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Minden Kedves Olvasónknak kellemes húsvéti ünnepeket kíván
a Szentkirályi Hírmondó szerkesztősége
FALUNK IFJÚ BAJNOKA

Népi húsvéti locsoló vers
Vígan örvendezzünk Krisztus föltámadott
Ki a zsidóknak tanácsot tartatott.
Keljetek fel gyászban ragyogó csillagok
Örvendezzetek teremtett állatok!
Fölserkent ím a nap sötét homályából
Mit megjövendölt Jézus a bölcsek mondásából.
Midőn a szent asszonyok Jézus sírjához mentek
Drága keneteket és balzsamokat vittek.
De a sír üres volt, a sírnál fényes angyal állott
Szent asszonyok búja örömre változott.
Ennek emlékére hoztunk egy kis rózsavizet
Kívánunk kellemes húsvéti ünnepeket!

Gratulálunk
Kovács Rita 5. osztályos tanulónk a Bács - Kiskun
megyei matematika verseny döntőjében nem talált legyőzőre, így 1. helyezést ért el, maga mögé utasítva sok
kecskeméti és vidéki iskola tanulóját. Ezzel a kiemelkedő teljesítménnyel lehetőséget kapott, hogy a
Nagyváradon megrendezésre kerülő Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen képviselje
iskolánkat és megyénket. Kiváló eredményéhez gratulálunk.

Pekár Erika, a Kecskeméti Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola 13. osztályos tanulója
háromszoros ifjúsági bajnokként
tért haza a 2015. évi országos
gyorsíró, gépíró és szövegszerkesztő bajnokságról. Gyorsírás,
szövegszerkesztés és összetett
(gépírás+gyorsírás) kategóriában
is első helyezést ért el, emellett
gépírásból VII. helyen végzett. Tanárnőjével, Nagyné Gál Gabriellával jelenleg is teljes erőbedobással
készülnek a 2015. július 18‑24. között Budapesten megrendezendő 50. INTERSTENO Gyorsíró, Gépíró, Szövegszerkesztő világbajnokságra. Gratulálunk a bajnoknak, és
további eredményeket kívánunk. Erika bízik abban, hogy
méltóképpen hálálhatja meg Szentkirály község megtisztelő bizalmát és nagylelkű támogatását.

Tanyagondnokunk kitüntetése
Benkovics Tibor kapta
idén a tanyagondnok kategóriában a „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj"at, melynek ünnepélyes
átadására Alsómocsoládon
(Baranya megye) került
sor március 6-án.
Gratulálunk
Tibornak,
és szolgálatához további
testi-lelki erőt, egészséget
kívánunk!
A TARTALOMBÓL: • A képviselő-testület márciusi ülésén történt • Az 1848. márciusi forradalomra emlékeztünk
március 15-én • Pályázat fecskeházi lakások bérleti jogára
• Tisztelt Lakosság, kedves Szülők, gyerekek • Ferenczi Ida
kapcsolata Szentkirállyal • Ebzárlat • Szentkirályi szép udvarok, hasznos kertek • Garabonciás diák • Egyházi oldalak •
Internet Fiesta a könyvtárban • Iskolai hírek • Tanyavilág
2020 konferencia Szentkirályon • Anyakönyvi hírek • A szabadtéri égetés szabályai • Változtak a mák termesztésével és
forgalombahozatalával kapcsolatos szabályok
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A képviselő-testület márciusi ülésén történt
A szentkirályi képviselő-testület
2015. március 24-én tartotta ülését. Az
ülésen minden képviselő jelen volt.
Az első napirendi pont zárt ülés keretei közt zajlott. Három ápolási díjat vizsgált felül a testület, és döntött a tovább
folyósításról.
A második napirendi pontban dr. Lajos Krisztina ismertette az óvodai beiratkozás időpontjait. A köznevelési törvény
írja elő, hogy hirdetményt kell közzétennünk az óvodai beiratkozás időpontjáról. Az óvodavezetővel egyeztetve lettek
meghatározva a beiratkozás időpontjai.
Az óvodai jelentkezés időpontja: 2015.
április 27-én (hétfő) 8.00-17.00 óráig
2015. április 28-án (kedd) 8.00-12.00
óráig.
A harmadik napirendi pontban Szabó Gellért polgármester ismertette előterjesztését a Szentkirályért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról.
Elmondta, hogy a Törvényszék újabb
hiánypótlási felhívást küldött az Alapítványunk változás- és közhasznúsági bejegyzésével kapcsolatban. A módosított
alapító okiratot a testület elfogadta.
A negyedik napirendi pontban a két
mezőőri állásra kiírt felhívásra érkezett
8 pályázat elbírálására került sor. A pályázati felhívásban feltételként előírtuk
a 8 általános iskolai végzettséget, a B
kategóriás jogosítványt, a törvényben
meghatározott mezőőri és rendészeti
vizsga meglétét, vagy ennek vállalását,
és a helyben lakást. Ezeken felül előny
a középfokú képesítés, a fegyvertartási engedély, illetve a magasabb iskolai,
esetleg szakirányú végzettség.
A munkakör betöltésének időpontjaként a pályázati kiírástól eltérően folyó
év május 1. napját javaslom.
Elhatároztuk azt is, hogy a szükséges
helyi rendelet alkotására csak azt követően kerül sor, ha az állások betöltésére
alkalmas két személyt találunk. Az ülésen valamennyi pályázó jelen volt, és
mindenki lehetőséget kapott a benyújtott
írásbeli jelentkezés szóbeli kiegészítésére.
A képviselő-testület a szavazatszámláló bizottság megalakítása után, titkos
szavazással, két fordulóban választotta
meg a mezőőröket, így mindkét szolgálat betöltésre került Kovács Pál és Kutasi

István személyében.
A hatodik napirendi pontban dr. Lajos
Krisztina jegyző elmondta, hogy a Szentkirályi Ásványvíz Kft. nevében Balogh
Levente tulajdonos és ügyvezető, azzal a
kéréssel fordult a képviselő-testülethez,
hogy édesapjáról, Balogh Sándorról nevezzünk el utat Szentkirályon, édesapja
munkásságának elismeréseként.
Hozzátette, hogy mindez a közterületek elnevezéséről és a házszámozás
szabályairól szóló 8/2014. önkormányzati rendeletnek megfelel.
A polgármester javasolta, hogy a
415/7 hrsz-ú közút (Lakiteleki út) déli
oldalának a 415/5 hrsz-ú út (Műhely
felé) és a 07 hrsz-ú út (Vörös Sándorféle tanyához vezet, amely egyben a
belterület közigazgatási határa) közötti,
lényegében a Benzinkúttól az Ásványvíz Kft. területéig tartó szakaszát Balogh
Sándor útnak nevezzük el. Ez lehetővé
tenné, hogy a névadó által alapított híres
vállalkozás telephelye címében is őrizné
az alapító emlékét, és sok adminisztrációs terhet sem jelentene, mivel lakóépületek csak az út északi oldalán vannak.
A polgármester hozzátette, hogy minimum 8 napra közzé kell tennünk ezt az
elnevezési javaslatot, illetve véleményt
kell kérnünk az érintett terület tulajdonosoktól.
A hetedik napirendi pontban Szabó Gellért elmondta, hogy a BudaCash
Brókerház csődje miatt 67 önkormányzat bankszámlája befagyasztásra került.
Ezek az önkormányzatok nem szabálytalan gazdálkodásuk miatt, hanem önhibájukon kívül kerültek szorult helyzetbe.
A Kormány 245 millió forintos gyorskölcsönt adott egyelőre.
Önkormányzati szövetségek a nehéz
helyzetbe került önkormányzatok megsegítése érdekében felhívással fordultak
a hazai településekhez, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá
egy közös szolidaritási alaphoz.
A beérkezett támogatások érintett
önkormányzatok közötti szétosztását
az akcióban résztvevő országos önkormányzati szövetségek képviselőiből álló
bizottság dönti el
Hozzátette, hogy a Magyar Faluszövetség is a kezdeményezők közt van.
Külön számlaszám van erre a célra létrehozva, így bárki támogathatja ezeket a
bajba jutott településeket.
A képviselő-testület döntése értelmében összesen 300.000.- Ft összeget

nyújtunk egy vagy két érintett település
támogatására, melynek kiválasztásával
Szabó Gellért polgármestert bízták meg.
A következő napirendi pontban
Kutasi Ferenc ismertette a 2015-2020
uniós fejlesztési időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Program helyi fejlesztési céljait. Elmondta, hogy a
Tiszakécskei járás települései közel 4
milliárd forint fejlesztési keretre számíthatnak, amiből Szentkirályra lakos-szám
arányosan mintegy 300 millió forint jutna. Ezt a pénzt sajnos nem egészen arra
költhetjük, amire a legnagyobb szükségünk van, mert például az Ifjúsági
lakótelepre vezető kerékpárút építése
sem támogatható. Gazdaságfejlesztés
címén a munkába jutás segítéseként
belevehető viszont a belterületi utcák
felújítása-fejlesztése,
középületeink
energiatakarékossági célú felújítása, a
korábban „Álmom a család” címen sikerrel futott közösségfejlesztő program
új keretek közötti megrendezése, és az
Idősek Klubja épületéből egy Szociális
Szolgáltató Ház kialakítása. Nem mondunk le egy inkubátorház létesítéséről
sem, valamint a középkori faluskanzen
is szerepel terveinkben.
Szabó Gellért polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Tiszakécskei
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksága megküldte tájékoztatását, hogy
mire használta fel a működéséhez önkormányzatok által biztosított támogatást. Településünk tavaly 1.416 ezer forint támogatást nyújtott.
Hasonlóan megküldte tájékoztatóját
a Szentkirályi Polgárőr Egyesület is a
tavalyi támogatásunk felhasználásáról,
illetve kérelmük az idei támogatásra.
A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.
Ismerteti, hogy a beérkező KEOP
napenergia pályázatok ajánlatainak elbírálására bíráló bizottságot kell létrehozni. A bíráló bizottság tagjainak dr. Lajos
Krisztina jegyzőt, Lévai Tibornét pénzügyi ügyintézőt és Nagy Zoltánt kecskeméti lakost választották meg.
Szabó Gellért ismertette, hogy
Benkovics Tibor tanyagondnokunk megkapta a Kemény Bertalan Falufejlesztési
Díjat, mely egy plakettet és oklevelet
jelent. Kérte a képviselő-testületet, hogy
pénzösszeggel is ismerjük el munkáját.
A képviselő-testület egy havi munkabérrel jutalmazta Benkovics Tibort.
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Az 1848. márciusi forradalomra emlékeztünk március 13-án
Délelőtt 11 órakor hősi emlékművünknél elhelyeztük az emlékezés zászlóit, virágait. Ezután művelődési
házunkban ünnepi műsoron vehettünk részt általános iskolánk szervezésében. A diákok Hej, tulipán…. címmel
mutattak be emlékező műsort. Másnap este hagyomá-

nyos bankettet szervezett a Vágó János Gazdakör. Szabó
Gellért polgármester ünnepi megemlékező előadása után
az iskolások műsorát tekinthettük meg. A finom vacsora
elfogyasztása után jó hangulatú baráti beszélgetéssel zárult az este. –szerk-

Pályázat fecskeházi lakások
bérleti jogára

Tisztelt Lakosság, kedves Szülők
és Gyerekek!

Szentkirály község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában
lévő Szentkirály, Sallai u. 10. szám alatti fecskeház 1.
számú (földszinti) és 3. számú (emeleti) garzonlakásának bérletére.
A pályázatok beadási határideje: 2015. április 23.
csütörtök 16 óra.
A pályázatokat a pályázati adatlap kitöltésével, a
szükséges mellékletek csatolásával a Polgármesteri
Hivatal címére postán, vagy személyesen kell eljuttatni. Részletes pályázati kiírás és adatlap a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben átvehető.
A pályázatok elbírálását a képviselő-testület végzi,
legkésőbb 2015. május 15-ig.

Településünk nevelési és oktatási intézményei csatlakoztak a „Gyűjts szelektíven, élj sportosan! - használt étolajés zsírgyűjtő akció” elnevezésű kezdeményezéshez.
2015. március 30-tól a Szentkirályi Óvoda területén elhelyezett gyűjtőedénybe folyamatosan gyűjthető minden a
háztartásban és a vendéglátásban keletkezett használt étolaj
és zsír.
Munkaidőn kívül a flakonokat a Művelődési Ház melléképületénél e célra rendszeresített kukába helyezheti.
Fontos tudnivaló: Bármilyen eldobható, TISZTA (lehetőség szerint vizes) flakonba összegyűjthető az olaj és a zsír.
Az olaj és zsír összeönthető, nem kell külön gyűjteni!
Az akció végén az összegyűjtött mennyiség után az intézmények SPORTSZERVÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT
kapnak. Kérjük, segítse akción sikeres megvalósítását!
Köszönjük!
Katzné Almási Zsuzsanna - Hádingerné Harnos Ildikó
Intézményvezetők
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Ferenczi Ida kapcsolata Szentkirállyal (folytatás)
Ferenczy Ida Erzsébet királyné bizalmasa volt.
Vajon mi lehetett annak az oka, hogy
a császárné és a kecskeméti származású
Ferenczy Ida egész életen át tartó meghitt kapcsolatot ápolt egymással? Azt
nem lehet elvitatni, hogy Idát elsősorban
azért kedvelte, mert magyar! A kettejük
különleges – titkokat is tartó és őrző
–kapcsolata kölcsönös, őszinte, barátságos, szeretettel töltött, meghitt volt több
mint 34 éven át. Vagyis a királyné haláláig tartott! Az első találkozástól kezdve
kölcsönös szimpátia alakult ki közöttük.
Az is döntő volt mindkettőjük számára,
hogy fiatalok voltak, csak két év különbség volt köztük.
A császárné mindig egyedül érezte
magát a bécsi konzervatív udvarban. Az
anyósával, Zsófia főhercegnővel nagyon
rideg és tartózkodó volt a kapcsolta. Az ő
nézetei, életfelfogása ellentétesek voltak
az ott uralkodó felfogással. Ida sokat oldott Erzsébet magányérzésén. Egész életében bírta a királyné bizalmát. Ferenczy
Ida volt az első, aki a bécsi udvar és
Erzsébet konfliktusában minden alkalommal a királyné mellé állt. A császárné hamar megkedvelte Magyarország
lakóit, tájegységét, a magyar nyelvet és
a magyar kultúrát. Megismerte Deák Ferenc és Andrássy Gyula hazafias törek-

véseit. Az ő szerény, de igen eredményes
közreműködése is jelentősen hozzájárult
annak a politikai ténynek a császári felismeréséhez, hogy minél előbb ki kell
egyezni a magyarokkal.
A kecskeméti úrhölgy 1864 novemberétől kezdve csak Erzsébet császárnét
(1867-től királyné) szolgálta. Ő ezt a tevékenységet szívesen végezte a legjobb
tudása szerint. Ferenczy Ida, Őfelsége
kedvéért teljesen feladta addigi életvitelét, az önálló otthonteremtés lehetőségét,
a férjhezmenetel és a gyermekáldás szépségét. Ida nagyon hamar közel került úrhölgye szívéhez és lelkéhez. A császárné
felismerte, hogy megtalálta azt a lényt,
akire rettentő magányában mindenben
számíthat. Ferenczy Ida ismerte Erzsébet
minden titkát, lelki gondját, gondozta és
intézte legszemélyesebb (titkos) levelezését. Szinte nélkülözhetetlen volt úrnője sokféle kívánságának megoldásában.
A királyné Ida segítségével tanult
meg magyarul. Az első években a nap
nagy részét a társalkodónőjével töltötte. A császárné az egyik alkalommal
így nyilatkozott a felolvasónőről:„Ida
nekem nem a felolvasónőm, Ida nekem
barátnőm.” Ez a tartalmas mondat igazán sokat elárul kettejük bensőséges és
meghitt viszonyáról!
Erzsébet kezdettől fogva vonzódott

Szentkirályi Szép udvarok
– Hasznos kertek

Szentkirályi Szép udvarok – Hasznos kertek címmel hirdetünk pályázatot azon helyi lakosok számára,
akik gondosan ápolják díszkertjüket,
haszonkertjüket és szeretnék megmutatni másoknak is munkájuk eredményét.
A program célja településünk szépítése, kulturált településkép kialakítása, a
rendezett környezet iránti igény erősítése, valamint az önellátásra való törekvés
és a környezettudatos szemlélet terjesztése. A programhoz bármely helyi lakos
önként csatlakozhat, a Községházán tett
jelentkezésével.
Jelentkezési határidő: 2015. június 15.
Szemlék időpontja (két alkalommal):
2015. július 08., augusztus 10.
Bírálat időpontja: 2015. augusztus 10.
Eredményhirdetés: a Falunapon
A verseny minden résztvevője oklevelet

kap, az első három helyezett tárgyjutalomban is részesül.
Bírálati szempontok:
- terület ápoltsága, rendezettsége,
- növények összhangja (szín, forma,
termőhelyi igények stb.),
- növények fejlettségi és egészségi állapota,
-	 esztétikai összkép,
- saját tervezés és kivitelezés (ötletes
kertészeti megoldások),
- környezettudatos, ökológiai módszerek alkalmazása (komposztálás,
természetes ellenségek, növénytársítások, vetés, madárbarát kert)
- vegyszermentes termelésre való törekvés
- önellátás sokszínűsége (növénytermesztés és állattenyésztés együtt)
A kertek megtekintését és a bírálatot
4 fős zsűri végzi.

a magyarokhoz. Ferenczy Ida segítségével még jobban megszerette a Magyar
Királyság alattvalóit. A királyné Idán keresztül gyakran váltott levelet és híreket
Andrássyval, Deákkal. Sőt Ferenczy Ida
segítségével levelezett Jókaival, Arany
Jánossal és báró Eötvös Józseffel is. A
kecskeméti neves kisasszony állandóan
táplálta a királynéban a nemzet iránti
szeretetét.    Kenyeres Dénes. Folytatás
következik.

Erzsébet királyné arcképe

Ebzárlat
Bács-Kiskun
megyében

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint március 28-tól, szombattól
Bács-Kiskun megye teljes közigazgatási területén ebzárlat és
legeltetési tilalom lett elrendelve.
Az ebzárlatot a rókák tavaszi,
veszettség elleni, országos orális
immunizálási kampánya indokolja. A vakcinázás első napja 2015.
március 28-a, befejezésének határideje április 2-a. A vakcinázás
kezdetétől számított huszonegy
napig az érintett területeken az
illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni.
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garabonciás diák

Borbáspuszta redivivus

Bizony, ha mást nem, a kecskemétiszentkirályi határnál álló egykori borbási
iskola épületét mindenki látta; de vannak
jónéhányan Szentkirályon, akik ott tanulták
a betűvetést, olvasást, mivel a borbási határban volt a családi tanyájuk, földjük. Érdekes,
hogy Borbáspuszta jó ideig Szentkirály
életéhez hasonló életet élt, de közben átesett egy név-váltáson. Nézzünk hát utána e
verőfényes tavaszon, mit is tudhatunk Borbás
múltjáról, a velünk közös múltjáról, hogy ne
merüljön végképp minden a feledésbe….
Élesszük kissé az emlékét – Borbáspuszta
redivivus.
Kecskemét és környéke tatárjárás előtti
településszerkezetéről és életmódjáról keveset tudunk. A települések hálózatát a fő
közlekedési útvonalak és a vízjárta helyek
határozták meg. Kecskemét és Szentkirály
térségében a Tisza-Maros torkolattól a
Duna budai szakaszához vezető út és a
tiszai révekhez vezető útvonal bírt nagy
jelentőséggel és azt is tudjuk, hogy a lakosság a vízmentes magaslatokon telepedett
meg, s kivált ilyen helyeken épített templomokat. A tatárjárás előtti időben a falvak mérete, lakossága jóval kisebb volt
mint a mai alföldi községeinké. PálócziHorváth András régész szerint Szentkirály
mai közigazgatási területén, ezen a jó tízezer
hektáron a tatárjárás előtt több korabeli
falunak is lennie kellett, ám közülük csak
Szentkirály és Mindszent nevét, helyét
ismerjük. Bizony, Borbáspuszta eredeti neve
Mindszent volt, ebből következik, hogy templomát mindenszentek tiszteletére szentelték
föl. A Szentkirály név pedig Szent Istvánra
utal. E régi Mindszent eredeti és mind ez
ideig egyetlen temploma téglalap alaprajzú
templomhajóval, félkörív alakú szentéllyel
épült, a hajó belső hossza 7,5 méter, szélessége 5,4 méter volt, a szentély szélessége
4,2 méter volt. A hajó alapterülete tehát 40
m2 volt, de tudjuk, hogy abban az időben
a közrendűek álltak a mise alatt, nekik nem
voltak padjaik. Állva pedig többen befértek
ekkora templomtérbe is.
A templom romjait Szabó Kálmán,
Kecskemét régésze ásatta 1923-ban, tőle
tudjuk, hogy e Kecskemét környéki templomok falai alá egy méter széles, 50 cm vastag
agyagréteget döngöltek alapozásként. A falak
általában réti mészkőből (darázskő) épültek,
vagy ha ilyen nem volt, téglából. Messziről
szállítandó, tehát drága homokkőből
legfeljebb csak ajtó vagy ablakkeret készült
e templomokhoz. A borbási templom fala
terméskő és tégla volt. Szabó K. szerint a templom román stílusban épült (jellegzetessége
a félköríves hosszú ablakok), de később több
támpillérrel látták el, s a gótikus (csúcsíves)
korban átépítették. Ez ásatás idejében a templom falainak még 1-2 méter magas darabjai
is álltak.  A közölt rajzon tüntette fel Szabó

Kálmán az általa feltárt alaprajzot.
Ismereteink szerint utoljára PálócziHorváth András vizsgálta a templom helyét,
ahogyan írja 1976-ban: „a lelőhelyet 1973ban terepbejáráson, rögzítettük. KecskemétBorbás-pusztán, a Lakitelekre vezető út 1,41,6 km-énél, az úttól délre vízjárta terület
ÉK-i és K-i partján terült el a középkori
Borbásszállása, kb. 5-600 m hosszúságban.
A település ÉNy-i végében volt a templom,
a mai Szekerestanya lakóépületének É-i fala
mögött. Az 1940-es években a rom még
1-2 m magasan állt. A középkori alapfalak
nagy része a temetővel együtt hozzáférhetetlen, mivel friss szőlőtelepítés (1967)
fedi. A lakóépület és a szőlő között kb. 4x6
m-es sávban kísérelhető meg a kutatás. A
hitelesítő ásatás elvégzésére azonban eddig
nem volt időnk.”
A tatárjáráskor vagy talán még előtte
a IV. Béla király által befogadott kunok
Duna-Tisza közéről történő kivonulásakor
Szentkirály és Mindszent falvak – s a szomszédos falvak is – elpusztultak. Nagy Lajos
király (uralkodott 1342-1382) a később még
IV. Béla által visszatelepített kunok utódai
közül 1354-ben Szentkirály (Zenthkiral) és
Mindszent (Mendszenth) „emberemlékezet
óta üresen álló” üresen álló királyi birtokot
(terras nostras vacuas) Bőcsör (Bwchwr)
fia Péter kunnak és fiainak, Miklósnak
és Jánosnak, valamint unokatestvéreinek,
Kabak fia Baramuk-nak és Weszteg fia
Gálnak adományozta azzal a feltétellel, hogy
ott megtelepednek és keresztény szokás
szerint élnek. A megadományozottak ezzel
nemesekké is lettek. A nem sokkal későbbi
beiktatáskor tartott határjárásból (amikor is
hivatalos személyek körbelovagolták a birtokot a megadományozottal, majd oklevélbe
rögzítették az adománybirtok határait)
kiderül, hogy a Mendszenth-ként említett
birtok megfelelt a mai Borbásnak.
1493-ban a birtokosok utódai az
adományozó oklevél megerősítését kérték II.
Ulászló királytól, majd még abban az évben

pallosjogot is kaptak (amelynek keretében
a földesúri úriszéki bíráskodás keretében
tettenérés esetén rablásért, fosztogatásért
halálbüntetést is kiszabhattak). Az oklevelek
szerint ekkoriban kezdett rögzülni a korábbi
Mindszenth név helyett a Barabásháza vagy
Barabásszállása. (1493: Mendszenth alio
nomine Barabashaza 1493: Mindszenth alio
nomine Barabaszallasa). Barabás magasabb tisztségű birtokos lehetett a határnak e
részén, a -szállása, -háza településnévi utótag
pedig jellegzetesen a kun szállások nevét
jelzi (ld. még Fülöpszállás, Jakabszállás
stb), tudjuk Pálóczi-Horváth András kutatásaiból. A későbbi Borbáspuszta név meg a
Barabásszállás névből rövidült.
Szintén ő tárta fel Káldy-Nagy Gyula
török adóösszeírás közzétételeiből, hogy
Borbásszállás puszta volt már az 1540es években, valamikor a XVI. század
első felében hagyhatták el lakosai, tehát
a természetes pusztásodási folyamat áldozata lett. 1546-ban Haszán timár-birtoka,
1562-ben szultáni hász-birtok. 1559-ben
kilenc más pusztával együtt a kecskemétiek
használatában találjuk (éppen a törököktől
bérelték), de még nem a város tartozéka.
Ekkor már állandó lakosai nem voltak.
A török kiűzése után az 1700-as évek
elején Kecskemét bérbe vette a nádortól
mint a kunok főkapitányától az egykor
kunoknak adományozott, de a török időkben
elnéptelenedett falvakat, mint pusztákat,
köztük Borbásszállását is, amelyen aztán
külterjes állattartó gazdálkodást folytattak a
kecskeméti gazdák.
Gesztelyi Nagy László a két háború között
a Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara
elnöke írja 1926-ban megjelent Magyar
tanya c. művében, hogy az állattenyésztés
csökkenése, a szőlőtelepítések elterjedése és
a városi földeknek az egyesek részére való
eladása eredményezte Kecskeméten a tanyai
letelepedéseket. A város határában az első
tanyai település, vagyis az első állandó külterületen való lakás a szőlőkben vette kezdetét, tehát szőlőbeli lakosok voltak azok,
nem pedig mezőgazdasággal foglalkozók.
E folyamat az 1830-as évektől lendült fel,
amikor is a város vezetése beletörődött,
hogy tiltással nem tudja meggátolni a
kiköltözéseket. 1830-ban a város környékén
összesen kevesebb mint 100 család számított
tanyainak, 1840-ben már 250 tanyai családról
tudtak. Írja még, hogy a város 1857-ben adta
el Borbás-, Szentkirály- és Alpárpusztákat a
városi polgároknak, „s e földek minőségüknél
fogva gabonatermelésre alkalmasak lévén, a
városi közönség ezek eladásával vetette meg
alapját az életképes kis birtokoknak, melyek
tulajdonosai a birtokra kiköltözvén, a tanyai
településeket nagyobb mérvben megkezdették, amelylyel a mostani tanyavilág alapjait
lerakták.”
Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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KATOLIKUS ÉLET
Bruno Ferrero: Jézus arca
Szicíliában Epifanio szerzetes egy
nap felfedezte magában Isten ajándékát, azt a képességet, hogy gyönyörű szép ikonokat tud festeni. Valami
olyasmit akart festeni, ami élete remekműve lehetett volna: Jézus arcát.
De vajon hol talál olyan modellt, aki
képes kifejezni egyszerre a szenvedést
és az örömöt, a halált és a feltámadást,
az istenit és az emberit? Epifanio attól
kezdve nem nyugodott, útnak indult,
egész Európát végigkutatta, de senkit
nem talált. Nem volt olyan modell,
akiről mintát vehetett volna Jézus arcához. Egyik este úgy aludt el, hogy
a zsoltár szavait ismételgette: A te
arcodat keresem Uram. Ne rejtsd el
előlem a te arcodat. Álmodott is: egy
angyal visszavitte azokhoz, akikkel
találkozott és minden arcból megmutatott neki egy részletet, amely azt
az arcot Jézuséhoz tette hasonlóvá:
például egy fiatalasszony öröme, egy
gyermek ártatlansága, egy paraszt
ereje, egy beteg szenvedése, egy elítélt félelme, egy anya jósága, egy
bíró szigorúsága, egy gyóntatópap
irgalma vagy egy leprás bekötözött
arca. Epifanio visszatért a kolostorába és nekifogott a munkának. Egy év
múlva kész lett Krisztus arcképe és
Epifanio bemutatta azt az apátnak és
a barátoknak, akik megdöbbentek és
térdre estek. Krisztus arca gyönyörű
volt, megható, tekintete egyenesen az
ember lelkébe látott. Hiába kérdezték
Epifaniót, nem tudták meg, hogy ki
ült neki modellt.
Ne egy ember arcában keressétek
Krisztusét, hanem minden ember arcában fedezzétek fel Krisztus képmásának egy kis részletét!

"Téged keres tekintetem, a te arcodat keresem Uram." (27. zsoltár)
A huszonhetedik zsoltár ezen két
sora legbelső vágyaink egyikét hangosítja ki, ami egyben egy meghívás
is arra, hogy ténylegesen helyet adjunk Isten utáni vágyainknak.
Ez a vágy olykor abban jelentkezik, hogy megjelenik gondolatainkban
a "jó lenne" kifejezés. Lassan szavakba is öntjük, hogy mi is lenne jó számunkra most, mi is az, ami hiányzik
az Istennel való kapcsolatunkból. De
többre nem jutunk. Azt érezzük, hogy
minden nehézkes, annyi minden lehúz, megoszt és most még ez a furcsa
érzés, kívánság is jelentkezik. Ez egy
újabb hiányra hívja fel a figyelmünket, amit valahogyan meg kell oldanunk. Honnan vegyünk ehhez erőt,
időt a sok másfajta, de épp oly fontos
és sürgető feladatok között?
A huszonhetedik zsoltár választott két sora adja meg erre a választ.
Figyelmünk irányát kell kitágítanunk
ahhoz, hogy Isten utáni vágyunk helyet tudjon kapni a mindennapok
forgatagában. Ez abban fog segíteni,
hogy az imádságon túl is Isten arcának keresésében tudjunk maradni. Sőt
abba is belevezet, hogy ne csak az éppen aktuális tevékenységgel, feladattal legyünk elfoglalva vagy esetleg
beleveszve, hanem ott is észrevegyük
Isten szerető jelenlétét, az Isten arcát.
Egyházunk ezért hívja fel a figyelmet
minden nagyböjt kezdetén, hogy térjünk meg. Szívünket és figyelmünket
nyissuk meg - újra és újra ebben a
negyven napban - Istenünk végtelen
szeretető jelenlétére, aminek teljességét húsvét szent ünnepében tár elénk.

Túrmezei Erzsébet:
Húsvét után
HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú
léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, kön�nyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit
sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

Hírek a Plébánia
életéből:
Májusi litániák: Májusban, a Szűzanya hónapjában minden este 19
órakor májusi litániára, 19:30-kor
szentmisére várjuk a kedves híveket.

Kalendárium:

2015. április 15. – május 15.
Április 16. Soubirous Szt. Bernadett
Április 24. Szt. György vértanú
Április 26. Isteni irgalmasság vasárnapja
Április 29. Sziénai Szent Katalin
Május 3. Szent Fülöp és Jakab apostolok
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Húsvéti Örömüzenet
Horváth Loránd:
Húsvéti Ének
Föltámadott az Úr!
Bizonnyal itt van köztünk.
A szívünk felvidult,
és örvendezve jöttünk.
A sír bezárva volt,
nehéz kő, pecsét rajta.
Ott szunnyadott a holt,
bezárva szeme, ajka.
De angyal jött elő,
ruhája messze fénylett.
Messze gurult a kő,
lehulltak a vitézek.
Kilép Isten szentje,
a teste győzhetetlen.
Nincs rothadás benne,
megvédte ettől Isten.
Feltámadott az Úr!
Menjetek tanítványok,
híre, míg hajnal gyúl,
járja be a világot!

Kedves Olvasó!

Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy
a Húsvét egy különösen vidám ünnep.
A népszokások, a locsolkodás, a finom
ételek, a tavasz megújuló és virágzó
szépsége telis-tele van vidámsággal és
szépséggel. De a Húsvét nem csak ettől
szép, hogy végre nyiladozik a természet
és csicseregnek a madarak, megérkezik
a nyuszi. Természetesen a megújulást a
természetben nagyon jó átélni és megélni, mert ez an valahogyan a húsvétban is
elrejtve. A Feltámadás öröme.
„Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha
meghal is, él.”
A keresztyén ember tisztában van vele,
hogy Krisztus feltámadt a halálból, ma is
él, és Őáltala nekünk is örök életünk, üd-

vösségünk lehet. Tudjuk ezt, és jó érzés
ennek a gondolata, hogy nekünk olyan
Istenünk van, aki annyira szeret bennünket, téged, engem, hogy a Fiát áldozta fel
értünk!
Nemrég a médiában hallottam valamelyik
húsvétkor a TV-ben, hogy: „A keresztyének Jézus feltámadását ünneplik a hosszú
hétvégén”… Valahol a hosszú hétvége
a lényeg, hogy egy kicsit pihenhetünk
a káoszossá vált életünkben. Fontos ez
is. De fontos azt is látni, saját magunkkal szembenézni, hogy még sok magát
keresztyénnek valló ember is kételkedik
Jézus feltámadásában, főleg abban, hogy
az testben is megtörtént.
Mindenkiben van kételkedés, de vannak
bizonyítékok is. Sok-sok bizonyíték van
rá, hogy valóban így volt, de mégis: hittel kell és hittel lehet ezt a hírt elfogadni.
Bizonyítékok röviden: 1. Üres volt a sír.
2. Jézus sok embernek megjelent, különböző helyeken, időben, egyszerre 500
embernek is. 3. A tanítványoknak megváltozott az élete.
Sokan elmennek Húsétkor templomba!
Nagyon jól teszik! (sokan otthon is maradnak…)  Azok, akik elmennek a templomba leginkább azért mennek el, hogy
meghallgassanak egy prédikációt, egy
igehirdetést, nem pedig azért mennek,
hogy megváltozzanak.
A feltámadásban való hit azt jelenti, hogy
nem csak hallgatom Jézus üzenetét, beszédét, hanem meg akarok változni, meg
akarok újulni, sőt: újjá akarok születni!!!
Adja Isten meg nekünk ezt az újjászületés
utáni vágyat a szívünkbe! Ámen.

Tavaszi- nyári alkalmaink

Április
Április 2. –Nagycsütörtök, zenés Istentisztelet Helvécia (közös alkalom), 18ó
Április 3. – Nagypéntek délelőtt – gyermeknap 9-12ó
Április 3. – Nagypénteki Passiós Istentisztelet, 18 óra
Április 5. – Húsvétvasárnap, ünnepi úrvacsorás Istentisztelet, 10 óra

Április 6. – Húsvéthétfő, ünnepi úrvacsorás Istentisztelet, 10 óra
Interaktív Istentisztelet – április 12. vasárnap 10 óra
Bibliaóra - április 16. csütörtök 19 óra
Presbiteri gyűlés – április 23. csütörtök,
19 óra
Május
Anyák napi Istentisztelet – május 3. vasárnap 10 óra
Felnőtt konfirmációs csendes nap – május
11. hétfő
Bibliaóra – május 14. csütörtök, 19 óra
Felnőtt konfirmáció – május 17. vasárnap 10ó
Pünkösdvasárnap – május 24. ünnepi
úrvacsorás Istentisztelet, 10ó
Pünkösdhétfő – május 25. – ünnepi úrvacsorás Istentisztelet, 10 óra
Gyülekezeti kirándulás – május 30.
szombat
Június
Évzáró Istentisztelet – június 14. vasárnap 10 óra
Közös gyülekezeti hétvége – Emmausház, június 26-28.
Napközis Tábor – augusztus 10-14. (napközis jellegű hittantábor a templomkertben, 7-16 éves korig, naponta 9-16 óráig)
Családi nap – augusztus 15. szombat,
amely a napközis tábor záró alkalma is,
szülőkkel, családokkal, gyülekezeti tagokkal együtt.

Szép locsolóvers:

Mély gyászba borult a dicső természet,
Midőn Krisztusunk a keresztfán szenvedett.
Hű tanítványai zokogva siratták
Mint jó gyermek a hű édesanyját.
De harmadnapra megnyílt a sír szája,
Kilépett belőle az élet Királya.
Ezzel megmutatta, hogy lesz feltámadás,
Lesz a síron túl majd örök jutalmazás.
Szívemből kívánom!
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Internet Fiesta a Könyvtárban
Idén tavasszal is csatlakozott a Szentkirályi Könyvtár
az Internet Fiesta országos rendezvényéhez, melynek szlogenje most „Környezetünk és családunk az Interneten” volt.
Ennek szellemében két internetes feladatsort is készítettem,
illetve a nagyobb diákok számára a családfakutatás első lépéseiről tartottam előadást. A többi csoport számára egyéni
igények alapján tartottam foglalkozást. A legkisebbeknek a
Húsvéthoz kapcsolódó mesét és kisfilmet vetítettem, melynek végén a gyerekek hímes tojást színeztek. A másodikosok oktató, internetes játékokkal ismerkedhettek, az 5.
osztályosok a Csepptől az óceánig című internetes játékba

kapcsolódhattak be, de szóba kerültek a Facebook biztonsági beállításai is. Színes színfolt volt a tavaszi kézműves
délelőtt is, melyen nem csak gyerekek vettek részt.
Tóth-Baranyi Marianna
könyvtáros

Kézműves foglalkozás

Készülnek a hímes tojások

Feladatmegoldás közben az 5. osztály

Katica csoport elmélyülten nézi Csukás István meséjét

Az év emlőse

A hazánkban fokozottan védett ürge lett
a Földművelésügyi Minisztérium Vadonleső programja keretében - a szakmai
szervezetek támogatásával - 2015 emlőse. A kis állat fokozottan védett, eszmei
értéke 500.000 Ft. Sajnos környezetünkből már gyakorlatilag eltűnt ez a tüneményes, játékos, hosszú téli álmot alvó
rágcsáló. Néhány évtizeddel ezelőtt még
gyakori volt. Szemrevételezni ébersége
miatt, nagyon nehéz, jelenlétükre lakott
járataikból következhettünk. Úgy látszik,

helyüket és szerepüket átvette az egyre
szaporodó hörcsög. Mindezek ellenére
Magyarország ürge nagyhatalom. Nálunk él Európa legjelentősebb ürgeállománya. Előszeretettel birtokolják a füves
pusztákat, mint például a repülőtereket.
Két lábra állva őrködik a több métert is
kitevő földalatti járata előtt. A legkisebb
gyanús mozgásra, legyen az a földön,
vagy a légben, riasztó füttyöt hallat, és
eltűnik járatában. Legnagyobb veszélyt
számára a Kerecsensólymok jelentik, hi-

Falugyűlés

szen ez a fő táplálékuk
a nyár folyamán. Táplálék hiányában ezek
a madarak is eltűntek
térségünkből. Egykoron egyes tájakon az
emberek is fogyasztották, kifütyülték járataikból, illetve járatát
elárasztották vízzel, azaz kiöntötték. Valószínű innét ered az „ázott ürge” szólásunk is. A nemzeti parkok foglalkoznak
az ürge újratelepítésével az arra alkalmas
élőhelyeken. Ne bántsuk ezt a kedves kis
állatot.                                               V. F.

Közös dolgainkról a Művelődési Házban 2015. április 17-én pénteken, 19 órai kezdettel.
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Nyílt nap a
szentkirályi
iskolában
Az idei nyílt napon, március 4-én
is sok érdeklődő szülő látogatott el
a tanórákra. Az óvodások és szüleik
részére március 10-én volt hasonló
alkalom, amikor is a nagycsoportosok együtt dolgozhattak a negyedikesekkel. Örülünk, hogy a kedves
szülők elfogadták meghívásunkat a
nyílt napra.

Nem mindennapi esemény az iskolában – avagy így néztük a napfogyatkozást
A legutóbbi, nagy médiafelhajtást kapott, és persze izgalmas égi jelenség 1999-ben volt. A mostani 16 évesek
születtek abban az évben, tehát iskolánk tanulói közül
akkor még senki sem élt. Ezért is szerveztük úgy ezt a

napot, március 20-át, hogy speciális szemüveggel, sötétített üveggel, lyukas papírral vagy akár tésztaszűrűvel
– de mindenki részese lehessen az eseménynek.

Új játék az iskolaudvaron!

Fantasztikus sportsikerek!

Láncos lengőhíddal gyarapodott az iskola, melyet a Szülői Munkaközösség ajándékozott a gyerekeknek. Köszönjük!

A Vásárhelyi Futófesztiválon taroltak a szentkirályi gyerekek.
A hagyományos „tavaszköszöntő” kecskeméti Vásárhelyi Futófesztiválon idén is szép sikereket értek el gyerekeink, maguk
mögé utasítva több városi iskolát is.
600 és 1200 méter közötti távokon indultak a gyerekek, eredményeink: 1-2. osztály, lány I. Gulyás Bíborka, II. Trencsényi
Noémi, III. Bimbó Petra.
3-4. osztály, fiú II. Szabó Márk, VI. Ádám Dominik.
5-6. osztály, lány II. Oláh Enikő.
5-6. osztály, fiú IV. Vörös Attila
5 km futás VIII. Vörös Hajnalka.
7-8. osztály, fiú V. Zetkó János
Váltófutás: III. helyezés Szentkirály csapata (Csordás Gábor,
Oláh Enikő, Kasza Zsolt, Vörös Attila)
20 év alattiak között félmaraton – futás: Molnár Zoltán IV.
helyezés
30-40 év közöttiek félmaraton – futás: Baukó Ferenc IX. helyezés
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„Tanyavilág 2020” – konferencia Szentkirályon
Szentkirály Község Önkormányzata és a Falugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesülete 2015. március 11 –
12. között kétnapos szakmai tanácskozást szervezett a tanyák jelenéről és jövőjéről. Az alábbiakban közzé tesszük
a konferencia munkacsoportjai által
megfogalmazott ajánlások kivonatát.
I. Szociális és humán csoport:
1. A tanyákra, tanyákon élőkre vonatkozó meglévő adatok rendszerezése.
2. Tanyagondnoki szolgáltatás megerősítése.
3. Egyéb szükségleteken alapuló
szolgáltatások kiépítése a tanyákon
élők számára. Pl.: közösségi tér, iskola,
könyvtár, hagyományőrzés.
4. Szélessávú internet szolgáltatás
biztosítása mindenhol.
5. Érdekképviselet a tanyákon
élők számára.
6. Földbirtok a gazdálkodni akarók
számára, nemcsak a nagybirtok preferálása.
7. A tanyasi életforma – mint nemzeti érték – hungarikummá minősítése.
8. Tanyatulajdonosoknak legyen
elővásárlási joga a szomszédos tanyákra, földterületekre.
9. Őstermelők helyett mezőgazdasági egyéni vállalkozó kategória,
kedvező adózással és kedvező vállalkozásfejlesztési hitellel, pályázati lehetőséggel.
II. Gazdaságfejlesztési csoport:
Pályázati források:
1. A kis, esetleg nem főállásban végzett helyi termék, tanyasi termék és turisztikai szolgáltatás támogatási kerete
legyen külön biztosítva a LEADER-en
túl is.
2. A Nemzeti és az Uniós támogatásoknál egyaránt
- jelenjen meg az előleg,
- szállítói finanszírozással párhuzamosan menjen a részelszámolás,
- elszámolható legyen a használt
eszköz, és saját megvalósítás is,
- legyen hiánypótlási lehetőség,
- a pályázat kihirdetésétől min. 1
hónap legyen az első benyújtási
időig.
3. Diverzifikációs lehetőség legyen

a felnőtt és gyermek gazdálkodási ismeretátadás (tantanya).
4. Tanyafejlesztési támogatásnál a
villamosítás jogcímben lehessen támogatást szerezni a kapacitásbővítésre 3,5
kW felett is, és az akkumulátorcserékre
is.
5. Önállóan is lehessen megújuló
energia beruházásra pályázni, ne csak
gazdaságfejlesztéshez kapcsoltan.
OTÉK:
1. Külterületi ingatlanon 10.000 nm
alatti területen a 3%-os beépítési arány
10% legyen. Egyszerűsített eljárás legyen a gazdasági épületek elbontására,
építésére.
2. Vízminőség vizsgálat: Saját kutas esetén ingyenes vízvizsgálat.
3. A 852/2004. EK rendeletben nem
ugyanaz a „tiszta víz”, mint az „ivóvíz”. Miért követelnek nálunk mindenhez ivóvizet?
Adó, Járulék, Hatósági díjak:
1. A mezőgazdasági tevékenység és
a gazdaság adta lehetőségek komplex
kínálata váljék lehetővé.
2. Hasonló adó- és járulékfizetési
kötelezettség illesse a hagyományőrző
tevékenységet végzőket. Külön ösztönzők illessék a családi gazdaságok
komplex tevékenységét.
3. A közmunka programban akár
100% beruházási támogatás, ezen túl
munkabér és járuléktámogatás van,
ami veszélyezteti a helyi-térségi piaci
egyensúlyt. A tanyagazdaságok is élvezhessenek hasonló szintű könnyítéseket (adó, járulék, beruházás intenzitás).
4. A tanyagazdaságok, illetve a kistermelői és kiegészítő tevékenységet
végzők hatósági díjmentességet élvezzenek.
III. A tanyák elérhetősége, felszereltsége – infrastruktúra-csoport:
1. Legyen általános gazdaság-, és
szociálpolitikai cél a kis léptékű élet-,
és gazdálkodási közösségek előnyben
részesítése.
2. Külterületi közlekedés feltételeinek javítása (pl. kerékpárút-építés, de
nem 2,6 méter szélességben).
3. Dűlőutak térképi kitűzése (út
nyomvonalának korrekciója), vagy na-

gyobb eltérés esetén az ingatlan-nyilvántartás hozzáigazítása a valós használati állapothoz.
4. Az önkormányzat jusson hozzá a
méretes EOV koordinátákhoz ingyenesen, hogy helyben rendezhetőek legyenek a határviták.
5. Nélkülözhetetlen a helyi és nem
helyben lakó földtulajdonosok gondos
úthasználata.
6. A tanyafejlesztési pályázatok
megvalósítási határideje túl rövid.
7. Az utófinanszírozás lehetetlenné teszi sokak számára az előrelépést.
Nem azokon segít a pályázati támogatás, akik segítségre szorulnak, ezért
fontos a döntés decentralizálása.
8. Hulladék-kezelés a tanyákon önkormányzati szervezésben feliratozott,
vagy felirat nélküli zsákos gyűjtéssel.
9. Vízminőség a tanyákon: turisztika (vendégasztal), vagy élelmiszer
előállításra csak ártézi minőségű vízzel
lehetséges engedély megszerzése (esetleg ballonos megoldás).
10. A közműves vízhálózatra csatlakozáshoz miért van szükség mérnöki
tervekre több tízezer forintért?
11. Ivóvízminőség-javító Program:
A kiépített hosszú vezetékrendszerekben a kis fogyasztás miatt a pangó víz
minősége igen rossz lehet, így a tanyasiak rácsatlakozása kidobott pénz
– éppen segíteni kellene a rácsatlakozások serkentésével a minél nagyobb
fogyasztást.
12.Szennyvízkezelés: Egyedi tisztítóművek létesítéséhez típustervekre és
modulokra volna szükség, különböző
kapacitással.
13.Internet-elérhetőség nélkülözhetetlen egy magára valamit is adó tanyasinak. Legalább 30 Mbps országos
lefedettség legyen, ingyenes, illetve
minimális hozzáférési költséggel.
A teljes anyag, valamint az elhangzott előadások elérhetők a szentkirályi
honlapon (http://www.szentkiraly.hu/
p/211-tanyagondnoki-konferencia).
- kut -
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Tárkonyos füstölthús leves
Hozzávalók: 30-40 dkg vegyes leveszöldség (sárga-, fehér répa, zeller, karalábé vegyesen mérve), 30-40 dkg bármilyen füstölt hús
(pl. tarja, sonka, oldalas), egy csokor friss,
vagy 2-3 evőkanál eltett ecetes tárkonylevél, só, bors,
főzőtejszín vagy tejföl, egy nagy evőkanál liszt, citromlé
Az előre beáztatott füstölt húst 4 liter hideg vízben
feltesszük főni, amikor már félig megpuhult, hozzáadjuk
a feldarabolt leveszöldséget. Ízlés szerint befűszerezzük és
készre főzzük.
A főzőtejszínből és lisztből habarást készítünk, majd a
szokásos módon, apránként felengedjük a forró leves levével, nehogy habarás közben összekapjon, majd az egészet
beleöntjük a levesbe és néhány percig még főzzük.
Jó étvágyat kíván

Kenyeresné Zsuzsika

Kép a fotóalbumomból
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Március időjárása
Ezt a telet megúsztuk, mármint havas táj látványa
nélkül. Ritkán fordul elő hasonló eset. Márciusban még
keménykedhet a tél, de inkább már tavaszt idéző napok
következnek. A népi hagyomány szerint Gergely még megrázza a szakállát (12-e). Gyakran szélsőséges hőmérsékletek
is előfordultak az elmúlt években. Kalocsán 1920-ban 7én 24 C fokot mértek. Benedek napján Debrecenben +26
fokot. Igen hideg volt a március 1952-ben, 1958-ban, -15,
-20 C fokokat mérhettünk. Ne menjünk olyan messzire:
2003 márciusának végén, még az utakat hófalak szegélyezték, -10, -15 C fokokkal. Az ébredő természet és a
mezőgazdasággal foglalkozók még akkor sem szeretik a
havat, ha zsákban viszik a határban. Az idei márciust végig
enyheség kísérte. A hónap elején 10 C fok körül mutattak
a hőmérők. Utána kisebb megszakításokkal akár 15-20, C
fokokat mérhettünk. A hónap első felében még gyakran
süllyedt fagypont alá a hőmérséklet néhány fokkal. A viszonylag enyhe idő ellenére seregélyt alig látni. A hónap
végéig sok gólyafészket már elfoglaltak a kedves madarak,
20-a után megjelentek a fecskék, a barázdabillegetők, a
kerti rozsdafarkúak. A zöldikék, az erdei pintyek már a
fészeképítéssel vannak elfoglalva. Csapadék viszonyok:
2-án 2,8 mm, 11-én 1,9 mm, 12-én 3,6 mm, 25-én 0,1
mm, 27-én 13,2 mm. Összesen 21,6 mm. A sokévi átlag
29 mm. Vecsei.

Végső búcsú Ambrus bácsitól
Váratlanul jött a hír, tragikus hirtelenséggel 79 éves korában
elhunyt Kis-Prumik Ambrus, a pedagógus, a kórusvezető, a
népművelő. Sok ellentmondással teli életét, gyermekkorát,
egy nagykőrösi erdészházban kezdte. Itt szerette meg a szabadságot, a természetet, az életet, melynek gyertyáját mindkét végén égette. 1956-ban, mint sok fiatal nekivágott, hogy
világot lásson, azonban fél útról sírva visszafordult, nem volt
szíve itt hagyni hazáját. A Nagykőrösi Tanítóképző elvégzése
után, hosszú éveken át tanította a diákokat tanyasi iskolában,
szakmunkásképzőben. Szentkirályi lakos 1986-ban lett. Mint
zenéhez értő pedagógus megalakította a sok sikert elérő Szentkirályi énekkart. 1991-től 4 évig Művelődési házunk vezetője volt. Tanított
gyerekeket citerázni, megalakította a
gyermekénekkart. Szerette a hazafias
dalokat, maga is sokat énekelte. Élete
gyertyája lassan elhalványodott, míg
egy, februári délelőttön kihunyt. Földi
maradványaitól március 13-án vettünk
végső búcsút.
Ambrus bácsi! Nyugodj békében! V.F.

Iskolai farsang

Köszönet
Köszönetet mondunk Kutasi Zoltánnak, a kismamák,
a járdán járók nevében, hogy kemény munkával, a
lehetőségekhez mérten akadálymentesítette a Művelődési ház előtti járdaszakaszt. –szerk-

Anyakönyvi hírek
Született: Ország Attila István 2015.
március 19. anyja neve: Pataki Klaudia.
Elhunyt: Törőcsik Pálné élt 86 évet
Tóth József élt 60 évet

Lakodalmas hűtőkocsi bérelhető.
Érdeklődni: 30/9532-982

A szabadtéri égetés szabályai
Március 5-én lépett hatályba az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), a korábbinál szigorúbb rendelkezésekkel.
Belterületen önkormányzati rendelet tartalmazza a nyílttéri
égetés szabályait. Szentkirály közigazgatási belterületén az avar,
növényi- és kerti hulladék nyílttéri égetése – ünnepnapok kivételével – hétfőtől péntekig naponta 7.00–18.00 óra, szombaton
8.00–12.00 óra között engedélyezett. A helyi rendelet honlapunkon az Önkormányzat menü Hatályos rendeletek almenüben teljes terjedelmében megtalálható.
Más a helyzet külterületi égetés esetén. Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést
végezhet. (Az OTSZ szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó legfontosabb részeinek kivonatát szintén megtalálja honlapunkon.)
Ehhez legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10.
napig, kérelmet kell benyújtani a Kecskeméti Katasztrófavédelmi
Kirendeltséghez (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.), amely a
kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. (A Kérelmet honlapunkról letöltheti, és kitöltés, aláírás
után elküldheti, vagy elviheti a Kirendeltségbe. Figyelem: 3.000
Ft illetékbélyeg kell rá!) Érdemes a Megjegyzés rovatban egy második időpontot is megadni, mert alkalmatlan időjárás esetén így
lehet még egy esély.
Fontos tudni, hogy engedély nélküli égetés esetén a büntetés
legkisebb összege 20.000.- Ft.

FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint
módosul:
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak
előzetes egyeztetés esetén 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 Polgármesteri 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

Változtak a mák termesztésével és
forgalomba hozatalával kapcsolatos
szabályok
Az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén
területnagyságtól függetlenül a termesztő köteles a föld fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság
részére a rendeletben szabályozott adatokról bejelentést tenni. Az
őszi vetésű étkezési mák bejelentési határideje a vetési évben november 30-a, a tavaszi vetésű étkezési mák esetében a vetési évben
április 30-a. A termesztő köteles őszi vetésű étkezési mák kipusztulása esetén a föld fekvése szerint illetékes földművelésügyi igazgatóságnak a vetést követő év április 30-ig bejelenteni a kipusztulással
érintett terület azonosítóit (település neve, földrészlet helyrajzi száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcellaazonosító), nagyságát, valamint a kipusztult állomány fajtáját.
A betakarítást követően az étkezési mák termesztője köteles
a tárgyév szeptember 30-ig az illetékes megyei kormányhivatal
földművelésügyi igazgatóságnak bejelenteni a mákszalma és a
betakarított mákmag mennyiségét. A mákszalma megsemmisítéséről a termesztőnek nyilvántartást kell vezetnie.
Az étkezési mák termesztőnek a bejelentésről valamint a bejelentett mákmag mennyiségéről az illetékes megyei kormányhivatal
földművelésügyi igazgatósága igazolást állít ki. Az étkezési mák
kizárólag ezen igazolás birtokában hozható forgalomba. A termesztő köteles az étkezési mákot továbbforgalmazó személynek az
igazolást bemutatni. Az igazolás számát az étkezési mák forgalomba
hozatala során a kereskedelmi dokumentumoknak tartalmaznia kell.
Az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a termesztő költségére elrendelheti az étkezési máktábla talajba
forgatással történő megsemmisítését, amennyiben az étkezési mák
termesztése a rendelet alapján bejelentési kötelezettség alá tartozik
és a termesztő a bejelentési kötelezettségének határidőre nem tett
eleget, illetve azt legkésőbb a mák virágzásának befejezését megelőző tizenöt napig nem pótolta, vagy a termesztő valótlan adatokat
jelentett be.
A földművelésügyi igazgatóság, valamint a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága
ellenőrzi a forgalomba hozott étkezési mák igazolásának meglétét.
Amennyiben a termesztő igazolás nélkül hozza forgalomba az étkezési mákot, a földművelésügyi igazgatóság vagy az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóság az étkezési mákot lefoglalja és elrendeli a termesztő költségén való megsemmisítését.
A bejelentéshez szükséges formanyomtatványok letölthetőek a
NÉBIH honlapjáról. (www.nebih.gov.hu)
További információért forduljon az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. (tel.: 76/513-600, fax.:
76/513-627, e-mail: bacs-fm@nebih.gov.hu)
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

FIGYELEM!
Az enyhe tél következtében rendkívül nagy kullancs-populáció maradt életben. A réteken, legelőkön, erdőkben, sőt
kertjeinkben is, egy-egy séta során több tucatnyit „összeszedhetünk”. A szabadtéri munkák és a kirándulások után
tartsunk ruházatunkon, testünkön „kullancsszemlét”.
-szerk-

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, Tóth Baranyi Mariann könyvtáros, Takácsné Kis Márta, Varjúné Széchenyi Marianna, Vörös
Boglárka, Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi Ferenc, Puskás Mihály plébános, Szabó Gellért polgármester. Szerkesztőség címe:
Polgármesteri Hivatal Szentkirály, telefon: 06 76 597 011, E-mail: sztkhirmondo@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.

