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A képviselő-testület májusi ülésén történt
A képviselő-testület május 27. napján 

tartott ülést, melyen valamennyi képviselő 
jelen volt. 

Az első napirendi pontban a képviselő-
testület az óvodai vezető állásra beérkezett 
pályázatokat bírálta el. Három pályázat ér-
kezett az álláshirdetésre de 1 pályázó vis-
szavonta a pályázatát így csak két pályázat 
került a testület elé. Agárdiné Kovács Ani-
kó és a jelenlegi óvodavezető Hádingerné 
Harnos Ildikó szakmai programját vélemé-
nyezhette a képviselő-testület. Szabó Gel-
lért polgármester mindkét pályázónak adott 
lehetőséget, hogy a beadott pályázatukat 
kiegészítsék. A pályázók kérdésekre adott 
válaszai után a polgármester ismertette a 
véleményezésbe kötelezően bevonandó al-
kalmazotti közösség, és a szülők közössé-
ge állásfoglalását, melyben mindkét szer-
vezet Hádingerné Harnos Ildikó szakmai 
programját támogatta. A képviselő-testület 
titkos szavazáson többségi véleménnyel 
megválasztotta újra 5 évre Hádingerné 
Harnos Ildikót az Óvoda vezetőjévé. 

Második napirendi pontban az Önkor-
mányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítását tár-
gyalták. Szabó Gellért elmondta, hogy a 
bevételi és a kiadási főösszeg évközi válto-
zása miatt szükséges a rendeletmódosítás. 
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta 
a rendeletmódosítást. 

A harmadik napirendi pontban a Ho-
mokhátság Nonprofit Kft. 2018. évi gaz-
dálkodásáról szólt. Pullai Béla ügyvezető 
elmondta, hogy a NpKft. kiadási összege 
magasabb, mint a bevételi, így az egyen-
leg 1.152 ezer forint veszteség. Tavaly 15 
főt foglalkoztatott a NpKft, jelenleg 18 fő 
az alkalmazottak száma. A legtöbb mun-
kát az önkormányzatnak végzik, úgy az 
étkeztetés, mint a bölcsődei ellátás, vagy 
a településüzemeltetés terén. A képviselő-
testület egyhangúan elfogadta a Homok-
hátság Nonprofit Kft. 2018. évi zárszám-
adását. 

A következő napirendi pontban az 
önkormányzat 2018. évi gazdálkodásá-

ról szóló rendelet-tervezet (zárszámadás), 
illetve ez ehhez kapcsolódó kincstári és 
belső ellenőri jelentés megtárgyalása tör-
tént. Szabó Gellért polgármester elmond-
ta, hogy ezt megelőzően a Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2018. évi zárszámadását 
már tárgyalta úgy Szentkirály, mint Tisza-
ug képviselő-testülete, amit mindkét testü-
let a folyó év január 29-i együttes ülésén 
fogadott el. A zárszámadási rendelet-terve-
zethez csatoltuk a belső ellenőr 2018. évi 
állami hozzájárulások ellenőrzéséről szó-
ló jelentését, valamint a Magyar Állam-
kincstár ugyanezen időszakra vonatkozó 
ellenőrzési jelentését is. Míg az első po-
zitív megállapításokat tartalmaz, addig ez 
utóbbi számos ajánlást fogalmaz meg, me-
lyek teljesítéséhez intézkedési tervet kell 
készíteni. A képviselő-testület elfogadta az 
önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról 
szóló rendeletet és a két ellenőrzési jelen-
tést. 

Az ötödik napirendi pontban a helyi 
szociális rendeletet módosította a testü-
let, amely az ápolási díj jogosultságának 
feltételeit érintette. A képviselő-testület 
4 igen szavazattal, 2 fő tartózkodása és 1 
ellenszavazat mellett elfogadta a rendelet-
módosítást. 

A hatodik napirendi pontban a Család- 
és Gyermekjóléti szolgálat 2018. évi mun-
kájáról számolt be Pekár Renáta család-
segítő. Elmondta, hogy 2 védelembe vett 
gyermek van jelenleg. A Szolgálat segít-
ségnyújtását egyébként évről-évre növek-
vő számban igénylik. A képviselő-testület 
elfogadta a beszámolót. 

A hetedik napirendi pontban az Ön-
kormányzati hivatal és a tanyagondnoki 
szolgálatok működéséről volt szó. Az Ön-
kormányzati hivatal beszámolóját dr. Lajos 
Krisztina jegyző készítette. A hivatali köz-
tisztviselői létszámban és személyekben 
változás, hogy Szentkirályon 2018. őszétől 
Varjúné Széchenyi Marianna nyugdíjazása 
megtörtént, munkakörét főként Kiss Emí-
lia látja el adó szakterületen. Tiszaugon 
Horváth Istvánné ment nyugdíjba, szociá-

lis munkakörét Szőnyi Diána végzi. Vörös 
Boglárka átszervezéssel áthelyezésre került 
a mini bölcsődébe. Hozzátette, hogy hiva-
tal önkormányzatot támogató munkája je-
lenti a nagyobb feladatot a hatósági ügyek 
mellett. Hozzátette, hogy az iktatott ügy-
iratok száma az előző évihez képest 60 %-
kal több volt. Szabó Gellért polgármester 
megköszönte a jegyzőasszony és a hivatali 
dolgozok áldozatos munkáját, a képviselő-
testület pedig elfogadta a beszámolót. Eb-
ben a pontban tárgyalták a két tanyagond-
nok Kovácsné Lázár Ilona és Deák Béla 
beszámolóját is. Mindkét tanyagondnok 
beszámolóját elfogadta a testület. 

A nyolcadik napirendi pontban Ku-
tasi Ferenc településfejlesztő beszélt a 
bölcsődeépítési pályázatról. A Pénzügy-
minisztériumhoz benyújtott pályázatunk 
hiánypótlása-átdolgozása megtörtént. En-
nek eredményeként jó esélyünk van pozi-
tív bírálatra. Érkezett viszont egy értesítés, 
mely szerint jelentős túligénylés tapasztal-
ható ezen a pályázati kereten, ezért dolgoz-
zuk át a pályázatot megyei TOP forrásokra. 
Ez a pályázat, az előző 85 %-os támogatá-
sával szemben 100 %-os támogatottságú, 
azonban olyan költségelemeket is kell tar-
talmaznia, melyek az első pályázatban nem 
szerepeltek. Eredetileg ebbe a keretbe nem 
fértünk volna bele, de időközben plusz 
forrást tettek ide, és változtatták a pályá-
zati feltételeket is. Az előkészítő-pályáza-
tíró-projektmenedzsment munkát a Bács-
Kiskun Megyei Területfejlesztési Npkft. 
végezné, melyre konzorciumi formában 
van lehetőség. Hozzátette, hogy szerinte 
a TOP-os pályázat kedvezőbb lenne szá-
munkra. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a TOP-os pályázatot nyújtsuk be, és a 
konzorciumi szerződést kössük meg a Me-
gyei Önkormányzattal.

Az Egyebek napirendi ponton belül el-
fogadta a képviselő-testület a Kecskeméti 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság múlt évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót, majd 
szociális ügyekkel a napirendjén zárt ülé-
sen folytatta munkáját.

Szokásos évi közmeghallgatását a képvi-
selő-testület május 31-én tartotta a Faluház-
ban.

Szabó Gellért polgármester először a 
fontosabb népességi adatokat ismertette. 
Eszerint 2018-ban ismét csökkent Szentki-
rály állandó népessége. Igaz ugyan, hogy az 
ún. vándorlási egyenleg pozitív, mert ket-
tővel többen költöztek be, mint szüntettek 
meg lakóhelyet, ám a születések-halálozások 
aránya 17:32, így a folyó évet csak 1929 la-

kossal kezdtük. A települési korfa a környe-
ző települések adatainak összevetése után 
a nyugdíjas korúak aktív korúakra vetített 
arányát tekintve kedvező, ám a 14 év alattiak 
tekintetében már nem.

Ezután ismertette a képviselő-testület 
múlt évi munkájának főbb mozzanatait, majd 
a 2018. év főbb gazdálkodási mutatóit és a 
2019-es terveket, fejlesztési elképzeléseket.

Szó volt még a Szentkirályért Közalapít-
vány éves tevékenységéről is.

A lakossági érdeklődők a Magyar Falu 
Program felől kérdezték a polgármestert, il-
letve néhány ingatlan esetében a közterületre 
az úttest közelébe kihelyezett kövek veszé-
lyére hívták fel a figyelmet. 

A polgármester ígéretet tett arra, hogy 
a Programban nyíló pályázati lehetőségeket 
figyelemmel kísérik, és erről tájékoztatják is 
a lakosságot, a zöldfelület balesetveszélyes 
megvédésének megszüntetésére pedig fel-
szólítják az érintett ingatlantulajdonosokat.

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

2018. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója és közhasznúsági melléklete
1.) Számviteli beszámoló
MÉRLEG
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ezer forintban
A. Befektetett eszközök                17.322
II. Tárgyi eszközök                 17.322  
B. Forgóeszközök                 74.908
II. Követelések                      281
III. Értékpapírok                 71.620
IV. Pénzeszközök                   3.007 
C. Aktív időbeli elhatárolások                              0
Eszközök összesen:                 92.230

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
D. Saját tőke                 84.674
II. Tőkeváltozás/eredmény                84.803
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből       -129
E. Céltartalékok                                            0
F. Kötelezettségek                                            0
G. Passzív időbeli elhatárolások                   7.556
Források összesen                                   92.230

EREDMÉNYKIMUTATÁS 
1. Értékesítés nettó árbevétele                     31.788 
2. Aktivált saját teljesítmények értéke                  0
3. Egyéb bevételek                                     9.047
ebből támogatás (1 %)                      629
          adomány                                    8.418
4. Pénzügyi műveletek bevételei                  2.165
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)                 43.000
6. Anyagjellegű ráfordítás                  3.623
7. Személyi jellegűráfordítások                   4.524
8. Értékcsökkenési leírás                  4.136
9.Egyéb ráfordítások                                   30.846 
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása                      0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)      43.129
ebből közhasznú tevékenység ráfordításai  30.846  
C. Adózás előtti eredmény (A–B)                   -129
12. Adófizetési kötelezettség                          0
D. Adózott eredmény (C-12)                   - 129
13. Jóváhagyott osztalék                         0
E. Tárgyévi eredmény (D–13)                        - 129

2.) Költségvetési támogatás felhasználása
A Kuratórium a 2018. évben költségvetési 
támogatásként az szja 1 %-ának adózók által 
történő rendelkezéséből kapott 629.345.- fo-
rintot a 2019. évi ösztöndíjpályázatok kiadá-
saira rendelte felhasználni.

3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatás
Nyitó pénzkészlet 73.628 e Ft pénzeszköz
Bevételek 
Alaptevékenység                                  31.788 e Ft
Egyéb bevétel            9.047 e Ft
ebből - támogatás (1%)                          629 e Ft 
          -  adomány                             8.418 e Ft
Kamat (hozam)                             2.165 e Ft
Összesen:              43.000 e Ft

Kiadások
Anyagjellegű ráfordítás                          3.623 e Ft                      
Személyi jellegű ráfordítás           4.524 e Ft 
Egyéb ráfordítások                           30.846 e Ft
Értékcsökkenés            3.008 e Ft
Összesen                                              42.001 e Ft

Záró pénzkészlet 2018. december 31-én 
74.627 e Ft pénzeszköz.

Követelések értéke 2018.december 31-én 
281 e Ft.

A Közalapítvány ingatlan és ingó vagyonát 
a tárgyi eszköz nyilvántartás tartalmazza, 
melynek értéke: 17.322 ezer Ft.

4.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
A Közalapítvány a Szentkirály községi ön-
kormányzat közfeladataihoz az alábbi támo-
gatásokkal járult hozzá:

szociális tevékenységre           870 e Ft
nevelés-oktatás céljára           662 e Ft
Összesen:                                 1.532 e Ft

5.) Központi költségvetési szervtől kapott tá-
mogatás összege 629 e Ft (szja 1 %-ból).  
Kisebbségi önkormányzattól, települési ön-
kormányzattól vagy azok társulásától, az 
egészségbiztosítási alaptól és ezek szerveitől 
támogatást a közalapítvány nem kapott.

6.) A vezető tisztségviselők sem pénzbeli, 
sem egyéb juttatásban (munkabér, tisztelet-
díj, költségtérítés, megbízási díj, kölcsön, 
természetbeni juttatás, szolgáltatás) nem ré-
szesültek.

7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid 
tartalmi beszámoló. 
A Szentkirályért Alapítványt a Bács-Kiskun 
Megyei Bíróság 1990. október 18-án kelt vég-
zésével jegyezte be, amely 1994. október 4-től 
közalapítványi minősítést kapott. Az új Ptk. és 
a civil szervezetekről szóló törvények szerinti 
nyilvántartásba vételt a Kecskeméti Törvény-
szék 2015-ben hozott Pk.61.065/1990/69. szá-
mú Végzésével emelte jogerőre.
Az Alapítvány fő tevékenységként a községi 
önkormányzat közútjainak fenntartását végzi, 
amely az alapító okirat módosításával 2017. 
április 19-től kiegészült a „Szentkirály telepü-
lési közösségének erősítése a lakosság egymás 
közötti kapcsolattartását, a mindennapi ügyek 
bonyolítását támogató infokommunikációs 
lehetőségek biztosításával, különös tekintet-
tel az elektronikus ügyintézés terjedésének 
elősegítésére” céllal, továbbra is megtartva az 
önkormányzat közszolgáltatásaihoz történő 
pénzbeli hozzájárulást.
Az adományok gyűjtése tekintetében az összes 
befizető száma 464 volt a tárgyévben. Kamat-
bevételünk az átmenetileg szabad pénzeszkö-
zeink befektetési jegyekben teljesített hoza-
mának köszönhetően 2.165 ezer forint volt. 
Ezen felül az önkormányzati intézmények 
működését is segítettük. 
Az év folyamán színházbérlet vásárlása (100 
ezer), valamint 49 tanulónak tandíj átvállalása 
szerepelt támogatott céljaink között. 
Fentieken túl pályáztatás útján az elmúlt év-
ben 17 kiváló képességű középiskolás, illetve 
főiskolás-egyetemi hallgató kapott ösztöndíjat 
összesen 635.000.- Ft összegben. 
A kuratórium az év folyamán 5 alkalommal, 
a Felügyelő Bizottság 1 alkalommal tartott 
ülést. A határozatképesség minden alkalom-
mal biztosított volt, az átlagos részvételi arány 
91 %.

Jóváhagyva a 3/2019. (V.30.) Közal határo-
zattal.

Községünk legszebb utcája lett
Régóta várt új burkolatot kapott az 

Ifjúság utca. Sokadik nekifutásra a Bel-
ügyminisztériumhoz benyújtott pályá-
zatunk sikeres elbírálást kapott, 50%-os 
támogatással. A másik 50%-ot Önkor-
mányzatunk biztosította. Az útfelújítás 
270 m hosszon, 5 m szélességben történt, 
melyet a Kecskeméti székhelyű Rimai 
Útépítő Kft. végzett. A teljes bekerülési 
költség 21.810.980 Ft. Az új aszfaltsző-
nyeg nem éri el a kecskeméti utat, mivel 
az egykori Hétvezér Fogadó és a bolt 
előtt húzódó terület az Állam tulajdona, 

és az Állami Közútkezelő hatáskörébe 
tartozik. Nagyon szép az utcakép: rende-
zettek, gondozottak az előkertek. Most 
már csak az ott lakóktól függ, hogy so-
káig ilyen is maradjon. Vecsei.
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A hungarikum 
a magyarság csúcs-
teljesítményét jelölő 
gyűjtő fogalom. A ki-
fejezés mára hétköz-
napjaink részévé vált, 
ismerjük, büszkék va-
gyunk a kincseinkre. 
De hogyan lesz egy 

nemzeti értékből hungarikum?
Egy kis történelem: A kétezres évek 

elején útjára indult egy mozgalom, amely 
a magyarság értékeit kívánta összegezni, 
rendszerezni. A kezdeményezést társadalmi 
és szakmai egyeztetések követték, ennek 
eredményeként született meg 2012-ben a 
magyar nemzeti értékről és hungarikumok-
ról szóló törvény. Célja, hogy megfelelő 
jogi keretet adjon a magyarság egésze szá-
mára fontos értékek megőrzéséhez, ezzel is 
segítve, hogy szélesebb körben megismer-
jük, jobban értékeljük ezeket a kincseket.

Mi számít értéknek? 
A nemzeti érték fogalma: a magyarság 

és a magyarországi államalkotó nemzetisé-
gek tevékenységéhez, termelési kultúrájá-
hoz, tudásához, hagyományaihoz, a magyar 
tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemze-
tünk történelme, valamint a közelmúlt so-
rán felhalmozott és megőrzött minden szel-
lemi és anyagi, természeti, közösségi érték 
vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz 
kapcsolódó materiális vagy immateriális 
javakat magába foglaló tájérték, amely ta-

núskodik egy emberi közösség és az adott 
terület történelmi kapcsolatáról.

Érték, vagy hungarikum?
Minden hungarikum nemzeti érték, de 

nem lehet minden nemzeti érték hungari-
kum. Nemcsak az országos ismertségű, a 
magyarság csúcsteljesítményeként számon 
tartott hungarikumok számítanak „igazi” 
értéknek. Egy település közössége számára 
a saját, helyben megtalálható értékei fonto-
sak igazán, ezek azok, melyeket már az őse-
ink is ismertek, a mostani lakosok számára 
is meghatározóak és szeretnék, ha unokáik 
is ismernék, mert a sajátjuknak vallják azt, 
büszkék rá, függetlenül attól, hogy a tele-
pülés határain túl élők sosem hallottak róla. 
Bármely érték, mely a helyiek számára je-
lentőséggel bír, bekerülhet a helyi telepü-
lési értéktárba, vagy a több település által 
létrehozott tájegységi értéktárba.

A hungarikummá nyilvánítás egy alul-
ról építkező többlépcsős folyamat. Ha 
valaki úgy gondolja, hogy egy termék, 
módszer, természeti jelenség, stb., nemzeti 
érték, akkor azt fel kell venni a település 
vagy tájegység értéktárába, illetve, ha nem 
helyhez köthető, akkor az ágazati értéktá-
rak valamelyikébe. Amennyiben a már fel-
vett nemzeti érték megyei jelentőségű, úgy 
a megyei értéktárhoz kell felterjeszteni. 
Innen kérelem útján kerülhet a Hungariku-
mok Gyűjteményébe. Ez alól kivételt ké-
peznek a hungarikummá minősített UNES-
CO világörökségei.

Hányan vannak? Jelenleg 70 hungari-
kum van a listán, ezeket különböző kategó-
riákba sorolhatjuk: 

Agrár- és élelmiszergazdaság: törköly-
pálinka, paprikaőrlemények, többféle kol-
bász, szalámi, a makói hagyma, a fröccs, 
számos hazai borfajta, a magyar pásztor-
vadász kutyafajták.

Egészséges életmód: vitaminkészít-
mények, natúr kozmetikumok, kozmetikai 
termékek, a Magyar Védőnői Szolgálat, 
Hévízi Gyógyászat.

Ipari és műszaki megoldások: a Kürt 
adatmentés, a Zsolnay porcelán és kerámia, 
Neumann János életműve.

Kulturális örökség: táncház módszer, 
busójárás, matyó népművészet, történelmi 
utcák, városnegyedek, folyópartok, a Pan-
nonhalmi Bencés Főapátság, a Hortobágyi 
Nemzeti Park, a magyar operett, halasi 
csipke, kalocsai festés - pingálás, magyar 
nóta, Kodály-módszer.

Sport: Puskás Ferenc életműve.
Természeti környezet: Aggteleki karszt-

barlangok, kaptárkövek és a bükk-aljai kő-
kultúra.

Túrizmus és vendéglátás: karcagi bir-
kapörkölt, Gundel örökség, tiszai és bajai 
halászlé, gulyásleves.

Épített környezet: Torockó épített örök-
sége.

Legyünk büszkék, és vigyázzunk rá-
juk!

Margó néni

Hol teremnek a Hungarikumok?

Egy kis robotika
Osbáth Barna a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola informati-
ka tanára az EFOP-3.2.3.-17 Digitális környezet a köznevelésben című pályázatban 
beszerzett eszközökkel (WeDo 2.0 LEGO robotkészlet, tabletek) két interaktív órát 
tartott iskolánkban. Az 5. osztályosok kerültek abba a szerencsés helyzetbe, hogy a 
program segítségével megismerkedhettek a robotika alapjaival (pts, programozás)
A szentkirályi gyerekek nevében köszönjük Osbáth Barnának ezt a lehetőséget!

Emlékjel avatás
Emlékjelet avatunk

június 22-én szombaton
18 órai kezdettel

Dr. Beszterczey Gyula
egykori körzeti orvosunk,
háziorvosunk emlékére

a Művelődési házzal 
szembeni parkban.
A Doktor Úr 36 évig
szinte éjjel-nappal

fogadta a betegeket.
Az avatásra várjuk

községünk lakosságát.
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gARAbOnciÁs diÁk
447 lovaskocsi és 152 darab 

népkönyvtári könyv

Bizony, a helytörténeti kutatásban 
az a szép, ahogyan írtuk volt, hogy rit-
kán zárul le egy-egy történet. Az egyik 
adat vonzza a másikat. A hagyomány 
bizonyítékaként mutattuk be előzőleg, 
hogy a Vágó János Gazdakör elődjeként 
működött Kecskemét-Felsőszentkirá-
lyi Gazdasági és Olvasókör már 1927-
ben komoly március 15-ei ünnepséget 
rendezett. Nos, ezentúl, ehhez hozzá 
kell tennünk, hogy: 1927-ben is. Azóta 
ugyanis még korábbi adat került elő. 
A Kecskeméti Lapok című, független 
politikai napilap, 1913. március 23-ai 
száma a következő kis hírt hozta: „Ün-
nepély Szentkirályon. A felsőszentki-
rályi Gazdasági és Olvasókör szép szá-
mú hallgatóság előtt tartotta meg márc. 
15-iki ünnepélyét. Az ünnepély műsora 
felolvasásokból és szavalatokból állott. 
A szép műsor összeállítása a kör elnök-
ségének az érdeme.”  

A régi napilapokat tallózva, pezs-
gő élet érzékelhető Szentkirálypusztán. 
Nemcsak a Felsőszentkirályi Gazdasági 
és Olvasókör alakult meg a Nagy Hábo-
rú előtt, hanem több, másik is. A Kecs-
keméti Napló című független politikai 
napilap 1913 áprilisában tájékoztatott 
arról, hogy megalakult a Kecskemét-
Felsőszentkirályi Katholikus Olvasókör. 
1913 augusztusában pedig azt olvashatta 
a közönség, hogy: „A felsőszentkirályi 
kath. Olvasókör megalakítása után az al-
sószentkirályi gazdálkodó katholikus la-
kosság körében is dicséretes mozgalom 
indult egy kath. Olvasókör megalakítá-
sa iránt. Ez a megalakítandó Olvasókör 
lesz hivatva nemcsak az ottvaló lakosság 
kulturális szükségleteit ellátni, hanem a 
társadalmi érintkezés fokozása és rend-
szeressé tétele által megteremteni egy 
olyan kört, ahol a fárasztó napi munka 
után szellemi felüdülést is találhat és 
művelődésére megfelelő alkalmat talál.  
A mozgalom intézőinek első gondja az 
alakítandó Olvasókör részére megfele-
lő tőkét összehozni. E célból folyó hó 
20-án, Szent István napján az alsószent-
királyi kath. Olvasókör javára táncmu-
latságot rendeztek Alsószentkirályon, 
mely napon szép anyagi és erkölcsi siker 
jegyében folyt le.”

1913 decemberében a felsőszentki-
rályi gazdakör pedig már vetítettképes 
előadást szervezett az említett lap híre 

szerint: „Vetített előadás Szentkirályon. 
Vasárnap délután a felsőszentkirályi 
gazdakör rendezésében a felsőszentki-
rályi iskola termében Kerekes József 
népiskolai felügyelő - igazgató vetített 
képekkel kisért szabadelőadást tartott a 
Magas Tátráról. Utána Grasselli Miklós 
földmíves iskolai igazgató gazdasági 
szakoktatást, majd Kiss Elemér gazd. 
egyesületi titkár a szövetkezetekről 
tartott előadást nagyszámú, különösen 
férfiakból álló hallgatóság előtt. A nagy 
figyelemmel kisért előadásokat Kubinyi 
Irénke egy szép komoly szavalattal ve-
zette be s végén egy másik víg darabot 
szavalt nagy tetszés mellett.”

A Kecskeméti Lapok-ban olvashat-
ták annak idején azt is, hogy: „Ajándék 
a szentkirályi könyvtárnak. A földmíve-
lésügyi miniszter a felsőszentkirályi 
gazdasági egyesületnek 152 kötet nép-
könyvtári könyvet s a könyvszekrény 
céljaira 20 koronát ajándékozott.”

1913 júniusában a következő érde-
kes hír jelent meg a Kecskeméti Napló 
hasábjain: „Jubiláló szülésznő. Minden 
huszonöt év, melyet valamely foglal-
kozásban valaki hasznos és becsületes 
munkával eltölt, megérdemli a jubileu-
mot. Deskó Pálné szül. Dercsényi Aran-
ka 25 éve működik, mint szülésznő, 
ebből 21 évet Kecskemét város szolgá-
latában, Pusztaszentkirályon töltött el, 
mint városi szülésznő. Ezt az alkalmat 
a szentkirályi asszonyok az érdemes 
szülésznő ünneplésére kívánják fel-
használni. Kérésükre Szent Péter és Pál 
apostol fejedelmek ünnepén, e hó 29-én 
a szülésznő megüli 25 éves működése 
jubileumát, mely alkalomból szinielő-
adással egybekötött táncvigalom lesz 
Felső-Szentkirályon, a bábaház udvarán 
felállítandó lombsátorban. A befolyó 
tiszta jövedelem a tüdővész ellen véde-
kező kecskeméti egyesület javára van 
szánva. A szinielőadással egybekötött 
táncvigalom e hó 29-én, délután 4 óra-
kor kezdődik.”

S az igazán nagy hír a szentkirályi 
vasút kérdése volt a Nagy Háború előtt.  
A Kecskeméti Napló 1914 márciu-
sában így írt: „Még egyelőre csak az 
óhajtások birodalmában van egy má-
sik, gazdasági szempontból azonban 
aránylag talán a legelőnyösebb vasút-
vonalnak, a Kecskemét-Szentkirály-
kécskei keskenyvágányu vasút kérdése.  
A tervbevett vonal a Szolnoki-ország-
uton indulva el s a Félegyházi- és a 

Szentlőrinci-útak keresztezésénél elka-
nyarodna a szentkirályi erdő felé, ahon-
nan rézsut Kocsér, illetve Kécske felé 
ágazna el.” E vasúttervezésről még írni 
fogunk, persze, ma már tudjuk, hogy az 
idők viharai miatt ez nem valósulhatott 
meg. Ma meg már egy kerékpárútnak 
is örülne a község és a lakótelep népe. 
Persze, régen sem csupán emelkedett 
napokból, izgalmas tervezésekből állott 
az élet. A társadalom „zaccos” része is 
jelen volt, bőségesen találni hírt ilyen 
esetekről is:

A Kecskeméti Újság című politikai 
napilap 1909 novemberében arról írt, 
hogy négy szentkirályi fiatalember 4-
4 hónapi fogházra és pénzbüntetésre is 
ítéltettek, mert alaposan megvertek egy 
ötödik szentkirályi embert. E lap 1910. 
május 4-ei száma adott hírt egy szent-
királyi kocsmai verekedésről, Dezső 
Ferenc korcsmájából. 1911 áprilisában 
egy tiltott tanyai házibálon (azaz a ha-
tósághoz előzetesen be nem jelentett 
bál, nevezték „gyugott” bálnak is) tör-
tént véres verekedésről számolt be a lap; 
ez év augusztusában pedig a szentki-
rályi búcsún három szentkirályi és egy 
szikrai legény igyekezett egymás fejét 
beverni. 1912 februárjában Biró István 
szentkirályi mezőőr a Szentkirályi-erdő-
ben orvvadászt fogott. 1911 májusában 
Szentkirály puszta sertésvész miatt zár-
lat alatt volt, így a kecskeméti hatósági 
állatorvos elkobozta az egyik szentkirá-
lyi gazda két hízóját a vásárban, a zárlat 
miatt ugyanis nem lehetett volna sertést 
vásárba vinni. 

S ha már a felsőszentkirályi gazda-
körnek ajándékozott 52 darab népkönyv-
tári könyvet említettük, egy másik érde-
kes adat is következzék: A Kecskemét 
című – alcíme szerint közművelődési és 
közgazdasági közlöny – vasárnaponként 
megjelenő lap 1902 júniusában így kezd-
te az ev. ref. református pusztatemplom 
felavatásáról szóló tudósítását [az ev.ref. 
rövidítés jelentése: „evangélium szerint 
reformált” vagy röviden evangéliumi re-
formátus]: „A szentkirályi ev. ref. temp-
lom felavatása a múlt vasárnap fényes 
és megható ünnepe volt az ev. ref. egy-
háznak, amelyről helyszűke miatt csak 
röviden írhatunk. Temérdeken gyűltek 
össze a városból és a környékről. Csak 
az országúton és a lelkésztanyán 447 ko-
csi állott.”

Békesség veletek! A kő marad. 
--bor--
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Szeretettel közlöm az előttünk 
álló hónap liturgikus programja-
it. Június 9-én Pünkösdvasárnap 
lesz, a Szentlélek kiáradásának 
ünnepe és ezzel a nappal fejező-
dik be a húsvéti időszak, eloltjuk 
a húsvéti gyertyát és a szentély 
mellé helyezzük. 

Június 16-án lesz Szenthárom-
ság Vasárnapja. 

Június 23-án ünnepeljük Krisz-
tus Szent Testét és Vérét. A szent-
misét követően tartjuk az Úrnapi 
körmenetet. Teljes búcsút nyerhet 
az a hívő, aki templomon belül 
vagy azon kívül végzett szentsé-
ges körmeneten, elsősorban az 
Úrnapi körmeneten áhítattal részt 
vesz. 

Június 28-án Jézus Szent Szí-
vének ünnepe lesz. Mindenkit 
szeretettel várunk nem csak ezek-
re az alkalmakra, hanem minden 
áhítatra, imádságra templomunk-
ba. 

A nyár jó lehetőségeket kí-
nálhat nekünk elmélkedésekre, 
szórakozásra, dolgaink átgondo-
lására. Vannak jó és rossz emberi 
kapcsolatok. Jeremiás próféta is 
megírta, hogy átkozott, aki em-
berben bízik és áldott, aki Isten-
ben bízik. Megpróbáljuk szeretni 
minden felebarátunkat, úgy mint 
önmagunkat, de ehhez meg kell 
erősödnünk az Istenre való ráha-
gyatkozásunkban, hogy még job-
ban Hozzá láncoljuk magunkat. 
Van úgy aztán, hogy hiábavaló 
minden küzdelem a bűn ellen is, 
mert egyik nap pl. elhatározzuk, 
hogy nem káromkodunk többé és 

még sikerül is egy darabig, utána 
meg már minden a régi. Emiatt 
is akarunk Istennel élni, hogy jó 
elhatározásokat tegyünk és abban 
ki tudjunk tartani. 

Az Isten egyébként mindig 
üzen, ugyanakkor figyelmesnek 
kell lennünk és maradnunk, hogy 
pontosan miként üzen, milyen 
eseményekben és hogy hol szól 
hozzánk? Így hát bátran odaál-
lunk Isten nagyítólencséje alá. 
Észrevesszük, hogy hol haladtunk 
előre és hogy hol lassultunk le, 
vagy éppen hol fordultunk vissza. 
Ezekre a kérdésekre csak az Isten 
válaszolhat. A mi dolgunk annyi 
ebben a játékban, hogy őszinték 
legyünk önmagunkhoz. Rakjunk 
rendet magunkban és Isten segít 
majd ebben. Vegyük észre a dol-
gokat és adjunk hálát, ha valahol 
előrehaladtunk és figyelgessük a 
nagyító alatt azt, ami hiányos még 
bennünk. Isten szándéka az, hogy 
visszavezessen minket a tékozló 
fiúval az atyai házba, hogy bol-
dogabbak legyünk. A bűnökben 
mindig olyan mestert szolgálunk, 
aki nem fizet vissza soha. 

A nyár bizonyos órái lehetnek 
egyfajta lelki orvosi vizsgála-
tok. Az egyik diagnózis lehet pl. 
az Isten elfelejtése. Ez előfordul 
mindenkivel. Amikor a tékozló 
fiú távoli országban van ez Isten 
elfelejtését jelenti. Nem is az a 
baj, hogy elszórja a pénzt nőkre, 
az a gond, hogy az emlékezetét is 
elveszítette, és nem tudja milyen 
jó útja volt neki eddig. Felmerül-
het hát az a kérdés bennünk, hogy 

nem bújócskázunk-e az Istennel? 
Nem bújunk-e el hol ide, hol oda 
előle? A bűnös népet arról lehet 
felismerni, hogy az Istennel való 
párbeszéd, a Vele való kapcsolat 
meglazul. Teljesen nem felejtet-
tük el Őt, hiszen szoktunk imád-
kozni, de az ima itt csak olyan, 
mint egy mentőöv, ami abban se-
gít, hogy ne süllyedjünk el. 

Lehet még olyan diagnózisunk 
is, hogy hűtlenséget tapasztalunk 
magunkban. Krisztus azért jött a 
világra, hogy megmentse a bű-
nösöket, de tudjuk azt is, hogy 
„Addig jár a korsó…”, és lehet, 
hogy egyszer kihúzzák a szőnye-
get alólunk. A tékozló fiú bátyja 
semmivel sem különb, mint az a 
tékozló fiú, mert bár megtartotta 
a parancsokat, de gőgös lett és 
öntelt és irigy…a hűsége pedig 
csak látszat. 

Felismerhetjük magunkban a 
szeretetre való képtelenséget is, 
amikor önzésünk eltakarja az Is-
tent. Kérdezzük meg magunktól 
rendszeresen, hogy pl. ma este mit 
kell tennem? Nyugodtan szálljunk 
magunkba, nézzünk bele a tükör-
be, mert aki soha nem néz bele, 
mert nem mer, vagy nem akar, az 
nem jut vissza az atyai házba. A 
belső tükör lesz a mi térképünk, 
ami elvezet haza magunkhoz és 
haza Istenhez. Ehhez kívánok 
nem sok, csak éppen elég bátor-
ságot, bölcsességet és nagyon 
szép nyarat mindenkinek!

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!
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Kedves Olvasó!
„Pünkösd közöttünk van, él: azaz Isten 

Lelke által közösség alakul, életek változnak 
meg. 

De halljuk, érezzük azt is, hogy Pünkösd 
nincs közöttünk, mert pünkösd nem több mint 
egy egyszeri történelmi tény. Aki nem akar 
változni, vagy ebben nem akar részt venni, 
Isten segítségével nem akar változni, annak 
számára tényleg nincs. Távol áll tőle, nem ad 
semmit. Számára értékelhetetlen, létjogosult-
sága megkérdőjelezhető.

És mit kezdünk azzal, ha van pünkösd 
és megjelenik valaki? Azaz érdeklődik Isten 
iránt. Lehetek Fülöp, aki a Jézus után érdek-
lődőket Andráson keresztül Jézushoz kísérte; 
lehetek Jónás, aki méltatlankodva tekint arra, 
aki Istenhez tér (pl. megjelenik itt); lehet egy 
a tömegből, aki alávetette magát Péter inst-
rukcióinak… Mit kezdünk velünk? Vagy én 
vagyok az…?

Talán ezt a többféle látásmódot megért-
jük, aztán leszűkíthetjük egyre, ha végig-
gondoljuk: pünkösd egy nagy ellentétpár: 
leírt mennyei jelenség – mit kezdjünk vele? 
-, ugyanakkor döbbenetes tapasztalat – nem 
lehet nem kezdeni vele valamit! 

ÁLLJ MEG! NE MENJ EL PÜNKÖSD 
MELLETT!

Éppen a mennyei jelenés utáni döbbene-
tes tapasztalat az, ami miatt nem lehet nem 
kezdeni vele valamit. Mi is ez a tapasztalat?

Amikor a Szentlélek megszólal, akkor 
az emberi nyelv elveszti jelentőségét. Az 
apostolok valahogyan csak meg tudták volna 
értetni magukat idegen nyelvű hallgatóikkal 
e nélkül a csoda nélkül is. Az emberi nyelv 
készletében magában is megtalálták volna azt 
a lehetőséget, amelyből megépülhetett vol-
na a híd a más ajkú emberek értelméhez és 
szívéhez. Bizonyára nehéz dolog lett volna. 
De végül mégis csak célhoz érkezett volna 
mindenkinél az emberi beszéd. A Szentlélek 
azonban mindezt az igyekezetet felesleges-
sé teszi. Mintha félre akarna tolni az útjából 
minden eszközt, amelyet az emberi képessé-
gek kínálnak fel neki. És a maga módján old-
ja meg a kérdést úgy, ahogy ember soha nem 
oldhatta volna meg. Nincs szüksége emberi 
ügyeskedésre, nyelvtudásra, közvetítésre, ha-
nem egyszerre átugorja a szakadékot, amelyet 
a nyelvbeli különbség támasztott. Az aposto-
lok akképpen kezdenek szólni más nyelveken, 
amint a Lélek adta nekik, és hallgatóik meg-
értették beszédüket; az ő nyelvünkön hangzik 

az Istennek nagyságos dolgai.
A pünkösdi nyelvcsodával ennek az alá-

zatos elismerésére akarta Isten megtanítani 
minden időkre szólóan az egyházat. Mindjárt 
az első ünnepi bemutatkozásra felejthetetlen 
leckét adott a tanítványoknak arról, hogy ho-
gyan munkálkodik a rájuk kitöltetett Szent-
lélek. A helyzet olyan volt, hogy az emberi 
nyelv óriási erőfeszítések árán is, csak nagyon 
szegényes eredményeket remélhetett elérni. 
Mintha a Lélek azt mondta volna: ne fáradja-
tok, ne kínlódjatok, én majd átrepülök ezeken 
a tornyosuló akadályokon, és célhoz juttatom 
az én üzenetemet. Emberi ékesszólás, felké-
szültség, rábeszélő erő, meggyőző érvelés, el-
ragadó lelkesedés - amilyen erőtlen volna itt, 
olyan nélkülözhető is. Megszólalt a tanítvá-
nyokon keresztül az a beszéd, amely nem az 
övék volt, hanem amelyet a Lélek adott nekik 
- és megvolt a bőséges eredménye. Senki nem 
tulajdoníthatta a sikert önmagának. Minden 
dicsőség a Léleké volt.

Ez az első üzenete pünkösdnek. S amíg 
pünkösdöt ünnepel a keresztyén egyház, so-
hasem feledkezhet meg erről.

Nos, lehet enélkül gondolkodni, élni, de 
hadd üzenjem nekik: pünkösd összeköti a 
mennyei jelenést a földi valósággal. S azért 
nem lehet mellette elmenni, mert az örökké-
valóságból érkezik, tehát maradandó, abból 
ad, azt ízleljük, oda tartunk. Egy régi épület 
romjai, helye mellett el lehet menni. Mennyi 
minden így vagy úgy nyom nélkül elmúlik, de 
a sokat kritizált egyházban él és hat a Lélek.

Az elsők áldott tapasztalata, a helyettük 
velük való szolgálat csodálatos műve az első 
pünkösd. De a mellőzés mellett elismerésben 
is részesül az emberi nyelv. Elégtelen ténye-
ző, nem lehet sohasem döntő szerepe, az ered-
ményt sohasem írhatja a maga számlájára. De 
azért mégis van szerepe, és pedig nélkülözhe-
tetlen szerepe. Istennek tetszett az Ő munká-
ját emberi munkához kötni. Természetfeletti 
útjai vannak arra, hogy az egyik szívtől a má-
sikhoz eljuttassa szavát, de hozzákapcsolja a 
maga útjait azokhoz a természetes módokhoz, 
amelyeken emberek és emberek kapcsolato-
kat szoktak egymással létesíteni. Nem e vi-
lágból való az a közösség, amelybe Ő egybe-
foglalja híveit, de beleöltözteti e világ szerinti 
közösségek formáiba is. Titokzatosan tartja 
össze és növeli az Ő láthatatlan egyházát, de 
látható egyházzá teszi azzal, hogy emberek 
által végzi el akaratát, és különösképpen ép-
pen emberek beszéde által.”

Részlet Varga B. Árpád beosztott lelkész 
igehirdetéséből

PÜNKÖSD – Dsida Jenő
Ujjong a lelkem s telve van örömmel:
Ma érkezik a régvárt vendég!
 
Bár liliom-palástot
Vehetnék vállaimra
S elébe úgy mehetnék
Hogy szűzfehéren üdvözöljem Őt! –
Bár tüzrózsákat, égő sziveket
Szórhatnék szét a nagy világon,
 
Hogy illatot és szineket
És imákat találjon,
Amerre jár! –
Bár lenne szivem ünnepi
Zsolozsmát zengő, nagy harang,
Mely szétkiáltja örömét,
Hogy csengjen-bongjon tőle a határ!

Pedig, kit várok, csak egy kis madár,
Remegő szárnyu, hófehér galamb!
De benne ég az örök Láng,
A szent tevésre ihlető nagy Isten!
Szemén pünkösdi tüzek nyelve csap ki
S igy tekint le ránk!
 
Csak a pihegő, hófehér galamb!
De Őt imádom, amig élek,
S előtte hullok térdre egyedül
Parányi semmiségem
Alázatos mély érzetében
Mikor felettem átrepül:
Mert ő az Ur és Ő a Lélek!
 
S tőle várjuk fényes újulását
A föld szinének
Ő hozzá csap fel ezer ének
Ostromlón zugva pünkösd hajnalán:
Oh jőjj el! Jőjj el!
Halld meg világ a titkot:
Ma eljön hozzánk!
Ujjong a lelkem s telve van örömmel!

REFORMÁTUS ÉLET

Alkalmaink
• Pünkösdvasárnap – Istentisztelet és 
konfirmáció úrvacsorával – június 9. 
10 óra
• Pünkösdhétfő – Istentisztelet úrva-
csorával – június 10. 10 óra
Évzáró Istentisztelet – június 23.vasár-
nap 10 óra
• Ifjúsági hétvége – július 4-6. Kis-
kunmajsa (5-9.évfolyamok)
• Napközis Hittantábor – augusztus 12-
16. 8-13 óra között, 4 éves kortól 10 
éves korig
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Határtalanul Torockón és környékén
1. nap

Április 27-én hajnalban indultunk 
Szentkirályról egy nagy busszal, majd 
felvettük a nyárlőrinci hetedikeseket 
és velük együtt vágtunk neki a hosszú 
útnak. Az első erdélyi területen lévő 
település, mellyel megismerkedtünk 
Nagykároly volt. A Károlyi kastélyt 
néztük meg először. Ott találkoztunk az 
idegenvezetőnkkel, aki a négy napon 
végig velünk volt. 

A vár egy részében ma múzeum és 
könyvtár működik.

Ebben a városban, az Aranyszarvas 
fogadóban látta meg először Petőfi Sán-
dor Szendrei Júliát. Az ő szobrukat is 
megnéztük a főtéren.

Utazásunkat folytattuk Érmindszent-
re, ahol Ady Endre szülőházát kerestük 
fel. A három helyiségből – konyha, 
tisztaszoba, hálószoba – álló épületben 
láthatók a család régi bútorai. A szülő-
ház 1953-ban leégett, de visszaállították 
az eredeti állapotát. 1900-ban bővült a 
telek az új házzal, amely nagyságren-
dekkel nagyobb kényelmet biztosított 
a család számára. Öt látogatható terme 
számos eredeti állapotban megőrzött 
tárgyat őriz.

Ezután Zilahra utaztunk. A Wesse-
lényi kollégiumot néztük meg, erre a 
kollégiumra emlékszik Ady az „Üzenet 
egykori iskolámba” című versében. A 
kollégium előtt található a költő szobra.

Tovább utazunk a szállásunkra, To-
rockóra.
2. nap

Reggeli után megismerkedtünk To-
rockó központjával, és megnéztük a 
néprajzi múzeumot. Torockó az egyik 
legszebbnek tartott erdélyi település. 
Különös figyelmet érdemel gazdag 
népviselete, hímzései és bútorfestésze-
te, valamint az 1870-es évek tűzvészei 
után épült szász stílusú „fehér házai”. A 
falu mellett 1130 méter magasra tornyo-
sul Erdély egyik legjellegzetesebb szik-
latömbje, a néphit szerint emberalakot 

megmintázó Székelykő. Torockó, Er-
dély egykori legjelentősebb vasműves 
központja, ma a Világörökség része. A 
falu ékességét jelentő kétablakos fehér 
házakat az UNESCO évente anyagi tá-
mogatásban részesíti, karbantartás céljá-
ból. Torockó főterén található a Néprajzi 
Múzeum, amelyben a falu ékességeit, a 
festett bútorokat, a háztartási eszközö-
ket, a keresztszemes és rámán varrott 
kézimunkákat, a népviseletet, a vas-
művességhez használt tárgyakat és régi 
fényképeket tekintettük meg.

Ezután Kolozsvárra indultunk, ahol 
a központban sétálva megismerkedtünk 
Mátyás király szobrával és szülőházá-
val, elsétáltunk a Farkas utcai reformá-
tus templomhoz, és megnéztük a temp-
lom közelében található Szent György 
szobrot. 

Tovább utaztunk Tordára, ahol a 
sóbányát néztük meg. A sóbánya napja-
inkban turisztikai központ, gyógyhely. 

A barlang régi kamráiban nyaranta 
fürdésre is lehetőség nyílik. Ha csak 
gyönyörködni szeretnénk a természet 
alkotó erejében, megtehetjük azt a Ru-
dolf tárna észak-nyugati oldalán látható 
óriási sócseppkövek lenyűgöző formá-
in. A furcsa alakzatok akár három méte-
resre is meg tudnak nőni, aztán a földre 
zuhannak saját súlyuktól fogva.

A sóbánya meglátogatása után majd 
egy könnyű túra keretében a Tordai ha-
sadék sziklái között sétálunk. 
3. nap

Ezt a napot, csak a természetnek 
szenteltük, pontosabban a természet-
járásnak. Busszal elutaztunk a közeli 
Torockószentgyörgyre és felmásztunk 
a Torockay vár maradványaihoz. Gyö-
nyörű kilátás tárult elénk.

 Innen visszamentünk Torockóra és 
egy kis pihenő és kürtőskalácsozás után 
elindultunk a Székelykőhöz. A Székely-
kő Torockó mellett 1130 m magasra tor-
nyosul. Erdély egyik legjellegzetesebb 
sziklatömbje, a néphit szerint ember-

alakot formáz. Torockón kétszer kel fel 
a Nap: miután felbukkan keleten, egy 
időre eltűnik a Székelykő méltóságtel-
jes sziklatömege mögött, majd onnan 
kikerülve újabb napfelkelte tanúi lehe-
tünk. 

A hosszú túra után este még elmen-
tünk a főtéren található Kis Szent Te-
réz Gyermekotthonba. Olyan gyerekek 
élnek itt, akiket a szüleik nem tudnak 
megfelelően nevelni. Iskolai szünetek-
ben hazamehetnek a szülőkhöz, de bent 
is maradhatnak, ha akarnak. A kertben 
növényeket termesztenek és állatokat 
is tartanak. Vittünk nekik ajándékokat, 
főként tartós élelmiszereket, édességet 
és a nyárlőrinci Olympos cég is küldött 
nekik üdítőket.

Este még jót sétáltunk a faluban, 
ajándéktárgyakat vásároltunk és fociz-
tunk a lejtős köves utcán.
4. nap

Összecsomagolás és reggeli után 
elindultunk Nagyenyedre, hogy meg-
nézzük a Bethlen Gábor kollégiumot. 
Az iskola történelmét számos irodalmi 
alkotás dolgozta fel. Talán legismertebb 
közülük Jókai Mór regénye, „A nagye-
nyedi két fűzfa”. Körbesétáltunk az ud-
varon és felmehettünk az emeletre is, 
ahol régi tablókat nézegettünk.

Innen Gyulafehérvárra mentünk. 
Gyulafehérváron megnéztük a székes-
egyházat, melyet Szent István alapított. 
Ez a székesegyház az erdélyi püspök-
ség, majd az 1991-ben érsekség rangjá-
ra emelt főegyházmegye széktemploma. 
1991 óta az épület a Gyulafehérvár tör-
ténelmi központja helyszín részeként a 
Világörökség javaslati listáján szerepel. 
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A székesegyház főbejáratától balra 
a kórust tartó első oszlop előtt Fráter 
György sírja látható. A déli mellékha-
jó nyugati részében a Hunyadiak sír-
jai, illetve azok maradványai láthatók. 
Koszorút helyeztünk el a Hunyadiak 
sírjánál.

Következő megállónk Déva volt. 
Déva vára egy 250 méter magas szik-
lán helyezkedik el. Évtizedekig romos 
állapotban volt, az utóbbi pár évben 
újították fel. Felvonóval jutottunk fel 
a bejárathoz, majd sétáltunk a felújított 
részeken. Szép kilátás nyílott a városra 

és a Maros folyó kanyarulatait is láthat-
tuk. Ennek a várnak az építéséhez fűző-
dik a Kőmíves Kelemenné népballada.

Csepergő esőben indultunk tovább 
Aradra, ahol az aradi vértanuk kivég-
zésének a helyét keressük fel. Az ara-
di Szabadság-szobor Zala György al-
kotása, amelyet 1890-ben avattak fel 
Aradon. Szakadó esőben értünk oda és 
egy koszorút helyeztünk el vértanúink 
emlékhelyén. Emlékezetes és hasznos 
négy napot töltöttünk Erdélyben.

A 7. osztályosok

Csúfol, piszkál, kötözködik, zaklat…
Csúfolom, piszkálom, kötözkö-

döm, zaklatom. Velem teszik, én is 
teszem.

Korunk egyik lényeges problé-
mája, az iskolákban, gyerek-közös-
ségekben napi szinten érinti a gye-
rekeket. Sodródunk, kirekesztődünk, 
süllyedünk, vagy teszünk érte, hogy 
megállítsuk ezt a folyamatot? Csak 
rajtunk áll. S hogy ennek mikor is 
lesz vége, hogyan is lesz vége? Mit 
tegyünk, és mit tehetünk?

Ilyen témájú rendhagyó órán vet-
tek részt felső tagozatosaink május 
15-én a Szentkirályi Könyvtárban. 
Az irodalmi művekre épülő előadás 
a „Tiszakécskei Arany János Mű-
velődési Központ és Városi könyv-
tár szolgáltatásainak fejlesztése a 
közoktatás céljainak szolgálatában” 
című pályázat keretében valósulha-
tott meg.

Radics Józsefné könyvtáros rö-

vid történetek felolvasásával, segítő 
kérdés-feleletek sorozatával gondol-
kodtatta el tanulóinkat. A téma nekik 
való volt és érdekes. Másfél órás fe-
gyelmezett csend és figyelem övez-
te az előadást. Szemmel láthatóan 

élvezték, és érezhető volt jótékony 
hatása e könyvtári órának. Reméljük, 
hogy ezek a tapasztalatok, melyekkel 
gazdagodtak, tartósnak bizonyulnak, 
és a gyerekek cselekedeteibe is be-
épülnek.  (Szabóné É. A.)

A torockói polgármesteri hivatal előtt.

A Tordai-hasadékot is megnéztük.
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Háry János kalandjai
Iskolánk alsó tagozatos diákjai 

vettek részt 2019. május 28-án a 
Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon által 
szervezett III. „Thália szekere” című 
programsorozaton, melyen Kodály 
Zoltán zeneszerzőnk Háry János 
című daljátékával bábelőadás formá-
jában ismerkedhettek meg tanulóink. 
Az előadó vicces hazugságmese el-
mondásával szórakoztatta a gyerme-
keket.  Közös daltanulás keretében 
megismerkedtünk a Bordal című 
dallal, a daljáték egyik legismertebb 
dalával. 

A vidám hangulatú bevezetés 
után a „Háry János kalandjai” című 
bábelőadást tekintettük meg, melyen 
felcsendültek a zenemű egy-egy ka-
landjának legjelentősebb zenei be-
tétjei. Az előadás rövid összefoglaló 
formában ismertette meg a gyerekek-
kel a híres zenemű történetét. A szí-

nes, mutatós bábokkal és díszlettel, 
valamint a kellemes hangulatú elő-
adásmóddal igazán élvezetes előadás 
részesei lehettünk. 

Végül az előadók irányításával a 

két főszereplő, Háry János és Örzse 
ujjbábját készíthették el a gyerekek 
kézműves foglalkozás keretében. 

Köszönjük szépen ezt az élmény-
dús, kellemes programot!

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - 
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? 
Ne hagyja annyiban! 

Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg! 
Vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány  
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384  
E-mail: panasz@cchr.hu  

Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

A Könyvtár nyári 
nyitva tartási rendje:
- Június hónapban végig tel-

jes nyitva tartás a megszokott 
rend szerint;

- Július 1-től augusztus 1-ig 
ügyeleti nyitva tartás: kedd 
10-14 óráig, csütörtök 12-16 
óráig;

- Augusztus 2-től 31-ig zárva.

A Nemzeti Összetartozás Napja
A Nemzeti Gyásznapból Nem-

zeti Összetartozás Napja lett 
emlékeztetve minden igazlelkű 
magyart a 99. évvel ezelőtti Tri-
anoni békeszerződésre, mely az 
I. világháborút zárta le. A fél vi-
lág győztesnek kiáltotta ki magát. 
Koncként megkapták IGAZSÁG-
TALANUL a történelmi Magyar-
ország területének 67%-át. Az 
események kiinduló pontja 1914. 
június 28-ával kezdődött Szara-
jevóban, ahol egy szerb naciona-
lista meggyilkolta a Monarchia 

trónörökösét és feleségét. Ez az 
esemény borította lángba szinte 
az egész világot, és az erőszakos 
békeszerződés gyászba a magyar 
népet. Az egykori történelmi Ma-
gyarországnak csak 33%-át hagy-
ták meg. Elvesztettük összlakos-
ságunk 60 %-át, erdeink 89 %-át, 
az összes arannyal felérő sóbányá-
inkat, színesérc bányáink 99 %-át, 
termőterületünk 43 %-át, a világ-
híres szarvasmarha állományunk 
70 %-át, a magyar anyanyelvű 
lakosság 30 %-át, a szőlőterüle-

tek 38 %-át, vasérc bányáink 83 
%-át, és a hozzá kapcsolódó acél-
gyárak 60 %-át. Továbbá vasút-
vonalaink 58 %-át szénbányáink 
65 %-át. Nyugodtan mondhatjuk, 
hogy a kialakított környező orszá-
gok meggazdagodhattak rajtunk. 
Az elszakított területeken levő 
magyar lakosság megmaradásá-
hoz, kultúrájának megőrzéséhez 
a megmaradt kicsiny anyaország 
jelentős erőfeszítéseket tesz poli-
tikailag, és anyagi támogatással 
is. Ne feledjük Trianont! -vecsei-
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Pulykahúsos töltött tökkarikák 
tejszínes kapros mártással

Hozzávalók: 2 zsemle, 50 dkg darált 
pulykafelsőcomb-filé, 1 tojás, fél fej 
vöröshagyma, 3 dkg vaj, 1 kiskanál só, 
1 mokkáskanál őrölt fekete bors, 1 nagy 
csokor kapor, 1 kicsi, hosszúkás kb. 1 kg-
os zsenge tök, 1 kiskanál ételízesítő por 
vagy 1 tyúkhúsleveskocka, egy kis pohár, 
(150 gramm) tejföl, 2 dl zsíros főzőtej-
szín, 2 csapott evőkanál finomliszt vagy 
étkezési keményítő, fél citrom leve

1 A zsemlét hideg vízbe vagy tejbe 
áztatjuk, jól kifacsarjuk, majd a darált 
hússal és a tojással összedolgozzuk. A 
hagymát megtisztítjuk, finomra aprítjuk, 
az olvasztott vajon megfonnyasztjuk, 
a húsos masszába adjuk, megsózzuk, 
megborsozzuk, 1 evőkanálnyi fölaprított 
kaporral fűszerezzük. 

2 A tököt meghámozzuk, vége-
it lecsapjuk, majd 8, egyenként 3-4 
centi vastag karikára vágjuk, közepük-

ből a magokat kanállal vagy 
pogácsaszaggatóval kiszed-
jük. Egy tepsibe vagy tűzálló 
tálba rakosgatjuk. 

3 A tölteléket a tökök üre-
gébe púpozzuk, egy kevés vizet öntünk 
alá, alufóliával letakarjuk, és közepesen 
forró sütőben 25 percig sütjük-pároljuk.

4 Közben megfőzzük a mártást. Az 
ételízesítőt 3 deci vízben fölforraljuk, és 
beledobjuk a fel nem használt, fölaprított 
tökvégeket is (kb. dkg). 5 percig főzzük. 
A tejfölt a tejszínnel és a lisztel simára 
keverjük, a mártásalapot ezzel sűrítjük, 
2-3 percig forraljuk. A kész tökkarikák 
tepsiben összegyűlt levét is hozzáöntjük, 
majd az egészet szitán átpasszírozzuk. A 
citrom kifacsart levével és a fölaprított 
kaporral fűszerezzük. Megkóstoljuk, ha 
kell, utána ízesítjük, de kerülhet bele egy 
kevés cukor és őrölt fehér bors is.

5 Tálaláskor a tökkarikákat tányérra 
rakjuk, és a tejszínes kapros mártással 
körülöntjük.

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek
Született: Bencsik Elizabeth 
2019. 05. 16. anyja neve: Zo-
boki Cintia

Elhalálozott: Gyarmati László-
né, Darányi Józsefné, Oravecz 
Józsefné, Kenderes Sándor.

Házasságot kötött: Béni 
Zsolt és Lesi Nikolett 2019. 

05. 11., Utasi Miklós és Szőke Rita 
2019. 05. 18.

Kígyót, békát kiáltottunk a mögöttünk 
hagyott tavaszi hónapokra a rossz termés-
kilátások okán. Elsiettük a negatív véle-
mény-nyilvánítást. Olyan nemigen fordul 
elő, hogy mindenkinek, és minden nö-
vényre optimális legyen az időjárás. Ami 
jó a mezőgazdaságnak, az nem biztos, 
hogy jó a nyaralóknak, vagy a városban 
lakóknak. Egy jó május mindent helyre-
hoz – tartja a népi bölcselet. Így történt 
ez az idén. A sok áldásos csapadék követ-
keztében életre keltek a sínylődő gabona-
táblák, kizöldültek a rétek, nekilódultak a 
növekedésnek a „kapás” növények. Per-
sze a sok jóból kijutott a gyomoknak is, 
rendületlenül élik világukat. A sok csapa-
dék nem kedvezett a rovarevő énekesma-
daraknak. Az amúgy is kevés fecskéből 
sok elpusztult, elsősorban legyengültek a 
kevés táplálék miatt. Fészkelésre főként 
az állattartó helyek környékét választják. 
A réteken fészkelő madarak gyakorlatilag 
teljesen eltűntek. A gólya-fiókák átvészel-
ték a májust, és szépen cseperednek. Csa-
padék viszonyok: 4-én 3,6 mm, 5-én 12,3 
mm, 6-án 6,6 mm, 8-án 0,3 mm, 13-án 
12,2 mm, 14-én 2,2 mm, 15-én 5,9 mm, 
19-én 36,3 mm, 22-én 0,5 mm, 23-án 0,3 
mm, 24-én 2,8 mm, 27-én 9,8 mm. 28-án 
8,6 mm, 29-én 26,2 mm. Összesen 126,5 
mm. A sok évi átlag: 54 mm. 2018 máju-
sában 27,8 mm csapadék esett. A fotón a 
Kossuth majori idei gólya család látható, 
június 1-i felvételen. V.F.

MÁJUS
IdőJÁRÁSA

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken szántót, legelőt, ka-

szálót vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő telefon: 06-20/9424-219
* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 és fél hektár legelő eladó. Érdeklőd-

ni a 70/442-7008-as telefonszámon.

szántó eladó!
Szentkirályon négy tábla összesen 43,2 ha.

Érdeklődni: 06-30/622-7055

Borbási Tüzép AKCIÓ!
Vékony akác     3200.-Ft 
Vegyes akác      3400.-Ft 
Vastag akác      3600.-Ft 
Hasított akác    3800.-Ft 
Kuglis nyár      2000.-Ft 

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

15 mázsa felett ingyenes házhozszállítás!
Telefonszám: 06204150842

06205200081



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.

Családi nap a Vágókörnél
Június 1-jén tartottuk meg bölcsődei családi napunkat a Vágókörnél. Szerencsére az idő is kegyes volt hozzánk, így csoda-

szép napra ébredtünk. Családi napunk 10 órakor kezdődött és kora délutánig tartott. A gyermekek kedvenc játékukat is magukkal 
hozhatták és cserélhették társaikkal. Ezenkívül volt még arcfestés, buborékfújás – amiből inkább habparti lett – móka és kacagás. 
A hasunkat pedig hot-doggal tölthettük meg. Ezúton köszönöm mindenkinek a segítségét és részvételét. Köszönöm, hogy együtt 
lehettünk ezen a szombati napon! Pekár Renáta bölcsődevezető

Osztálytalálkozó 
Osztálytalálkozót tartottak az 51 éve végzett Szentkirályi általános iskolai diákok. A 14 diákból 13-an élnek, közülük 10-en eljöt-
tek. Örömünnep volt a találkozás május 18. délutánja részükre. A találkozó résztvevői: Faragó Katalin, Péli Etelka, Rada Mária, 
Hamza Irén osztályfőnök, Kokovai Katalin, Sz. Varga Klára, Szabados Teri. A férfiak balról, Balla Tibor, Stankováczki György, 
Lipóczi István, és Vörös Ferenc. Öt év múlva ismét találkozunk, jelszóval hagyták el iskolánk ebédlőjét.


