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A TARTALOMBÓL: • A képviselő-
testület februári ülésén történt • Az 
év fája • Faragó István • Ferenczy 
Ida kapcsolata Szentkirállyal 
• Piacot vezet a Szentkirályi • 
Garabonciás diák • Az év mada-
ra • Egyházi oldalak • Táncosok 
farsangi bálja • Farsangoltunk • 
UNIVER24 • Lássuk a medvét! • 
Anyakönyvi hírek

Meghívó
  

A Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
március15-i megemlékezését, melyet az 1848/49-es forradalom

és szabadságharc tiszteletére rendeznek
2015. március 13-án, pénteken 11,30 órától tartja a művelődési házban. 

Hej, tulipán… 
Az ünnepi műsort az iskola 6. osztályos tanulói adják elő.

Felkészítő pedagógusok: Ádámné Péli Andrea, Katzné Almási Zsuzsanna,
Takácsné Kis Márta, Szabó Lóránd

 
Az ünnepi műsor előtt 11 órakor kezdődik a koszorúzás a

Hősi emlékműnél.
 

A megemlékezésre szeretettel várják a szülőket,
és minden kedves érdeklődőt.

Ünnepeljünk együtt!

Szepsy Eleonóra: Márc. 15.

Nemzetiszín kokárdával
Ünnepelünk e napon.
Itt díszlik a szívem fölött,
Büszke vagyok rá nagyon.

Régen volt. A fiatalok
szabadságot akartak,
Jobb életet mindenkinek...
Énekeltek, szavaltak.

Szabadságharc lett belőle,
Odaveszett sok élet...
A hősökre emlékezünk,
Nekik zengjen az ének.

Az 1848. március 15-i forradalomra emlékezünk!

A Nőnap
alkalmából

minden kedves
nő olvasónkat

köszöntjük.

A hagyományoknak megfelelően a „Vágó János”
Gazdakör szervezésében idén is megrendezésre kerül a

Március 15-i bankett
Az ünnepi műsorral egybekötött megemlékezés

2015. március 14-én,
szombaton

18 órakor
kezdődik a Művelődési Házban.

A vacsora marhapörkölt lesz,
jelentkezni Vörösné Vári Ilonánál (tel.: 445-151 vagy 597-016)
és Bimbó Ferencnél lehet.

Szeretettel várunk a közös megemlékezésre 
és egy kis beszélgetésre minden kedves érdeklődőt !
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A szentkirályi és a tiszaugi képviselő-tes-
tület 2015. február 11-én tartott együttes ülést. 
Az ülésen minden képviselő jelen volt.

Az ülésen a közös hivatal költségvetésé-
ről szóló előterjesztés megbeszélése után, a 
testületek elfogadták a 2015. évi költségvetés 
tervezetét.

A szentkirályi képviselő-testület 2015. 
február 16-án tartotta ülését. Az ülésen minden 
képviselő jelen volt. 

Az első napirendi pontban Szabó Gellért 
polgármester ismertette a 2015. évi költségve-
tési rendelet tervezetét, amit vita után a képvi-
selő-testület 6 szavazattal és 1 tartózkodással 
megszavazott.

A második napirendi pontban Szabó Gel-
lért ismertette, hogy a KEOP Napenergia pá-
lyázat, amit 2014-ben adtunk be, nyert, viszont 
nem akkora összegben sikerült megnyernünk, 
mint amennyiben reménykedtünk.

A képviselő-testületnek egy nyilatkozat-
ról kell döntenie. Három lehetőség van: meg-
valósítjuk a beruházást olyan formában, ami 
az előzetes közbeszerzési eljárást nem érinti; 
megvalósítjuk, de úgy, hogy ez érinti az előze-
tes közbeszerzési eljárást, vagy nem valósítja 
meg a beruházást. Az első lehetőség választása 
azzal jár, hogy 8,5 millió forint saját erőt kell 
áldoznunk a beruházásra.

Személy  szerint  mindenképpen  a  meg-
valósítás mellett van, de a második lehető-
ség mellett. Ez azt jelentené, hogy elindítjuk 
a közbeszerzési eljárás megismétlését, tehát 
három ajánlatkérő levelet küldünk ki. A lebo-
nyolítást végző Mérnöki Iroda képviselője is 
megerősítette, hogy 500 e Ft/kW fajlagos költ-
ségen bizonyára találunk kivitelezőt.

A polgármester javaslatot tett a közbeszer-
zési eljárás során meghívandó kivitelezőkre 
is.

A képviselő-testület egyhangúlag elfo-
gadta a javaslatokat és meghozta a szükséges 
határozatokat.

Egyebek napirendi pontban Kovácsné 
Lázár Ilona képviselő tag elmondta, hogy a 
Postaépület környéki takarítást szerződéses 
viszonyban eddig a Posta egyik dolgozója vé-
gezte, de új vállalkozásnak adták ki a Posta ta-
karítását. Mivel a vállalkozás nem fogja a kör-
nyéket takarítani, a közmunkásainkkal fogjuk 
azt rendben tartani.

Szabó Gellért polgármester jelezte, hogy 
Nagyné Gál Gabriella szaktanártól kaptunk 
egy kérelmet, miszerint Pekár Erika, a Kada 
Elek Közgazdasági Szakközépiskola 13.t osz-
tályos tanulója a szövegszerkesztő világbaj-
nokságon  indulna,  mely  Budapesten  lesz. Az 
összköltség összesen 150.000.- Ft lenne, és 
ehhez kéri a képviselő-testület támogatását.

A képviselő-testület megtárgyalta a kérel-
met, és határozatot hozott Pekár Erika indu-
lásának támogatására az Intersteno Gyorsíró, 
Gépíró és Szövegszerkesztő világbajnokságon 
történő részvételéhez 100 ezer forint összeg-
ben.

A szentkirályi-képviselő testület 2015. 
február  24-én  is  ülésezett. Az  ülésen  minden 
képviselő jelen volt. 

Az első napirendi pontban Szabó Gellért 
polgármester ismertette, hogy a márciusi vál-
tozások miatt új helyi szociális rendeletet kell 
alkotni. 

Az Országgyűlés módosította a szociális 
igazgatásról és ellátásokról szóló törvényt (to-
vábbiakban: Szt.), melynek értelmében 2015. 
március 1. napjától lép életbe a szociális segé-
lyezés új rendszere. 

Az aktív korúak ellátásának megállapítá-
sa (rendszeres szociális segély) a tiszakécskei 
járási hivatal hatáskörébe kerül 2015. március 
1-jétől. Ezt követően az aktív korúak ellátása 
keretében kétféle ellátástípust állapíthat majd 
meg a járási hivatal: foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatást és új ellátásként az egészségká-
rosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (a 
korábban  rendszeres  szociális  segélyre  jogo-
sultak egy része válik erre jogosulttá).

A módosítás érinti továbbá az eddig az Szt. 
alapján folyósított lakásfenntartási támogatást, 
adósságkezelési szolgáltatási támogatást, mél-
tányossági  ápolási  díjat  és  a  méltányossági 
közgyógyellátást is, amire az Szt. 2015. márci-
us 1. napjától nem tartalmaz szabályozást.

Március 1-től kezdődően az Szt. csak a kö-
telező ellátásokra vonatkozóan fog kiterjedni: 
időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyette-
sítő támogatás, ápolási díj, alanyi és normatív 
közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság.

A rendszeres szociális segély 2015. márci-
us 1-jétől ebben a formában nem része a szo-
ciális ellátórendszernek, a jogosulti kör – az 
átalakítást követően – más ellátásokra válhat 
jogosulttá. 

Jelenleg 5 fő részesül rendszeres szociá-
lis  segélyben,  akik  foglalkoztatást  helyettesí-
tő támogatásra, vagy egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti  támogatásra  lesznek  jo-
gosultak,  az  egyéb  jogosultsági  feltételeknek 
való megfelelés esetén. 

Amennyiben a jogosultsági feltételek nem 
állnak fenn, az ellátásra való jogosultságot 
2015. február 28. napjával meg kell szüntetni. 

A lakásfenntartási támogatás 2015. márci-
us 1. napjától kikerül az Szt-ből, ettől az idő-
ponttól kezdődően biztosítása nem kötelező. A 
2014. december 31. napját követően benyújtott 
kérelmek,  és  a  2015.  január  1.  napján  folya-
matban lévő ügyek esetében a támogatást egy 
év helyett legfeljebb 2015. február 28. napjáig 
terjedő időtartamra lehet megállapítani.

A méltányossági közgyógyellátás szabá-
lyai 2015. március 1-jétől szintén kikerülnek 
az Szt-ből, hasonlóan a méltányossági ápolási 
díjhoz. Szentkirályon jelenleg 3 fő részesül 
méltányossági ápolási díjban.

Helyi  szociális  ellátás  ezután  települési 
támogatás néven állapítható meg, melynek jo-
gosultsági és folyósítási szabályait immár nem 
törvény, hanem helyi rendelet tartalmazza. A 
törvény mindössze példálózóan sorolja fel a 
települési  támogatás  keretében  biztosítható 
juttatások körét:

a)a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres ki-
adások viseléséhez,

b)a 18. életévét betöltött tartósan beteg 

hozzátartozójának az ápolását végző személy 
részére,

c)a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d)a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hát-

ralékot felhalmozó személyek részére.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás 

neve tehát 2015. március 1-jétől egységesen 
települési támogatás. E támogatás keretében 
az önkormányzatok az általuk támogatandó-
nak ítélt, rendeletükben szabályozott élethely-
zetekre nyújthatnak támogatást. 

Az önkormányzat kötelezettsége abban 
áll,  hogy  a  települési  támogatásról  rendeletet 
alkosson. Annak eldöntése, hogy e támoga-
tás  keretében milyen  célokra, mely  feltételek 
teljesülése esetén, milyen összegű támogatást 
nyújt, teljes mértékben a képviselő-testület 
mérlegelési jogkörébe tartozik. 

Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség 
az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint az időszakosan vagy tartósan lét-
fenntartási gonddal küzdő személyek részére 
rendkívüli települési támogatást köteles nyúj-
tani. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározá-
sa a  testület  jogosultsága, hasonlóan az  ilyen 
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének 
meghatározásához.

Az Szt. értelmében rendkívüli támogatás-
ban elsősorban azokat a személyeket indokolt 
részesíteni, akik önmaguk, vagy családjuk 
létfenntartásáról  más  módon  nem  tudnak 
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező 
többletkiadások – így különösen betegséghez, 
halálesethez, elemi kár elhárításához, a válság-
helyzetben lévő várandós anya gyermekének 
megtartásához,  iskoláztatáshoz,  a  gyermek 
fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett 
gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, 
a gyermek családba való visszakerülésének 
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a 
gyermek  hátrányos  helyzete  miatt  anyagi  se-
gítségre szorulnak.

A rendkívüli települési támogatás kérelem-
re és hivatalból – különösen nevelési-oktatási 
intézmény, gyámhatóság vagy más családvé-
delemmel foglalkozó intézmény, illetve termé-
szetes személy vagy a gyermekek érdekeinek 
védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdemé-
nyezésére – is megállapítható.

A havi rendszerességgel nyújtott települési 
támogatás havi összegét úgy kell szabályozni, 
hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegét. (2015. ja-
nuár 1-jén 28.500 Ft.)

E szabály alól kivételt képez a lakhatási 
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot  felhalmo-
zó személyek  részére megállapított  települési 
támogatás havi összege.

A képviselő-testület által megalkotott 
rendelet  szerint  Szentkirályon  a  települési 
támogatás gyógyszervásárláshoz, nagykorú 
személy ápolásához, temetkezés költségeihez, 
illetve eseti jelleggel nyújtható, de megmaradt 
a szociális kölcsön lehetősége is.

A részletekért a Községháza szociális elő-
adóját, vagy a jegyzőt érdemes megkeresni.

A képviselő-testület februári ülésén történt
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Megválasztot-
ták az év fafaját. 
Legtöbb szavazatot 
a kocsányos tölgy 
kapta, megelőzve a 
virágos kőrist, és a 
jegenye  nyárt.  Or-
szágosan jelentős 
erdőterületeket al-
kotnak  a  kocsány-

talan tölggyel együtt. Az előzőnek hosszú 
kocsányon, népies nevén, csumán lógnak ter-
mései (makkok), míg az utóbbinál, a hajtáso-
kon ülnek. A kocsányos tölgy a laza, mélyré-

tegű vályogtalajokat kedveli. Akár 800-1000 
évig is élhetnek. Lassan növő fafaj, kedvező 
körülmények között 100-120 év alatt fejlődik 
vágáséretté. Fája kitűnő bútor-, szerszám-, és 
tűzifa. A népi gyógyászatban teáját hasmenés 
ellen itták és állati bőrök cserzésére használ-
ták,  gubacsából  tintát  készítettek.  A  fegy-
veriparban főzetével kezelték a puskákat, 
melytől vegyi reakció révén lett sötét acélkék 
színe. Egykoron a sertéseket „makkoltatták”, 
azaz kiterelték az erdőkbe, és a makkon hiz-
lalták. Pusztánkon az erdőföld volt össze-
függő tölgyes, melyet 1910 körül vágtak ki. 
Jelenleg tölgyes csak az Egyházerdő mellett 

van 10-15, ha terület nagyságban, kora 65 év 
körüli. Sajnos az öreg tölgyek egyre fogynak. 
A kocsányos tölgyet testesíti meg a Tóth Bá-
lint tanya udvarán levő gyönyörű, óriási ko-
csányos tölgy. Korát 140 évre lehet becsülni. 
Hatalmas méretének arányát mutatja  a mel-
lette levő gémeskút. Ez a faóriás szerepel 
községünk értéktárában is. Jó lenne, ha en-
nek megfelelően részesülne megbecsülésben, 
hiszen az úton járók is sokszor megcsodálják. 
Csak remélni lehet, hogy a tanyagazda jóvol-
tából még sokáig gyönyörködhetünk látvá-
nyában. A  Hori  útban  is  szépen  cseperedik 
egy tölgy, eddig szándékosan óvták, köszönet 
érte. Az egyházi erdő Kökény-dűlői részén is 
szegélyezi az utat néhány fejlett tölgy.

Vecsei

Az év fája

Gyászoló családtagok, rokonok és szom-
szédok, gazdatársak és ismerősök, Faragó 
Pista Bátyánk valamennyi egybegyűlt kedves 
tisztelője!

Múlt év augusztus végén ünnepelni men-
tünk a szentkirályi tanyavilágba, a Vágó 
körbe. Díszes fogatokkal, csikósokkal, erre 
az alkalomra verbuválódott, szép népi ru-
hába öltözött táncospárokkal, akik egykori 
Táncmesterüket köszöntötték Pista Bátyánk 
személyében. Micsoda izgalom volt, hogy si-
kerüljön a meglepetés és el is tudjon jönni a 
mulatságba. Mekkora öröm volt az együttlét 
Vele, az Ünnepelttel, a számunkra fiatalabbak 
számára megdöbbentő szellemi frissessége, 
amint évtizedek óta nem látott arcokat fel-
ismerve néven szólított sokakat, a ragyogó 
napsütésben szikrázó fogatos menet Kocsér 
falujába, az esti bál… de szép nyári nap volt. 
Abban maradtunk, hogy jövőre, ha Isten se-
gít, találkozunk.

Kedves Pista Bátyánk! Ismét összehoztál 
ennyiünket, újra itt vagyunk. Kicsit hama-
rabb, mint terveztük, és 

szívünket most egész másfajta érzés szo-
rongatja, mint fél éve, hiszen az ünneplésnek 
ehhez  a  módjához  aligha  lehet  hozzászokni. 
Mégis hűek akarunk lenni Hozzád, akit el-
keseredni sosem láttunk, panaszkodni sosem 
hallottunk, csak munkálkodni, csak mások ér-
dekében serénykedni, a csüggedőket lelkesí-
teni. Ezért erőt véve a végső búcsúzás fájdal-
mán ünnepé szeretnénk tenni végtisztességed 
alkalmát.

Faragó István személyében köszönthetjük 
ugyanis a hatvanas-hetvenes évek szentkirályi 
és kocséri tanyavilágának kiváló népművelő-
jét-szervezőjét, aki pezsgést vitt a tanyákon 
élők mindennapjaiba. Azzal, hogy zeneka-
rával évekig járták a lakodalmakat, szóra-
koztatták bálak közönségét, hogy a környék 
fiatalságának összefogásával színdarabokat 
tanultak be és adtak elő. Sok száz résztve-
vőt megmozgató tanyatalálkozók és szüreti 
mulatságok sorát szervezve keltett életre és 
tartott elevenen emberi kapcsolatokat a ta-
nyavilágban.

Közösségi szerepvállalásainak követ-

kezménye volt 10 éven át tartó tagsága is a 
lászlófalvi községi tanácstestületben. 

A helyi gazdák 1992-ben alapították meg 
az 1948-ban megszűnt Szentkirályi Gazdakör 
jogutódjaként a Vágó János Gazdakört, és az 
elnöki tisztségre Őt választottuk. A választás 
teljesen egyértelmű volt: nálánál rátermet-
tebb, növényhez-állathoz jobb érzékkel bíró, 
s mind emellett a tanyasiak igényes műve-
lődése, közösséggé formálása iránt elhiva-
tottabb és lelkesítőbb személy nem volt. 14 
éven át nagy szolgálatkészséggel töltötte be 
a tisztséget. 

Születésétől mindvégig ugyanabban a 
tanyában élt és gazdálkodott. Szőlő, gyü-
mölcsös, veteményeskert, legelő és szántó, 
no  meg  a  hazai  háziállatfajok  szinte  teljes 
skálája  tartozott  a  gazdasághoz,  amit  példás 
szakértelemmel gondozott.  Nem  igazán  tud-
juk, honnan volt emellett energiája, hogy a 
tanyasiaknak programokat szervezzen.

Nem mással, mint vele született tehetsé-
gével magyarázható a zene, a tánc iránti fo-
gékonysága. A  tánctudás  és  az  illem  csodás 
harmóniát alkotott egyéniségében. Mondhat-
juk, ösztönös fogékonyság élt Benne a Jóra, 
s emellett bátorsága is volt azt kinyilvánítani, 
sőt erre másokat is rávenni. Kivételes elegan-
ciával és tisztelettel viszonyult különösen a 
fiatalok iránt. A kanásztáncot és a magyar ket-
tős nevéhez máig jegyzett figuráit már nem Ő 
tanította, amikor az éppen esedékes Vágó-köri 
szüreti mulatsághoz nem a csoport vezetőjé-
től üzenve hívta meg a Szentkirályi ifjúsági 
tánccsoportot,  hanem  a  próbán  személyesen 
megjelenve, a maga alázatos-elegáns finom 
stílusában kérte fel a fiatalokat. 

Pista Bátyánk ugyanis nemcsak dolgos 
gazda, de úriember is volt. Tiszteltük Őt, de 
csak viszont-tisztelhettük; szerettük, de csak 
viszont-szerethettük, mert Ő eleve tisztelt és 
szeretett minket. Mindannyiunkat, kivétel 
nélkül. A tanyasi parasztember őszinte naivi-
tásával volt bátorsága szabadon, a viszonzást 
el nem várva szeretni. Senkinek nem kellett 
haszontalannak, hitványnak éreznie magát 
mellette. És ez különösen a saját helyét, egyé-
niségét kereső fiatalság, leányok és legények 

számára  adott  sikerél-
ményt. Egy jól sikerült 
színdarab,  egy  fergete-
ges táncelőadás szárny-
ra  kelti,  Égbe  emeli  a 
lelkeket, úgy a néző-
két, mint a szereplőkét. 
Az ehhez a varázslat-
hoz vezető útnak volt jó ismerője, vándora 
és idegenvezetője Faragó Pista Bácsi. Teljes 
életművet ünnepelhetünk tehát. Éppen a leg-
utóbbi gazdaköri közgyűlés napján látogattuk 
meg betegágyán, ahonnan a gazdatársakat így 
köszöntötte: Mindönkit tisztöltetök.

Áldozatos  élete  elismeréseként  csekély 
jelkép volt a képviselő-testülettől a községi 
kitüntető cím odaítélése még 1995-ben az 
ifjúság  hagyománytiszteletének  és  a  falu-
közösségen belül a fiatalok önbecsülésének 
formálásával szerzett érdemekért, amit – így 
alakult – egyszerre kapott meg az általa féltőn 
szeretett Ifjúsági Tánccsoporttal.

Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs… csen-
dült  fel  számtalanszor  a  nóta,  és  lendítette 
táncra a lábait. Ritka értékes magként élt Ő 
a szentkirályi tanyavilág földjén. Méltóság-
gal  élte  a  búzamag  titokzatos,  szelíd  életét, 
teremvén a százszoros termést fiaink tiszta 
tekintetében, leányaink szeme ragyogásában.

Legyen ezerszer áldott az emléke! Szol-
gáljon ki nem apadó forrásként nekünk muta-
tott életpéldája, hogy érdemes a bennünk lévő 
Jóságot növelni, és azt bátorsággal szétoszta-
ni mindenkinek!

Az öreg kút csendesen adja
vizét... úgy telik minden napja. 
Áldott élet ez! - fontolgatom: 
csak adni, adni minden napon! 
Ilyen kúttá kellene lennem,
csak adni, teljes életemben! 
Csak adni? Terhet is jelenthet.
Jó kút, nem érzed ezt a terhet? 
Belenézek, tükre rám ragyog: 
„Hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém! Csak továbbadom, 
frissen, vidáman és szabadon..."

Pista Bátyánk! Isten Veled!

Faragó István (1932 – 2015. február)
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Ferenczy Ida kapcsolata Szentkirállyal
Valószínűleg a szentkirályi lakosok 

közül is kevesen tudják, hogy Ferenczy 
Idának, Erzsébet királyné felolvasónő-
jének (társalkodó hölgyének) örökség 
révén Szentkirályon és Városföldön is 
volt jelentős területű földbirtoka. De 
miért is fontos, hogy többet megtudjunk 
Ferenczy Idáról?

Ferenczy Ida ifjúsága és neveltetése
Vecseszéki Ferenczy Gergely (1795-

1879) ősi kisnemes és Szeless Krisztina 
negyedik gyermeke, Ida 1839. április 7-
én született Kecskeméten. A család gon-
dos és vallásos nevelésben részesítette 
Idát. Nevelése megfelelt a korabeli ma-
gyar vidéki város lehetőségeinek. A fia-
tal leány elsősorban saját igyekezetéből, 
önképzéssel és házitanítója révén nö-
velte tudását valamint erkölcsi és tárgyi 
ismereteit. Már ifjú korában feltűnt éles 
esze, intelligenciája, határozott felfogása 
az életről. Megfelelő jellemszilárdság-
gal rendelkezett. Főleg a történelem, a 
földrajz és a klasszika-filológia érdekel-
te, de figyelme, az általános műveltségre 
és sok mindenre kiterjedt. Sőt 1862-től 
Karlovszky Gusztávné Mititczky Ida 
írónő a felolvasás művészetére is taní-
totta Ferenczy Ida úrhölgyet.

Ferenczy Ida a királyné felolvasónője 
lett

Erzsébet megkülönböztetett figyel-
mét  a  magyarok  iránt  még  1853-ban 
gróf  Majláth  János  keltette  fel,  amikor 
a birodalom történetét ismertette vele. A 
fiatal hölgy képzeletét megragadta a szi-
laj, fékezhetetlen magyarság vadregé-
nyes, örökös harcokkal és küzdelmekkel 
teli történelme. Az 1848/49-es szabad-
ságharc  bukása  után  sokan  lelkesedtek 
az osztrákokkal szembehelyezkedő, sza-
badságszerető nemzetért. Tehát abban 

az időben Magyarországnak jó híre volt 
a szabadságot szerető népek körében.

Mivel Erzsébet (1837-1898) osztrák 
császárné, 1867-től pedig magyar ki-
rályné rokonszenvezett a magyarokkal, 
az 1860-as évek elején elkezdte tanulni 
a nyelvünket. Hogy még jobban elsajá-
títhassa a magyar nyelvet, társalkodó-
nőt, magyar nyelvtanítót keresett maga 
mellé. Összeállítottak  részére egy  listát 
előkelő hölgyek közül, amelyen a he-
tedik, utolsó helyen  szerepelt Ferenczy 
Ida kecskeméti úri hölgy. Erzsébet csá-
szárné valamilyen oknál fogva Ferenczy 
Ida fényképét kérte a név kiválasztása 
után. A fotó megtetszett őfelségének. 
Tetszett az ifjú hölgy fiatalsága, arckife-
jezése,  a  nyílt,  okos  szemek. Az  egész 
szellemes kifejezés annyira megtetszett 
Erzsébetnek, hogy Ferenczy Idát válasz-
totta maga mellé felolvasónak, társalko-
dónőnek.

Ferenczy Ida 1864 novemberében 
találkozott először Erzsébettel. Az első 
audiencia sorsdöntő volt mindkét sze-
mély részére. Nemcsak Idát bűvölte el 
a császárné bája, kedvessége, intelligen-
ciája és feltűnő szépsége, a felséges asz-
szony is azonnal megkedvelte Ferenczy 
Ida őszinte, természetes, kedves és köz-
vetlen egyéniségét.

Az első találkozásukról Ida később 
így emlékezett: „Sohasem álmodtam, 
hogy ilyen csudálatos szépség és ennyi 
báj létezhet. Szemem rezgett, elbűvöl-
ten, önfeledten bámultam ezt a tündér 
csudát. Elfeledtem hol vagyok, miért 
vagyok ott, mindent. Bársonyos barna 
szeme megigézett. Csak néztem, néztem 
ezt a gyönyörű álomképet, és abban a 
pillanatban éreztem, hogy sorsom eldőlt 
s örök éltemre rabja, hűséges szolgája 
leszek ennek az álomképnek.”

A Ferenczy lánynak óriási változást 

jelentett új beosztása. Hiszen ettől kezd-
ve már nem volt a maga ura. Életét ösz-
szekötötte a császár feleségével. Ezt kö-
vetően őt kellett szolgálni éjjel és nappal 
Bécsben, illetve ahol a felséges asszony 
éppen tartózkodott a birodalom bármely 
helyén. El kellett sajátítania az udvari 
etikett minden aprólékos előírásait, a 
társadalmi  szokásokat.  Ismernie  kellett 
a császári udvar hercegeinek, hercegnő-
inek és egyéb előkelőségeinek rangját, 
megszólításait.  Hallatlan  alkalmazko-
dási  képességgel  rendelkezett.  Hiszen 
mindezt rövidesen megtanulta.

Erzsébet királyné rövid időn belül 
megkedvelte Ferenczy Idát, neki nem a 
származás  számított,  hanem  az  emberi 
érték, az intelligencia és a megbízható-
ság! A császárné először kinevezte Idát 
brünni alapítványi hölggyé. Ettől kezd-
ve Fraulein von Ferenczyből Frau von 
Ferenczy lett a titulusa. Rövidesen meg-
kapta a felséges asszonytól az „Őfelsége 
felolvasónője” megtisztelő címet. (Foly-
tatása következik.)

Kenyeres Dénes

Erzsébet királyné

Piacot vezet a Szentkirályi
Virágoskert termékcsaláddal bővül a portfolió

A  Szentkirályi  cégcsoport  2014-
ben 9,6 milliárd forint árbevételt ért el, 
ami közel 10%-os növekedést jelent az 
előző évhez képest. A társaság tavaly 
decemberben, értékben minden idők 
legnagyobb, 20% fölötti piaci részese-
dését tudhatta magáénak az ásványvíz 
kategóriában. Az export árbevétel 1,4 
milliárd forint volt, amely 17%-kal 

több a bázishoz képest. A Szentkirályi 
csoport 2014-es adózás előtti eredmé-
nye megközelítőleg 7%-kal lesz ma-
gasabb, mint 2013-ban. Az ACNielsen 
kumulált vízpiaci adatai alapján 2014-
ben is piacvezető volt a Szentkirá-
lyi Ásványvíz Kft. – mennyiségben 
és értékben is – a márkatermékeket 
gyártó vállalatok között. Az ízesített 

ásványvizek népszerűsége töretlen a 
fogyasztók körében, ezért a Szentkirá-
lyi egyedülálló, új ízesítésű (citromfű-
lemon-lime,  gránátalma-százszorszép 
és dinnye-lótuszvirág), Virágoskert 
fantázianevű termékcsaláddal bőví-
ti  portfolióját.  A  Szentkirályi  csoport 
2015-ben 2-3%-os árbevétel növeke-
déssel tervez.
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átjárás valóság és igazság között

2015. február 21-én hunyt el Fodor Ákos 
(1945-2015) író, költő, fordító, szerkesztő: a 
magyar haiku-költészet megkerülhetetlen és 
egyedi alakja. 

Némely haikuja fölér egész lélekbúvári 
(pszichológiai) egyetemi kurzusokkal, de hát 
az igazság mindig rövid. Szokták mondani 
keresztyéni körökben: Amelyik evangélium 
nem fér el egy levelezőlapon, aligha lehet 
az az evangélium, amelyet Jézus hirdetett a 
Genezáreti tó partján a halászoknak.  

De mi is a haiku, ez a japán eredetű, 
látszólag kicsi és egyszerű versezet? Fodor 
Ákos így vallott róla: „A formatechnikai 
minimum (17 szótag, 3 sorban: 5-7-5; rím-
telen, stb.) tiszteletben tartása kötelező, de 
nem elegendő (aminthogy az még nem szo-
nett, ha egy szöveg tizennégy sorból áll, és a 
megfelelő helyeken rímel). Egy-egy kiforrott 
műfaj már mentalitás: élethez, világhoz való 
viszony, melyet a Szerző képes vagy képte-
len hitelesen megérlelni és továbbadni.

A  haiku hűvös tökéletességéért »meg 
kell  dolgozni«.  A  haiku  nem  harci  induló 
szövege, nem szerelmes levél, nem önajná-
rozó szépelgés, nem muzeális műveltség-
bemutató.  Hanem?  Hm.  A  haiku: haiku. 
Szerintem valami igen gondosan kimunkált, 
keskeny, kényes rés, esetleg átjáró: Valóság 
és Igazság között. Ennek megtalálása sok-
sok játékos komolyságot és komoly játékos-
ságot igényel – »feladótól« és »címzettől« 
egyaránt. Szemlélődő, távolságtartó módon 
megértő és elfogadó tűnődés és mosolyké-
pesség  nélkül  csupán  haikunak  látszó  tár-
gyak jöhetnek létre.” 

Lapunk hasábjain nem jelent meg haiku, 
így szinte irodalomtörténeti alkalomra kerül 
sor Fodor Ákos válogatott haikuinak közlé-
sével. Válogatásunk önkényes, bízva abban, 
hogy lapunk olvasói is megkedvelik e műfajt, 
s különösen is Fodor Ákoséit. Sokan jártak 
már így. Szinte az összes haikuja megtalálha-
tó a www.terebess.hu honlapon, illetve köte-
tekben a  kecskeméti könyvtárban. Fodor 
Ákos találta fel a morális örökmozgót, amely 
itt az Axióma című haikuban olvasható. 

A HAIKU  
lábam előtt ült 

egy madár, majd felröppent – 
Nehezebb lettem.

AXIÓMA  
morális örök- 
mozgó: amit nem emelsz 
– szüntelen – süllyed

ECCE HOMO 
állva szomszédos 
pellengéreken: m é l y e n 
megvetjük egymást

DIAGNÓZIS  
nem figyelünk, csak 
számítunk egymásra. Nem 
hangverseny: lemez

ÍTÉLET  
sohasem fogod 
megbocsátani nekem, 
hogy nem szerettél

MŰHELY-HAIKU  
Talán hozzá se 
nyúlj. Csak nézd és nézd, míg csak 
gyönyörű nem lesz.

***
mikor életünk
helybenüzen magának:
álomnak nézzük

BIZTOSÍTÉK  
bárhogy törekedj: 
nem moshatod ma le a  
holnapi mocskot 

HALOTTAK  
képeik falnak 
fordultak felőlünk és 
a hátuk: tükör 

HELYZETMEGHATÁROZÁS  
végem a célom: 
tartok tőle és felé; 
futásból állok

MÉRLEG-HAIKU
          akárhogy,
             akár-
mikor: aki nem boldog

            éppen:
           hálátlan
 
JÁTÉK-SZABÁLY
Mihelyt csatának
tekinted az életet:
el is vesztetted.

***
emberi művet
csak abbahagyni lehet:
- befejezni: nem

BEKÖSZÖNTŐ
Ne terítsetek.
Ne bontsatok ágyat. Csak
búcsúzni jöttem.

A SZERETETRŐL
Kit, mit nem volnál
képes elengedni, azt
csupán használod.

HIGIÉNIAI TANÁCS
Tisztázd, mit vársz
az Orvostól: öröklétet,
vagy szebb haldoklást.

TAKTIKAI KONCEPCIÓ
Mindig egyenlő
távolságot tartani
önmagaimtól!

ZENBESZÉD
Hogyan adhatnék
választ, mikor a kérdést
is csak keresem?

INTELEM
Ne „küzdj a Jóért”.
Keresd és szeresd. Örülj,
amikor elér.

OLdÁS & KÖTÉS
Nem szeretsz. Érzem.
– Hogy engem? vagy magadat?
Magadban döntsd el.

Békesség veletek! A kő marad. Fodor Ákos 
is. 

--bor--

GArAboNcIás dIáK

Az év madara
Az év madarának választották a búbos 

bankát. Még 30-40 éve igen gyakori ma-
dár volt. Ma már csak elvétve fordul elő 
községünk területén. Eltűnésének egyik 
oka a fészkelő helyek hiánya. Fészkelő 
helyül odvas fákat, eresz aljakat, padlá-
sokat, hordókat, stb. választ. Legnagyobb 
csapást azonban a talajfertőtlenítő szerek 
mérték rá, mivel talajlakó kártevő rova-
rokkal, illetve lárváikkal táplálkoznak, és 

ezzel etetik fiókáikat is. Kedvenc cseme-
géje a lótetű, és a bagolylepkék talajlakó 
hernyói. E rovarok manapság tapasztalható 
mértéktelen elszaporodásának egyik oka a 
búbos bankák eltűnése is. Csőre kitűnően 
alkalmazkodott ehhez az életmódhoz, na-
ponta akár több tucat lótetűt is zsákmányul 
ejt. Ellensége, gyakorlatilag nincs.

Védett madár, eszmei értéke 50.000 Ft. 
Madarunk  márciusban  érkezik Afrikából, 

és szeptember-október hónapokban távo-
zik. Óvjuk, védjük ezt a nem mindennapi 
megjelenésű elegáns madarat. V.F.
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KATOLIKUS ÉLET

Lelkigyakorlatos
gondolatok
Folytatás Bíró László tábori püspök atyának a 
Szentháromságról szóló, adventi lelkigyakorla-
tos beszédéből:

Fiú
Második lelkigyakorlatos esténken a Fiúról be-
szélt a püspök atya.
Mit tudunk Jézusról, a Fiúról? Erre a kérdésre a 
Hiszekegy imánk ad választ. Ebben a pár sorban 
minden fontos információ szerepel Jézusról. 

Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban, Isten 
egyszülött Fiában, aki az Atyától született az 
idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság 
a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Is-
tentől. Született, de nem teremtmény: az Atyá-
val egylényegű, és minden általa lett. Értünk, 
emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a 
mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből 
Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus 
alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szen-
vedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott 
az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az 
Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, 
ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz 
vége.
Leszállott a mennyből…
Mit jelent ez a mondat? Azt, hogy van menny. 
Van fönt, ami felé tartani lehet és érdemes. Nem 
laposodhatunk, süllyedhetünk el a földi éle-
tünkben, nem elégedhetünk meg ezzel a síkbeli 
dimenzióval, hanem felfelé kell tekintenünk és 
felfelé kell törekednünk.
Ha nincs Isten-hitünk, az ember nemhogy nem 
éri el az alapszintet, hanem még lejjebb is süly-
lyed. Megpróbál felemelkedni, kitűnni, kimaga-
sodni, de ez az út nem a menny felé visz, hanem 
visszakanyarodik lélekben a mélybe. 
Vegyük például az első emberpár bűnét vagy a 
bábeli torony történetét. Az ember naggyá akart 
lenni. Istenhez hasonló, sőt megkockáztathat-
juk, hogy Istennel egyenlő. Azért eszik Éva a 
tiltott gyümölcsből és azért építik az ószövetsé-
gi tornyot, mert Istenhez akartak elérni, de nem 
a megfelelő módon és szándékkal.
A különbség ugyanis Isten és az ember között 
az, hogy Isten olyan nagy, hogy mer kicsi lenni 
Jézus személyében és emberré válni, az ember 
viszont olyan kicsi, hogy szüntelenül nagy akar 
lenni – Isten nélkül.
Vajon hogy történt Jézus emberré válása? Isten 
ráripakodott a Fiára, hogy váljon emberré?
Nem: Jézus érezte azt a vágyat, hogy az Isten az 
ember közelében akar lenni. Mindent meg akart 
tapasztalni az emberi létről. Épp ezért nem kirá-

lyi palotába, gazdagságba, pompába akart szü-
letni, hanem „igazi” emberi életet szeretett vol-
na, a maga küzdelmeivel, nehézségeivel együtt. 
Olyan életet, ami sokaké, nemcsak a gazdag és 
gond nélküli kiváltságosoké.
És tényleg ilyen élete volt. Gyermekkora mun-
kával, szülei segítésével, tanulással telt, mint 
más hasonló korú gyermeké. A nap heve őt is 
égette, a munka neheze őt is fárasztotta, az éh-
séget, szomjúságot ő is ugyanúgy érezte, mint 
bárki más.
A halálának körülményeiben pedig még ennél is 
kisebbre alázta meg magát: megvetetten, utolsó 
bűnösként végezték ki, barátai elhagyták, ruhá-
itól megfosztották, kinevették, megcsúfolták.
De szerencsére nem csupán ennyiből állt Jézus 
földi élete.
Itt érkezik el a szerepe a 3. isteni személynek, 
a Szentléleknek. A Szentlélek ugyanis végig-
kísérte Jézus földi életét a fogantatásától, a 
gyermekkorán, megkeresztelkedésén,  tanító és 
gyógyító munkásságán keresztül a kínszenve-
déséig. Mindig vele volt és mindig jelen volt. 
Jézus  ezért  meg  tudta  nekünk  mutatni,  hogy 
minden  lehetséges  a  Szentlélek  támogatása 
mellett. Ő életet ad, kinyilatkoztat, utat mutat 
és örömet ad, hogy az életünk olyanná legyen, 
amilyet Isten szánt nekünk.
Hogy ki is tehát a Szentlélek? Erre a kérdésre 
a Szentírásból kaphatunk legpontosabb választ.

A Szentlélek – a teremtő, az életet adó
„Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. 
A föld puszta volt és üres, sötétség borította a 
mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fö-
lött.”
„Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld 
porából és orrába lehelte az élet leheletét.”
Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik 
ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az an-
gyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szent-
lélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be 
árnyékával.”

Szentlélek – a kinyilatkoztató
„Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszönté-
sét, örömében megmozdult méhében a gyermek, 
maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel.”
„Íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű 
igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát, 
és a Szentlélek volt rajta. Kinyilatkoztatást ka-
pott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, 
amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek 
indítására a templomba ment. Amikor a szülők 
a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény elő-
írásának eleget tegyenek, karjába vette és áldot-
ta az Istent.”
„Megkeresztelkedése után Jézus nyomban 
feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és lát-
ta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és 

föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: 
„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem te-
lik.”

Szentlélek - a buzdító, útmutató
„Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordán-
tól, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult 
negyven napra.”
„Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel és 
különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a 
Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak.”

Szentlélek- az ujjongó
A Szentírás sok-sok szereplőjének ujjongó éne-
két a Szentlélek indította: többek között Máriá-
ét, Simeonét, Zakariásét, sőt magáét Jézusét is.
Mire tanítanak minket ezek az idézetek?
Hogy a Szentlélek teremti meg bennünk hitet, 
nyilatkozik Istenről, utat mutat életünk során 
és megtanít örvendezni is, hiszen minden hívő 
embernek örvendeznie kell az Úrban, hiszen 
életet, hitet és reményt kaptunk a Szenthárom-
ságos Istentől.

(Sz.Sz.I.)

Hírek a Plébánia életéből:
Nagyböjti Lelkigyakorlat: A húsvéti ké-
születben hagyományos lelkigyakorlatunkat 
március 26., 27., és 28-án este 18:00 órakor 
tartjuk Bagi Ferenc lakiteleki plébános ve-
zetésével. Az utolsó lelkigyakorlatos estén, 
szombaton kerül kiszolgáltatásra az idős és 
beteg testvérek részére a betegek kenete.

Kalendárium:
2015. március 15. – április 15.
Március 19.: Szent József ünnepe
Március 25. Urunk Megtestesülésének Hí-
rüladása
Március 26-28.: Nagyböjti lelkigyakorlat
Március 29. VIRÁGVASÁRNAP, 10:00 
órakor ünnepi mise, körmenet, Szt. Márk 
Passió
Április 2. Nagycsütörtök: 18 óra oltárfosz-
tás, -mosás, virrasztás
Április 3. Nagypénteki liturgia: 17:30-tól 
keresztút, Szt. János Passió
Április 4. Nagyszombat: Reggel 9 – től 13 
óráig szentségimádás, gyóntatás. A szertartá-
sok este 19 órakor kezdődnek: tűzszentelés, 
feltámadási szertartás, gyertyás körmenet. 
Április 5. HÚSVÉRVASÁRNAP 8:00 óra-
kor ünnepi szentmise
Április 6.: Húsvéthétfő



Házaspárok vasárnapját  tartottuk 
2015. február 15-én gyülekezeti kö-
zösségünkben. Ezen a vasárnapon hat 
házaspár  kérte  ismét  Isten  áldását  há-
zasságára, és erősítették meg egykori 
fogadalmukat.
A házaspárok egy felkészítő alkalmon 
vehettek részt az istentisztelet előtt, me-
lyen személyesen és közösségi élmény-
ben  is  részesedhettünk  azáltal,  hogy 
szembenéztünk a házasság égető kérdé-
seivel. Az Istentisztelet egy nagy áldás 
volt így mindenki számára, a résztvevő 
pároknak különösen is. 

Részlet az igehirdetésből:
„A házasság kezdeti lépései az elköte-
leződés és összecsiszolódás ideje. Ha 
már hosszabb  ideje  élünk házasságban 
– akkor fontossá válik az egymás erő-
sítése az összetartozásban. Fontossá vá-
lik a hűség. A hűség – hit abban, hogy 
a másikat ajándékba kaptam Istentől. 
Minden „csomagolásával együtt”. A 
„hitetlenül el nem hagyom” mondata az 
esküszövegben ezt jelenti. Mert akkor 
hagyom  el,  ha  már  nem  hiszek  a  kap-
csolatban.  Ha  már  nem  hiszem,  hogy 
társam,  jobbik  felem,  párom  lehet.  Ha 

már  nem  hiszem,  hogy  Isten  alkotta, 
formálta őt nekem – hogy általa én is 
formálódjam. Hogy beteljesítsük együtt 
Isten jó tervét. Hogy kiteljesítsük egy-
más gazdagságát – Isten dicsőségére és 
mások javára.”

Református házassági eskü szövege:
Én, N.N. esküszöm az élő Istenre, aki 
Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szenthárom-
ság, egy örök Isten, hogy X-et, akinek 
most Isten színe előtt kezét fogom, sze-
retem. Szeretetből veszem el őt (megyek 
hozzá), Isten törvénye szerint, feleségül. 
Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele 
szentül élek. Vele tűrök, vele szenvedek, 
és őt sem egészségében, sem betegségé-
ben, sem boldog, sem boldogtalan álla-
potában, holtomiglan, vagy holtáiglan 
hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes 
életemben hűséges gondviselője (segí-
tőtársa) leszek. Isten engem úgy segít-
sen. Ámen.

Házasságkötésének megáldását kér-
te: 
Darányi József és Darányi Józsefné 
Mária, akik az elmúlt évben voltak 40 
éves házasok.

Tóth Imre és Tóth Imréné Ilona, akik az 
elmúlt évben voltak 35 éves házasok.
Vörös Dezső és Vörösné Vári Ilona, 
akik idén 25 éves házasok.
Szűcs Zsolt és Szűcs Enikő, akik az el-
múlt évben voltak 20 éves házasok.
Halasi Ernő és Halasiné Siffer Edit, akik 
idén 15 éves házasok.
Balázs Róbert és Balázs Hajnalka, akik 
idén lesznek 12 éves házasok.
Isten áldja meg a házasságát mindenki-
nek!

Alkalmaink 
Március 2-8. Evangélizációs hét, ven-
dég igehirdető szolgálatával, 18ó
Március 8. Interaktív úrvacsorás Isten-
tisztelet
Március 12. Bibliaóra, csütörtök 18 óra
Március 19. Presbiteri gyűlés, csütörtök 
18 óra
Március 27. Filmklub, péntek 18.30
Március 29. vasárnap – Virágvasárnapi 
Istentisztelet, 10 óra
Április 3. Nagypénteki Istentisztelet, 18 
óra
Április 5-6. Húsvét ünnepe, mindkét 
napon úrvacsorás ünnepi Istentisztelet
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REFORMÁTUS ÉLET
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TÁNcOSOK FARSANGI BÁLjA 2015.
„Színek karneválja”, ezt a címet adtuk idei farsangi mulatságunk-

nak.
A színes, táncos műsorban összesen öt csoport, nem kevesebb, 

mint 100 táncos mutatta be tánctudását, hatalmas sikerrel. Először a 
„báli festő” kikeverte a színeket a 3.-4. osztályos táncosok segítségé-
vel. Őket követte az ifjúsági csoport, akik zöld színben pompáztak, 
csak úgy, mint a fák. Egy fergeteges szamba-swing mixet táncoltak.  
Az óvodás csoport színe volt a sárga, akik igazán mosolyt varázsoltak 
mindenki arcára, nem véletlen, hiszen ők voltak a Smile-k. Gyönyörű 
látvány volt a Szivárványos fátyoltánc, mellyel az Ifjúsági csoport lá-
nyai kápráztatták el a közönséget. A rózsaszínt a felsősök jelenítették 
meg Rózsaszín párducnak öltözve, és természetesen jelen voltak a 
rendőrök is. A színek közül nem maradhatott ki a kék sem, méghozzá 
a hupi-kék. Az 1.-2. osztályosok vidáman ropták a Hupikék törpikék 
táncát. A műsort a vörös és fekete zárta, az Ifjúsági csoport Kán-kán-
jával. Ezt követően a táncosok felkérték a vendégeket és következett 
a fergeteges mulatság. Ebben segítségünkre volt az Abonyi Mulatós 
zenekar és Gyémánt Valentin.

Farsangi bál lévén természetesen nem maradhatott el a látványos 
jelmezfelvonulás sem. Ötletesebbnél ötletesebb maskarák léptek 
színpadra: pl. juhász és a nyája, fogtündér és a bölcsesség fog, Ádám 

és Éva, kínai nő, üdítő-automata, bébitök, törpe a gombán… és még 
sorolhatnám. Köszönet minden jelmezesnek!

A  tombolasorsoláson  rengeteg  ajándék  talált  gazdára.  Nagyon 
hálásak vagyunk a vállalkozóknak, magánszemélyeknek, szülőknek, 
hogy minden évben számíthatunk segítségükre! Továbbá köszönet 
mindenkinek, akivel együtt mulathattunk!

Együtt mulatott a falu apraja-nagyja,
Hisz minden évben nagy buli a farsang farka!

Szentkirályi Tánccsoport
Fotók: Szentirmay Tamás
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A Szentkirályi Általános Iskola február 6-án tartotta farsangi mulatságát. Minden osztály színes és szórakoztató műsorral 
készült, mely után a jelmezesek felvonulása következett.

Az idén Kecskemét adott otthont 
az országos 24 órás Hosszútávúszó 
Bajnokságnak,  melynek  keretén  belül 
megrendezésre került az UNIVER24 
elnevezésű szabadidős úszóverseny is, 
ahol iskolák közötti „mozgósítási ver-
senyt” rendeztek.

Iskolánk évek óta aktív és ered-
ményes résztvevője kecskeméti és 
Kecskemét környéki tömegsport ren-
dezvényeknek és mivel iskolánkban 
szervezett úszásoktatás is folyik, ezért 
bátran neveztem be a rendezvényre.

Nagy örömömre a gyerekek és szü-
leik,  pedagógus  kollégák  is  lelkesen 
fogadták ezt a mostani lehetőséget, 
így szombaton 79 fős szentkirályi csa-
pat vetette magát a vízbe a kecskeméti 
uszodában. 

A rendezvényen mindenki remekül 
érezte magát, egy ajándék pólóval és 
egy sportos délután élményével gazda-
gabban térhetett haza.

Óriási örömünkre az iskolák közötti 
„mozgósítási versenyt”, a kis iskolák 
kategóriájában  mi  nyertük  meg,  ezzel 
150.000.- Ft értékű sportszervásárlá-
si lehetőséggel gazdagodott intézmé-
nyünk.
Köszönet minden résztvevőnek, szur-
kolónak és segítőnek, aki hozzájárult 
ezen szép sikerhez.

Baukó Ferenc testnevelő

UNIVER24 – ÚSZÓFESZTIVÁL

FARSANGOLTUNK!

Bundáskenyér szó szerint: bundában, fe-
jén fél kenyérrel

Mutatós és ötletes megoldás a Medúza 
jelmeze

Egyedül nem megy: ezek a Bohócok is 
így gondolják.
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Lássuk a medvét!- a könyvtárban is

Február 26-án izgatottan érkeztünk a kerekegyházi ver-
senyre, ahol  5. és 6. osztályosok mérték össze egyéni és 
csapatversenyek során matektudásukat. A tavalyi 1. helye-
zés után, idén is szerettünk volna dobogós helyen végezni. 
Tanulóink bizonyságot  tettek  arról,  hogy nemcsak a  tudá-
suk, de az együttműködés, kooperáció területén is kimagas-
lóak. Izgalmas és érdekes logikai feladványok és játékok 
sorát oldották meg  ügyesen. 

Teljesítményükkel ismét első helyen végzett a szentkirá-
lyi iskola csapata.

Gratulálunk a csapat tagjainak: Farkas Győző, Kókai - 
Szabó István, Kovács Rita és Szivás Kamilla tanulóknak, 
valamint a felkészítő tanáruknak: Gyimesi Rékának!

Címvédés

A  néphagyo-
mány  szerint,  ha 
február 2-án a med-
ve előjön a barlang-
jából és meglátja az 
árnyékát (azaz nap-
sütéses idő van), 
akkor visszabújik 
még téli álmot alud-
ni, mert még hideg 
jöhet. De ha bo-
rús felhők takarják 
az  eget,  az  a  maci 
számára  azt  jelen-
ti, hogy már  lassan 
vége a télnek.

Ez a néphagyomány adta az ötletet, hogy a könyvtár-
ban is a mackóké legyen a főszerep februárban. Ha pár hét 
késéssel is, de több mint 100 plüssmackó költözött be a 
könyvtárba az olvasók jóvoltából, akik kis időre megváltak 
kedvenceiktől, és megmutatták őket másoknak is. Segítsé-
gükért egy emléklapot, és egy mesés falinaptárt kaptak.

A mackók között volt alig pár centiméteres, és olyan is, 
ami majd 10 kg-ot nyomott. Volt barna mackó, fehér, sárga 
Micimackó és lila medve is. Akadt közöttük lassan a nyug-

díjas kort megélt brummogós mackó is.
A macikhoz irodalmi foglalkozás is társult, amin med-

vékről szóló verseket, meséket hallgathattak meg az óvo-
dások és kisiskolások, a korosztályuknak megfelelő felada-
tokkal párosítva.

Szép színfoltja volt pár napig ez a kis sereglet a könyv-
tárnak, ami igazán vidámmá tette a betérők napját. Sokan 
szorgalmazták, hogy a jövőben is legyen ehhez hasonló ki-
állítás, ami megfontolásra érdemes. 

Tóth-Baranyi Marianna könyvtáros
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Gombakaviár
(trükkös gombapástétom)

Hozzávalók: 80 dkg gomba (pl. champion, 
laska, de tavasszal az első erdei gombák a leg-
jobbak), 1 kis fej vöröshagyma, de lehet lila-, 
vagy salotthagyma is, 1 evőkanál olaj, só, bors, 1 csokor 
petrezselyemzöld

A dresszinghez: 2-3 evőkanál majonéz, 1 evőkanál tej-
föl (A fogyni vágyók a mennyiségeket fel is cserélhetik.)

A finomra vágott hagymafélét az olajon megpirítjuk 
és rádobjuk a szabálytalanul földarabolt gombát. Sózzuk, 
borsozzuk, aláöntünk 2-3 evőkanál vizet, és kb. 15 perc 
alatt zsírjára visszapirítjuk.

Ha készen van, kihűtjük és nagy lyukú tárcsán átda-
ráljuk. Hozzáadjuk a finomra vágott petrezselymet, a 
majonézt és a tejfölt. Pici mustárral, vagy citromlével 
savanykásra ízesítjük.

A gomba pirításakor eleinte erős tűzzel dolgozzunk, de 
amint a gomba kiengedte a víztartalmát, alacsonyabb hőfo-
kon folytatjuk, mert nem cél, hogy a gomba megbarnuljon, 
inkább csak zsírjára piruljon vissza.

Tálaljuk pirítós kenyérrel!
Jó étvágyat kíván.

Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK  Február időjárása
Lassan magunk mögött 

tudhatjuk a  telet, ami nem 
is volt nevezhető télnek, 
mert  ugye  hó  nélkül  nem 
tél a tél. Persze azért egy-
szer  meg  lehetett  próbálni 
havat söpörni. Talán egy 
árnyalattal volt hidegebb a 
tél, mint az előző. Az idén 
a kisebb tavak néhány napra befagytak, az előző télen ez nem 
történt meg. A NASA (Amerikai Űrkutatási Intézet) kutatá-
sai, felmérései szerint 2014. év volt eddig a legmelegebb a 
Földgolyóra vetítve. Februárban nem fordult elő, hogy nappal 
nem emelkedett volna a hőmérséklet 3-5 C fok fölé, sőt 11-
étől 5-10 C fok körül mutattak a hőmérők. Gyenge éjszakai 
fagyok gyakran kialakultak (- 1-4 fok). Ekkor a talaj legfelső 
néhány cm-es rétege átfagyott. Olyan „se nem tél, se nem 
kora tavaszi” idő volt. A természetben élő állatok sem tudták 
„hova tenni” az időjárást. A füles baglyok még a hónap végén 
is parkjaink védelmet nyújtó fáin tartózkodtak, noha ilyenkor 
gyakran már a fészekfoglalással vannak elfoglalva. Az enyhe 
télben bőséges táplálkozási lehetőségük volt. A füles bagoly 
egy éjjel akár tucatnyi egeret, pockot is elfogyaszt. Az őzek 
csapatokba (rudli) verődve legelésztek semmitől sem zavar-
tatva. Sajnos pacsirta éneket februárban nem lehetett hallani. 
Létszámuk erősen lecsökkent. Csapadék viszonyok: 4-én 0,1 
mm,  8-án  0,9  mm,  9-én  0,4  mm,  22-én  2,5  mm,  23-án  0,2 
mm, 25-én 11,8 mm, 26-án 4,8 mm, 27-én 5,5 mm, 28-án 0,7 

mm. Összesen: 
26,9 mm. A 
sokévi átlag 32 
mm. A fotókon: 
fülesbagoly  pár, 
és  a  rekettyés 
melletti  réten 
békésen  legelé-
sző rudli látható. 
Kép és szöveg: 
Vecsei.

Anyakönyvi hírek
Született: Vörös Andor 2015.02.20. 
anyja neve: Tornyi Judit

Elhunyt: Kis-Prumik Ambrus élt 79 évet,  Péli 
Ferencné élt 92 évet, Faragó István élt 82 
évet, Marton Ferencné élt 92 évet, Kósa 
Károly élt 86 évet, Polyák József élt 98 évet.

A képen Lenke néni az osztályával. Hogy mikor? 
Hát nem a közeli években.

Kép a fotóalbumomból
Gömöri Balázs
halálának 10. évfordulójára

Megállunk sírodnál csendesen,
Tudjuk, hogy odalenn már
Nem fáj semmi sem.
Könnycsepp gördül arcunkon,
Mert hiányzol nagyon.
Nyugodj csendesen,
Legyen békés álmod!
Találj odalenn örök boldogságot!

Szeretettel emlékezünk rád
Szerető családod
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Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály 
Község Önkormányzata. Felelős kiadó: 
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Elkezdődött a szociális rendszer megújítása – 
A szociális támogatások egy része új helyen 

igényelhető 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. 

március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkor-
mányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra 
kerülnek. Az aktív korúak ellátására vonatkozó támogatások, va-
gyis a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkozást helyette-
sítő támogatás a jövőben a járásoknál intézhető.

Az állam által kötelezően nyújtandó szociális ellátásokat 2015. 
március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. 
Ezek az ellátások a következőek:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott sze-
mélyeknek nyújtott ellátás. Ezen ellátás keretében kétféle támoga-
tás állapítható meg, a foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint 
a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás.

A  jogszabályi  rendelkezések  alapján  2015.  március  05.  napjáig 
még a települési önkormányzatok fogják folyósítani az aktív korúak 
ellátásához kapcsolódó – 2015. február hónapra járó – támogatási ösz-
szegeket. A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támo-
gatási összegek utalásáról már a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
gondoskodnak majd.

Ezen támogatási összegek az ügyfelek döntése alapján bankszám-
lára, vagy lakcímre kerülnek kiutalásra, a támogatások készpénzben 
történő kifizetésére nincs lehetőség.

A Tiszakécskei járásban az aktív korúak ellátásával kapcso-
latos támogatások, így a foglalkoztatást helyettesítő és az egész-
ségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás is, a Tiszakécskei 
Járási Hivatal Hatósági Osztályán (6060 Tiszakécske, Szent Imre 
tér 1., földszint 2. iroda) intézhető, de a kérelmek leadhatók a Pol-
gármesteri Hivatalokban a települési ügysegédeknél, továbbá a 
járási Munkaügyi Kirendeltségen is.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő, 2015. 
március 01-től hatályos változásokkal kapcsolatos részletes tájékozta-
tó anyag elérhető a www.bkmkh.hu weboldalunkon.

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal

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 Polgármeste-
ri 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

Álláshirdetés!
Szentkirályi Szikvíz és Ivóvíz Üzem munkára keres megbízható 
férfi személyt áruszállításra (B kat. jogosítvány szükséges) és pa-
lackozásra. Érdeklődni: Prikkel Antal 06/30 278-4338

A Szentkirályi Települési Értéktár
Bizottság felhívása

Szentkirályon is megalakult a Települési Értéktár Bizottság, melynek felada-
ta a helyi értékek összegyűjtésének koordinálása és rendszerezése, valamint 
ezen keresztül az összetartozás erősítése. A települési értéktárak létrehozását 
és működését a magyar nemzeti értékekről és hungarikumok gondozásáról 
szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a 114/2013. (IV. 16.) Kormányren-
delet szabályozza. 
A nemzeti érték fogalmát a törvény a következőképpen határozza meg: ma-
gyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományhoz, 
tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közel-
múlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, 
közösségi érték vagy termék. 
A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:
- Agrár- és élelmiszergazdaság: borászat, mezőgazdasági termékek, élelmi-

szerek (pl.: szentkirályi dinnye)
- Egészség és életmód: népi gyógyászat, gyógynövények, gyógyszerek
- Épített környezet: tudatos építési munka eredménye 
- Ipari és műszaki megoldások: kézműipar, kézművesség
- Kulturális környezet: tánc, zene, népművészet, műemlék, régészeti lelő-

hely
- Sport: szabadidő eltöltése, versenyszerű sport
- Természeti környezet: geomorfológiai képződmények, ökológiai rendsze-

rek
- Turizmus és vendéglátás: turisztikai programok
Jelenleg még üres az értéktár, töltsük meg közösen tartalommal! A Szentkirá-
lyi Települési Értéktár Bizottság kéri a szentkirályi lakosokat, civil és társa-
dalmi szervezeteket, hogy a települési értéktárba felvételre érdemes értékeket 
gyűjtsék össze, és javaslataikat terjesszék a Bizottság elé! Bárki javaslatot 
tehet a helyi természeti környezet, szellemi, anyagi és művészeti alkotások, 
hagyományok Települési Értéktárba való felvételére. A javaslattevő a benyúj-
tani kívánt értéket a Könyvtárban átvehető, ill. Szentkirály honlapján találha-
tó formanyomtatványon adhatja be Szentkirály Község Polgármesteréhez. 
A Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, rendszerezi, illetve a ki-
emelkedő értékeket javasolja a Megyei Értéktárba való felvételre.  


