkül kellett aláírni 
a magyar delegáció vezetőjének, gróf 
Apponyi Albertnak. A szerződés ér-
telmében Magyarország „lemondott” 
területének 2/3 részéről, lakosságának 
58 %-áról, melyből 3,3 millió magyar 
nemzetiségű és anyanyelvű volt. A 
diktátum következtében Magyaror-
szág elvesztette ércbányáit, vasútjai-

nak nagy részét, hegyeit, erdőit, leg-
fontosabb gazdasági és közigazgatási 
központjait, korlátozták hadseregének 
létszámát. Különös fricskája a történe-
lemnek, hogy Ausztria szintén vesztes 
volt, mégis tőlünk csatolták oda a mos-
tani Burgenlandot. A másik vesztes – 
korábbi szövetségesünk, Németország 
– tulajdonképpen fittyet hányt a meg-
állapodásban foglaltakra, és néhány 
év múlva eszeveszett fegyverkezésbe 
kezdett, mely előrevetítette egy pusz-
tító háború kirobbanását. Ez már egy 
másik történet. Hazánkban ezekben a 
napokban szinte minden településen 
megemlékeznek a gyászos napról, 
amit nevezhetünk nemzeti gyásznap-
nak, vagy a Nemzeti Összetartozás 
Napjának, június 4. akkor is „Trianon” 
emléknapja marad.

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

ballagási ünnepségét 2018. június 16-án, szombaton
16 órától tartja az iskolában. Mindenkit szeretettel várunk!
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A képviselő-testület május 24-ei ülésén történt
A képviselő-testület 2018. május 24-én 

tartotta ülését, ezen 5 képviselő volt jelen.
Az első napirendi pontban dr. Lajos 

Krisztina ismertette tájékoztatóját az Ön-
kormányzati Hivatal működéséről. A tes-
tület a Hivatal munkája iránti elismeréssel 
fogadta el a tájékoztatót.

A második napirendi pontban Benko-
vics Tibor és Kovácsné Lázár Ilona tájé-
koztatta a jelenlevőket a tanyagondnoki 
szolgálatok működéséről. Az első esetben 
kritikai észrevételekkel, a másodikban a 
végzett tanyagondnoki és szervezői tevé-
kenység színvonalának elismerésével fo-
gadta el a testület a tájékoztatókat.

A harmadik napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertette előterjesztését az önkor-
mányzat 2017. évi költségvetési rendeleté-
nek módosításáról, mely az előirányzatok-
nak a zárszámadási beszámoló teljesülési 
adataihoz történő hozzá igazítása miatt volt 
szükséges.

A negyedik napirendi pontban a testület 
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásá-
ról (zárszámadás) szóló előterjesztést tár-
gyalta. Ennek bevételi főösszege 464 mil-
lió, kiadási főösszege 376 millió, az év végi 
pénzmaradvány 88 millió forint. Ez utóbbit 
az uniós pályázati támogatások megkapott 
előlege magyarázza, szabadon felhasznál-
ható maradványösszeg nincs.

Az ötödik napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertette az önkormányzat 2018. 
évi költségvetési rendeletének módosításá-
ról szóló előterjesztését. A rendeletmódosí-
tást a Nonprofit Kft. működéséhez biztosí-
tott önkormányzati támogatás összegének 
módosítása indokolta.

A hatodik napirendi pontban Pekár 
Renáta ismertette előterjesztését a Ho-
mokhátság Nonprofit Kft. 2017. évi gaz-
dálkodásáról. Az elmúlt évben kezdte meg 
tevékenységét a Npkft., mely a községi 
konyha üzemeltetésében nyilvánult meg. 
Gazdálkodási főösszege 13,8 millió forint 
volt, záró pénzkészlet az év végén 826 ezer 
forint.

Pekár Renáta ezután a Nonprofit Kft. 
idei üzleti tervét ismertette. Elmondta, hogy 
ez az év már kibővült szolgáltatásokkal in-
dult, ehhez tartozó eszközparkkal, melyek 
gépek és berendezések formájában az Ön-
kormányzattól és a Szentkirályért Közala-
pítványtól kerültek ingyenes használatra a 
Npkft-hez. Jelentősen megnőtt az alkalma-
zotti személyzet száma is, hiszen a konyhai 
dolgozók és két fő gépkezelő is a gazdasá-
gi társaság állományába került. Ezen felül 
még két fő dolgozik a Kft. alkalmazásában 
állami támogatás felhasználásával.

Jelentősen megnő az éves gazdálkodási 
keret is, mintegy 40 millió forintra. Legna-
gyobb várakozás a Kis Vuk Mini Bölcsőde 

indulását kíséri, amelynek fenntartója lesz 
a Nonprofit Kft.

Az egyebek napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertetett egy kérelmet, melyet 
szentkirályi erdőterületek tulajdonosai 
juttattak el a testülethez, kérve a Kocséri 
útra elrendelt súlykorlátozás célforgalom 
számára történő feloldását (megjegyez-
ve, hogy ez a menetrend szerinti buszokra 
most sem vonatkozik), eseti behajtási en-
gedély adását, az össztömeg korlátozása 
helyett tengelysúly-korlátozás bevezetését, 
gazdálkodási lehetőségeik biztosítását. A 
beadvány javaslatot is tartalmaz káralap, 
illetve felújítási alap létrehozására, ami fe-
dezetet nyújtana az út megfelelő állapotba 
hozására.

Előterjesztésében a polgármester az 
alábbiakat rögzítette: „A beadványban fog-
laltak valóságtartalmának lényegét aligha 
vitathatja bárki is, a levelet több százan alá-
írhatták volna.

Az összekötő út felújításával kapcso-
latban 2014 novemberében volt Kocséron 
megbeszélés az állami közútkezelő és há-
rom megye (Bács-Kiskun, Pest és Jász-
Nagykun-Szolnok) műszaki szakértőivel, 
amit egy durva költségbecslés után a Köz-
lekedési Koordinációs Központba írt levél 
követett az út Állam általi átvételét kérve. 
A válasz elutasító, mondván: „az érintett 
térség országos közúthálózati lefedettsége 
megfelelő, Kocsér és Szentkirály községek 
megközelíthetősége országos közúti szaka-
szon biztosított”.

Ezután még 2015 januárjában, majd 
egy év múlva ismét közös levélben keres-
tük meg Bodnár András kocséri polgármes-
ter kollégával az útépítésért, valamint az 
önkormányzatokért felelős minisztériumok 
államtitkárait közbenjárásukat kérve. Ké-
relmeinkre válasz nem érkezett.

Térségünk országgyűlési képviselőjé-
nek segítségét is kértük 2016 márciusában, 
majd 2017 novemberében, ám az eredmény 
ugyanaz, vagyis még válasz sincs, nem-
hogy eredmény.

Ilyen előzmények után kérdés a hogyan 
tovább, amire aligha adhat távlatos választ 
az erdőtulajdonosok beadványában meg-
fogalmazott bármelyik megoldási javaslat, 
vagy azok kombinációja. A célforgalom le-
hetővé tétele például akkor kiváló eszköz, 
ha egy út forgalmát általában akarja csök-
kenteni annak fenntartója, bár az út műsza-
ki állapota azt elbírná. Ugyanez a helyzet 
az eseti behajtási engedélynél is. 

A súlykorlátozással kapcsolatban idén 
egy szakértőt kérdeztem meg, eljuttatva 
Neki a 2016. januári és az idén februári fo-
tókat az útról, aki útdíj szedését is felvetet-
te, de indokolt esetben Ő is a 7,5-10 tonnás 
súlykorlátozást említette. Önkormányzati 

példát is jelzett, ahol rendeletalkotással 
szednek útdíjat a meglévő utak jó állapotá-
nak megtartására, felújítási alap képzésére. 
A mi utunk némely szakaszán azonban a 
lét, vagy nemlét a kérdés, nem a javítás.

Az eseti, időszaki, vagy fuvarszámra 
szóló behajtási engedéllyel és az ennek ha-
tását szemléző bejárásokkal kapcsolatban 
csak az a gond, hogy a szabályok betartása 
talán az engedélyt kérők és azzal rendelke-
zők részéről remélhető ugyan, ám minden 
áthaladó járművet ellenőrizni aligha tud-
nánk. Olyan kötelezvény aláírását pedig 
nem várhatjuk el, amiben az engedélyesek 
a mások által okozott kárt is vállalják meg-
téríteni, vagy pedig nekik kellene az áthala-
dók ellenőrzését megoldaniuk.

Nem zárom ki ezzel együtt egy kár-
alap létrehozását, ám tervezhetetlen, hogy 
a fedezet, amiből érdemi javítást lehetne 
végeztetni az úton, mennyi idő alatt gyűlne 
össze.

A beadványt aláíró erdőtulajdonosok 
ráadásul éppen abban az időszakban várnák 
el az út „szolgáltatását”, amikor az erre a 
legkevésbé alkalmas.

Az a javaslatom, hogy a kocséri Polgár-
mester kollégával közösen tegyünk újabb 
kísérletet hatékony segítség elnyerése ér-
dekében, akár a változó településfejleszté-
si, akár az új kormányzati vezetésben rejlő 
lehetőségek feltárására.”

A következő napirendi pontban Szabó 
Gellért közölte, hogy elkészült az M44 út 
szentkirályi leágazásának az eddig ismert 
terv mellé még további két változata. A nyil-
vánosságra hozáshoz viszont egyelőre nincs 
meg a jóváhagyás, a digitális anyagot várjuk, 
illetve tisztázó kérdéseinkre a válaszokat. 
Ezzel együtt azonban a helyi népszavazás-
hoz ragaszkodnak a központi döntéshozók, 
aminek előkészítése hosszadalmas. 

Ennek jegyében tett javaslatot a Pénz-
ügyi Bizottság nevében Béni Sándor elnök 
a népszavazásra bocsátandó kérdésre az 
alábbi tartalommal:

„Ön szerint az M44 gyorsút Szentki-
rály-Kecskemét leágazása létesítésével 
összefüggésben a Szentkirály közigazga-
tási területén áthaladó 4623. és 4622. jelű 
országos közutak fejlesztésének melyik 
változata szerint módosítsa a képviselő-tes-
tület a helyi településrendezési eszközöket 
az alábbiak közül:

I. változat: főúttá minősítés kétoldali 
szerviz utakkal és belterületi elkerülővel;

II. változat: mellékút kerékpárúttal a 
belterületen át;

II.a. változat: mellékút kerékpárúttal és 
belterületi elkerülővel?”

A népszavazás lehetséges legkorábbi 
időpontja folyó év augusztus 19-e, vasár-
nap.
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A Közalapítvány Kuratóriumának ülésén történt
A Szentkirályért Közalapítvány ku-

ratóriuma május 29-én tartotta ülését. 
Döntöttek a személyi jövedelemadó 
1%-ának tavaly felajánlott 571.002.- Ft 
összegének felhasználásáról a 2018. évi 
ösztöndíjpályázatok finanszírozására, 
elfogadták az Alapítvány 2017. évi be-
számolóját és közhasznúsági mellékletét 
(lásd a Hírmondó 3. oldalán), jóváhagy-
ták a folyó évi költségvetési tervet, va-
lamint az ösztöndíjpályázat idei kiírásá-
nak szövegét. Döntöttek arról is, hogy 
köznevelési intézményeink közoktatási, 
illetve a tanulókkal kapcsolatos szociális 
célokra utólagos elszámolás mellett éves 
támogatási keretösszeget kapnak: az Is-
kola 400, az Óvoda 200 ezer forintot.

Szorgalmazták a kurátorok a játszó-
téri eszközök felújítását is, illetve a köz-

foglalkozatottak számának csökkenésé-
vel összefüggésben a korábbi önkéntes 
munkafelajánlások szervezésének fel-
elevenítését.

A Kuratórium végül döntött arról is, 
hogy a mobiltelefonok használói közül 
a több mint 3 havi hátralékkal rendelke-
zők neve a 2017. decemberi ülésen ho-
zott határozatnak megfelelően kerüljön 
nyilvánosságra, amint ezt a Hírmondó 
januári számában le is hoztuk.

Az alábbi személyek tehát minden 
eddigi felszólítás ellenére sem rendezték 
tartozásukat az Alapítvány felé, költsé-
geiket a vagyon terhére előlegeztük meg: 
Babusáné Kákonyi Anikó, Ivicz Gábor, 
Kurcsi Lajos, Láng Józsefné, Radics 
Róbert, Suhari-Nagy Ádám, Vargáné 
Oláh Zsuzsanna. Hátralékuk összesen: 

438.888.- Ft. Nevezettek egyébként már 
nem tagjai a flottának.

A Kuratórium jóváhagyta a tavalyi 
ösztöndíjpályázat 2. ütemének díjazott-
jait is, így Barna Klaudia és Hajagos 
Veronika egyenként 12.500.-, Kirschner 
Máté, Kokovai Nikolett és Kókai-Sza-
bó Anna 10.000.- Farkas Bianka, Pekár 
Erika, Prikkel Petra, Rohács Veronika és 
Turkevi-Nagy Rita 20.000.-, Szabó Nóra 
25.000.- Ft támogatásban részesült.

Tájékoztatás hangzott el arról, hogy 
az Alapítvány javára jelentős összegű 
felajánlások érkeztek. A Szentkirályi-
Kékkúti Ásványvíz Kft. a most létesülő 
fittneszpark, a Mercedes-Benz Manufac-
turing Hungary Kft. a mini bölcsi létesí-
tésére ajánlott fel támogatást.

Nagyobb biztonságot a közlekedésben!
Több bejelentés kivizsgálása történt 

meg a napokban az Állami Közútkezelő 
szakértőinek helyszíni bejárása során. 

A felvett jegyzőkönyv szerint a Köz-
útkezelő a Melchior Kft. telephelye (F. 

Hegedűs Menyhért vállalkozása) előtt és 
után záróvonalat fest fel, előzési tilalmat 
rendel el. A Szentkirályi-Kékkúti Ás-
ványvíz Kft. telephelyénél az útcsatlako-
záshoz STOP tábla kihelyezését írja elő.

Az Ifjúsági lakótelepnél a meglévő 
sebességi korlátozást előzési tilalommal 
egészíti ki 500 méteres szakaszra.

Persze ezek a szabályok is annyit ér-
nek majd, amennyit betartanak belőlük.

A „Szentkirályért” Közalapítvány 
(6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13., adószám: 19047276-2-03) 

2017. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója és közhasznúsági melléklete
1.) Számviteli beszámoló
MÉRLEG
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
               ezer forintban
A. Befektetett eszközök  20.178
II. Tárgyi eszközök 20.178  
B. Forgóeszközök  74.972
II. Követelések  1.344
III. Értékpapírok  42.468
IV. Pénzeszközök  31.160 
C. Aktív időbeli elhatárolások 0
Eszközök összesen:           95.150

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
D. Saját tőke         85.042
II. Tőkeváltozás/eredmény       74.740
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenység-
ből          10.302  
E. Céltartalékok             0
F. Kötelezettségek            0
G. Passzív időbeli elhatárolások   
          10.108
Források összesen         95.150

EREDMÉNYKIMUTATÁS 

1. Értékesítés nettó árbevétele  
   45.897 
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 
             0
3. Egyéb bevételek 10.652
ebből támogatás (1 %) 571
adomány  8.455
4. Pénzügyi műveletek bevételei        
   350
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)    
	 	 	 56.899
6. Anyagjellegű ráfordítás 2.784
7. Személyi jellegűráfordítások      
   7.361
8. Értékcsökkenési leírás 4.537
9.Egyéb ráfordítások 31.915 
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása            
   0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)  
		 	 	 46.597
ebből közhasznú tevékenység ráfordítá-
sai    15.863   
C. Adózás előtti eredmény (A–B)           
                              10.302
12. Adófizetési kötelezettség 0

D. Adózott eredmény (C-12)    
   10.302
13. Jóváhagyott osztalék 0
E. Tárgyévi eredmény (D–13)     
   10.302
2.) Költségvetési támogatás felhaszná-
lása
A Kuratórium a 2017. évben költségve-
tési támogatásként az szja 1 %-ának adó-
zók által történő rendelkezéséből kapott 
571.002.- forintot a 2018. évi ösztöndíj-
pályázatok kiadásaira rendelte felhasz-
nálni.
3.) A vagyon felhasználásával kapcso-
latos kimutatás
Nyitó pénzkészlet 63.326 e Ft pénzesz-
köz
Bevételek	
Alaptevékenység  45.897 e Ft
Egyéb bevétel  10.652 e Ft
ebből - támogatás (1%) 571 e Ft 
-  adomány  8.454 e Ft
kamat   350 e Ft
Összesen:  56.899 e Ft
Folytatás a következő oldalon.



Szülőként izga-
tottan várjuk, hogy 
a csecsemő időben 
fordítja-e a fejét, meg-
felelő tempóban kezd 
el kúszni, áll-e fel. Az 
első években árgus 
szemmel figyeljük, 
vajon elég érett-e az 
óvodára, iskolára, de 

az érettséginél már csak az a fontos, hogy 
legyen nyelvvizsgája és elég pontja. A fel-
nőtt élethez azonban más készségekre, ta-
pasztalatokra is szükségük volna. 

18 éves korban a gyerek felnőtté vá-
lik: szavazhat, házasodhat, vehet fel hitelt, 
vállalhat munkát. Ahhoz azonban, hogy 
valaki képes legyen tudatos, megfontolt 
döntéseket hozni, hogy el tudja intézni a hi-
vatalos ügyeket, hogy jól mozogjon a saját 
közegében és világban egyaránt, az önálló-
ságot már kicsi korban el kell kezdeni. Túl 
sok mindent csinálunk meg a gyerekeink 
helyett, pedig nekünk, felnőtteknek kellene 

segítenünk, lehetőséget teremtve arra, hogy 
mindent időben megtanuljanak, begyako-
roljanak.
3 éves

Az óvodaérettségnek több kritériuma 
van, a szobatisztaságtól, a napközben egy-
szeri alvásig, és miközben erre koncentrál-
nak a szülők, hajlamosak az egyszerűbbnek 
tűnő, mégis fontos készségekről megfeled-
kezni.

Nem baj, ha a kicsi nem beszél folya-
matosan összetett mondatokban, de fontos, 
hogy megértse, amit mások mondanak neki, 
hogy tudja és merje kifejezni saját szükség-
leteit (éhes, vécére kell mennie), és meg 
tudja fogalmazni a legalapvetőbb érzelmeit 
(fél, örül, dühös). 

Tud kezet mosni, orrot fújni, egyedül 
vécézni, vécépapírt használni, de a fenék-
törléshez még szüksége van segítségre.

Egyedül tudja felvenni a nadrágot, 
szoknyát, pólót, bebújós vagy tépőzáras 
cipőt, pulóvert, kabátot. Egyedül tud enni 
kanállal, villával, tud pohárból inni, meg 

tud teríteni, étkezés után el tudja vinni a 
tányérját.

Képes késleltetni az igényei teljesülését, 
tud várni pár percet, megvárja míg a másik 
befejezi a mondatot, míg játék közben rá 
kerül a sor.

El tud válni a szüleitől, mert tudja, hogy 
visszajönnek, tolerálnia kell, hogy más fel-
nőttek vannak vele, vigyáznak rá. Tudnia 
kell a saját nevét, lakcímét és életkorát, a 
szülei nevét.

Képes elpakolni a játékokat, a mese-
könyveket a helyükre, a koszos ruhákat be 
tudja tenni a szennyesbe, és a takarításból is 
ki tudja venni a részét: tud sepregetni, ren-
det rakni.

A legtöbb hároméves szívesen alszik 
délután. Nagy szükségük is van a délutáni 
pihenésre, de akadnak olyanok, akiknek 
kisebb az alvásigényük, vagy valamilyen 
okból nem tudnak délután elszenderedni, 
nekik meg kell tanulniuk, hogy a csendes 
pihenő tényleg csendes. Folytatás a követ-
kező számban: Margó néni
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Mit kell tudni a gyereknek?

Kiadások
Anyagjellegű ráfordítás          2.784 e Ft
Személyi jellegű ráfordítás     7.361 e Ft 
Egyéb ráfordítások               31.915 e Ft
Értékcsökkenés                       4.537 e Ft
Összesen                              46.597 e Ft

Záró pénzkészlet 2017. december 31-
én 73.628 e Ft pénzeszköz.
Követelések értéke 2017.december 31-
én 1.344 e Ft (Vodafone-ból).

A Közalapítvány ingatlan és ingó va-
gyonát a tárgyi eszköz nyilvántartás tar-
talmazza, melynek értéke: 20.178 ezer 
Ft.

4.) Kimutatás a cél szerinti jutta-
tásokról

A Közalapítvány alapító okirat sze-
rinti fő tevékenységére (Szentkirály kö-
zségi önkormányzat közútjainak fenn-
tartására) fordított kiadása 3.555 ezer 
Ft.

A Közalapítvány a Szentkirály kö-
zségi önkormányzat közfeladataihoz az 
alábbi támogatásokkal járult hozzá:
szociális tevékenységre        762 e Ft
nevelés-oktatás céljára         1.078 e Ft
Összesen:                             1.840 e Ft

5.) Központi költségvetési szervtől 
kapott támogatás összege 571e Ft (szja 
1 %-ból).

Kisebbségi önkormányzattól, telepü-
lési önkormányzattól vagy azok társulá-

sától, az egészségbiztosítási alaptól és 
ezek szerveitől támogatást a közalapít-
vány nem kapott.

6.) A vezető tisztségviselők sem 
pénzbeli, sem egyéb juttatásban (munka-
bér, tiszteletdíj, költségtérítés, megbízási 
díj, kölcsön, természetbeni juttatás, szol-
gáltatás) nem részesültek.

7.) A közhasznú tevékenységről 
szóló rövid tartalmi beszámoló.

A Szentkirályért Alapítványt a Bács-
Kiskun Megyei Bíróság 1990. októ-
ber 18-án kelt végzésével jegyezte be, 
amely 1994. október 4-től közalapít-
ványi minősítést kapott. Az új Ptk. és 
a civil szervezetekről szóló törvények 
szerinti nyilvántartásba vételt a Kecs-
keméti Törvényszék 2015-ben hozott 
Pk.61.065/1990/69. számú Végzésével 
emelte jogerőre.

Az Alapítvány fő tevékenységként 
a községi önkormányzat közútjainak 
fenntartását végzi, amely az alapító ok-
irat módosításával 2017. április 19-től 
kiegészült a „Szentkirály települési kö-
zösségének erősítése a lakosság egymás 
közötti kapcsolattartását, a mindennapi 
ügyek bonyolítását támogató infokom-
munikációs lehetőségek biztosításá-
val, különös tekintettel az elektronikus 
ügyintézés terjedésének elősegítésére” 
céllal, továbbra is megtartva az önkor-
mányzat közszolgáltatásaihoz történő 
pénzbeli hozzájárulást.

Az adományok gyűjtése tekintetében 
az összes befizető száma 556 volt a 
tárgyévben. Kamatbevételünk az átme-
netileg szabad pénzeszközeink befek-
tetési jegyekben teljesített hozamának 
köszönhetően 350 ezer forint volt.

Kiadási tételeink között az alapít-
ványi fő tevékenység, vagyis az önkor-
mányzati közutak fenntartásának költsé-
ge 3.555 ezer forint.

Ezen felül az önkormányzati intéz-
mények működését is segítettük.

Az év folyamán 43 óvodásnak báb-
színház bérlet vásárlása (154 ezer), 
valamint 129 iskolás tanulónak iskola-
pszichológusi ellátás (150 ezer), 30 ta-
nulónak zeneiskola részbeni tandíj (99 
ezer), 30 tanulónak napközis tábor (120 
ezer), 8 tanulónak osztálykirándulás (30 
ezer), iskolai udvari játékok felújítása 
(25 ezer), helyi sportegyesületnek edző-
szőnyeg beszerzése (150 ezer) szerepelt 
támogatott céljaink között.

Fentieken túl pályáztatás útján az el-
múlt évben 21 kiváló képességű középis-
kolás, illetve főiskolás-egyetemi hallgató 
kapott ösztöndíjat összesen 857.500.- Ft 
összegben.

A kuratórium az év folyamán 3 alka-
lommal, a Felügyelő Bizottság 1 alka-
lommal tartott ülést.

A határozatképesség minden alka-
lommal biztosított volt, az átlagos rész-
vételi arány 95 %.



„…nem tudják a kék eget által kiálta-
ni…”  

Bizony, e sortöredék a halhatatlan köl-
tő, a pásztorból lett bihari Sinka István 
(1897-1969) egyik versének címe is, egy-
kori bojtártársaira, Ács Lajira és Ciberé-
re emlékezik benne, akik „úgy hulltak le 
szegények, mint a nyárvégi csillagok”. 

S bizony, a Nagy Háború – amely-
nek százéves évfordulója utolsó évében 
vagyunk – hatszázhatvanezer magyaror-
szági áldozatot követelt, ne vessük ki őket 
emlékezetünkből.

Most, május utolsó vasárnapja után il-
lendő hát, hogy egy főhajtásra, emlékezés-
re mi is, kik olvasunk még - megálljunk. 
Május utolsó vasárnapja a hazáért elesett 
hősök emléknapja, 1917 óta. 1924-ben 
újra törvénybe iktatták, „minden esztendő 
május hónapjának utolsó vasárnapját ... a 
magyar nemzet mindenkor a hősi halottak 
emlékének szenteli.” 2001-ben az Ország-
gyűlés újfent törvényt hozott: az „Ország-
gyűlés kötelességének érzi, hogy tiszte-
lettel adózzék azok emléke előtt, akik a 
vérüket ontották, életüket kockáztatták 
vagy áldozták Magyarországért. Emlé-
kük megörökítésére, a ma élő és a jövő 
nemzedékeknek példájuk felmutatására 
a következő törvényt alkotja: A Magyar 
Köztársaság Országgyűlése - tisztelettel 
adózva a hősök emléke előtt - a haza sza-
badságáért és függetlenségéért, a nemzet 
fennmaradásáért küzdött hazafiak emlékét 
e törvényben megörökíti. A Magyar Köz-
társaság Országgyűlése a magyar nemzet 
soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő 
és a jövő nemzedékek okulására, a hősök 
dicsőségére minden esztendő május hó-
napjának utolsó vasárnapját a Magyar 
Hősök Emlékünnepévé nyilvánítja.” 

Igen szép ez papíron is, de bárha mi 
is elmondhatnánk, amit Hérodotosz, a gö-
rög történetírás atyja írt az egykori keleti 
íjfeszítő népről, a szkítákról: a szkíták a 
törvényt a szívükbe írva hordják. 

Túl nagy ez a szám, 660.000 hősi ha-
lott, hogy igazán felfoghassuk ennek a 
hatalmas vérveszteségnek a méreteit, de 
vegyünk szemügyre néhány szentkirályi 
atyánkfiát, akik nem tudták a kék eget 
által kiáltani, hiszen azt sem tudjuk, hol 
borult reájuk a kék ég. Ők azok, akiket 
több évnyi várakozás után, hozzátartozó-
ik bíróságtól kértek holttá nyilvánítani. A 
polgári államok jogrendjében ismert az, 
hogy ha valaki eltűnik, nincs hír sem élet-
ben létéről, sem elhunytáról, akkor bíró-
sági döntéssel lehet holtnak nyilvánítani. 
Szükséges ez ahhoz, hogy hivatalosan is 
le lehessen zárni személyi, vagyoni ügye-

it, megnyílhasson utána az öröklés. (A 
hosszabb ideje fiatalok ismerhetik e té-
mával kapcsolatosan Móra Ferenc: Ének 
a búzamezőkről c. regényét, s a belőle ké-
szült filmet.) 

A Nagy Háború sok katonája hunyt 
el nyom nélkül szerb táborokban, távoli 
orosz hadifogolytáborokban, vagy éppen 
más nagy utak közben. Ismeretes, hogy 
magyar katonákat vittek ázsiai táborokba 
is, Szamarkand, Bokhara, Taskent, bizony 
előfordulnak hadifoglyok hazaírott leve-
leinek keltezésében. Nem egy katona a 
Távol-Kelet felől érkezett vissza, hosszas 
hajóutak során Európába. A hadi cselek-
mények lezárása után még évekkel ké-
sőbb is érkeztek vissza hadifoglyok, s itt-
hon a hozzátartozók sokszor hosszú ideig 
reménykedtek, vártak, hogy előkerül az ő 
elveszett szerettük, vagy legalább biztos 
hírt hallanak felőlük. Kecskemét városa 
például 1930-ban állapította meg hivata-
losan a háborús emberveszteségét, hiszen 
ekkorra ért véget a bírósági holtnak nyil-
vánítási eljárások zöme. 

Az 1930-as összesítés szerint Kecske-
mét – s ebben benne vannak a külterületi 
puszták is! – összesen 3.380 katonát ve-
szített, ebből 580 az eltűnt, holtnak nyil-
vánított, s kiderült 204 katonáról, hogy 
haláluk nem volt anyakönyvezve, de holt-
nak nyilvánítva sem voltak.

Ez lehet egyik magyarázata annak, 
hogy az ismertetett szentkirályi eltűntek 
holtnak nyilvánítási ügyei a harmincas 
években folytak.

A kecskeméti királyi járásbíróság ál-
tal hivatalos lapban [a Budapesti Közlöny 
Hivatalos Értesítője], holtnak nyilvánítá-
si eljárásokban közzétett hirdetményeket 
lapoztunk fel. (A hirdetmények szövegét 
a mai helyesíráshoz igazítottuk, kivéve a 
neveket; a rövidítéseket feloldottuk.) Az 
ilyen hirdetményt az adott bíróság azért 
teszi közzé, hogy ha valakinek értesülése 
van az eltűnt személy felől, hivatalosan is 
megtehesse. A hirdetmény az eltűnt sze-
mély adatait és az eltűnése előtti utolsó 
ismert tevékenységét, hollétét írják le. 

1932-ben özvegy Tóth Istvánné, új-
ból férjezett Szappanos Istvánné született 
Györfy Julianna kecskeméti lakos az állí-
tólag eltűnt Tóth István, volt kecskeméti 
lakos holtnak nyilvánítását kezdeményez-
te. A holtnak nyilvánítani kért Tóth István 
református vallású, nőtlen, földmíves, 
vagyonos, kecskeméti (Felsőszentkirály 
74. szám) lakos, aki néhai Tóth István és 
Györfy Julianna szülőktől, Kecskeméten 
1894. évi február hó 17-én született, a vi-
lágháborúban 1914. évi október havában 

vonult be, mint közlegény, a volt császári 
és királyi 38. gyalogezredhez, ahonnan a 
volt császári és királyi 69. gyalogezredhez 
helyezték át. Utolsó levelezőlapját 1915. 
február hó 15. kelettel Székesfehérvárról 
írta, többet azután nem írt. Hogy mikor 
és mely harctéren tűnt el, ismeretlen. Egy 
bajtársától csupán az a hír érkezett, hogy 
a csapattól betegen elkerült, de oda többé 
vissza nem tért.

1936-ban Tóth Mihályné született 
Fodor Mária kecskeméti (Rendőrfalu, 
Pozsonyi u. 19.) lakos az állítólag eltűnt 
Tóth Mihály, volt kecskeméti lakos holt-
nak nyilvánítását kezdeményezte. A holt-
nak nyilvánítani kért Tóth Mihály romai 
katholikus vallású, nős, 4 gyermek atyja, 
gazdasági napszámos, volt kecskeméti 
(Alsószentkirály) lakos, aki néhai Tóth 
Antal és néhai Fazekas Julia szülőktől 
1883. évi szeptember hó 20-án Ujkécskén 
született, a világháború alatt 1915. évi de-
cember havában vonult be a magyar kirá-
lyi 29. honvéd gyalogezredhez közkatona 
minőségben. Innen utóbb a magyar kirá-
lyi budapesti 1. honvéd gyalogezredhez 
helyezték át, mellyel aztán az orosz front-
ra, majd pedig Ukrajnába került, 1918. év 
őszén már innen írt haza, s ez is volt utolsó 
életjeladása magáról. Viszont egyébként 
hírt felőle utoljára 1919. év őszén egy baj-
társa hozott, azt állítván, hogy a vörösök 
az eltűntet elpusztították, mert nem akart 
közéjük állni.

1938-ban ifjabb I. Szabó Balázs kecs-
keméti (Felsőszentkirály 316.) lakos kérte 
holtnak nyilvánítani atyját. Idősb I. Szabó 
Balázs református vallású, nős, 3 gyermek 
atyja, gazdálkodó, volt kecskeméti (felső-
szentkirályi 316. szám) lakos, aki Szabó 
János és Ungár Julianna szülőktől Kecs-
keméten, 1881. évi június hó 10-én szüle-
tett, a világháború kitörésekor az általános 
mozgósítás alkalmával a volt császári és 
királyi 38. gyalogezredhez rendfokozat 
nélküli gyalogosként bevonult, s azzal a 
szerb harctérre került. Itt közelebbről isme-
retlen időben, de még 1915. év augusztus 
26-ika előtt szerb hadifogságba került s a 
kragujeváci hadifogolytáborba internálta-
tott. Innen a mondott idővel keltezett leve-
lező-lapon adott magáról utoljára életjelt, s 
azóta egyébként sem érkezett felőle hír.

Három katona. Sinka Istvánnal szól-
va: „…nagy szemű csillagok alatt alsza-
nak az idegen csendben.” Három élet, há-
rom sors. Három család. Szentkirályiak. 
Emlékük most már nem porladó lapokban 
szunnyad.

Békesség veletek! A kő marad. 
--bor--
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A nyárra készülődve máris tele 
vagyunk ötletekkel, különböző 
gondolatokkal, hogy mi és ho-
gyan történjen majd elsősorban 
a munka és a pihenés terén, meg 
úgy általában az életben is. Sok 
lesz talán a bosszankodás, a meg 
nem értés és ezen a téren szeret-
nék gondolkodási, elmélkedési 
pontokat nyújtani.

Azt mondják, hogy akinek min-
dig baja van valakivel vagy vala-
mivel, az az ő baja. Aki morog azt 
gondolja: „azért morgok, mert itt 
valami igazságtalanság van” ... de 
a morgástól nem lesz jobb sem-
mi. Minden lehetetlen helyzethez 
megvan a helyes hozzáállás és ezt 
kell keresnünk, még ha nem is 
tudjuk mindig megtalálni. Azért 
keressük egyáltalán a helyes hoz-
záállásokat, mert aki morog, az 
a gyűlöletével saját magát teszi 
tönkre. Van olyan ember, aki gyű-
lölettel akar harcolni az igazságért 
és ha ehhez még hozzávesszük, 
hogy az életében vannak fel nem 
dolgozott sebek és keservek, már-
pedig mindenki életében vannak 
ilyenek, akkor ezek őt magát fog-
ják bénítani. A harag összegyűlik 
és utána már csak egy helyzet kell, 
vagy egy ember, akin nincs sapka 
és akire ki lehet vetíteni az összes 
indulatot. Az igazságtalanság el-
len nyilván harcolni kell, de nem 
haraggal vagy gyűlölettel, mert 
így tönkremegyünk bele. Ráadá-
sul sokkal több igazságtalanságot 
vált ki az, aki haraggal kezd har-
cot, hiszen a másikból is ellensé-
geskedést vált ki. Szabadon tudjuk 

eldönteni, hogyan viszonyuljunk 
egy helyzethez, vagy személyhez. 
Így önfegyelmet is szabadon gya-
korolhatunk, sőt meggondolha-
tunk szavakat és tetteket. A harag 
fokozatai: a türelmetlenség, majd 
az ingerültség, utána a bőszültség 
és a gyűlölet. Azért rossz, mert 
szeretetlenség, sérti mindegyik 
felet és támadni akar. A haragban 
el lehet veszíteni az okosságot, a 
szeretetreméltóságot és az iga-
zságosság megbecsülését, hiszen 
olyankor az ember már nem tud 
igazságosan mérlegelni. Aztán el-
vész a belső összeszedettség és az 
Istennel való párbeszéd is lassan. 
Ami gyógyír lehet, az a megfonto-
lás, ha kell akkor a rossz érzelmek 
határozott elutasítása és a felesle-
ges gyanakvások eltávolítása. Az 
is gyógyít, ha kimutatjuk szere-
tetünket valamelyik felebarátunk 
iránt, hiszen egy Atyának vagyunk 
a gyermekei. Talán segít majd Jé-
zus példája is, aki barátjának ne-
vezi Júdást és nem kívánt rosszat 
neki és imádkozott a hóhéraiért. 
Akárhogyan is, de számítanunk 
kell a szívünkben ébredő haragra 
és jól jön, ha le tudjuk modellezni 
magunkban, mit és hogyan ten-
nénk egyes helyzetekben.

Meg fog kísérteni minket a 
torkosság is. A torkosság szoros 
értelemben véve visszaélés azzal 
az élvezettel, amit Isten a táplál-
kozáshoz kötött. Úgy is mondhat-
juk, hogy a torkosság a táplálko-
zás rendetlen szeretete, amikor 
már cél válik belőle. Ha az ember 
ezt tapasztalni kezdi magán, az 

nagyon jó, mert tud tenni elle-
ne. Aki torkos, az elég könnyen 
le tud csúszni az állat szintjére, 
vagy szebben szólva az ösztönök 
világába, eltompítja ugyanis az 
értelmet és az erkölcsi érzéket. A 
torkos kezdi szép lassan elhanya-
golni kötelességeit és nem egy-
szer nagy költekezésekbe kezd. 
Elvezethet a mértéktelenséghez 
és ez nem pusztán az evésre vo-
natkozik, hanem a beszédre is. A 
nagy evéseknél, vagy ivásoknál 
kialakulhat fegyelmezetlen be-
széd, mint a pletykálkodás, vagy 
mások szidalmazása és alapvető 
tapintatlanság. Hogy ezt elkerül-
jük, vezessen a jó szándék minket 
minden étkezésben, vagyis hála-
telt szívvel üljünk le enni. Meg-
köszönve, hogy egyáltalán van 
mit és jó dolgokat ennünk. Kérjük 
bátran Istenünket, hogy vezessen 
a józanság ösvényén és a mérték-
letességén. Itt is tudjuk gyakorol-
ni az önmegtagadást. Amikor nem 
múlik el étkezés apró kis megvo-
nások nélkül, főleg ha motivációt 
is találunk hozzá, akkor nagyon 
hamar megtapasztalható, hogyan 
szabadul fel az értelem az érzékek 
alól. Ez pedig van olyan mámorí-
tó, mint a mértéktelenség.

Kívánok hát szép nyarat min-
den testvéremnek és helyes hoz-
záállásokat olyan dolgokban is, 
amiket lehetetlennek ítélünk meg, 
de valahogy nem futhatunk előlük 
és végül is mégiscsak át kell vinni 
magunkat rajtuk.

Szeretettel: 
Molnár Zsolt plébános

KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!
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A konfirmáció mindig jelentős 
esemény a reformátusok életében. 
Fontos a gyülekezetek számára, hi-
szen felnőtt, teljes jogú tagokkal 
bővül a közösség. Fontos a szülők, 
keresztszülők számára, mivel a ke-
resztség alkalmával tett fogadalmuk 
ekkor teljesedik ki. És fontosnak 
kellene, hogy legyen a konfirmáló 
fiatalok számára, mert ekkor tesz-
nek vallást hitükről. Sajnos be kell 
vallanunk, hogy ez nem minden fi-
atal életében van így. Nem mindenki 
tart még ott hitében, hogy vallást is 
tegyen Istenről. De nagyon örülünk, 
amikor egy ifjú képes erre és hitval-
lást tesz. Hála legyen az Úrnak, ez az 

idei évben is megtörtént. Ezért had’ 
álljon most itt az egyik konfirmandu-
sunk hitvallása:

Isten

Sokan nem hisznek Istenben, 
mert nem látják. Én sem látom, még-
is hiszek benne, mivel tettei hozzám 
is elértek. 

Szerintem, azért nem jön le a 
mennyből, mert nem vagyunk mél-
tók arra, hogy ő leereszkedjen és kö-
szöntse az embereket. Istenben azért 
hiszek, mert sokszor, amikor imád-
koztam hozzá, mikor beteg voltam 
vagy szomorú, mindig meggyógyí-
tott vagy felvidított. Az én szerény 

véleményem szerint Isten és Jézus 
kegyelmes, irgalmas, szerető, védel-
mező és türelmes. Ezek között még 
rejtőzködő és gyengéd is azok alap-
ján, amiket a bibliában olvashattam 
vagy az Istentiszteleteken hallhat-
tam. Úgy érzem, jó a kapcsolatom 
Istennel. Minden este imádkozom 
hozzá, vasárnaponként elmegyek a 
templomba és konfirmálni is szeret-
nék, hogy a gyülekezetben felnőtté 
váljak. Sokszor láttam már Úr vacso-
rát és én is ki akarom próbálni. 

Összességében azt mondhatom, 
hogy jó a kapcsolatom Istennel és 
mindig hinni fogok benne.

8. osztályos diák

REFORMÁTUS ÉLET

Konfirmáció - hitvallás

Alkalmaink
Minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet, vele párhuzamosan gyermekistentisztelet
Június 17. 10 óra – Tanévzáró istentisztelet

Református napközis HITTANTÁBOR
Kedves Gyerekek! Kedves Szülők!

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket nyári hittantáborunkba!
Időpontja: 2018. augusztus 6-10. hétfőtől-péntekig
Ideje: 9 órától 16 óráig
Helyszín: Református templompark
Részvételi díj: 6000 Ft/hét
Számos móka és kacagás várja a gyerekeket keresztyéni környezetben! A tanítás, áhítat 
mellett lesz még sok-sok játék, ugrálóvár, meglepetés-vendégek, koncert, filmvetítés, kéz-
műves foglalkozás, sportjátékok, jurta!
Jelentkezni lehet a gyermekeknek kiosztott jelentkezési lapon, ill. a 0630/3235136-os tele-
fonszámon.
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ÓVODAI ÉLET
A május az ünnepek jegyében telt óvodánkban! 	
Az édesanyák köszöntésére készültek először a Cica 
csoportosok és a Macik. Versekkel, dalokkal, körjá-
tékokkal köszöntötték a vendégeket. Saját készítésű 
ajándékkal lepték meg az anyukákat, virággal kedves-
kedtek a nagymamáknak és a keresztanyukáknak is.	
A kicsi Csiga csoportosok is lelkesen készültek köszön-
tésre. Náluk évzáróval egybekötött ünneplés során elő-
ször egy mesével varázsolták el az egybegyűlteket, majd 
szívüket is ünneplőbe öltöztetve köszöntötték az anyuká-
kat, nagymamákat, keresztanyukákat. 

A nagyobbak ezután közös évzárásra, ballagási ünnepélyre 
hívták hozzátartozóikat hagyományainkhoz híven a Mű-
velődési Házba. Először a nagycsoportosok adták elő mű-
sorukat a „Szivárvány színeiben”, majd a középsősök kö-

szöntötték vidám versekkel és remek tánccal a nyarat! Az 
ünnepélyes tarisznya-átadás során a középsősök jelképes 
búcsút vettek az iskolába készülő nagyoktól. A köszönté-
sek után közösen uzsonnáztak meg a gyerekek az oviban.

A Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft.
fitnesz eszközöket adományozott iskolánknak

A Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft.  másfél millió fo-
rintot gyűjtött és adományozott iskolánk részére. A „Gyűjtsd 
velünk a kilométereket a Szentkirályi Általános Iskolának!” el-
nevezésű akciónak hála, több lehetőség nyílik a kültéri sporto-
lásra. Nagy örömmel és köszönettel vettük a felajánlást, hiszen 
az egészséges életmód iránti elköteleződés és sport szeretete 

közös bennünk és a vállalatban. Az összegből két kültéri fit-
nesz eszközt (Quatro I.: street workout) vásároltunk, melyek 
telepítése június elején meg is történt. Az eszközök sajtónyilvá-
nos átadása szeptemberben várható, a lakosság tájékoztatására 
azonban már most közöljük a gyártó használati útmutatóját:

Vízszintes létra: Függeszkedő gyakorlatok elvégzésére 
szolgál. A függeszkedés és a mászás a szabad testsúlyos edzés 
alapgyakorlatai.

Párhuzamos rúd (tolódzkodó): Tolja fel magát a két haj-
lított csövön megtámaszkodva. Ebben a helyzetben végezzen 
folyamatos karhajlításokat. A karhajlító gyakorlatok közben 
a könyökét a test mellé zárja vagy kifelé tolja, attól függően, 
hogy a tricepsz vagy mellizmokat erősíti jobban.

Függeszkedő rudak: Az eszköz függeszkedő és húzódz-
kodó gyakorlatok elvégzésére szolgál.

Emelkedő létra: A függeszkedő és mászó gyakorlatok el-
végzésére szolgál.

Figyelmeztetés: Ne erőltesse túl magát! Ha fájdalmat érez, 
hagyja abba a gyakorlatot! Minimális testmagasság 140 cm! 
Max súly: 100 kg.       - kut -
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REpTÉRI LÁTOGATÁS

Május 15-én és 17-én iskolánk 
tanulóinak lehetősége volt eljutni 
az MH. 59. Szentgyörgyi Dezső 
repülőbázis iskolásoknak szerve-
zett nyílt napjára.

Rengeteg érdekességet meg-
tudhattunk a pilóták, az ejtőer-

nyősök és katonák munkájáról, 
felszereléséről.

Lehetőségünk volt megtekin-
teni kívülről-belülről, földön és 
égen a különböző repülőgépe-
ket és helikoptereket. Emellett 
láthattunk kutyás bemutatót és 

egyéb fegyveres demonstráció-
kat.

Köszönjük a szervezőknek, 
hogy diákjaink ilyen érdekes ta-
pasztalatokkal gazdagodhattak 
ezen a kiránduláson.

Jónis György

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

tanévzáró ünnepségét 2018. június 18-án,
hétfőn 17 órától tartja az iskolában.

Szeretettel várjuk tanulóinkat és a kedves szülőket!



A lódarázs
A májusi kiadásban egy ártalmat-

lan, inkább hasznosnak mondható da-
rázsfajról, a tőrös darázsról tudhattak 
meg információkat olvasóink. Most 
egy hasonló, de sokkal veszélyesebb 
darázs, a lódarázs bemutatására kerül 
sor. Szerencsére falunk belterületén 
elvétve lehet látni. Igen nagyméretű, 3 
cm körüli. Szárnyának zúgása is sok-
kal mélyebb, mint akár a padlás dará-
zsé, vagy a földi üregekben tanyát verő 
német, vagy szász darázsé. Mintázata 
jellegzetes darázs minta. Az áttelelt 
királynő tavasszal kolóniát alapít. 
Fészkét előszeretettel építi faodúkba, 
ritkább esetekben ereszek alá. Inkább 
mondható erdőlakónak. A fészek igen 
terjedelmes, anyagául rendszerint fűz-
fák élő kérgét használja, amit erős rá-

gójával hánt le. A többi darázs elhalt 
fák szürke anyagát a lignit építi be. 
Sokszor lehet látni amint rágásukkal 
gyűjtik be az építő anyagot. Aránylag 
az ember közelségét jól tűrik, spontán 
nem támad, csak ha a fészke van ve-
szélyben. Ezért ne piszkáljuk. Fullánk-
ja, mint a többi darázsnak többször 
használatos. Szúrása igen fájdalmas és 
veszélyes. A darázscsípést is jól tűrő 
embereknek is ajánlatos szúrás esetén 
orvoshoz fordulni, főleg ha a fejet, 
vagy a nyakat érte szúrás. Eredetileg 
Európában és Ázsiában van a hazája, 
de Amerikába is elterjedt, behurcolás 
révén. A kifejlett darázs elsősorban 
nektárral, gyümölccsel, esetleg lopott 
mézzel táplálkozik. A lárvákat viszont 
hússal etetik, nagyrészt rovarokat fog-

nak. A kisebb legyektől kezdve elfogja 
a méheket, sőt a többi darázsfaj is szere-
pel étlapján. Megeszi a dögöt is. Nagy 
pusztítást tud végezni a méhek között, 
mivel ellene nem tudnak védekezni, 
leszámítva azt a néhány példányt, amit 
megsütnek. Egy kifejlett kolóniának 
naponta akár fél kilogramm húsra is 
szüksége van.  Természetes ellensége 
alig akad. A méhészek által nem ked-
velt gyurgyalag végez nagy pusztítást 
közöttük. A borz is szívesen lakmá-
rozik a darázslárvákból. Ok nélkül ne 
pusztítsuk.                                 -szerk-
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Tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében
A Bács-Kiskun megye területén 

lévő erdőkre és fásításokra, valamint 
ezek határaitól számított kétszáz mé-
teren belüli területre, 2018. június 1-
től általános tűzgyújtási tilalom van 
érvényben.

Tilos a tűzgyújtás a kijelölt 
tűzrakó helyeken, valamint a köz-
út és vasút menti fásításokban, 
továbbá a parlag- és gazégetés is. 
Az erdőben kirándulók, a mező-
gazdasági területeken dolgozók, a 
közúton és vasúton utazók foko-
zottan figyeljenek arra, hogy égő 
cigarettacsikket és dohányneműt 
ne dobjanak el, azt minden eset-
ben oltsák el.

A tűzvédelmi korlátozások meg-
szegése bírsággal sújtható, amely - 
az okozott károk megtérítésén felül 

- az előidézett káresettől függően 20 
ezer forinttól 3 millió forintig is ter-
jedhet.

Ugartyúkot mentettek a Kiskunságban
Sérülésből felépült ugartyúkot en-

gedtek szabadon a Dunatetétlen mellet-
ti Böddi széken, a Kiskunsági Nemzeti 
Park területén, a Nemzeti Park mun-
katársai. A fiatalabb generációnak már 
ismeretlen ez a madár, legfeljebb állat-
kertekben lehet látni. Ennek a nagyobb 
méretű galamb nagyságú madárnak 
még alig néhány évtizede jellegzetes 
trillázásától voltak hangosak a langyos 
tavaszi, koranyári esték, még környe-
zetünkben is. Semmi köze a tyúkhoz, 

mert a lilefélékhez tartozik. Nevéből 
eredően a talajszinti növényzettel gyé-
ren benőtt területek adnak neki ott-
hont. Szikes legelők, homokos, buckás 
ugarok, esetleg ritkás gabonatáblák. 
Alakja robosztus, szokatlanul nagy 
fejjel, nagy sárga szemekkel. Csupasz 
talajra rakja egy-két tojását. A legelé-
sző állatok kikerülik fészkét. Vonuló 
madár. Magyarországon alig 50-100 
költő párra becsülik állományát. Foko-
zottan védett faj, eszmei értéke félmil-

lió Ft. Több-
ször állt már 
a kipusztulás 
határán, min-
dig sikerült 
újra betelepí-
teni. Óvjuk, 
védjük ter-
mészetünket, 
természeti értékeinket, hogy unokáink 
is tudjanak gyönyörködni benne.

-vecsei-



2018. június                               SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                   11. oldal

Habos mákos lepény
HOZZÁVALÓK 
a tésztához: 18 dkg finomliszt, fél csomag 
sütőpor, 12 dkg Rama sütőmargarin, 2 
tojássárgája, 5 dkg porcukor, 1-2 evőkanál 
tejföl
a tepsi kikenéséhez: Rama sütőmargarin, 
finomliszt
a töltelékhez: 25 dkg őrölt mák, 5 közepes alma, 25 dkg por-
cukor, 3 evőkanál sárgabarackíz
a tetejére: 3 tojásfehérje, 20 dkg kristálycukor, 2-3 evőkanál 
zsemlemorzsa.
1 A lisztet a sütőporral összeforgatjuk, a margarinnal elmor-
zsoljuk, majd a tojások sárgájával, a porcukorral és annyi 
tejföllel, amennyit fölvesz, rugalmas tésztát gyúrunk belőle. 
Letakarva, hűtőszekrényben pihentetjük két órán át.
2 Ezután enyhén meglisztezett gyúrólapon tepsi nagyságúra 
ellapítjuk, majd margarinnal kikent, liszttel behintett tepsibe 
fektetjük. Előmelegített sütőben, a közepesnél kicsit kisebb 
lánggal (170 C, légkeveréses sütőben 155 C) kb. 12 perc alatt 
elősütjük, azaz félig megsütjük.
3 A mákot tálba szórjuk, a megmosott almát ráreszeljük, majd 
a porcukorral és a barackízzel összekeverjük. Egyenletesen 
az elősütött tésztára halmozzuk, és kb. 15 percre a sütőbe 
visszatoljuk.
4 A tojásfehérjét kemény habbá verjük, a vége felé aprán-
ként a cukrot is beleszórjuk. Ezzel verjük jó keményre. A 
zsemlemorzsát a mákos lepényre szórjuk, a cukros tojáshabot 
rásimítjuk.  A sütőbe visszatoljuk kb. 20 percre, de már csak 
a legkisebb lánggal (60-70 C) sütjük, pontosabban szárítjuk 
tovább. Fontos, hogy szép fehér maradjon rajta a hab. Amikor 
kihűlt, forró vízbe mártott késsel fölszeleteljük.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK Május időjárása
Szép nappal köszöntött ránk a május, igazi majálisozó 

idő volt. A hónap első harmadában szokatlanul meleg, 25-
30 C fokok között mutattak a hőmérők. Némi kis enyhülést 
a Fagyosszentek hoztak, ekkor az átlagos körül alakultak a 
nappali maximumok, úgy 20 C fok körül. Szerencsére el-
maradtak az erős hajnali lehűlések.  Az utolsó 10 nap újra, 
igen meleg volt, megint 30 C fok körül alakult a hőmér-
séklet. A szokatlanul meleg nappalok, és a csapadékhiány 
meglátszik az őszi gabonák fejlődésében, rövidek lettek a 
szárak, a kalászok. Jó terméskilátásokra csak a mélyfekvé-
sű területeken lehet számítani. Persze meg kell jegyezni, 
hogy sokat számít a gazda szaktudása is. Valahogy a földi 
eper termesztők is elégedetlenkedtek a terméssel. A tavaszi 
csapadékbőség májusra átment hiányba, nem részesültünk 
áldást hozó, aranyat érő záporokban, zivatarokban. Csapa-
dékviszonyok: 8-án 3,1 mm, 10-én 5,6 mm, 14én 4 mm, 
15-én 8,4 mm, 24-én 1,2 mm, 26-án 5,5 mm. Összesen 27,8 
mm. A sok évi átlag: 54 mm. Júniusban az átlag 72 mm.

Vecsei

Anyakönyvi hírek
Született: Homoki-Szabó Lili 2018. 
05. 31., anyja neve: Drahos Tímea.

Házasságot kötött: Farkas Lajos és 
Száraz Zsófia 2018. 05. 26-án.

Elhalálozott: Dobi János élt 73 évet, 
Turkevi-Nagy Sándor élt 85 évet, Gu-
lyás Ferenc élt 57 évet, Rohács Mi-

hályné élt 82 évet.

ÁRVALÁNYHAJ
Néhány éve adtam hírül, hogy néhány árvalányhaj 

bokrot találtam pusztánk egyik keleti részén. Ismét újabb 
lelőhely került elő a Kocséri határ mellett, egy nagyobb 
erdei tisztáson. Hazánkban több helyen előfordul, szereti 
a sztyeppés karsztos területeket.

Ez a növény a magyar népnek kedvence, versekben, 
nótákban sokszor szerepel. A tiszta ártatlanságot szimbo-
lizálja. A búcsúk elmaradhatatlan velejárója volt, sokszor 
színesre festve. A legények a kalapjukhoz tűzték. A népi 
hiedelem szerint ezek a legények kapták meg a legszebb, 
legcsinosabb lányokat.

A növény elég sivár, még az állatok sem legelik ér-
des szára, és értéktelen beltartalmi értéke miatt. Szépsége 
kalászhányás után bontakozik ki hófehéren ring a mező. 
Igen agresszív évelő növény, ahol egyszer megveti a lá-
bát, ott rohamosan terjed, leginkább szél útján. A mag 
végén levő hosszú bóbita segítségével a légáramlat fel-
kapja, és messzire viszi. Talajt érve a bóbita segítségével 

a hegyes mag a talaj fúródik, és megfelelő élettér esetén 
újabb telepet hoz létre. Védett növény!

Kép és szöveg:Vecsei.



Vastag száraz akác 3.700 Ft/q
Vékony akác 3.300 Ft/q
Vegyes akác 3.500. Ft/q

Tölgy 2.900 Ft/q-tól
Nyárfa 2.100 Ft/q

Gyümölcsfa 2.900 Ft/q
vágva, házhoz szállítva eladó
(A házhoz szállítás ingyenes)

T: 0620/520-0081, 0620/415-0842

FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés ese-
tén lehetséges. A cikkeket lehetőleg elektronikus formában kérjük a szerkesztőség 
címére: sztkhirmondo@gmail.com 
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók 
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiakban 10.- Ft 
szavanként. Nem előfizetőknek 20.- Ft szavanként. A keretes hirdetés az alábbi 
táblázat szerint. Eltérés az előfizetők részére 50% kedvezmény. A hirdetést 
minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árának befizetését a Polgármes-
teri hivatal pénztárában, vagy az újság szerkesztőjénél lehet.  
Hirdetési tarifák
1/1 oldal  230x180 mm 10000. Ft.
1/2 oldal (álló, fekvő) 180x125 mm 6000. Ft.
1/4 oldal (álló, fekvő) 125x90 mm 5000. Ft
1/8 oldal  90x60 mm 3000. Ft.
1/16 oldal  60x45 mm   1000. Ft
A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák. Számlaszám a befizetésekhez: 
11732208-15338246

sZEnTkIRÁLYI HÍRMOndÓ
független közéleti lap

Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály 
Község Önkormányzata. Felelős kiadó: 
Szabó Gellért polgármester, telefon: 
76 597 011, E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu. Felelős szerkesztő: 
Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325. 
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna, 
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres 
Ambrusné, Takácsné Kis Márta, Varjúné 
Széchenyi Marianna, Vörös Boglárka, 
Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi 
Ferenc, Molnár Zsolt plébános, Szabó 
Gellért polgármester. Szerkesztőség 
címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, 
telefon: 06 76 597 011, E-mail: sztkhir-
mondo@gmail.com.
Készül 350 példányban. Nyomda: 
Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 06 
76 441 519, Felelős vezető: Tóth Géza.
További információk a www.szentkiraly.
hu honlapon.

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szom-
szédos településeken szántót, le-
gelőt, kaszálót vásárolnék vagy 
bérelnék. Bencsik Jenő telefon: 
06-20/9424-219

* Szentkirályon 3 helyrajzi szá-
mon 10 és fél hektár legelő eladó. 
Érdeklődni a 70/442-7008-as te-
lefonszámon.

Csillagos égbolt
júniusban

Nevezetes napja a hónapnak a 
nyári napforduló, mely az idén 21-ére 
esik. Eddig hosszabbodnak, ezután 
már csökkennek nappalok.  21-én a 
Nap 15 óra 32 percig van a horizont 
fölött, míg az éjszaka 8 óra 26 percig 
tart. Sokfelé népszokás, hogy ezt az 
éjszakát vigassággal töltsék. Földünk 
bolygótestvérei közül a Vénusz 3 órá-
val nyugszik Naplemente után. A Jupi-
ter egész éjszaka látható. Érdemes egy 
közepes kézi távcsővel is megnézni, 
hiszen megláthatjuk négy legnagyobb 
holdját. A Szaturnusz Naplemente után 
kel. Csak egy jobb minőségi csillagá-
szati távcsővel láthatjuk meg a gyű-
rűjét. A Mars éjfél körül kel, feltűnik 
vörös színével.

-szerk-


