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SZENTKIRÁLYI
HÍRMONDÓ

Elbúcsúztunk Mihály Atyától

Gyászoló Családtagok, Paptestvérei és 
Barátai Mihály Atyának, Kedves Szent-
királyiak!

Nehezen viseljük veszteségeinket. 
Különösen is megvisel bennünket ennek 
az évnek megdöbbentően sok halálesete 
falunkban. A megmásíthatatlan helyzet-
be nyilván beletörődik az ember, kicsit 
azért mégis kérdőre vonjuk az Úristent: 
nem élhetett volna még? Nyilván az egy-
másnak is, önmagunknak is kívánt/kért 
erőben, egészségben. Földi időnk véges-
sége olykor nagyon is kegyetlen, szinte 
brutális erővel állít meg a tennivalók 

forgatagában, amikor egy-egy számunk-
ra oly kedves falustársunktól veszünk 
végső búcsút.

Szentkirály faluközössége ismét bú-
csúztat. A nyáj köszön el pásztorától, és 
nehezen jönnek ugyan a hála szavai aj-
kunkra, mégis az a helyénvaló, ha ezt az 
érzést tápláljuk lelkünkben.
Kedves Mihály Atya!

A falunkban végzett csaknem négy 
évtizednyi lelkipásztori szolgálatod ön-
magában sok-sok testi-lelki fáradságot 
jelent, aminek elviselésében, könnyíté-
sében bizony sokszor adósaid marad-
tunk. Köszönjük, hogy mégis büszkék 
lehettünk Rád. Köszönjük a kiszámít-
ható áldozatkészségedet, köszönjük intő 
szavaidat, megértő léleksimogatásaidat, 
önfeledt nevetésedet, mindegyikünkhöz 
kedves figyelmességedet. Köszönjük lé-
nyeglátásodat, hogy néhány formai fel-
tételnél tudtad fontosabbnak tekinteni az 
Istent alázatos lélekkel kereső embert. A 
bensőséges és pazarul celebrált esküvő-
ket, a gyengédségedet kimutató keresz-
telőket és a halottainkat elsirató könnye-
idet. Köszönjük a méltósággal és nagy 
odafigyeléssel vezényelt búcsúinkat, 
gyermekeink oktatását-nevelését hitre, 
tudásra, szép életre, jóra. Köszönjük a 
mindezekben nagy igyekezettel kifej-

tett példaadásodat. A lelkek gyámolítása 
mellett nagy gonddal végzett építőmun-
kádat úgy a falunk egész közösségének 
erősítése, mint templomunk ékesítése 
terén. És köszönjük türelmedet, vigasz-
talásaidat is, sok bűneiből feloldozván 
nyájad gyarló tagjait.

Hetven nehéz évtől leláncolva teltek 
életed utolsó hónapjai. Innen nézve nem 
értettük, csak tudomásul vettük beteg-
ágyadon látván, hogy nem harcolsz az 
életért. Mintha mosolyod egy ennél tar-
tósabb és értékesebb derűre nyílt volna. 

Szolgálati helyedről – az Úr szőlős-
kertjéből – immár szülőfalud temetőjébe 
tér megfáradt tested, ránk pazarolt sze-
reteted kamatait mi gyarapítjuk tovább. 
Ugye nem volt hiábavaló a sok-sok áldo-
zat értünk? Ugye megmarad és bizton-
ságban lesz nyájad? Onnan nézve, tiszta 
szemmel, istenszemmel ugye valóban 
telve vagyunk szeretettel, s minden em-
ber szépségtenger? Ravatalodnál állva 
kérjük közbenjárásodat, hogy a jövő-
ben ebben a tudatban egymást jobban 
erősítsük, egymás iránti türelemmel és 
megbecsüléssel növelvén azt a tengerfe-
lületet, amelynek tükrében falustársaink 
és önmagunk képmását is napról-napra 
szebbnek láthatjuk.

Isten Veled!

A TARTALOMBÓL: • A képviselő testület júniusi ülésén történt • Év vége óvodánkban • 
Metamorfózis • Egyházi oldalak • Köztisztviselők és kormánytisztviselők napja • Újra megnyitás-
ra kerülnek Tanyaprogram pályázatai • Élménybeszámoló az erdélyi kirándulásról • Tűzgyújtási 
tilalom! • A falu csibéi • Felhívás parlagfű elleni védekezésre •
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A szentkirályi képviselő-testület 
2015. június 29-én tartotta ülését. Az 
ülésen 5 képviselő volt jelen.

Az első napirendi pontban 
Hádingerné Harnos Ildikó óvodavezető 
ismertette a Napközi Otthonos Óvoda 
működését. Elmondta, hogy a gyer-
meklétszám csökken, ami a demográfiai 
csökkenés következménye, és remélhe-
tőleg átmeneti. 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy az óvoda bejárata előtti terasz fölé 
elkészült a tető, ami  új karaktert ad az 
épületnek.

Soron kívül pályáztak a „Zöld óvo-
da” címre, amely nem anyagi támoga-
tást ad óvodánknak, hanem a környe-
zettudatosságra való nevelésről szól. 
Nagyon bíznak benne, hogy megkapják 
ezt a címet.

Hozzáteszi, hogy első alkalommal 
került megrendezésre a leendő óvodá-
soknak és szüleiknek a nyílt nap, ami 
egy kis betekintést adott a mindennapok-
ba, illetve egy kisebb vetítés alkalmával 
megtekinthették az egész éves munkát.

Végül megköszönte az önkormány-
zatnak és a képviselő-testületnek az 
anyagi támogatásokat és hozzájáruláso-
kat.

A második napirendi pontban Katzné 
Almási Zsuzsanna iskolaigazgató ismer-
tette az Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola éves beszámolóját. 
Elmondta, hogy a tanulói létszám sajnos 
évről-évre fogy, ez a születések számá-
nak függvénye. A gyermekek máshová 
íratása szerencsére nem jellemző, éves 
átlagban egy gyermeket visznek el, fő-
leg egyházi iskolába.

A zeneiskolások száma is csökkent, 
sajnos egyre nehezebb jó zenetanárt ta-
lálni, a KLIK nagyon szigorú az oktatói 
végzettségeket illetően, a gyerekek érde-
ke és a pedagógiai célok pedig teljesen 
elvesznek a bürokrácia útvesztőiben. 
A tantestület összetételét illetően idén 
kevés változás történt, GYES-en lévő 
gyógypedagógusunk helyére szakos pe-
dagógus nem jelentkezett, tanító-gyógy-
pedagógiai asszisztens látta el a felada-
tot. Ezt az állást folyamatosan hirdették, 
az új tanévre van szakos jelentkező.

Rengeteg versenyen (matematika, 
történelem, természetismeret, magyar 
nyelv és sportversenyeken) nagyon szé-
pen szerepeltek az iskola diákjai. Szá-
mos kiemelkedő teljesítmény született 

mind csapat, mind egyéni számban.
A harmadik napirendi pontban Szabó 

Gellért ismertette a „Kecskemét-Szol-
nok közúti kapcsolatának fejlesztése” 
című projekt döntés előkészítő tanul-
mány véleményezéséről szóló tájékoz-
tatását. A Kecskemét és Szolnok közúti 
összeköttetésének javítását és ennek ré-
vén kiemelt gazdasági övezet létrejöttét 
biztosító fejlesztés a két város kezdemé-
nyezésére indult el. A Szentkirályt is át-
szelő 4622. és 4623. jelű országos utak 
kb. 12,5 km hosszon érintettjei a terve-
zett beruházásnak, melynek döntés elő-
készítő tanulmányát a tervező UTIBER 
Kft. eljuttatta részünkre, véleményezést 
kérve.

A június 23-án tartott lakossági fó-
rum meglehetős érdeklődés mellett 
tárgyalta a tervező képviselőjének be-
mutatásában megismert elképzelése-
ket. A kiindulási helyzet vitathatatlan: 
nem Szentkirály önkormányzata kérte 
az útfejlesztést, a térség nagyvárosai és 
Tiszakécske városának célkitűzéseit elő-
segítő beruházásnak Szentkirály faluja 
inkább áldozataként tekinthető. Ennek 
az áldozati szerepnek az átértékelése (tu-
dunk-e mégis előnyt kihozni a tervezett 
fejlesztésből, és ha igen, úgy igyekez-
zünk minimalizálni a kellemetlensége-
ket, növelni a pozitív elemek számát és 
hatását) vagy elmélyítése (egészében és 
részleteiben is elutasítjuk a településünk 
nyugalmát, az itt élők életét megkeserítő 
majdani jelentős közúti forgalom káros 
hatásai miatt a tervet, és úgy gátoljuk en-
nek megvalósítását, ahogyan tudjuk) két 
szélső álláspontja között kell elhelyezni 
véleményünket. A lakossági fórum meg-
szólaló gazdái az utóbbi véleményen 
voltak, a terv mostani állapotát nézve a 
legkisebb egyezkedési szándék nélkül. 
Lelkesedő hozzászólás egyáltalán nem 
volt, gyaníthatóan nem amiatt, mert nem 
mert volna megszólalni az illető.

A tervező készített ugyan a belterüle-
tet északról elkerülő útnak egy nagyobb 
ívű változatát is, ami a Peitsik-csatornát 
követné annak déli oldalán (Szőke-tanya 
és a Peitsik között), a fórum hangadói 
viszont az elkerülő út bármely változatá-
val együtt sem tudták elfogadni a tervet.

A helyzetünk megítéléséhez fontos 
annak rögzítése, hogy az M44 nyomvo-
nala lényegében véglegesnek tekinthető, 
így az a változás is, hogy a közigazga-
tási területünkön tervezett komplex pi-

henő (benzinkutak, kamionparkolók) a 
Tiszakécskei út-M44 kereszteződésétől 
keletre, közvetlenül a csomópontban 
van kijelölve. Több évtizedes tapasz-
talattal rendelkező közutas szakértők 
előrejelzéseire alapozva igen nagy a va-
lószínűsége annak, hogy a Kecskemét 
városából Békéscsaba felé, vagy onnan 
visszafelé haladó járművek nem men-
nek majd el az M44-M8 Nagykőrösnél 
lévő majdani csomópontig, hanem raj-
tunk keresztül haladva célozzák meg 
az M44-Tiszakécskei út csomópontját, 
vagy Kecskemét déli és keleti városré-
szeit. Továbbhaladni csak a nemzetközi, 
vagy Budapestre tartó forgalom fog. El 
tudjuk-e hárítani a fenyegető veszélyt?

Fontos mellékinformáció, hogy a 
Magyar Közlöny 80. számában megje-
lent a Borbási iskolától a Kordik-bejárón 
túl befejezett pontig (kb. 8,7 km) a raj-
tunk áthaladó út felújítása, valószínűleg 
a Tiszakécske felé végzett felújításhoz 
hasonló műszaki tartalommal, mintegy 
955 mFt költségen. Ez várhatóan ez év 
október közepéig készül el.

A mostani előzetes tanulmányt kö-
veti a részletes megvalósíthatósági ta-
nulmány, mellyel a tervezőnek október 
végéig kell elkészülnie, így még további 
egyeztetés, akár lakossági fórum is lesz. 

Az alábbi határozatot fogadta el a 
képviselő-testület:

Szentkirály község önkormányzatá-
nak képviselő-testülete a tárgyban jelzett 
tanulmányt megvizsgálta, azt a Tervező 
képviselője lakossági fórumon mint-
egy 100 érdeklődő részére bemutatta. 
A Megrendelő Kecskemét Megyei Jogú 
Város Részletes Megvalósíthatósági ta-
nulmány megrendelését előkészítő dön-
téséhez a képviselő-testület az alábbiak 
figyelembe vételét kéri:

1. A fentebb említett lakossági fó-
rum egyetlen résztvevője sem nyilatko-
zott meg a tervezett beruházás mellett. 
Kétségtelen tény, hogy településünk a 
közigazgatási területét átszelő állami 
út minősíthetetlen állapota és az azon 
haladó jelenleg is nagy forgalom miatt 
a nagyszámú helybéli kerékpáros biz-
tonságos közlekedéséhez nagyon régóta 
szeretne a tanyákon élők és a II. számú 
belterület lakói számára egy 4 km hosz-
szúságú kerékpárutat létesíteni, de még 
ez a reménybeli kilátás is elolvadt a fa-
lunk kettévágásához vezető útfejlesztés 
káros hatásaiba belegondolva.

A képviselő-testület júniusi ülésén történt
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2. Javasoljuk a részletes tanulmány-

terv készítése során a két város közötti 
vasúti közlekedés fejlesztésének vizs-
gálatát a közúti forgalom részbeni ki-
váltására, amely környezethasználat, 
baleseti kockázatok, mezőgazdálkodá-
si szempontok miatt egyaránt lényege-
sen kisebb változással járna.

3. A közúti közlekedésfejlesztés 
terén a 44. számú főút meglévő nyom-
vonala és szélessége ugyancsak kínál-
kozik, jóval kisebb felfordulást okozva 
és költséget emésztve.

4. A tervezett fejlesztés térségfeltá-
ró szerepe mérsékelt, lényegében a két 
megyeszékhely gazdasági fejlődését 
szolgálja, ezen kívül még tiszakécskei 
gyártóüzem (Andritz) termékszállítását 
segítheti elő. Ez utóbbi elvárás azonban 
teljesülhet a várhatóan 2018-ban elké-
szülő M44 autóút forgalomba helyezé-
sével.

5. A másodrendű főútvonallá minő-
sítendő út településünket kettészeli, így 
az úton való átjárás lehetetlen, illetve 
igen körülményes lesz, ami különösen 

a lakosságunk közel 40 %-át kitevő 
tanyasi lakosok iskolába, boltba, mun-
kahelyre eljutását, és általában véve a 
mezőgazdálkodási tevékenységeket és 
a közösségi-emberi kapcsolatok napi 
gyakorlását teszi nehézzé.

6. A környezeti terhelés egyrészt 
az áthaladó forgalom jelentős növe-
kedése, másrészt a helyiek napi több-
letközlekedése miatt (csomópontoknál 
átjutni a túloldalra) úgy a füstgázok, 
mint a nagy zaj és több időráfordítás 
tekintetében számunkra riasztó mér-
tékben megnő.

7. A Kecskemét és Szolnok közötti 
legrövidebb távolság és leggazdasá-
gosabb eljutás a legújabb GPS-prog-
ramok szerint is Kocséron át vezet. A 
Szentkirály és Kocsér közötti most is 
jelentős közúti forgalom (személy- és 
tehergépkocsik egyaránt) várhatóan a 
tervezett beruházás után még tovább 
nő, hiszen ezen az útvonalon akkor is 
rövidebb lesz a távolság 9 km-rel, mint 
Tiszakécske felé.

8. Álláspontunk kialakítása során 

tudomásul vesszük a két megyei jogú 
város fejlődési akaratát, de ennek ára 
ne a köztük lévő falvak lakóközössé-
geinek bomlása, az épített és termé-
szeti környezetünk rombolása, a falusi 
életkörülmények felfordítása legyen. 
Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy 
falvaink nem akarnának fejlődni, de 
számunkra a fejlődés útja nem az, mint 
amit a nagyvárosok szeretnének bejár-
ni.

A negyedik napirendi pontban 
Szabó Gellért polgármester elmondta, 
hogy az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma pályázatot írt ki közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra. Erre a 
forrásra évente szoktunk pályázni, elő-
irányzatként szerepel is költségvetési 
rendeletünkben erre 500.000,- Ft elkü-
lönített összeg önerőként. Az önerőből 
és a remélhetőleg hasonló nagyságren-
dű támogatásból a Művelődési Házat 
fogják fejleszteni. A pályázat benyúj-
tását egyhangúan támogatta a testület.

Az ötödik napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalta a testület.

A 2014-2015-ös nevelési év utolsó 
két hónapjában is akadt bőven színes 
program óvodánkban. ÖKO hetünkbe 
idén a családokat is bevontuk, szelek-
tív hulladékból készíthettek különböző 
tárgyakat a vállalkozó kedvű gyerme-
kek és szüleik. Készült babaszoba, 
vonat, családi ház, kígyó, hajó és még 
rengeteg ötletes tárgy. Ezekből a re-
mekművekből kiállítást is rendeztünk, 
amit mindenki megcsodálhatott. Az 
ŐKO hét zárónapján minden résztvevő 
emléklappal büszkélkedhetett a meg-
érdemelt munka eredményeként. 

Április végén ellátogatott hozzánk 
Mandula a Manó is, aki vidám kis ta-
vaszi történettel szórakoztatta közön-
ségét. 

Május elején eljött az anyák napi 
ünnepség ideje is a Maci-, és a Cica 
csoportban, ahol az édesanyákat, 
nagymamákat és a meghívott vendé-
geket műsorral, virággal és egy kis 
ajándékkal lepték meg a gyermekeik, 
unokáik.

Május végén a zeneiskolások meg-
látogattak minket. A hagyományoknak 
megfelelően, különböző hangszereket 
mutattak be a nagycsoportosoknak 

azért, hogy mire iskolába mennek, ne 
legyen idegen számukra a hangszerek 
világa.

Végül eljött az évzárók ideje. A 
kiscsoportosok a „Nagytakarítás a 
Napnál” című mese dramatizálásával, 
majd egy anyák napi műsor előadá-
sával búcsúztatták el a nevelési évet. 
Pár nappal később a nagycsoportosok 
és középsősök a Művelődési házban 
mutathatták be műsoraikat, amit a bal-

lagási ünnepség követett. Az év lezá-
rásaként – az SZMK támogatásával 
– gyermeknapi kiránduláson vettünk 
részt Budapesten a Tropicariumban és 
a Fővárosi Nagycirkuszban, amit ez-
úton is szeretnénk megköszönni. 

Úgy gondolom tartalmas, prog-
ramokkal, eseményekkel teli tanévet 
zártunk. Mindenkinek kellemes nyarat 
kívánok!

Durgóné Benkő Babett

Év vége óvodánkban
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A „SZENTKIRÁLYÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Szentkirály Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének tagjai és más 
adakozó szentkirályi lakosok 1990. októ-
ber 12-én létrehozták a „Szentkirályért” 
Alapítványt. Az időközben közalapítvá-
nyi minősítést nyert Alapítvány Kurató-
riuma pályázati felhívást tesz közzé.
1. A pályázat célja:
Szentkirály községben állandó lakhely-
lyel rendelkező, kiemelkedő tehetségű 
fiatalok továbbtanulásának segítése, ösz-
tönzése.
2. A pályázat jellege: nyilvános.
3.) A pályázaton való részvétel:
a.) A pályázaton részt vehet az 1. pont-
ban megfogalmazott célkitűzésnek meg-
felelően Szentkirály községben állan-
dó lakhellyel rendelkező, közép- vagy 
felsőfokú intézmény nappali tagozatán 
tanuló fiatal – a középiskola 9. évfolya-
mának második félévétől a tanulmányok 
befejezéséig – akinek az év végi, szor-
galom és magatartás minősítése nélkül 
számított tanulmányi átlageredménye 
legalább 4,61.
b.) A tanulmányi átlageredménytől füg-
getlenül „Az Országos Szakmai tanul-
mányi verseny”, valamint a „Szakma 
Kiváló Tanulója Verseny” országos 
szakmunkásverseny, továbbá az Orszá-

gos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
(OKTV) 2015. évi vetélkedőjének I-X. 
helyezettje is pályázatot nyújthat be.
Az átlageredmény számításának és az ösz-
töndíjra jogosultságnak különös esetei:
- Az un. szakmacsoportos oktatásnál kü-
lön tantárgyként számítanak a résztantár-
gyak, az összevont tantárgyi osztályzat 
az átlagba nem számít be.
- A tantárgyak százalékos minősítése 
esetén a jeles rendűség követelmény, 
emelt összegű ösztöndíj a 100 %-os mi-
nősítésre jár.
- A középiskolai érettségi megszerzése 
után az első szakképzettség (OKJ-s kép-
zettség) megszerzéséért folytatott tanul-
mányok tekinthetők ösztöndíj-támoga-
tásra jogosító képzésnek.
- A középiskola elvégzése után felsőfokú 
szakképzési rendszerben résztvevőkre a 
felsőoktatási hallgatók részére megálla-
pított ösztöndíjak nem alkalmazhatók.
4. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, lakcímét, tanulmányi 
átlageredményt is tartalmazó bizonyít-
vány, leckekönyv, vagy oklevél másola-
tát, iskolalátogatási igazolást, osztályfő-
nöki vagy vezető tanári ajánlást.
- a pályázó rövid indoklását (a tanulás 
mellett kifejtett egyéb tevékenységet) 

- a szakmunkásversenyen, OKTV-n elért 
eredmény igazolásának fénymásolatát.
5. A pályázat benyújtása:
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalba 
személyesen vagy postai úton lehet be-
nyújtani (6031 Szentkirály, Kossuth La-
jos u.13.).
Beérkezési határidő: 2015. július 31.
6. A pályázat elbírálása:
A pályázati feltételeknek megfelelő va-
lamennyi pályamű díjazásban részesül 
az alábbiak szerint:
- középfokú oktatásban résztvevő dí-
jazottak 20.000 Ft – kitűnő tanulmányi 
eredménnyel rendelkezők 25.000 Ft; 
- felsőfokú képzésben tanulók 40.000 Ft 
– kitűnő tanulmányi eredménnyel ren-
delkezők 50.000 Ft személyenkénti egy-
összegű ösztöndíjban részesülnek.
A pályadíj összegének további 50 %-ára 
jogosult az a díjazott, akinek a követke-
ző félévi tanulmányi eredménye eléri a 
3/a. pontban meghatározott mértéket.
A 3/b. pontban jelzett országos verse-
nyek I.-V. helyezettje 50.000 Ft, VI.-X. 
helyezettje 25.000 Ft egyszeri jutalom-
ban részesül.
A díjak átadása a Szentkirály Napja 
2015. évi rendezvényén, illetve a 2016. 
évi Falugyűlésen történik.

METAMORFÓZIS

Elsirattuk a művelődési házunk ud-
varán hosszú éveken át hűs árnyat adó 
fűzfákat. Áldozatul estek a technikai 
fejlődésnek. Nem maradt más utánuk 
pár hétig, mint két földből kimeredt tus-
kó. Mit lehet velük kezdeni? Kiszedni 
még gépnek is nagy munka, elkorhadni 
hagyni meg nem szép látvány. Kovácsné 

Lázár Ilona ötlete volt, hogy közté-
ri szobrokat lehetni készíteni a fűzfák 
csonkjaiból. Az elgondolásba bevonta 
Czakó Lajos népi iparművész, fafaragót, 
községünk lakóját. A „kivitelezési” terv, 
egy virágcsokor a csonk csoportból, és 
bagoly a magányos tuskóból. Soknapos 
munka következett tűző napsütésben, 

fejszével, kalapáccsal, motoros fűrész-
szel, majd művészi munkát igénylő apró 
eszközökkel, szerszámokkal. A művek 
elkészültek, sokan megcsodálják. A gye-
rekek előszeretettel „baglyoznak”, a ba-
goly hátán ülnek. Köszönjük a műveket 
Czakó Lajos népi iparművésznek, aki 
munkaközben látható a képen.          V.F.
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Erzsébet a magyarokkal történő 
kiegyezés érdekében erélyesen lépett 
fel a császárral szemben. Szívósan, 
kitartóan, minden diplomáciai, sőt 
női eszközeit is latba vetette a siker 
érdekében. Mindezt a magyarok iránti 
szeretete táplálta. Ida nem volt poli-
tikus alkat, csupán a lehetőségeket 
ragadta meg. Lelkes honleány lévén 
úgy érezte neki kötelessége segíteni 
a kibékülést az udvarral. Végül is a 
magyar nemzet és a bécsi udvari körök 
között megszületett a kiegyezés. A 
király és a királyné koronázása 1867. 
június 8-án történt Budán a Mátyás 
templomban. Ezt a történelmi jelene-
tet Székely Bertalan festőművész is 
megörökítette. A szép freskó a kecs-
keméti Városháza díszterében látható. 
Erzsébet közbenjárását sejtetik a csá-
szár rendkívül nagyvolumenű, megbo-
csátó gesztusában. Ugyanis a nemzet 
koronázási ajándékát, összesen 100 
ezer Ft-ot az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc honvédjei, özvegyei, 
árvái és rokkantjai javára ajánlották 
fel. A magyar nemzet viszont aján-
dékul adta a gödöllői Grassalkovich 
kastélyt a királyi családnak.

Az 1870-es évtizedtől kezdve a 
császárné kiábrándult a bécsi udvar-
ból, így sokat utazott. A hosszú, főleg 
külföldi távollétekre Ferenczy Ida nem 
kísérte Erzsébetet. De levélben tartották 
egymással a kapcsolatot. A fennmaradt 
levelek bensőséges, baráti viszonyt 
tükröznek. A királyné „Kedves Idám”, 
„Édes Idám” megszólításokat hasz-
nálta leveleiben, majd így zárta: „hű 
barátnőd Erzsébet.”

Idézetek Erzsébet királyné 1865. 
július 12-én írt leveléből: „Sokszor 
gondoltam Rád, és nagyon hiányzol 
nekem, a hosszú fésülködés alatt, a 
séták közben, és úgy ezerszer a nap-
ban...” 1865. július 18-án Idának írt 
levélből: „Ma reggel kaptam leve-
ledet, boldog vagyok, hogy rendben 
vagy. Nem aggódom tovább... Be örü-
lök azon percre, ha végre ismét látni 
foglak, és nekem elbeszélsz mindent, 
szóról szóra, mit Kálmánoddal beszél-
tél. A leveleket „máskor is hű barát-
nőd”, „legjobb barátnőd” névvel írta 
alá. 1869. július 19-én keltezett levél 
részlete:”... Bévallom, hogy kellemes 
családi köröm dacára iszonyú magyar 

honvágyam van...”
Ferenczy Ida nélkülözhetetlen volt a 

császárné sokféle óhajának megvalósí-
tásában. Ugyanis Erzsébetnek érdekes 
étkezési szokásai voltak, a csodálatos 
alakja megtartása miatt. Általában tejet, 
tejféleséget fogyasztott. Megbízta Idát 
egy majorság létesítésével. Ott állato-
kat tartottak. Ida javaslatára királyné 
a pénzét értékpapírokba fektette. Ez 
később jól kamatozott. Így Ida lett a 
fenséges asszony „kamarai vezetője”. 
A királyné lakosztálya mellett volt Ida 
szobája. Ferenczy Ida olyan odaadó-
an és hűséggel szolgálta élete végéig 
úrnőjét, hogy még családot sem ala-
pított, pedig fiatal korában komolyan 
udvarolt neki Szentkirályi Kálmán 
nevű kecskeméti földbirtokos.

Ida 1876 júliusában a csehorszá-
gi Karlsbadi fürdőben töltötte sza-
badságát. A népszerűségét bizonyítja, 
hogy a fürdőhelyen és a szállodában 
megkülönböztetett figyelem kísérte. A 
lakosztályának ablakaiban a legszebb 
virágokat helyezték. Amerre megfor-
dult szíves fogadtatásban részesítet-
ték. Mindez megnyerő modorának és 
vonzó egyéniségének volt köszönhető.

Kitüntetések Ferenczy Idának
Erzsébet királyné mindenkor elis-

merte Ferenczy Ida kiváló, körülte-
kintő és hűséges szolgálatait, amelyet 
irányába kifejtett. A királyné 1890. 
július 31-én kitüntette Idát az 1668-
ban alapított Csillagkeresztes Renddel. 
A magas elismerést ünnepélyes cere-
mónia keretében maga Erzsébet tűzte 
Ida mellére. A kitüntetésen a rend jel-
mondata olvasható: „Status et Gloria”/
Üdvösség és dicsőség/. 1891-ben a 
rendnek 901 tagja volt.

Sajnos 1898. szeptember 10-én, a 
Genfi-tó partján Luigi Lucheni olasz 
származású orgyilkos leszúrta a csá-
szárnét. A császárné halála mélyen 
megrendítette Idát. Úgy érezte oda van 
életének minden értelme és boldogsá-
ga. Azokban az években vesztette el 
édestestvéreit is. Az uralkodó, Erzsébet 
iránti kegyeletből és tiszteletből 1898. 
szeptember 17-én megalapította az 
Erzsébet-rendet. Mivel a királyné sze-
mélyzetét elbocsátották a szolgálatból, 
a császár kitüntetéssel ismerte el tevé-
kenységüket. Ferenczy Idának, 1898. 
szeptember 21-én az újonnan alapított 

Erzsébet Rend első osztályát adomá-
nyozta. Ida a császárné halála után 
Bécsben maradt, összegyűjtötte, rend-
szerezte Erzsébettel kapcsolatos tárgyi 
emlékeket, relikviákat, majd egy múze-
umot hozott létre a budai Várpalotában 
1908-ban. A királyné halálát követően 
az ő emlékének élt tovább, ezért létesí-
tette az emlékmúzeumot.

Kenyeres Dénes

Ferenczi Ida és Szentkirály

Ferenczy Ida kitüntetése

Ferenczy család kriptája Kecskemé-
ten

Emléktábla a kripta bejárata mellett 
látható



Interjú Puskás Mihály plébánossal II.

- Mikor került Plébános atya Szentkirályra?
1977-től vagyok Szentkirályon, diakónussá 

szentelésem 10. évfordulójától kezdve. Amikor 
Kocséron káplánkodtam, akkor hívott meg Szent-
király előző plébánosa lelkigyakorlatot tartani. 
Igazán szép emlékek kötődnek ahhoz az alkalom-
hoz. A három nap alatt rengeteg gyónó volt, és a 
misére is annyian jöttek, hogy sokaknak már nem 
jutott ülőhely.

- Hogyan lett falunk plébánosa?
- Az elődömmel nagyon sok közös vonásunk 

volt, ezért a gondolkodásmódunk, az érzésvilá-
gunk, a készségeink rokonsága arra ösztönözte 
őt, hogy közbenjárjon Endrei püspök úrnál az ide 
helyezésem ügyében.

- Milyen volt a fogadtatása és az első benyo-
mása élete első plébániáján?

- Azt hiszem, még sehol sem fogadtak olyan 
nagy szeretettel, melegséggel és barátsággal, mint 
itt. Már sokan ismertek kocséri káplán koromból, 
így ismerősök közé jöttem. Azóta is élnek ben-
nem az akkori tanyasi misék emlékei, de a mai 
napig is sok helyre hívnak beteglátogatásra vagy 
vendégségbe.

- Milyen tervekkel és elképzelésekkel jött hoz-
zánk?

- Egyrészt megpróbáltam az elődöm nyom-
dokaiba lépni, kiegészítve az ő munkásságát az 
én ötleteimmel, céljaimmal és tapasztalataimmal. 
Ahogy minden kezdet nehéz, úgy nekem is meg 
kellett találnom az összhangot az egyházközség 
szokásaival, sajátosságaival. Főként a liturgia és 
az egyházzene terén szerettem volna újításokat 
bevezetni. Így került sor az énekkar felfrissítésére 
új tagokkal és művekkel. A szertartásokat pedig 
megpróbáltam történelmibb, felelősségteljesebb 
elemekkel színesíteni: mint például a keresztelési 
szertartást, a búzaszentelést, a nagyheti liturgiát 
és az Úrnapját.

Továbbá olyan ünnepeket vezettünk be, mint 
az idősek és betegek estéje, amely a betegek 
szentségének éves, közösségi formában történő 
kiszolgáltatását takarja. A másik hasonló jelen-
tőségű ünnepünk a jubiláló házaspárok hálaadása 
és fogadalmuk megújítása. Az adott évben jubilá-
lóknak személyre szóló meghívókat küldünk ki, 
amelynek az eredményessége nagyon szép. Ál-
dáskor közel száz pár szokta körülállni az oltárt.

- Mivel foglalkozik a szabadidejében, amiből 
– tudjuk – sajnos nem sok áll a rendelkezésére?

- Valóban ritkán tudok pihenni. Ha elutazom, 
akkor a hozzátartozóimat látogatom meg. Egyéb-

ként nagyon szívesen olvasok: akár igényes hazai 
és világi szépirodalmat, akár liturgikus, történel-
mi, jogi, bibliai vagy zenei témájú könyveket. Ezt 
a kedvtelésemet és az ízlésemet részben nagy mű-
veltségű tudós paptanáraimnak köszönhetem.

- Láthatjuk is, hogy tekintélyes könyvtárat 
tudhat magáénak. Az egyházzenét viszont nem 
csak a könyvek szintjén ismeri. Mesélne zenei 
munkásságáról?

- Ez a terület nagyon közel áll hozzám. Van-
nak kazettáim és lemezeim is bőséggel, de legin-
kább az lelkesít, amikor aktív szereplője lehetek 
a zenélésnek. 

- Magamtól tanultam meg orgonán játszani, s 
ezt véletlenül hallotta meg egy zeneszerző szalézi 
atya, aki 1964-ben került Mogyoródra. Ő vitt be a 
hittudományi akadémiára és javasolta, hogy irat-
kozzam be az akadémiára. Ezután párhuzamosan 
végeztem a teológiát és a zeneakadémiát. 1966-
ban megszereztem az egyházzenei diplomámat, 
ugyanis a 4 év anyagát 2 év alatt sajátítottam 
el. Ebben az időszakban találkoztam Medvigy 
Mihály piarista atyával, aki liturgiát, hittant és 
beszédtechnikát tanított. Isteni gondviselésnek 
tartom, hogy vele találkoztam, hiszen papi éle-
temben nagy hasznát vehettem tanításának. Olyan 
tanítóim voltak még, mint Bárdos Lajos vagy Fal-
ka József. 

- Életcélomnak tartom azt, hogy az emberek-
kel megszerettessem az egyházzenét. Ezért talál-
tam óriási, kihagyhatatlan lehetőségnek, mikor a 
Tihanyi Apátság régi, nagyhírű orgonáját felaján-
lották egy jelképes összegért az egyházközsé-
günknek. A templomkórus padozatának megerő-
sítése után fel is építettük ezt a hangszert, amely 
azóta koncertek megrendezését, ünnepeink méltó 
zenei aláfestését és például karácsonykor az ifjú 
nemzedék kedves bemutatkozását szolgálja.

- A karácsonnyal kapcsolatban még jó né-
hány dolgot köszönhetünk Önnek. Az ádventi 
„Szállást keres a Szentcsalád” és a betlehemezés 
hagyományának bevezetése mellett különleges 
programmal színesítette a Szentestéinket. Hogyan 
születtek a színdarabjai?

- Ahogy már említettem, nagyon kedvelem 
az irodalmat, így megpróbálkoztam mind ének-
szövegek, mind hosszabb színdarabok írásával. 
Ezek általában karácsonyi témájúak voltak, és 
legtöbbször egy-egy szent vagy egy-egy család 
életét mutatták be. Úgy éreztem, hogy a Szenteste 
lényegét általuk közelebb vihetem az emberek-
hez. Ami még igazán nagy örömmel tölt el ezzel 
kapcsolatban, hogy a próbák és az előadások arra 
is alkalmat adtak, hogy a fiatalságot jobban össze-
fogjuk és belevonjuk az egyházközség életébe.

- A sokszínűségét egyéb módon is bizonyít-
ja számunkra. Kirándulásokat, zarándoklatokat 
szervez vagy akár a templom felújításának ter-
hét veszi a vállára. Milyen nagyobb események, 
munkálatok történtek azóta, amióta Ön a plébá-
nosunk?

- Rögtön hozzá kell ehhez fűznöm, hogy ezek 
a felújítások, építkezések főként az itteniek vál-
lalkozó kedvének, adakozó jóságának és önkéntes 
munkájának az eredményei. De kezdeném inkább 
az első kérdéssel, ugyanis éppen most szerve-
zünk Márianosztrára zarándoklatot. Így jutunk 
el szinte minden évben egy-egy busszal hazánk 
híres, szép kegyhelyeire. Legfontosabb zarándok-
lataink között mégis egy külföldit, a medjugorjeit 
említeném meg. Ennek az útnak igen nagy hatása 

volt egyházközségünk 
tagjaira. 

A második téma-
körre térve: idekerü-
lésem óta rendbe ho-
zattuk a tornyot, majd 
megépítettük a sekres-
tyét, felújítottuk a tetőt, elkészíttettük a mostani 
oltárképet és a színesüveg-ablakokat, amelyek 
azóta már sok látogatót lenyűgöztek. Aztán lefes-
tettük a belső teret is, toronyórát szereltünk fel és 
bevezettük a gázt. Mindezek mellett persze fontos 
megemlítenem, hogy a község közben visszakap-
ta ősi nevét: a Szentkirályt, s ehhez méltóan a 
falu parkosította a templom előtti teret. Ennek a 
központi helyére egy bronz Szent István szobor 
került, amely azóta Szentkirály jelképévé vált.

- A község kapott még egy számunkra nagyon 
fontos dolgot a plébános atya itt tartózkodása 
alatt. Hogyan került hozzánk első királyunk erek-
lyéje?

- Marosi Izidor püspök atya közbenjárására 
kaptuk meg Szent István király koponyájának 
egy darabját, amelyhez méltó ereklyetartót is 
készíttettünk. Ezek mára már az egyre híresebb 
szentkirályi búcsú körmenetének fontos kelléke-
ivé váltak. Közben egy iparművész nekünk aján-
dékozta a Szent Korona hű mását gyöngyökkel 
díszítve. Ezekre a felbecsülhetetlen értékekre 
nagyon büszke vagyok, mert általuk még inkább 
kirajzolódott és példaértékűvé vált Szentkirály la-
kossága számára a Szent István-i eszme és erény. 
Ilyen kincsek és lelkület tudatában kaptuk meg 
azt a kitüntetést, hogy a 2001-es jubileumi esz-
tendő augusztus 20-ai szentmiséjét Szentkirályról 
közvetítette a Magyar Rádió. 

- Eddig főként a sikerekről beszéltünk. Van-
e olyan dolog az életében, amit másként csinált 
volna, vagy amivel nem elégedett?

- Talán a hitoktatás területén érzem magam 
„elégtelennek”. Kezdetben a kedvezőtlen politi-
kai háttér mellett is magas arányszámokat mutat-
hattunk fel a hittanosokkal kapcsolatban, illetve 
jóval több gyermek járt misére és szolgált az Úr 
oltáránál. Ma viszont sajnos a szülői közömbös-
ségnek és a diákok érdektelenségének vagyok ta-
núja. Egyelőre még keresem a megoldást.

- Ha már a gyermekekre terelődött a szó, mi-
lyen érzés, hogy akiket a plébános atya keresztelt, 
már a saját gyermekeiket hozzák kereszteltetni?

- Hát, néha szívet szorongató. Egy anyuka 
jutott most eszembe, aki szintén keresztelés céljá-
ból keresett fel egyszer. Megkérdezte tőlem, hogy 
tudom-e hogy ez a csöppség az én lelki unokám, 
ugyanis én kereszteltem meg őt is. Ilyenkor érzi 
igazán egy pap, hogy mekkora is a lelki családja, 
és hogy mennyire gyorsan szalad az idő.

(Szakállné Szabó Ildikó és Kiss Zsuzsa, 2004.)

6. oldal                                    SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                               2015. július

KATOLIKUS ÉLET

Kalendárium:
2015. július 15. – augusztus 24.
Július 16.: Kármelhegyi Boldogasszony
Július 27.: Szent Kristóf 
Augusztus 5.: Havas Boldogasszony
Augusztus 6.: Urunk színeváltozása
Augusztus 15.: 
NAGYBOLDOGASSZONY
Augusztus 20. Szent István király
Augusztus 23. TEMPLOMBÚCSÚ



A szereztetési Ige a Máté 28-ból egy 
nagyon szép jézusi kinyilatkoztatás, egy 
parancs a keresztelésre, az Atya, Fiú és a 
Szentlélek szövetségébe való belépésre. 

A keresztség helykijelölés lesz ezál-
tal, mert a keresztséggel az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek – egy örök Isten nevébe 
helyezzük e kisdedet. Tehát a teremtő, a 
megváltó és a megszentelő Istennél jelöl-
jük ki az ő helyét, hogy ott éljen, növe-
kedjen, rá figyeljen., egyszóval életközös-
ségben legyen a mindenható Istennel.

ez a keresztség sákramentumának, 
a szereztetési igének parancsa. De mint 
ilyen igéhez, parancshoz ígéret is fűződik, 
így ma szeretném számotokra kiemelni 
jézus Ígéretét: „Én veletek vagyok a világ 
végezetéig”.

Vannak az életben olyan időszakok, 
amikor közel tudjuk Istent magunkhoz. Ti 
bizonyára ezekben az időkben élitek ezt 
meg, amikor Istentől immáron 5. gyerme-
ket kaptatok ajándékba.

Ilyenkor a szülők átélik, hogy ők esz-
közök Isten kezében, egy új élet, gyerme-
kük „teremtésében”.

Átérezhetitek, hogy túl emberi akara-
ton, sorson, a kiszámíthatatlan véletlenen, 
van valaki: Isten, aki ma is végzi a terem-
tés munkáját, amiben most ti résztvevők 
vagytok.

Alapjában véve minden ember Isten 
közelében van. Még akkor is, ha ő hátat 
fordított Istennek. Az Ige erről így vall: 
„Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk”. 
Isten akarata hozott minket létre. Isten 
teremtő kezéből kerültünk ki, akár tudjuk 
ezt, akár nem veszünk erről tudomást.

Isten lehelettel adott életet nekünk. Az 
ő képe és hasonlatossága vagyunk, s mint 
gyülekezet, az Ő háza népe. 

Jézus Krisztus a maga jelenlétét ígéri 
nekünk. A megdicsőült Úr mindenütt je-
len lehet övéivel, mert Ő ismét felvette is-
tenségét, s így részesült a mindenütt jelen-
valóság isteni  tulajdonságában. Krisztus, 
mint lelki valóság jelen tud lenni az övéi 
mellett, mint Mester, barát, tanító, mint 
megváltó Isten.

Boldogok azok, akiknek életében Jé-

zus jelen van, mert vele az út, az igazság 
és az élet, maga az üdvösség van jelen.

(Részlet Pusztai Levente Keresztelésé-
nek Igehirdetéséből)

Visszatekintés
Májusban felnőtt konfirmáció, majd 

kirándulni voltunk, júliusban a gyerme-
kek kerültek középpontba. Egymás után 
három keresztelő is volt a gyülekezetünk-
ben. 

Míg egy nagyvárosi, létszámában na-
gyobb református gyülekezetben havonta 
több keresztelő is van, addig itt Szent-
királyon hónapokat kell várni, egy-egy 
keresztelőig. Most júniusban megtapasz-
talhattuk, hogy Istennel van még terve a 
gyülekezetünkkel, és az új életekkel. 

Június elején megkereszteltük a 3 
hónapos Csontos Vilmost, aki ugyan 
tiszakécskén lakik szüleivel, mégis a mi 
gyülekezetünkhöz kívánnak tartozni. Szü-
lei: Csontos Tamás és Csüllög Edina. 

Egy szombati napon is volt keresztelő, 
egy régóta hittanos gyermek, a 3. osztá-
lyos Farkas Jánost kereszteltük bele Is-
ten szövetségébe.

Június 21-én került sor Pusztai Le-
vente keresztelőjére, aki ötödik gyermek-
ként érkezett családjába: Kovács Emese és 
Pusztai Tamás gyermekeként. A felemelő 
Istentiszteleten a testvérek is szolgáltak: 

Pusztai Levente, orgonaművész, illetve: a 
testvérek: Pusztai Réka, Pusztai László és 
Pusztai Márton is. Az énekeket az ő zene-
játékuk tette igazán ünnepivé.

Bárcsak több ilyen szép keresztelő 
lenne közösségünkben!

De az öröm mellett a bánat is ott volt 
ebben a hónapban. Különösképpen meg-
rázott minket is a hír, hogy Puskás Mi-
hály, római katolikus atya, kanonok, el-
távozott a mennyei létbe. Megrázó volt a 
tudat, hogy már nem lesznek közös öku-
menikus alkalmaink vele, de tudomásul 
vettük, hogy a szenvedés elég volt. 

E helyről is, református közösségünk 
részéről őszinte részvétünket fejezzük ki 
a Római Katolikus Egyházközösségnek, s 
erőt kérünk Istentől imádságban a gyász 
hordozásához.

Alkalmaink
Július 12-én Dr. Kenyeres Tibor, gyü-

lekezetünk volt gondnoka hirdeti Isten 
Igéjét a vasárnapi Istentiszteleten.

Augusztus 10-14. Vakációs Biblia-
hét (napközis hittan tábor), a református 
templomkertben, naponta 9-16 óráig, 7 
gyermeknek jelentkezési lehetőség még 
van, nem csak reformátusoknak!

Augusztus 15. szombat Gyülekezeti 
nap – Kerti sütögetés, főzés, játék, be-
szélgetés 
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REFORMÁTUS ÉLET

„Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre.”   1Pt.1,5
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Köztisztviselők és kormánytisztviselők napja

Július 1-én felesleges volt felkeresni 
a hivatalokat, az állami intézményeket, 
zárt ajtókat találtunk. Ünnepeltek a köz-

tisztviselők. Ez a nap 1998. óta ünnep, 
és 2001. óta munkaszüneti nap. Ezzel 
az ünnepi nappal van elismerve a köz 
érdekében végzett munka. Nyilván egy 
kívülálló ügyfél más szemmel nézi ezt 
az ünnepet. Persze ez akkor is ünnep, 
ha nem tartjuk meg. Országunk legtöbb 
településén közös rendezvényeket tartot-
tak a hivatalok. Így történt ez kicsiny fa-
lunkban is. Községünk köztisztviselői a 
Tóth tanyánál ünnepeltek délután. A ren-
dezvényre a nyugdíjas köztisztviselők is 
meghívást kaptak. Szabó Gellért polgár-
mester köszöntője után finom ebéd kö-
vetkezett. A baráti, ismerősi beszélgetés-
nek a délután játékmestere Hádingerné 

Harnos Ildikó óvodavezető vetett véget, 
mindenkit csoportokba szervezett, majd 
játékos vetélkedőre invitált. A lelkes 
csapatok késő délutánig méregették egy-
más tudását. Volt csoportos csatakiáltás, 
ügyességi játékok vízzel teli tányérok-
kal, léggömbbel, ping-pong labdával, 
páros futás összekötözött lábbal. Mégis, 
ami mindenki rímelési készségét kipró-
bálta, az a versírás volt előre megadott 
szavakból, persze elszavalva. A játéko-
sok valamennyien ajándékot kaptak, a 
helyezettek pedig egy kis jutalmat. Kö-
szönet a szép délutánért.

-szerk-

Újra megnyitásra kerülnek Tanyaprogram pályázatai
Várhatóan 2015. július 15-től augusztus 
közepéig benyújthatók lesznek az új ta-
nyaprogramos pályázatok. Főbb ténye-
zői a kiírásra kerülő pályázatoknak:
• támogatás igényelhető gazdaság fej-
lesztésre (50% feletti mezőgazdasági 
bevétel esetén) vagy gazdaság indításra 
(600.000,- Ft mezőgazdasági bevétel 
alatt)
• az elnyerhető maximum támogatás 3 
millió Ft

• az önerő mértéke továbbra is 25 %, 40 
évnél fiatalabbak esetében 10 %
• pályázhat az is, akinek a tanya csak 
tartózkodási helye, a bejelentett lakcíme 
viszont a tanya fekvése szerinti telepü-
lésen van
• a támogatásból 50 % előleg előre kifi-
zethető
A pályázat részletes kiírását és elektroni-
kus felületét az érdeklődők a NAKVI (új 
nevén: Herman Ottó Intézet) honlapján 

(www.nakvi.hu) érhetik majd el, várha-
tóan július 15-től. 

-kut-
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A 7. osztály a „Határtalanul!” pályá-
zat keretében kapott lehetőséget, hogy  
háromnapos erdélyi kiránduláson vegyen 
részt. A kirándulást rengeteg készülődés 
előzte meg: filmnézés, önálló felkészü-
lés, power point-bemutatók, előadások, 
rajzolások, kvízek, totók kitöltése. 

Az első állomás Nagyváradon volt 
ahol, Szent László hermáját néztük meg 
a Püspöki Székesegyházban és a Körös-
menti múzeumot tekintettük meg. Az Ady 
Múzeumban sok érdekességet tudtunk 
meg a költő életéről. Miközben sétáltunk, 
nagyon meleg volt, ezért egy szökőkútnál 
hűsöltünk, és fagyiztunk.  A történelmi 
Erdély határát, a Királyhágót is meglá-
togattuk, ahonnan csodálatos látvány-
ként tárult elénk egész Erdély. Délután 
a Házsongárdi temetőben emlékeztünk 
meg két híres személyünkről. Miután a 
szállásra értünk tettünk egy sétát a Túri 
hasadékhoz, ami rendkívüli élmény volt! 
Vacsora után dramatikus játékot tartottunk 
a Hunyadiak koráról, közben nagyon jól 

szórakoztunk és rengeteget nevettünk.
Másnap végigjártuk a sziklás, me-

redek, csúszós, kavicsos gyógynövé-
nyekkel teli Tordai-hasadékot, nagyon 
izgalmas és egyben gyönyörű út volt 
ez. Elmentünk a tordai  sóbányába, ahol 
nagyon hideg volt, és párás sós levegőt 
szívtunk magunkba. Gyulafehérváron a 
Majláth Gusztáv Líceum diákjai tartot-
tak nekünk egy érdekes, szépen megfo-
galmazott előadást, majd közös megem-
lékezésen vettünk részt.  Sötétedéskor a 
magyarigeni szállást  vehettük birtokba, 
vacsora után az ottani templomban néz-
tünk szét és megemlékeztünk Trianon-
ról. Nagyszerű élmény volt a magyar 
Himnusz és a Székely Himnusz közös 
eléneklése. A nagy fáradtság ellenére so-
káig fennmaradtunk és jól mulattunk. 

Harmadnap Vajdahunyad várába 
érkeztünk, ahol körüljártuk a várat és 
megcsodáltuk az akkori építészetet, a 
régi kort. Magos Déva várához egy tele 
kabinnal jutottunk fel, ami meredek 

volt, ennek ellenére sokaknak tetszett. 
Felmentünk a várhoz, ahol a messzi 
tájat csodáltuk, miközben eljátszottuk 
Kőmíves Kelemenné balladáját. Később 
az árvaházhoz buszoztunk, ahol egy 
kedves, jószívű hölgy fogadott minket 
és beszélt a munkájukról, mesélt a gye-
rekekről. Miközben hallgattuk, éreztük, 
hogy szereti a hivatását és sütött róla a 
jóság. Ezek után a ’48-as szoborcsopor-
tot kerestük fel megemlékezés gyanánt, 
ahol a vértanúkról tartottunk kiselőadást. 
Hazafelé a buszon jó volt a hangulat, és 
egy életre szóló élménnyel tértünk haza.

Hálás szívvel köszönjük, hogy mi is 
részesei lehettünk ennek a pályázatnak, 
és ezáltal eljuthattunk a MI Erdélyünk-
be, Romániába.

Pataki Tímea, Hajagos Veronika,
Bódog Patrícia

Élménybeszámoló az erdélyi kirándulásról

Székely himnusz éneklése a Magyarigeni  templomban

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM!
Tűzgyújtási tilalom elrendelésére került sor a Bács-Kiskun megye területén

Tilos tüzet gyújtani 2015. július 
4-től a Bács-Kiskun megye területén 
fekvő erdőkben és fásításokon, vala-
mint az erdőterületek illetve fásítások 
határától számított kétszáz méteren 
belüli területeken kijelölt tűzrakó he-
lyeken is, valamint a közút- és vasút 
menti fásításokban, beleértve a parlag 
és gazégetést is!

A hirtelen nappali felmelegedés 
és a csapadékmentes, száraz időjá-
rás miatt a megye erdőterületein és 
annak környezetében – különösen a 
parlag- és legelő területekkel határos 
erdőkben, valamint a fenyvesekben - 

fokozott tűzveszély alakult ki, ezért a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
átmeneti időre általános tűzgyújtási ti-
lalmat rendelt el.

Az erdőben kirándulók, a mező-
gazdasági területeken dolgozók, a köz-
úton és vasúton utazók által eldobott 
égő cigarettacsikk és dohánynemű fo-
kozott tűzveszéllyel jár, mivel a kiszá-
radt lágyszárú növényzet és erdei avar 
a jelenlegi időjárási körülmények kö-
zött rendkívül gyúlékony és erdei vagy 
mezőgazdasági területeken közvetlen 
tűzeset forrása lehet. 

Felhívjuk a közúton és vasúton 

utazókat, az erdőben kirándulókat, 
a mezőgazdasági területeken dolgo-
zókat, hogy égő cigaretta csikket és 
dohányneműt ne dobjanak el, azt min-
den esetben oltsák el.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése 
súlyos kárral fenyegető helyzetet, il-
letve a tűz káros következményeinek 
megelőzését szolgálja.

Aki a tűzgyújtási tilalomra vonat-
kozó rendelkezéseket megszegi, száz-
ezer forintig terjedő erdővédelmi bír-
sággal sújtható.

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
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A „Szentkirályért” Közalapítvány pénzügyi beszámolója
A „Szentkirályért” Közalapítvány (6031 
Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13., adó-
szám: 19047276-2-03) 2014. évi egyszerű-
sített pénzügyi beszámolója és közhasznú-
sági melléklete (Szentkirályi Hírmondóba 
készített változat!)

1.) Számviteli beszámoló
MÉRLEG ESZKÖZÖK
(AKTÍVÁK)             ezer forintban
A. Befektetett eszközök          42.000
II. Tárgyi eszközök         35.635  
III. Befektetett pénzügyi eszközök 6.365
B. Forgóeszközök                        61.845
III. Értékpapírok           8.900
IV. Pénzeszközök                        51.101 
C. Aktív időbeli elhatárolások    0
Eszközök összesen:                    103.845         
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
D. Saját tőke           86.543         
II. Tőkeváltozás/eredmény        73.237
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből  
           13.306  
E. Céltartalékok                0
F. Kötelezettségek         137 
G. Passzív időbeli elhatárolások 17.165
Források összesen  103.845
EREDMÉNYKIMUTATÁS 
1. Értékesítés nettó árbevétele 3.665
2. Aktivált saját teljesítmények értéke   0
3. Egyéb bevételek        14.826
  ebből támogatás (1 %)        416
            adomány         5.043
4. Pénzügyi műveletek bevételei 826
5. Rendkívüli bevételek      3.065
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 22.382
6. Anyagjellegű ráfordítás     3.060
7. Személyi jellegű ráfordítások 1.106
8. Értékcsökkenési leírás     3.407
9. Egyéb ráfordítások      1.464
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása 362
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)  
   9.399
ebből közhasznú tevékenység ráfordításai 
                 7.854
C. Adózás előtti eredmény (A–B)  13.344
12. Adófizetési kötelezettség     38
D. Adózott eredmény (C-12)    13.306
13. Jóváhagyott osztalék             0
E. Tárgyévi eredmény (D–13) 13.306

2.) Költségvetési támogatás felhasz-
nálása
A Kuratórium a 2014. évben költségveté-
si támogatásként az szja 1 %-ának adózók 
által történő rendelkezéséből kapott 416 
ezer forintot a Kocséri összekötőút kar-
bantartásának részbeni kiadásaira rendelte 
felhasználni.

3.) A vagyon felhasználásával kap-
csolatos kimutatás
Nyitó pénzkészlet 50.915 e Ft pénzesz-
köz
Bevételek 
Alap tev. (útép)  11.981 e Ft

ÁFA   3.224 e Ft
adomány   5.043 e Ft
kamat   826 e Ft
MVH támogatás  10.000 e Ft
szja 1 százalékából 416 e Ft
Emberi Erőforrás Min. 313 e Ft
 Foglalkoztatási tám. 737 e Ft
 Gazdakörtől kölcsön 9.665 e Ft
Összesen:  42.205 e Ft

Kiadások
cél szerinti juttatás  1.243 e Ft
sorsolásra (alapító okirat 16. pontja)
   219 e Ft
alaptevékenység költsége 2.698 e Ft 
tárgyi eszköz beszerzése (VW, Komatsu)
   16.155 e Ft
tartósan adott kölcsön (Vágó János Gazda-
kör)   6.365 e Ft
banki költség  362 e Ft
bérköltség  1.106 e Ft
ÁFA   4.970 e Ft
Összesen  33.118 e Ft
Záró pénzkészlet 2014. december 31-én 
60.002 e Ft pénzeszköz.

A Közalapítvány ingatlan és ingó va-
gyonát a tárgyi eszköz nyilvántartás tartal-
mazza, melynek értéke: 35.635 ezer Ft.

4.) Kimutatás a cél szerinti juttatá-
sokról 
A Közalapítvány alapító okirat szerinti fő 
tevékenységére (Szentkirály községi ön-
kormányzat közútjainak fenntartására) for-
dított kiadása 2.698 ezer Ft.
A Közalapítvány a Szentkirály községi 
önkormányzat közfeladataihoz az alábbi 
támogatásokkal járult hozzá:
szociális tevékenységre 860 e Ft
nevelés-oktatás céljára 383 e Ft
Összesen:  1.243 e Ft

5.) Központi költségvetési szervtől 
kapott támogatás összege 416 e Ft (szja 1 
%-ból).  
Elkülönített állami pénzalaptól kapott 
támogatás összege: 10.000 e Ft (MVH-
Leader fejlesztési támogatás), 313 e Ft 
Emberi Erőforrás Minisztérium támoga-
tása, 737 e Ft Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központ foglal-
koztatási támogatása.
Kisebbségi önkormányzattól, települési ön-
kormányzattól vagy azok társulásától, az 
egészségbiztosítási alaptól és ezek szervei-
től támogatást a közalapítvány nem kapott.

6.) A vezető tisztségviselők sem pénz-
beli, sem egyéb juttatásban (munkabér, 
tiszteletdíj, költségtérítés, megbízási díj, 
kölcsön, természetbeni juttatás, szolgálta-
tás) nem részesültek.

7.) A közhasznú tevékenységről szóló 
rövid tartalmi beszámoló.

A Szentkirályért Alapítványt a Bács-
Kiskun Megyei Bíróság 65/1990/2. (X.18.) 

számú végzésével jegyezte be, amely 1994. 
október 4-től közalapítványi minősítést ka-
pott.

Az Alapítvány fő tevékenységként a 
községi önkormányzat közútjainak fenn-
tartását végzi, továbbra is megtartva az ön-
kormányzat közszolgáltatásaihoz történő 
pénzbeli hozzájárulást.

Az adományok gyűjtése tekintetében 
az összes befizető száma 403 volt a tárgy-
évben. Kamatbevételünk az átmenetileg 
szabad pénzeszközeink befektetési jegyek-
ben teljesített hozamának köszönhetően 
826 ezer forint volt. 

Kiadási tételeink között az alapítványi 
fő tevékenység, vagyis az önkormányza-
ti közutak fenntartásának költsége 2.698 
ezer forint volt. Gyarapodó gépparkunkkal 
vállalkozási tevékenységet is végeztünk, 
ebből eredően társasági adófizetési kötele-
zettségünk keletkezett.

Ezen felül az önkormányzati intéz-
mények működését, településfejlesztési 
kiadások teljesítését több alkalommal se-
gítette az Alapítvány. Az Alapítvány és a 
Szentkirályi Vágó János Gazdakör közötti 
együttműködési megállapodás keretében 
a Gazdakör által közösségi célú fejleszté-
sekre nyert pályázatok megvalósítását elő-
segítve (játszótér bővítése, Faluház, illetve 
Művelődési Ház felújítása, útfenntartó gép 
vásárlása) az Alapítvány a Gazdakör részé-
re is biztosított kamatmentes kölcsönt ösz-
szesen 6.365 ezer forint összegben.

Alapítványunk a Leader Program ke-
retén belül Volkswagen mikrobusz vásár-
lására 10 millió (ezt közbeszerzési eljá-
rás lefolytatása után tudtuk elkölteni), az 
Emberi Erőforrás minisztériumtól óvodai 
hagyományőrző program lebonyolításá-
ra 313 ezer, a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központjától 1 fő 
alkalmazott munkabéréhez 737 ezer forint 
támogatást nyert. Saját beruházásban vásá-
roltunk egy használt kotrógépet.

Az év folyamán 37 óvodás (bábszíni 
előadás céljára), valamint 109 iskolás ta-
nuló (osztálykirándulás, nyári táboroztatás, 
nyári napközi, tankönyvvásárlás céljára) 
részesült szociális támogatásban, továbbá 
a Karate Sportegyesület sportszerek be-
szerzésére kapott támogatást.

Pályáztatás útján az elmúlt évben is 19 
kiváló képességű középiskolás, illetve fő-
iskolás-egyetemi hallgató kapott ösztöndí-
jat összesen 435 ezer Ft összegben.

A kuratórium az év folyamán 7 alka-
lommal, a Felügyelő Bizottság 1 alka-
lommal tartott ülést. A határozatképesség 
minden alkalommal biztosított volt, az át-
lagos részvételi arány 80 %. Jóváhagyva a 
1/2015. (V.21.) Közal. határozattal.

Csorba Jánosné elnök
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Töltött padlizsán
(vegetáriusoknak is)

Hozzávalók: 4 db közepes padlizsán (80-90 
dkg), 1,5-2 dl olívaolaj, 30 dkg vöröshagyma 
(lehet újhagyma is, vagy póré), 5 gerezd fokhagy-
ma, 1 db hegyes-erős paprika, 30 dkg paradicsom, 1 csokor 
petrezselyem, ízlés szerint só, bors, cukor.

1. A konyhakész padlizsánt egy éles késsel hosszában 
kétszer-háromszor bevágjuk. Ez azt jelenti, hogy elejétől a 
végéig kettő, vagy három sliccelést alakítunk ki. A padlizsán 
oldalából kb. 2 cm szélességben egy zöldséghámozóval szed-
jünk le egy vékony csíkot a dekoratív tálalás érdekében. A 
padlizsán húsát a pucolókés hegyével több helyen szurkáljuk 
meg. Gyengéden lesózzuk és 15 percig pihentetjük.

2. Egy serpenyőt 2/3 részéig olajat töltünk és felhevítjük. 
A padlizsánokat óvatosan megnyomkodjuk és 5-7 perc alatt 
körbesütjük benne. Kivesszük, és a bemetszésekbe kanalat 
belenyomva, mélyedéseket alakítunk ki. A finomra vágott 
vöröshagymát és a zúzott fokhagymát a maradék olajon meg-
futtatjuk.

3. Hozzáadjuk a kockára vágott paradicsomot, a paprikát, 
valamint a finomra vágott petrezselymet, cukrot, sót, borsot. 
Alaposan összepirítjuk, majd kevés vízzel felengedve 10 perc 
alatt lassú tűzön összefőzzük.

4. A padlizsán slicceket megtöltjük az ízes zöldséges ragu-
val és kiolajozott tepsibe tesszük. A maradék tölteléket a levé-
vel együtt köré öntjük, és egy kevés vizet is hozzáönthetünk.

5. A padlizsánok tetejére félkarikára vágott paradicsom 
szeleteket teszünk. Betakarjuk alufóliával és előmelegített 
sütőben (légkeveréses 145 C) 30 percig sütjük. Hidegen, 
melegen tálalva egyaránt könnyű vegetárius étel.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK Június időjárása
Ha június 8, akkor Medárd, és ha esik, akkor 40 napig 

esik. Valamikor igaz volt ez a népi megfigyelés. Sajnos az 
utóbbi 30-40 évben fokozatosan érvényét vesztette ez a pró-
fécia. Az időjárás kiszámíthatatlanságának következtében 
2010-2013 júniusai bővelkedtek csapadékban, az idén viszont 
csak mutatóba érkezett csapadék. Szerencsére a perzselő 
hőség elmaradt, ami segített a növények túlélésében. A gabo-
nák károsodtak, a szemek fejlettsége sok helyen elmaradt 
az átlagostól. A kukorica, és a napraforgó is megsínylette a 
csapadékhiányt, persze ez alól kivételek az öntözött területek. 
Egykoron a mezőgazdaság bizton számíthatott a szükséges 
csapadékmennyiségre, míg a jelenlegi években már szinte 
intenzív szántóföldi növénytermesztés el sem képzelhető 
mesterséges vízutánpótlás nélkül. Ha Péter Pál napja (29-én) 
akkor aratás. Ekkor szakad meg a gabonák gyökere, azaz nem 
szállít sem vizet, sem tápanyagot a kalászok felé, kezdődhet 
az aratás. Persze ez egy régi mondás, megfigyelés, ez volt 
az ideális. A hőmérsékletváltozással, a csapadékhiánnyal, 
ez az időpont változott. Az idén ekkorra az őszi árpa aratása 
gyakorlatilag befejeződött, Szentkirályi viszonylatban 40q/ha 
körüli termésátlaggal. Ezen a nyáron igazán meleg csak a 
hónap első felében volt, ekkor a hőmérséklet elérte 26-30 C 
fokot. A hónap második fele már átlagos hőmérséklettel telt. 
Csapadék nagyon kevés esett, az is csak sokszor mutatóba. 
Csapadékviszonyok: 4-én 1,6 mm, 8-án 2,3 mm, 14-én 2,8 
mm, 15-én 1,6 mm, 16-án 0,4 mm, 23-án 3,5 mm, 24-én 8,3 
mm, 25-én 0,5 mm, 28-án 4,6 mm, 29-én 2,3 mm. Összesen: 
27,9 mm. A sokévi átlag júniusban: 72 mm.  Egy kis vissza-
tekintő csapadék szempontjából: 2010: 99,4 mm, 2011: 72,1 
mm, 2012: 58,2 mm, 2013: 62,7 mm, 2014: 23,8 mm.

Vecsei

Lenke néni fotóalbumából

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született: Szabó Csilla 2015. 06. 01. anyja 
neve: Jurászik Csilla, Pekár András 2015. 06. 
11. anyja neve: Kurucz Marietta.

Elhunyt: Paróczai Béla élt 75 évet, Nyúl Istvánné 
Marton Terézia élt 57 évet.

Lakodalmas hűtőkocsi
bérelhető.

Érdeklődni: 30/9532-982

A falu csibéi
Egyik reggel a hivatalban támadt az ötletünk: keltes-

sünk csirkéket, osszuk szét, szerezzünk örömet néhány 
családnak. Irány Lakitelek, a keltetőgépek megvásárlása, 
majd lázas tojásgyűjtés a tanyagondnokokkal, és végül a 
legnehezebb feladat: „Vajon ki forgassa a tojásokat?”

Mikor kelnek már? - jöttek a kérdések. Eljött a nagy 
nap, kelnek a csibék, és végül 8 szentkirályi család bol-
dogan vitte haza a csibéket, szám szerint 78-at.

Nagyon jó volt látni a mosolygó arcokat. Már a kö-
vetkező kiscsibék is úton vannak, jön a következő kis 
csapat hamarosan, és újabb mosolygó arcokat fogok lát-
ni, ami a lehető legnagyobb öröm számomra.

Gömöriné Erzsike tanyagondnok



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 PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE
Az egészséghez való alapjog és az 

egészséges környezet biztosítása ér-
dekében közös cél, hogy a parlagfű el-
szaporodását és terjedését allergén pol-
lentermelése miatt megakadályozzuk. A 
parlagfű Magyarországon, a legnagyobb 
területen előforduló és legelterjedtebb 
gyomnövény, melynek egészségügyi és 
gazdasági károsító hatása rendkívül je-
lentős. 

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 17. § (4) bekezdése értelmében: „A 
földhasználó köteles az adott év június 
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.”

 A hatályos jogszabályok szerint: bel-
területen a jegyző, a település külterüle-
tén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal 2015. június 30. napját követően, 
köteles hatósági eljárást indítani azon 
földhasználókkal szemben, akik elmu-
lasztották a védekezési kötelezettségüket 
teljesíteni. 

Amennyiben megállapítást nyer a 
védekezési kötelezettség elmulasztása, 
ún. „közérdekű védekezést” kell elren-
delni, mely azt jelenti, hogy a hatóság 
vagy az önkormányzat által megbízott 
vállalkozó az ingatlantulajdonos hozzá-
járulása és előzetes értesítése nélkül is 
jogosult a szükséges parlagfű-mentesíté-
si munkálatokat elvégezni. A mentesítés, 
valamint az eljárás egyes költségei az 
ingatlan használóját terhelik.

A védekezési kötelezettség elmulasz-
tása esetén – az eljáráshoz kapcsolódóan 
– a hatóság nem mérlegelhet, növényvé-
delmi bírságot kell kiszabni a fertőzött 
terület nagysága, fertőzöttségének mér-
téke figyelembevételével, melynek ösz-
szege 15 ezer forinttól 5 millió forintig 
terjedhet. 

 Mivel az előírások szigorúak, és a 
védekezési kötelezettség megszegése 
esetén a rendkívül súlyos jogkövetkez-
ményeket előzetes értesítés nélkül alkal-
mazni kell, ezért kérjük az ingatlantulaj-
donosokat, illetve földhasználókat, hogy 
különösen nagy figyelmet fordítsanak a 
parlagfű- mentesítésre vonatkozó kötele-
zettségük teljesítésére.

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Közlemény
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, 

hogy a Szentkirály 0259/11 helyrajzi szá-
mú ingatlanon, közismertebb nevén „Sző-
ke-tanya” udvaron (Agárdi József tanyája 
előtt) húzódó kövesút magánterület. A köz-
forgalom áthaladását a területen szolgalmi 
jog nem biztosítja. Az áthaladás céljára 
használt terület lezárását a gazdasági tevé-
kenység módosulása következtében beálló 
területnövekedési szükséglet időpontjá-
ig nem tervezem. Az áthaladásból eredő 
esetleges károkért és bármilyen sérülésért 
felelősséget nem vállalok. Az áthaladást 
mindenki saját felelősségére teheti meg.  
Ezt a közleményt közlekedés-, és vagyon-
biztonsági felelősség tudatosítása céljával 
adtam ki, melynek tudomásul vételét meg-
köszönöm.   Halasi Ernő tulajdonos


