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TeSzedd!!! 
Falutisztításra hívjuk a lakosságot május 15-én, pén-

teken  délután  13  órától.  Ha  csak  egy  órát  tud  is  sze-
métszedésre  fordítani,  megköszönjük.  Gyülekezés  a 
Községházánál, kesztyűről és zsákokról gondoskodunk. 
Külön csoportos szervezés esetében érdeklődjön a 06 70 
3371- 341-es telefonszámon.

A kitartó szemétszedőket vacsorával várjuk a Műve-
lődési Háznál!!!

Édesanyák napján
Körömi Ferenc verse

Itt van a szép május, zöld már a fák lombja,
Kertünkben a virág szirma titkát bontja.
Kitárjuk most mi is a szívünk rejtekét,
Két kezünkbe fogva virágok tengerét.

Nevezetes szép nap, édesanyánk napja, 
Ő az, aki hálánk, szeretetünk kapja.

Fáradozik értünk, szolgálja családját, 
Mivel fejezzük ki a szívünk háláját?

Mit adjunk hát neked drága édesanyánk?
Éretted a Napot, a Holdat lehoznánk!

Mindent neked adunk s még egy ígéretet,
Ezután majd jó lesz két kicsi gyermeked!

Jók leszünk mi bizony, legalább akarjuk,
Szívünkből a rosszat messzire zavarjuk!

Örömmel nézheted fiadat, lányodat,
Hiszen úgy szeretjük boldog mosolyodat.

Gyönyörű szép május, ontsad a virágot,
Árasszad el véle ezt a szép világot.

Én e nagy csokorból kitépek egy szálat, 
Azzal köszöntöm fel az én jó anyámat.

Május első vasárnapján
az édesanyákat köszöntjük

És felkerült a korona....

Kovács Rita ez évi versenysorozatának legújabb si-
kere az Orchidea - Pangea Nemzetközi Matematikaver-
seny országos 3. helyezése. A díj átadására Budapesten 
a Marriott Hotelben került sor, ahol az ország színe-
java összegyűlt. Gratulálunk Rita! Felkészítő tanárának 
Gyimesi Rékának is!
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A szentkirályi képviselő-testület 
2015. április 17-én tartotta ülését. Az 
ülésen minden képviselő jelen volt. 

Az első napirendi pontban, Szabó 
Gellért ismertette előterjesztését a me-
zőőri szolgálatról szóló helyi rendele-
tének tervezetéről. A képviselő-testület 
elfogadta a mezei őrszolgálat létesíté-
séről, működéséről és a mezőőri járu-
lékról szóló rendeletét.

A  második  napirendi  pontban  a 
képviselő-testület a Szervezeti és Mű-
ködési  Szabályzatának  módosításáról 
döntött. 

A  harmadik  napirendi  pontban 
Kutasi  Ferenc  alpolgármester  és  te-
lepülésfejlesztő ismertette előterjesz-
tését az önkormányzat 2015-2019-es 
Gazdasági Programjáról. 

Ebben  a  gazdaságfejlesztésnél 
termálvíz lehetséges mezőgazdasági 
célú hasznosítása, a közfoglalkoztatási 
program további folytatása, helyi gaz-
daságfejlesztési  iroda  létrehozása,  új 
iparterület kialakítása, új vállalkozások 
indítása és a falusi turizmus fejlesztése 
szerepel. A településfejlesztés céljaként 
bérlakás állomány növelése, belterüle-
ti utcák és járdák felújítása, burkolása, 
kerékpárút  létesítése és egyéb fejlesz-
tések várhatók a 2015-2019-es időszak 
gazdasági programjában.

A  negyedik  napirendi  pontban  a 
polgármester tájékoztatta a képviselő-
testületet,  hogy  a  KEOP  napenergia 
pályázat  napelemei  elhelyezésének 
előmunkálatai megkezdődtek. Hozzá-
tette, hogy azért kellett a Művelődési 
Ház udvarán a több mint 25 éves fákat 
kivágni,  mivel  az  épület  tetejét  nagy 
mértékben árnyékolták, így a napelem 
nem tudott volna elég energiát szolgál-

tatni az Óvoda és a Művelődési Ház  
épületének ellátásához. 

Az  egyebek  napirendi  pontban  a 
polgármester  beszámolt  arról,  hogy 
Kárpátalja  támogatását  kérik  minden 
településtől, aki csak teheti. A képvi-
selő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy  nézze  meg,  van-e  Szentkirály 
nevű település Kárpátalján, így később 
visszatérnek az adott napirendi pontra.

Az  egyebek  napirendi  ponton  be-
lül szó esett a Kocséri út felújításáról, 
illetve karbantartásáról. Szabó Gellért 
polgármester  tájékoztatta  a  képvise-
lő-testületet, hogy az út jobb oldali 
padkájának felújítását  leállította abból 
a  célból,  hogy  kiderüljön,  az  új  tech-
nológiával készülő útpadka időtállóbb 
lesz-e, mert csak akkor érdemes pénzt 
és energiát ráfordítani. 

A képviselő-testületi ülést a szoká-
sos Falugyűlés követte. A polgármes-
ter itt mintegy 30 helyi érdeklődő előtt 
tartotta meg évértékelő beszámolóját. 
Elöljáróban tájékoztatta a jelenlévőket 
a községünket érintő alábbi adatokról: 
az elmúlt év utolsó napján a  lakosság 
száma 1938 fő volt: 21 újszülött gyara-
pította a falu lakosságát és 29 haláleset 
történt. Lakóhelyet létesített 26 fő, el-
költözött 66 fő. Ennek következtében 
a 2014. esztendőben minden eddiginél 
alacsonyabbra  csökkent  Szentkirály 
állandó lakóinak száma. A képviselő-
testület  az  elmúlt  évben  15  ülést  tar-
tott, melyen 13 rendelet és 83 határozat 
született 92 %-os átlagos képviselői 
részvétel mellett. Megköszönte a kép-
viselő-testület és a bizottságok elmúlt 
évi munkáját.

Beszámolójának  további  részében 

részletesen ismertette az elmúlt év gaz-
dálkodásának adatait. Ismertette továb-
bá  a  „Szentkirályért”  Közalapítvány 
működésével kapcsolatos fontosabb 
adatokat,  az  idei  terveket,  elképzelé-
seket.

Végezetül felsorolta a 2014. évi 
alapítványi  ösztöndíj-pályázat  II.  üte-
mének  nyerteseit,  akik  Kovács  Réka, 
Fülöp  Réka Anikó,  Rohács  Veronika, 
Katz Lilla, Madari Zoltán és Takács 
Renáta.

Kovács Tibor kérdezte, hogy miért 
van  csak  kéthetente  szemétszállítás, 
jobb  lenne,  ha  hetente  járna  a  kukás 
autó mint régen? 

Válaszában  a  polgármester  el-
mondta,  hogy  ez  az  önkormányzat 
anyagi lehetőségeinek függvénye. Két-
ségtelen, hogy néhány háztartásban az 
átlagosnál több hulladék keletkezik, de 
a  ritkább  járatszám és  a  kisebb kuka-
edények rendszeresítése is azt célozná, 
hogy  minél  inkább  válogassuk  szét  a 
hulladék  hasznosítható  részét,  vagyis 
szelektáljunk.  Ezt  a  szentkirályiak 
többsége szakszerűen végzi is, néhá-
nyan viszont nem. Mostantól a többlet 
szemét elszállítására is nyílik lehető-
ség. A cég biztosított 350.- Ft/db áron 
külön zsákokat, melyet a Községházán 
meg  lehet  vásárolni.  Ezeket  biztosan 
elviszik, de ha két kukát helyezünk ki, 
azt már nem.

Felmerült  kérdésként,  hogy  a  Rá-
kóczi  és  az  Árpád  fejedelem  utcát 
összekötő rövid földes útszakaszt fel 
lehetne-e tölteni, mivel az esőzés mi-
att  teljesen  gödrös  lett  és  járhatatlan. 
A polgármester megígérte, hogy meg-
teszi a szükséges intézkedéseket az út 
mielőbbi feltöltésére.

A képviselő-testület áprilisi ülésén történt

Pályázat fecskeházi lakások bérleti jogára
Szentkirály község önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő Szentki-
rály, Sallai u. 10. szám alatti fecskeház 1. számú (földszinti), és 6. számú (tetőtéri) garzonlakásainak bérlésére.
A pályázatok beadási határideje: 2015. május 25. hétfő, 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 ügyfélfoga-
dási időben átvehető.
A pályázatok elbírálását a képviselő-testület végzi legkésőbb május 31-ig.
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A Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat április 16-17-én tartotta hagyományos 
polgármesteri fórumát Tiszakécskén a 
Barack Hotelben. Az eseményen a megyei 
települések vezetőinek jelentős része, 
több  mint  száz  polgármester  részt  vett. 
Rideg László közgyűlési elnök köszöntő-
jében elmondta, hogy a találkozó célja az 
információátadás,  az  önkormányzatokat 
érintő aktualitások megvitatása, eszme-
csere és az együttműködések elősegítése 
annak  érdekében,  hogy  közösen  hatéko-
nyan  munkálkodjunk  egy  népesség-  és 
képességmegtartó megyéért.

 Kovács Ernő, a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatalt vezető kormánymegbí-
zott beszámolt a kormányhivataloknál be-
következett  integrációs  változásokról.  Dr. 
Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, a Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatója és Gyapjas János tű. 
alezredes  a  katasztrófavédelem  hatósági 
feladatairól és az önkormányzatokkal való 
együttműködés lehetőségeiről tartott tájé-
koztatást. 

Több előadás is a települési önkor-
mányzatok foglalkoztatásban betölthető 
szerepét járta körbe. Így Dr. Kádár Géza a 
közérdekű munkában, míg Réthy Pál, a BM 
főosztályvezetője a közfoglalkoztatásban 
rejlő lehetőségeket vázolta. De Bocskay 
József, az Országos Szociális Szövetkezeti 
Hálózat vezetője is rámutatott a szociális 
szövetkezetek foglalkoztatási és gazdaság-
fejlesztési jelentőségére.

Szaló Zsófia az NGM, míg Dr. Mezei 
Dávid  a  Vidékfejlesztési  Államtitkárság 
képviseletében ismertette azoknak a forrá-
soknak a körét, melyek 2015-től elérhetőek 
lesznek a település-, vidék- és gazdaságfej-
lesztés  érdekében  a  Bács-Kiskun  megyei 
településeken.

A tanácskozáson jelen lévők érintették 
az átalakuló szakképzés rendszerét, a pol-
gárőrség és az önkormányzatok együttmű-
ködési lehetőségét is.

A szakmai előadásokon túl a bácsalmá-
si  szociális  szövetkezet,  a  pi  technológia 
mezőgazdasági alkalmazása, a zöld pro-
jektek  közösségformáló  hatásai  és  a  ho-

mokhátsági Kert-Magyarország program, 
mint túl jó gyakorlatok bemutatására is sor 
került.

A rendezvény utolsó blokkja a nemzeti 
értékeink  jegyében  zárult.  Imre  Károly,  a 
Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun 
Megyei Irodájának vezetője és Borbély 
Lajos, a Bács-Kiskun Megyei Építész Ka-
mara elnöke arról az értékmentő munkáról 
számolt  be,  melyet  több  száz  szakember 
folytat településeinken a nemzeti értékeink 
felkutatása, rendszerezése, dokumentálása 
és  továbbörökítése  érdekében.  A  szerve-
zők a megyei értéktárba felvett termékek 
köréből kiállítást szerveztek. A vendégek a 
büszkeségeink között megtekinthették töb-
bek között a kalocsai hímzést, a Duna-Ti-
sza közi borokat, a bukovinai székely szá-
lán varrott hímzéseket, a szeremlei borsos 
kalácsot,  Rimóczi  László  grillázs-termé-
keit, a szanki kézműves csokoládét és Ko-
vács Miklós kékfestő termékeit. A nemzeti 
érték program támogatói elkötelezettségük 
jelképéül  a  vándor  térképen  helyezték  el 
ujjlenyomatukat.

Polgármesterek az élhető településért – közösség egy élhető megyéért

„Apu! Ugye eljössz Apák napjára az oviba?”
Ilyen  és  ehhez  hasonló  kérdéseket 

tettek  fel  ovisaink  márciusban  apuká-
juknak. Mindenki nagy izgalommal vár-
ta, hogy eljöjjön ez a nap. Az óvónénik 
különböző programokat szerveztek erre 
az alkalomra. A Maci csoportban a „na-
gyoknál”  játékos  foglalkozás  zajlott, 
ahol a szülő és a gyermek együtt készít-
hette  el  tenyérlenyomatos  „festményü-
ket”, majd az apukák rajzos bemutatója 
következett, ami a saját foglalkozásukat 
mutatta be. A Cica csoportosok - közép-
sősök - a könyvtárba látogattak el, ahol 
Mariann néni közreműködésével mesét 
hallgattak és egeres játékokat készítettek 
kézműves foglalkozás keretében. A Ka-
tica csoportosok – a legkisebbek – több 
feladatból álló akadálypályát próbálhat-

tak  ki  a  tornaterem-
ben,  majd  ezt  köve-
tően visszaérkezve 
az oviba - a gyerme-
kek legnagyobb örö-
mére  -  az  apukák  a 
„Répa” című mesét 
adták elő gyermeke-
iknek.  Volt  is  nagy 
vidámság, amit csak 
fokozott  az,  hogy  a 
gyerekek is előad-
ták a történetet profi 
módon.

Az  Óvónénik,  a 
gyerekek  és  remél-
jük,  az  apukák  is 
várják, hogy jövőre is eljöjjön az „Apák 

napja” az ovinkba.
Durgóné Benkő Babett óvónéni
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  Ferenczy Ida és Szentkirály (befejező rész)
Ida  egész  életében  ragaszkodott  szü-

lőföldjéhez. 1907-ben Kada Elek polgár-
mester  kérésére  közbenjárt  Koburg  Fülöp 
hercegnél a koháry-szentlőrinci puszta meg-
szerzése  ügyében.  Az  Agrár  Bank  helyett 
így a hírös város vette meg a 11.000 holdas 
földbirtokot. Jótékonysági alapítványokat is 
létesített.

Ferenczy  Ida  –  nagybátyja,  Ferenczy 
László (1799-1881) révén – Szentkirályon 
és Városföldön is örökölt birtokokat. A két 
településen 250 hold földterületet. Ebből 
198 hold volt a szántó. Ida a nagybácsitól 
örökölt szentkirályi birtokot kiadta bérlőnek 
művelésre. A bérleti díjat ügyvéden keresz-
tül rendszeresen megküldték Bécsbe. Az így 
kapott  pénzt  Ida  jól  kamatozó  részvények 
vásárlására használta fel.

Ferenczy Ida a vagyonáról 1907-ben, 
1912-ben, 1914-ben és 1916-ban végren-
delkezett. 1907-ben a Szentkirályon és Vá-
rosföldön lévő birtokokat Viktória húga két 
lányára Dubraviczky Arankára és Mariskára 
hagyta. A végrendeletben rögzítette, hogy a 
városföldi és szentkirályi földek haszonbér-
jövedelmét a Pesti Hazai Első Takarékpénz-
tár Egyesületnél helyezzék el,  a kamatokat 
félévente tőkésítsék! Végrendeletében 1000 
aranykoronát hagyott Kecskemét város sze-
gényeire. Az egykori Ferenczy birtok Szent-
király központja körül helyezkedett  el. Va-
gyis a Templom dűlőtől délre, és a jelenlegi 
Katona József utcától Keletre eső területet 
öleli fel, egészen a Lakitelek felé vezető be-
kötő útig bezárólag. 1944-ben a földigény-
lőknek lett kimérve és kiosztva a Ferenczy 
birtok. Nyilván több haszonbérlőjük volt az 
eltelt csaknem 100 év alatt a Ferenczy csa-
ládnak illetve örököseiknek.

A végrendeletében saját temetéséről is 
rendelkezett: „...holttestem szülőföldemre, 
Kecskemétre  haza  szállíttatván,  vitessék 
az  ottani  plébániai  nagytemplomba,  s  ott 
beszenteltetvén, a Szentháromság temető-
ben lévő kápolnám sírboltjában, korábban 
elhalt  kedveseim  között,  szeretett  Viktória 
nővérem mellé helyeztessék a megváltó Jé-
zus nevében.” Idának borsos teendői mellett 
még arra is maradt ideje, hogy 1894-ben 
– Ybl Miklós tervei alapján – családi kriptát 

építtessen a Szentháromság temetőben.
Ferenczy Ida, Erzsébet királyné szeretett 

egykori társalkodónője 1928. június 28-án 
Bécsben  halt  meg. Az  ottani  Ágoston-ren-
diek Loretto-kápolnájában  ravatalozták  fel. 
Végakaratának megfelelően tetemét Kecs-
kemétre  szállították.  A  Nagytemplomban 
július  3-án  ravatalozták  fel,  ahol  a  gyász-
szertartást is tartották. Révész István tábori 
püspök celebrálta a gyászmisét. Fáy István 
főispán búcsúzott az elhunyttól: „Abban a 
történelmi korban, amelyben ő élt és szere-
pelt a magyar korona közelében őrangyala 
volt nemzetének. Mennyien érezték jóságát, 
szeretetének fényét.”

A  virágokkal,  koszorúkkal  övezett  ko-
porsót  hatlovas  gyászhintón  szállították  a 
Ferenczy család Szentháromság temetőben 
álló sírboltjába. A Ferenczy-kripta 8. reke-
szében helyezték el hamvait, majd befalaz-
ták.

Ferenczy Ida végrendeletét Dr. Wágner 
Béla közjegyző még a temetés napján fel-
bontotta  majd  kihirdette  az  illetékesek 
részére. A közjegyző elkészítette a hagya-
téki jegyzőkönyvet. A többször is módo-
sított  végrendelet  értelmében  a  Városföld 
és Szentkirály pusztákon lévő földbirtokot 
és hat db részvényt Dubraviczky Mariska/
tesvérhúga gyermeke/ kapta azzal, hogy az 
ingatlanok és értékpapírok fele részének ha-
szonélvezete testvérét/Arankát/ életfogytig 
megilleti.
Ferenczy Ida iskola?

A Ferenczy család és Ferenczy Ida em-
léke ma is él a szentkirályiak körében. Talán 
ennek tudható be, hogy 2003-ban felmerült 
a Szentkirályi Általános Iskola és mások ré-
széről, hogy a tanintézet nevet változtasson. 
Pályázati  kiírás  jelent  meg  a  Szentkirályi 
Hírmondó 2003. novemberi szám 9. oldalán. 
Tudatta, hogy 2003. október 7-én a Szent-
királyi  Általános  Iskolában  megalakult  az 
iskola elnevezésével kapcsolatos Társadal-
mi Bizottság. Az iskolanév fejezze ki a diá-
kok és a település lakosságának és a község 
egészének önazonosság  tudatát,  valamint  a 
külvilág felé figyelemfelkeltő és könnyen 
érthető legyen. Az új név lehet személynév, 
fogalom,  amely  a  fenti  követelményeknek 

megfelel.  Pályázat  benyújtásának  határide-
je  december  5. A  legjobb  hat  pályázat  kö-
zül választ  a Bizottság. Utána közszavazás 
decemberben. Majd az önkormányzat felé 
javaslatot tesz a névváltozásra.

A pályázatra a következő nevek érkez-
tek be a társadalmi Bizottsághoz: I. István, 
Katona József, Kodály Zoltán, Fekete Ist-
ván, Ferenczy Ida, Kölcsey Ferenc, Mészöly 
Gyula és Zám Tibor. A pályázatok ellenére 
– valamilyen oknál fogva – mégsem változ-
tatta meg a szentkirályi iskola a nevét.
Felhasznált irodalom:
- Kenyeres Dénes: Ferenczy Ida a csillagke-
resztes dáma. Vasárnapi Petőfi Népe. 2003. 
június 22.
- Péterné Fehér Mária: Kecskeméti nemes 
hölgy a bécsi Burgban. Honismeret, 2001/4.
- Péterné Fehér Mária: Ferenczy Ida „kin-
csei”. Magyar Múzeumok. 2007/3.
- Péterné Fehér Mária: Ferenczy Ida végaka-
rata/kézirat/
- Tolnainé Kiss Mária szerkesztette: Ked-
ves Idám! Erzsébet királyné, Ferenc József, 
Andrássy  Gyula  és  Schratt  Katalin  levelei 
Ferenczy  Idához. Akadémiai  Kiadó,  Buda-
pest, 1992.

Összeállította: Kenyeres Dénes

Háztájit az asztalra
 Az  Aranyhomok Kistérségfejlesztési 

Egyesület az idén 3. alkalommal rendezi 
meg a nagy sikerű Háztájit az asztalra! 
Helyi Termék Ünnepet Kecskemét főte-
rén 2015. május 9-10-ig.

A közkívánatra kétnaposra bővült 
rendezvény  a  kistérségi  ízeket,  hagyo-
mányokat mutatja be a kedves érdeklő-
dőknek interaktív módon, közel húszféle 
kulturális előadással, a kecskeméti és 

térségi  települési  értéktárak  értékeinek 
felsorakoztatásával;  hagyományos  éte-
lek  készítése,   kóstolók,  helyi  tanyai 
termékek és kézműves vásár valamint 
foglalkozás, élő népzene, népi és show 
tánc  produkciók,  táncház, folyamatos 
népi  játékok, gyermekdobolás  valamint 
íjászbemutató,  lovas  kocsikázás  várja  a 
nagyérdeműt!

A  rendezvény  házigazdája  szomba-

ton Szőke András művész úr lesz, míg 
vasárnap, Varga Mihály bugaci kecske-
dudás mesemondó vezényli a műsor me-
netét és csal megannyi mosolyt kicsik és 
nagyok arcára.

A  programokon  való  részvétel  díj-
mentes, további információ elérhető 
a www.haztajitazasztalra.hu  és a www.
aranyhomok.hu honlapcímeken. Szere-
tettel várunk mindenkit.
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RedeMPCIO 270
Bizony, annak is megvan a magyarázata, 

hogy miért tud oly nehezen közismertté válni 
az 1745-ben lezajlott jász-kun redempcio, 
azaz önmegváltás. A magyar történelemnek, 
s a nemzetnek fontos részét kitevő jász és 
kiskun,  nagykun  népesség  önmegváltása  a 
mai  világban  nem  divatos  téma,  hiszen  ma 
a  gazdaság,  s  a  profithajsza  által  irányí-
tott  politikai  életnek  éppen  nem  öntudatos, 
eleik példáját ismerő-követő népességre van 
szüksége. Ma a szüntelen fogyasztás-ürítés-
vásárlás folyamatában élő választópolgárnak 
sem saját, sem közössége sorsán nem illendő 
változtatni, - s egy idő után nem is mer, nem 
is  tud  változtatni  -  hanem  a  kereskedelmi 
televíziókból  áradó  szórakoztatóipar  gon-
doskodik tudata gyarmatosításáról. Az önirá-
nyító,  áldozatvállaló  közösségeket  ma  sem 
kedveli a pénztőke. Másrészt pedig mára már 
az önszerveződő és önirányító közösségek 
kialakítása sem könnyű, annyi és oly sok 
eltérő világkép, világmagyarázat létezik, - de 
ez máshova vezető téma.  

Holott  a  jász-kun  önmegváltás  olyan 
példa, amely párját keresi, szerte a világban! 
Itt nem egyszeri virtusról volt szó; nem vala-
mi  gyors  forradalmi  hevület  zajlott,  hanem 
tervszerű folyamat, amelynek során a jász, 
kiskun,  nagykun  közösségek  maguk  által 
kivetett pénzösszegeket a saját vagyonukból 
elővettek, a saját szabadságuk érdekében! 

De miről is van szó? A Jász Kerület, 
a Kiskun és a Nagykun Kerület (együtt 
a Hármas Kerület) igen megszenvedte a 
török hódoltságot és a török kiűzésével 
járó  pusztítást.  A  hadak  elvonulása  után  a 
Jászságban 1156 adózó családfőt írtak össze, 
a Kiskunságban 279-et, a Nagykunságban 
22 ilyen volt. Kiürült a Magyar Királyságot 
uraló  Osztrák  Császárság  államkasszája  is, 
ezért a rossz emlékű I. Lipót, mint magyar 
király a Hármas Kerületet, annak egész terü-
letét és lakosságát eladta a Német Lovagrend 
nevű testületnek 500.000 rajnai aranyforin-
tért. (A rajnai aranyforint a korszak egyik 
legértékesebb valutája volt, hozzávetőlege-
sen, mint a mai angol font.)

Ezzel  a  Hármas  Kerület  igazgatása  a 
Német Lovagrend kezébe került, de az egyes 
kerületek  és  a  települések  igazgatása  nem. 
1715-ben az országgyűlés ráébredt arra, 
hogy a Hármas Kerület mint a Szent Korona 
birtoka, nem lett volna eladható (mond-
juk,  a  Habsburgokat  ilyen  alkotmányossági 
kérdés nem nagyon izgatta), ezért záloggá 
változtatták  a  jogviszonyt  és  ígéretet  tett 

az Országgyűlés a visszaváltásra. Mondom, 
ígéretet. 

A három kerület számára az eladás, illet-
ve zálogba adás azzal járt, hogy elveszítette 
addigi  szabad  jogállását  és  a  jobbágyihoz 
hasonló  alávetett  státusba  kerültek  a  kerü-
letek  szabad  jogállású  lakói.  Elveszítették 
vám-  és  harmincad  alóli  mentességüket  is, 
egyéb kedvezményeiket. Ténylegesen jobbá-
gyi terheket (robot, kilenced, stb) nem visel-
tek, mert a kerületek ezeket évi egy összegű 
taksával megváltották.   

Az Országgyűlés ígérete ígéret maradt, 
ezért a három kerület települései úgy látták, 
hogy  a  szabadságuk  visszaszerzése  érdeké-
ben maguknak kell cselekedniük. Időközben 
elhalt  Lipót  király,  majd  a  korlátolt  III. 
Károly is, az 1740-ben trónra lépő Mária 
Terézia királynőnek viszont katonára lett 
szüksége, mert hosszasnak ígérkező hábo-
rúságba  kezdett  a  poroszokkal.  Az  ország 
nádora, Pálffy János szorgalmazta a Hármas 
Kerület ügyének megoldását. 

Ezért 1745. május 6. napján Mária Terézia 
kiadta  az  ún.  redempciós  oklevelet,  amely-
ben  hozzájárult,  hogy  a  Hármas  Kerület 
580.000 rajnai aranyforint ellenében meg-
váltsa a szabadságát. Az Országgyűlésünk 
ezért 2014-ben május 6. napját nevezte ki a 
jász-kun önmegváltás emléknapjává! Maga a 
redemptio (ejtsd: redempció) latin kifejezés 
visszaváltást, visszavásárlást jelent. 

Az akkori határidő meglehetősen rövid 
volt, 1745. június 24-ig kellett letenni a 
temérdek summa pénzt, amelyből 500.000 
aranyforint a redempciós díj volt, 80.000 
forint  pedig  az  ún.  „földesúri  fejlesztések” 
díja. 122.000 aranyforintot a három kerület 
lakossága  adott  össze.    Az  egyes  települé-
sekre  egy  bizonyos  kulcs  szerint  jutott  a 
megváltási  ár  valamekkora  része. Az  egyes 
települések  pedig  meghatároztak  egységnyi 
birtokokat – a tőkeföldet – amelyeket egy-
egy  család  válthatott  meg.  Ha  több  pénzük 
volt, akkor több tőkeföldet válthattak meg. 
Egy-egy tőkeföld (korabeli más elnevezé-
sekkel: juss, szállás, forintos föld) általá-
ban három részből tevődött össze: az ún. 
szállásjussból  vagy  tanyai  kaszálóból;  egy 
szántóföldi részből és egy második kaszáló-
ból. Az  a  család,  amely  legalább  egy  egész 
tőkeföldet meg tudott váltani, redemptus 
családnak minősült. Az a család, amely csak 
egy tőkeföld részét volt képes megváltani, 
irredemptusnak minősült, míg azok, amelyek 
nem voltak képesek megváltási összeg előte-
remtésére, zsellérekké váltak. A redempciós 

jogok a tőkeföldhöz kapcsolódtak, az a csa-
lád, amely eladta a tőkeföldjét, kiesett a 
települési jogrendszerből, ha nem maradt 
redempciós  földje.  Az  egyes  települések  a 
közkasszából  is  váltottak  meg  földterülete-
ket,  többnyire  azokon  helyezték  el  a  teme-
tőket, az egyházi földeket, stb.). [Az akkori 
pénz-  és  értékviszonyok  teljesen  eltérnek  a 
maitól, de kb. 40 aranyforint volt egy hízott 
ökörpár ára akkoriban; viszont egy ökör sok 
mindent jelentett, tőkebefektetést, igavonó 
állatot stb.]

A redemptusnak jogilag jussa volt a tele-
pülés egész határához, de az egyéni tulajdonát 
ott kapta meg, ahol kimérték a földjét. A kor-
ban is (azóta is) teljesen egyedi megoldásnak 
számít  a  földtulajdonhoz  kapcsolódó  jogok 
léte.  A  redempció  következtében  a  három 
kerület  addigi  helyi  autonómiája  területivé 
vált. Megteremtődött a korai kapitalizáció 
és a parasztpolgári felemelkedés lehetősége 
számukra. 

Összességében a redempció megerősítet-
te a jász-kunság jogait, visszakapták szemé-
lyes szabadságukat, semminemű földesúri 
függésben  nem  voltak,  településeik  telje-
sen  az  önkormányzás  talaján  álltak,  helyi 
választójog alapján választották a vezetőket. 
A Jászkun Kerület Fenyítő Törvényszéke 
pallosjogot kapott,  azaz halálos  ítéleteket  is 
kiszabhatott.  Visszakapták  a  rév-  és  vám-
mentességi jogukat, a települések dönthettek 
az  idegenek  befogadásáról,  a  papválasz-
tásról. Továbbra is a nádor maradt a jász-
kunság főkapitánya. A nádor a király utáni 
második országos kormányzati vezető volt. 
A  Három  Kerület  tartozott  ezért  megfizetni 
a mindenkori nádor tiszteletdíját (évi 3.000 
aranyforint), valamint egyszeri 1.000 katonát 
tartozott felállítani, felszerelni és ezt fenntar-
tani. A  redempció  után  és  következtében  a 
jászkunság már nem annyira népi (etnikai) 
közösséggé és kötődéssé vált, hanem sajátos 
jogi kötelékké formálódott. Az egy-egy tele-
pülésre beköltözőknek el kellett fogadniuk a 
helyi normákat,  szabályokat,  a közös  jogot; 
csak így érhették el a „lakosi jogot”. 

A török kiűzésekor elnéptelenedett 
Szentkirályt nem érintette a redempció, mert 
a  területét,  mint  üressé  vált  kun  szállást, 
a török kiűzése után Kecskemét bérelte a 
nádortól (mint a kunok főkapitányától), majd 
meg  is  vásárolta;  Kecskemét  viszont  soha 
nem tartozott a korábbi kun székek területé-
be. Békesség veletek! Okuljunk a redempciós 
áldozatvállalásból!

 --bor--

GArAboNcIás dIáK

A győzelem napja
Már kevesen vannak, akik emlé-

keznek a közel 50 milliós halálos áldo-
zatot követelő második világháborúra. 
A  világégést  kirobbantó  náci  Németor-

szág hadserege 1945. május 8-án tette 
le  a  fegyvert  a  szövetségesek  hadereje 
előtt. Európában ekkor ért véget a hábo-
rú,  melynek  hazánk  is  vesztese  volt. A 

győztes szövetséges országok, (Ameri-
kai  Egyesült  Államok,  Nagy-Britannia, 
Franciaország és Oroszország) minden 
évben ünnepli ezt a napot.
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KATOLIKUS ÉLeT

Gyerekek az édesanyjukról:
1 évesen: Anya a mindenem.
4 évesen: Anya mindent tud.
8 évesen: Anya sok mindent tud.
12 évesen: Anya nem tud mindent.
14 évesen: Anya nem tud semmit.
16 évesen: Kit érdekel anya?
18 évesen: Anya ehhez már nem ért.
25 évesen: Jó anyához hazamenni.
28 évesen: Mielőtt döntenénk, kérdezzük 
meg anyát.
35 évesen: Anya majd besegít.
45 évesen: Anya majd örülni fog.
55 évesen: Bárcsak itt lenne anya.
75 évesen: Remélem voltam olyan jó em-
ber, mint ANYA.

Nagymamámról:
Édesanyám  a  minap  ebédet  vitt  nagyma-
mámnak.  Belépve  a  kapun,  a  lélegzete 
belészorult az ijesztő látványtól. A kilenc-
venegy  éves  asszony  hokedlin  egyensú-
lyozva ablakot tisztított. A kérdésre, hogy 
mért nem szólt, durcásan ennyit mondott.
- Nem vagyok én magatehetetlen, megbí-
rom csinálni.
Ez  jutott  eszembe,  amikor  mamikám  ka-
puját képtelen voltam kinyitni. Mit tény-
kedik vajon megint? A kulcs nincs sem a 
zárban,  sem  a  helyén,  a  faoszlopba  vert 
rozsdás szögön. Hol lehet, kutattam örök-
mozgó, törékeny alakját. Másszak be a 
vaskerítésen,  aminek  tetején  hegyes  csú-
csok meredeznek? Talán nem lesz rá szük-
ség, benézek a rácsok között.
Az  alacsony  házacska  ablakpárkányán, 
frissen locsolt muskátlik árnyékolják a mö-
göttük pihenő szobát. A pirinyó virágos-
kertben, pünkösdirózsa piros és rózsaszínű 
telt virágai vigyorognak rám. Mellettük, 
orgonabokor  árnyékában  meghúzódó  ró-
zsabokor, rajta bimbók sokasága igyekszik 
megszabadulni zöld burkától. Közvetlenül 
a kerítés mellett, a kút kávájához támasz-
kodó  vályúban,  mohos  pocsolyán  darázs 
pihen,  arrább  pici  béka  pislog  a  vízben. 
Föléjük magasodik a kútágas girhes rúdja, 
egyik végén a horpadt vödörrel, másikon 
az ellensúlyként felkötött kolonccal.
Végignézek a hosszú, szűk udvaron. Be-
gónia-pázsit, amerre a szem ellát, mintha 
vetve  volna,  pedig  a  szél  szórta  szét  az 
apró magokat. A néhol derékig érő, ezer-

színű virágrét, illata pillangókat, méheket, 
bogarakat vonz. A veranda előtt leánderek, 
parasztmályvák sorakoznak, a margaréták, 
büdöskék, szarkalábak között, szilvafák és 
a vén barackfa társaságában. A veranda aj-
tóban nem látom a kulcsot. Talán elment 
valahová.  Anyuékhoz  nem,  mert  onnan 
jövök.  A  sufni  nyitva  tátong,  nem  lehet 
messze,  valamelyik  szomszédban  meg-
találom. Reménykedve járom sorra őket, 
úgy tűnik hiába, mikor Róza néni fia siet a 
segítségemre. Nemrég a kertben látta, fel-
ajánlja, megnézi ott van-e. Kis idő múltán 
diadalmasan kiált vissza:
-Itt van mamád, kapál. Szóltam, hogy ke-
resed, megy mán. 
Ekkor felfedezem a töpörödött, meghajlott 
hátú nagyimat, amint a léckerítésre akaszt-
va kapáját, ingatag léptekkel siet hozzám.
- Csókolom mamikám! Mit tetszik csinál-
ni ebben a melegben? - üdvözlöm, s látom 
arcán a derűt, ahogyan örülni tud az uno-
káinak.
- Kapálgatom mán a dudvát. Ez a sok eső 
kicsalta,  nem  bírom  elnézni.  -  mosolyog 
rám. Vékony karját a nyakam köré fonja, 
megropogtat csekélyke erejével. Átölelem, 
simogatom görbült hátát, kendős fejét, 
ráncos arcát. A szeretet hulláma ugyanúgy 
eltölt, mint gyermekkoromban, ha megci-
rógatta a hajamat.
-Gyere be erről a melegről kislyányom. 
- húz befelé, féltve a hűvös, szűk konyhá-
ba,  gyermekkorom  megannyi  emlékének 
színhelyére. Ugyanaz a heverő, ahol nagy-
apánk fájós hátán gyalogoltunk jókedvűen 
fel-alá. A  sparhelt,  amibe  héjas  krumplit 
dobtunk sülni,  fázós  téli napokon, s ami-
nek nyílásánál melengette nagyapánk há-
borúban fagyott lábát.
A régi komód, mélyéről mindig került 
valami  ínyencség  az  unokák  számára.  Itt 
rejtőztek, s itt lapulnak ma is, fájós fejére 
felírt gyógyszerek halmai, a sok régi kép, 
amit  óvatos  kíváncsisággal  nézegettünk. 
A kedvenc hokedlim, mellette a régi asz-
tal, ahol jóízűeket ettem. Nála még az is 
jobban esett, amit anyu főzött. Mindennek 
másforma,  mamás  íze  volt,  erre  most  is 
világosan emlékszem. Emlékezéseimből 
kérdés zökkent ki.
- Még nem főztem, de van lekváros ke-
nyér, eszel-e?
Tudom jól, nem sérthetem meg.

-Kis  szeletet  tessék  csak  adni  mamikám, 
ettem anyuéknál is.
Fürgén térül-fordul, s már előttem illato-
zik, a maga főzte lekvár. Csillogó szem-
mel nézi falatozásomat, szinte kisimulnak 
ráncai.  Emlékszem,  mennyire  örült  gyer-
mekkorunkban  is,  ha  etethetett  minket. 
Szerettünk itt lenni, játszani, segíteni, be-
szélgetni. Miután befejezem, eszembe jut, 
miért jöttem.
Hoztam a gyógyszert, mindent kaptam, itt 
a  visszajáró  is.  -  Lelkesen  fogadja,  hálás 
szemeivel simogatja arcomat.
Szégyenkezem kissé, mert úgy érzem, ne-
mes cselekedetet hajtottam végre, holott ez 
a természetes. Kisgyerekként ő vigyázott 
miránk, most rajtunk a sor vigyázni rá.
Hálás lehetek a szeretetért, törődésért, ami 
végigkísérte  eddigi  életemet,  erre gondo-
lok,  amikor  búcsúzáskor  magamhoz  vo-
nom madárka testét. Boldog vagyok, mert 
van  nekem,  s  igyekszem  szeretni,  amíg 
még megadatik, hogy tehessem.

(Forrás: Internet)

Hírek a Plébánia életéből:
• Májusi litániák: Puskás atya gyógyke-

zelésének ideje alatt a májusi litániák saj-
nos nem lesznek minden napon megtartva. 
Kérjük a Híveket, figyeljék a mindenkori 
vasárnapi  hirdetéseket,  mely  napokon  és 
mikor lesznek litániák.

• Elsőáldozás: Május 10-én, a 8 órai 
szentmisén Dr. Juhos Imre atya kezéből 12 
elsőáldozó veszi magához először az Oltá-
riszentséget. Kérjük együtt mindannyiukra 
Isten áldását!

• Gyermeknap: A hagyományos ke-
resztény gyermeknapot  idén május 31-én 
tarjuk a templomkertben, 15 órától. Min-
denkit szeretettel várunk!

Kalendárium: 2015. május 
15. – június 15.
• Május 17. Urunk menybemenetele
• Május 22. Szent Rita ünnepe
• Május 24. PÜNKÖSdVASÁRNAP, 
16:00 órakor BÉRMÁLÁS
• Május 25. Pünkösdhétfő
• Május 26. Néri Szent Fülöp 
• Május 31. Szentháromság vasárnap
• Június 7. ÚRNAPJA



MÁJUS
- Felnőtt konfirmációs csendes 
nap – május 11. hétfő
- Áldozócsütörtöki Bibliaóra 
– május 14. csütörtök, 18 óra
- Felnőtt konfirmáció  –  május 
17. vasárnap 10ó
- Pünkösdvasárnap – május 24. 
ünnepi  úrvacsorás  Istentisztelet, 
10 óra
-  Pünkösdhétfő  –  május  25.  – 
ünnepi  úrvacsorás  Istentisztelet, 
10 óra
- Gyülekezeti kirándulás – má-
jus 30. szombat, Tihany

JÚNIUS
-  Évzáró Istentisztelet  –  június 
14. vasárnap 10 óra 
-  Közös gyülekezeti hétvége 
– Emmaus-ház, június 26-28.
-  Napközis Tábor  –  augusztus 
10-14. (napközis jellegű hittantá-
bor a templomkertben, 7-16 éves 
korig, naponta 9-16 óráig)
-  Családi nap  –  augusztus  15. 
szombat, amely a napközis tábor 
záró alkalma is, szülőkkel, csa-
ládokkal,  gyülekezeti  tagokkal 
együtt.

„Semmilyen szél sem kedvező an-
nak, aki nem tudja milyen kikötő-
be tart.”- Seneca

Lelkigondozásra,  életvezeté-
si  tanácsadásra  szeretettel  fogad 
bárkit Balázs Hajnalka lelkipász-
tor, lelkigondozó.
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ReFORMÁTUS ÉLeT

Tavaszi- nyári alkalmaink

ReFORMÁTUS GYÜLeKezeTI KIRÁNdULÁS
2015. MÁJUS 30. SzOMBAT

TIHANY ÉS KÖRNYÉKe
Gyülekezés: 6.45
Indulás ideje: 7.00, Műv.ház.
Érkezés ideje: 21.30
Program tervezet:
11.00 – a Szentkirályszabadjai ref. templom megtekintése
12.00 – Kinizsi vár megtekintése Nagyvázsonyban, Vár, Néprajzi 
Múzeum, Postamúzeum 
13.30– Tihany séta, túra a neves helyeken (kb.5km)
16.00 – Levendula-ház, Tihany
18.00 - Indulás haza
Adomány: 5.000.-/felnőtt, 4.000.-/gyermek (3-18 év és nyugdíjas), 
3 év alatt ingyenes (kivéve ha külön ülőhelyet foglal a buszon, eb-
ben az esetben: 2.000.-)
Az  ár  a  gyülekezet  segítségével  tartalmazza  a  teljes  busz  utazási 
költségét (amennyiben 50 főig feltöltjük a buszt) és a belépőket. 
Hideg élelmet egész napra hozzunk magunkkal, de lesz lehetőség a 
környék éttermeit, büféit is igénybe venni!
További info és jelentkezés: Balázs Hajnalka – 70/9676480 vagy: 
refszentkiraly@gmail.com

Látkép a falura a református templomtoronyból
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IX. Kecskemét Fringe
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2015. tavaszán 9. al-

kalommal rendezte meg az alkotó fiatalok művészeti 
fesztiválját, a Kecskemét Fringet. Színes és színvonalas 
programokkal, 14-30 éves alkotók, előadók: zenészek, 
táncosok, képzőművészek, filmesek, színjátszók mutat-
koztak be Kecskemét különböző közösségi tereiben.

A Szentkirályi  Tánccsoport 3 produkcióval mutatko-
zott be a Fesztiválon nagy sikerrel:

Tavaszi ébredés

Szivárvány

Kán-kán

Nyílt nap az óvodában

2015. április 15-én – hagyományteremtő szándékkal 
– első alkalommal került sor a leendő óvodások és szüleik 
számára megrendezett nyílt napra. Elsőként az intézmény 
rövid bemutatása zajlott le a Művelődési Házban. Amíg a 
gyerekek  kötetlenül  játszottak,  addig  néhány  fénykép  se-
gítségével szüleik betekintést kaphattak az óvoda minden-
napjaiba, rendezvényeibe, ünnepeibe.  A szülők tájékozta-
tást kaptak az óvodai beíratás időpontjáról és a beíratáshoz 
szükséges dokumentumokról is. Ezt követően a játék már az 
óvoda udvarán folytatódott. A kicsik látható örömmel vet-
ték birtokukba az udvari játékokat. Itt kötetlen beszélgetés 
során lehetőség nyílott a szülői kérdések megválaszolására 
is. A nyílt nap zárásaként az intézmény csoportszobáinak, 
belső helyiségeinek megtekintésére is sor került. A szülői 
és gyermeki érdeklődést látva megerősítést nyert az a szán-
dékunk,  hogy  ezentúl  minden  évben  legyen  ilyen  játékos 
ismerkedés.

Hádingerné Harnos Ildikó, óvodavezető

HáztájIt Az AsztAlrA!!!
III. Helyi termék Ünnep programjai
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MINdeNNAPI TeRMÉSzeT

Ez  a  címe  annak  a  pályázatnak, 
mellyel  –  a  Szentkirályért  Közalapít-

vány közreműködé-
sének köszönhetően 
– 800.000.- Ft-ot 
nyert  a Szentkirályi 
Általános  Iskola.  A 
pályázat  célja  egy 
30 órás tehetség-
gondozó műhely-
munka  megvaló-
sítása.  A  program 
résztvevői 5. és 6. 
osztályos  diákok, 
akik  3  pedagógus 
segítségével  termé-
szettudományos  kí-
sérleteket  végeztek 
az  elmúl  hónapok-

ban, májusban pedig a Csodák Palotájá-

ba és a budapesti Planetáriumba tesznek 
látogatást.

Izgalmas  témák  körül  folyt  a  kísér-
letezés és az ismeretszerzés: Kísérletek 
vízzel, levegővel, a nap melegével, csil-
lagászati alapismeretek a hold változása-
it megfigyelve, kísérletek fénnyel, hővel, 
ismerkedés a megújuló energiákkal. 

A  pályázat  megvalósítása  kapcso-
lódik a Fény Éve 2015  programsoro-
zathoz.  Bízunk  benne,  hogy  tanulóink 
alkalmazható  tudást  sajátítanak  el,  ter-
mészettudományos érdeklődésüket fel-
kelti és fenntartja a közös munka, mely 
által nyitottá válnak a világ megismeré-
sére és a tapasztalatszerzésre.

KAZS

sikeres természettudósok
2015. április 24-én iskolánk 4 csa-

pata vett részt a Tiszaalpáron megrende-
zett XV. Régiós Természetismereti Ver-
senyen. A csapatok  játékos  feladatokban 
mérték össze tudásukat: a fény, az év ma-
dara és az év fája, a Kiskunsági Nemzeti 
Park illetve Tiszaalpár nevezetességei té-
makörben. Minden csapat ügyesen helyt-
állt, az 5-6. osztályos korcsoportban a 6. 
illetve az 5. osztály emléklapot szerzett a 
jó teljesítményükért (Csapattagok  5. o.: 
Polyák Nóra, Hák Laura, Bimbó  István, 
6. o.: Oláh Enikő, Horváth Rebeka, és 
Szabó Zsuzsa). A 3-4. osztályos korcso-
portban a 4. osztály 2., a 3. osztály 1. he-
lyezést ért el. (Csapattagok 4. o.: Gyenes 
Barbara, Bimbó Imre, Pusztai László, 3. 
o.: Kókai-Szabó Gréta, Bimbó Ferenc 

és Pusztai Márton). Felkészítő tanáruk 
Dávid Otília Gréta. Gratulálunk nekik! 

Büszkék vagyunk rájuk!
KAZS

FűzFASIRATÓ

„Hány  szerelmes  vallomást  suttog-
tak alatta, hányszor mondták: Szeretlek, 
soha el nem hagylak?” Valószínű, hogy 
ráillett a rövidke dal idézet a Művelődési 
házunk udvarán álló óriás szomorúfűz-
fákra  is,  míg  aztán  egy  áprilisi  napon 

sorsuk véglegesen megpecsételődött. A 
fák szinte egyidősek voltak művelődési 
házunkkal. Zavartalan, gyors fejlődé-
süket elősegítette a sok „sörlé”, hiszen 
húsz éven keresztül a házban belső WC 
használatra nem volt lehetőség. A „táp-
anyagról” a kultúrát szomjazók gondos-
kodtak.  Az  intenzív  növekedésüknek  a 
80-as évek elején véget kellett vetni, a 
talajszintig  vissza  lettek  vágva.  Ekkor 
került sor a művelődési ház felújítására, 
a belső tér korszerűsítésére. Az elmúlt 
25  év  alatt  a  fák  sarjhajtásokról  ismét 
óriásokra fejlődtek. Jó pár évvel ezelőtt 
egy viharos búcsúi napon erőteljes vil-
lámcsapás érte a több vázágból álló fát. 
Ezt a „csapást” nem heverte ki a fa, any-

nyira,  hogy  gyógyító  koronaalakítást 
kellett  többször  végezni  az  óriáson.  „A 
világ  haladásának útjába  nem  lehet  áll-
ni”, meg kellett szabadulni az amúgy is 
megkopasztott  fáktól,  hiszen  árnyékot 
vetnek a Művelődési ház tetejére, ahol 
is napelemes áramforrások lesznek elhe-
lyezve, még a nyár folyamán. Oda a han-
gulatos  szabadtéri  helyiség.  Az  árnyé-
kot adó fák pótolhatóak (még nyáron is 
konténeres előnevelt fácskákkal) például 
alacsony növésű díszjuharokkal, melyek 
néhány év alatt feledtetik a fűzfákat. 
Ilyen fák találhatóak a posta előtt. Bíz-
zunk benne, hogy tudunk még hűvösülni 
a szép emlékeket idéző kertben.

Vecsei
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ÍGY ÜNNePeLTÜK MÁJUS eLSeJÉT
Családias  hangulatban,  barátok  kö-

zött töltöttük el a nevezetes szép napot. 
Motoros felvonulás kezdte a látványos-
ságot.  Lehetett  ámuldozni  a  szebbnél 
szebb csoda járgányokon. Előkerültek 
50, 60 éves Pannóniák, Simson-ok, 

még Babetta is begördült. Természete-
sen a többség világmárkás kétkerekű 
volt.  Eljött  se  nem  motor,  se  nem  au-
tójával  egyik  falunkbeli  is.  Családok, 
baráti  társaságok, közösségek mutatták 
be szakács tudományukat. Az igazi lát-

ványosság délután volt, táncos lábú fi-
ataljaink mutatkoztak be, mint mindig, 
nagy sikerrel. A nap fénypontja Gergely 
Sándor motoros akrobata show műsora 
volt.

-szerk-

Indul a motoros felvonulás A csodabogár Az ifjú aszfaltrajz művészek

Menyusék apait, anyait beleadnak
a chillis babba Már látványnak is szép Így készül az „aszfalt kör”

A gumiégetés Gergely Sanyi módon Táncos lábú leányaink
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Karfiol krémleves curryvel és 
zeller chipssel

Hozzávalók: 1 kisebb karfiol tisztítva 
(fél kg), 1 nagy burgonya (15 dkg tisztítva), 
2,5 dl főzőtejszín, 1 l szárnyas alaplé (zöldség alaplé is 
lehet), 1 csapott evőkanál finomliszt, só, fehér bors, 1 
teáskanál curry por, 1 csipet őrölt szerecsendió, 1 cso-
kor petrezselyemzöld. A zeller chipshez: 15 dkg zeller 
tisztítva mérve. A sütéshez: bő forró olaj.

A karfiolt apró rózsáira bontjuk, a torzsája ehető 
részét  a  megmosott  burgonyával  együtt  apró  kockákra 
vágjuk.

Az  alaplevet  egy  kis  fazékba  öntjük  és  beletesszük 
a  burgonyát,  meg  a  darabolt  karfiolt.  Kevés  curryvel 
fűszerezzük, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Ha fel-
forrt, lassú tűzön 30 perc alatt puhára főzzük. Félidőben 
egy szűrőkanál segítségével kihalászunk a levesből 12 
db apró karfiolrózsát, és félretesszük a tálaláshoz.

Ha készre főtt, botmixerrel a levest pépesítjük. 
A főzőtejszínt a finomliszttel elkeverjük. A meleg, 
turmixolt levesből hozzáadunk másfél merőkanálnyit 
(hőkiegyenlítés) és a levest ezzel a habarással sűrítjük. 
Az újraforrástól számítva 2-3 perc alatt készre főzzük. 
Közben  a  finomra  vágott  petrezselyem  zölddel  ízesít-
jük.

A megtisztított zellert a lehető legvékonyabb szele-
tekre vágjuk, és bő, forró olajban – akár egy burgonya 
chips-et – roppanós rozsdás állagúra sütjük.

Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK  Április időjárása
Az átlagostól több fokkal elmaradt a hőmérséklet 

a hónap első harmadában. Szinte naponta érkeztek a 
hidegfrontok erős, sokszor viharos széllel. A frontoknak 
köszönhetően tizedikéig nappal 8-12 C fok körüli hőmér-
sékleteket mérhettünk. Hajnalban nem voltak ritkák a talaj 
menti fagyok. Ezután 19-ig kellemes hőmérséklettel teltek 
a napok 18-24 fokokkal. Ezt követően hűvösebbre fordult 
az idő, ismét talaj menti fagyveszéllyel. Ezt amolyan „lan-
gyos” áprilisi idő követte. Gólyáink, mint mindig a szoká-
sos április 4-e körüli időpontba foglalták el tanyájukat. A 
fecskék kissé vontatottan érkeztek. Sajnos ezek a kedves 
madarak egyre csökkenő létszámban érkeznek. A csapa-
dékszegény idő elősegítette a belvízfoltok eltűnését, az 
alacsonyabb területek művelését. Ennek ellenére a talajok 
felső rétege kiszáradt, annyira, hogy az öntöző berende-
zéseket be kellett indítani. A talajvízszint közel 40 cm-t 
süllyedt, 180 cm-en van. Csapadékviszonyok áprilisban: 
17-én 5,6 mm; 18-án 2,6 mm; 28-án 3,9 mm; 29-én 0,9 
mm. Összesen 13 mm, a sokévi átlag: 44 mm.

V.F.

ANYAKÖNYVI
HÍReK

Született: Homoki-
Szabó Pál     2015. 
04. 06. anyja neve: 
Drahos Tímea, Kovács Regő 
2015. 04. 08. anyja neve: 
Gyenes Zsuzsanna, Molnár 
Márk 2015. 04. 17. anyja neve: 
Szabó Ildikó.

elhunyt:  Varga  Józsefné 
Nagy Mária Erzsébet élt 
38 évet, Garzó Pálné Tóth 

Katalin élt 88 évet, Sáránszki 
Mihályné Pósa Ilona élt 88 évet.Az Alkotmány Tsz építőbrigádja. Hogy kik ők? Van akire ráismerünk.

Régi kép fotóalbumomból

emlékezés

id. Csősz Imre 80. születésnapjára

A hit, a remény, a bizakvó tudat cserben hagy,
S csak egy kép marad,
Melyet örökre megőrzünk a szívünkben.
Mert az emlékek azok,
Amit még az idő sem vehet el!

Szerető családja



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

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 könyv-
táros, 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.

FeLHÍVÁS
Tisztelt Olvasó! Ez évben is – immár 

tizennyolcadik alkalommal –megrende-
zésre kerül Kecskeméten, a Főtéren a 
„Hírös  Hét  Fesztivál”. A  rendezvényre 
augusztus  második  felében  kerül  sor. 
Községünk  ez  évben  is  hagyományos 
termék-,  és  terménybemutatót  tervez. 
A  sikeres  bemutatkozáshoz  kiváló  mi-
nőségű termékek, termények kellenek. 
Görög, és sárgadinnye, paradicsom, sütő 
és takarmánytök, és egyéb zöldségfélék. 
A kiállításra szánt termények nevelését, 
gondozását, már most el  lehet kezdeni. 
Kérjük a vállalkozó kedvű termelőket, 
gazdákat, hogy mielőbb és minél többen 
jelezzék az újság szerkesztőjénél bemu-
tatkozási szándékukat.

-szerk- 

Fiatal gazdák
támogatása

Községünk lakója Béni Zsolt a 
2014. évi fiatal gazda pályázaton 
40.000 eurót nyert gazdasága be-
indításához.  Bátorságához  gratu-
lálunk, a sikerhez erőt és kitartást 
kívánunk!


