
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

A Szentkirályi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola két 
csapata, 5-6. és 7-8. évfolyamos kor-
csoport: Bimbó Eszter (5.o.), Kutasi 
Ferenc (5.o.), Bimbó Petra (6.o.), 
Kovács Janka (6.o), Bimbó Ferenc 
(7.o.), Hunyadi Miklós (7.o.), Pusz-
tai Márton (7.o.), Németh Sándor 
(8.o.) 2019. március 22-én részt 
vett a már hagyományos Tiszaalpári 
Kistérségi Természetismereti Verse-
nyen, ahol mind a két csapat nagyon 
szépen szerepelt és ELSŐ helyezést 
hozott el. Gyakorlati és elméleti já-
tékos feladatokkal küzdöttek a győ-
zelemért.

A versenyre jól felkészülten ér-
kezett a Rózsabimbók és a Pusztítók 
csapata.

Nagyon izgalmas, szórakoztató, 
tanulságos verseny volt, jól érezték 
magukat a gyerekek.

Gratulálunk a nagyon szép sze-
replésért mind a 8 versenyzőnek! 
Felkészítő tanáruk: Bors Edina.
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Győztek Tiszaalpáron a szentkirályi csapatok!

Rózsavíz
Napsütötte szép tájakon, 
Jöttem végig az utakon. 
Fölém hajolt sok kis virág, 
Rózsavizük osztogatták. 
Megöntözlek most itt véle, 
Piros tojást kérek érte.
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A képviselő-testület március 29-i ülésén történt
Az ülésen 6 képviselő volt jelen.

Első napirendi pontban Szabó 
Gellért polgármester ismertette a 
közművelődési munkatárs állásra 
beérkezett pályázatokat. Három pá-
lyázó életrajzát és motivációs leve-
lét olvashatta a képviselő-testület. 
Az egyik pályázó személyesen is 
érdeklődött az elvégzendő munka 
iránt, Gergelyné Marikával is talál-
kozott, a másik kettő azonban a pá-
lyázat benyújtásán túl nem mutatott 
érdeklődést. Szabó Gellért elmond-
ta, hogy ő leginkább helyi lakosok 
jelentkezését várta volna, ilyen pá-
lyázat azonban nem érkezett. Kérte 
a képviselő-testület tagjait, mondják 
el véleményüket, de a maga részéről 
egyik jelentkezőt sem látja alkalmas-
nak a végzendő feladatok ellátására. 
A képviselő-testület tagjai sem vol-
tak más véleményen, így egyhangú 
döntés született a pályáztatás ered-
ménytelenné nyilvánításáról.

Mielőbb, de legkésőbb május 
17-ig kell valakit találnunk Marika 
helyére, kérem a képviselő-testület 
tagjainak segítségét is személyes 

megszólítással az alkalmas személy 
megtalálásában – mondta Szabó Gel-
lért. 

A második napirendi pontban dr. 
Lajos Krisztina jegyző elmondta, 
hogy az óvodai beiratkozás időpontjá-
nak meghatározása sürgette a mostani 
testületi ülés megtartását. A tárgy-
évi óvodai beiratkozás időpontjáról 
egyeztetett Hádingerné Harnos Ildikó 
óvodavezetővel. Két időpontot jelöl-
tek meg, 2019. április 29-e és 2019. 
április 30-a napját, mindkét napon 
8.00-17.00 óráig lehet beiratkozni. A 
javaslat megtárgyalása után a testü-
let egyhangúan jóváhagyta a határo-
zat-tervezetet. Ugyancsak döntöttek 
arról is, hogy az intézményvezető az 
Óvoda alapító okiratában meghatáro-
zott létszámkeret 110 %-ig vehet fel 
gyermekeket. 

Az Egyebek napirendi pontban a 
testület jóváhagyta az NKM Áram-
szolgáltató Kft. 2020. évre szóló vil-
lamos energia ajánlatát. 

Szó volt még az Ifjúság útja asz-
faltozásáról is, aminek a megvalósí-
tása hamarosan megtörténik. Kutasi 

Ferenc településfejlesztő elmondta, 
hogy van egy nyertes pályázatunk a 
beruházás 50 %-os támogatására. Jo-
gosan merül fel az igény, hogy a te-
lepülés többi utcája is aszfaltburkola-
tot kaphatna, ám a tetemes költségek 
miatt akár az Önkormányzat, akár az 
Alapítvány jelentős támogatása mel-
lett is lakossági önerőre is szükség 
volna. A Templom utca beépült része 
aszfaltozásának összes költsége pél-
dául bruttó 15.616 ezer Ft lenne, és 
egyharmados lakossági önerő esetén 
is 137 ezer Ft esne egy telekre. Kér-
dés, hogy belevágjunk-e a Templom 
utca aszfaltozásába, vagy pályázati 
lehetőségek révén az eddigiekhez ha-
sonlóan lakossági hozzájárulás nélkül 
történne meg ennek az utcának is az 
aszfaltozása a jövőbeni pályázati le-
hetőségek függvényében. A Magyar 
Falu Programnak is létezik belterületi 
utcák felújítását szolgáló forráskere-
te. Remélhetően az erre vonatkozó 
Felhívás hamarosan megjelenik, és 
így lassanként minden lakóutca azo-
nos feltételekkel kaphat aszfaltburko-
latot.

Így ünnepelte Nemzeti Ünnepünket a Vágó János Gazdakör

Az ünnepséget Vörös Dezső a 
Gazdakör elnöke nyitotta meg. Kö-
szöntötte a résztvevőket, a műsor-
ban szereplőket. Halhattunk Petőfi 
verseket Kökény Imréné Mártika, 
és Kenyeres Ambrus előadásában. 
Dr. Kenyeres Tibor a múlt század 
20-as, 30-as éveinek Gazdaköri 
ünnepségeiről tartott visszaem-
lékezést korabeli újságcikkekből 
idézve.

Általános iskolásaink szép, 
megható műsorral emlékeztek meg 
az 1848. márciusi forradalmi ese-
ményekre. A Lakiteleki Fúvós Ze-
nekar szórakoztató műsora zárta az 
ünnepi műsort.

Szabó Gellért polgármester 
megköszönte a szereplőknek a 
színvonalas műsort, jó étvágyat 
kívánt a vacsorához, és azt követő 
baráti beszélgetésekhez.
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Az 1848/49-es magyar forradalom 
és szabadságharc legdicsőbb fejezete 
a 170 éve zajló tavaszi hadjárat ese-
ménysorozata volt. A szabadságharc 
időszakában szinte a semmiből verbu-
válták Batthyány és Kossuth vezeté-
sével a Magyar Honvédséget, amely-
nek legnagyobb létszáma elérte a 170 
ezer főt 1849 nyarán. A hadseregben 
a honvédzászlóaljak és huszárezredek 
jelentették a harcászati hadászati té-
nyezőt hadtest kötelékben szervezve. A 
gyalogság és a lovasság harcát külön-
böző szakcsapatok és fegyvernemek is 
támogatták: műszakiak, tüzérek, vadá-
szok és a különböző idegenlégiók.

A tavaszi hadjárat első fejezete vis-
szanyúlik a branyiszkói-hágó elfoglalá-
sához. Ugyanis a honvédek 1849. feb-
ruár 5-én rohammal áttörték az osztrák 
erők vonalát, így lehetővé vált Görgei 
tábornok és Klapka ezredes seregeinek 
egyesülése.

Ezt követően, 1849. március 30-án 
az egri haditanács jóváhagyta a hon-
védsereg támadási tervét. A nagyszerű 
haditervet Klapka György ezredes el-
képzelése szerint dolgozták ki. (Klap-
ka fiatal korában két évig Kecskeméten 
is tanult.) A kidolgozott és jóváhagyott 
haditerv célja az volt, hogy a császári 
erőket kiszorítsák a Magyar Királyság 
központi területeiről, illetve Komárom 
felmentése. A harcok súlyát áthelyez-
ni a Dunántúlra. Az egri haditanácson 
jelen volt Kossuth Lajos, az Országos 
Honvédelmi Bizottmány elnöke is. A 
lebetegedett Vetter Antal altábornagy 
helyére, ideiglenesen, Görgei Artúr tá-
bornokot bízta meg a honvédsereg fő-
vezéri teendőinek ellátásával.

A tavaszi hadjárat nyitányánál je-
lentős szerep hárult a VII. honvédhad-
testet ideiglenesen vezető kecskeméti 
születésű Gáspár András huszár ezre-
desre. A VII. hadtest az előrenyomulása 
és felderítése során Hatvan térségében 
magára vonta az ellenség figyelmét és 
erőinek jelentős részét. Közben a többi 
honvédhadtest a Jászságon át a császári 
erők gödöllői védőállásai mögé mene-
telt.

A magyar VII. hadtest félreveze-
tő manővere rendkívül jól sikerült. 
Ugyanis az ellenséges erők főparancs-

noka azt hitte, hogy Hatvannál a magyar 
főerőkkel áll szemben! Gáspár ezredes 
a hadosztályait jól mozgatta, erejének 
zömével az ellenség balszárnyát átka-
rolással fenyegette. Schlick tábornok 
ezért inkább visszavonulást rendelt el. 
A sikeres manőverek sok dicsőséget 
hoztak Gáspár ezredesnek. Görgei ja-
vaslatára Kossuth elnök Gáspár And-
rást kinevezte honvédtábornokká és 
egyúttal véglegesítették a VII. hadtest-
parancsnoki beosztásában. Sőt, Görgei 
tábornok április 7-én kitüntette Gáspár 
tábornokot, a hatvani csata hősét a Ka-
tonai Érdemrend 3. osztályával.

1949. április 4-én Tápióbicskénél 
arattak fényes győzelmet a honvéd-
seregek. Ebben az ütközetben nagyon 
sok egyéni hőstett is született. Földvá-
ry Károly őrnagy a 3. honvédzászlóalj 
élén, a kassai 9. zászlóalj támogatásával 
megrohanta és elfoglalta a Tápió folyó 
hídját. Személyes vitézsége, lelemé-
nyessége jelentős tényező volt a csata 
megnyerésében. Ezért a vakmerő hős-
tettéért Földváryt alezredessé léptették 
elő és kitüntették a Katonai Érdemrend 
3. osztályával.

Két nappal később Isaszegnél vív-
tak ismét sikeres harcot a magyar had-
testek katonái. Schulcz Bódog őrnagy 
dandárparancsnok rohamot vezényelt 
harcosainak a hegygerincen lévő csá-
száriak ellen. Az ellenség meghátrált a 
vakmerő roham miatt. A rettenthetetlen 
főtisztet a honvédjei Bátori előnévvel 
tisztelték meg! A fővezér alezredessé 
léptette elő Bátori őrnagyot, majd áp-
rilis közepén kitüntette a 3. osztályú 
érdemdíszjellel.

A következő ütközet előtt Aulich 
Lajos tábornok több elterelő manővert 
hajtott végre az ellenség megtéveszté-
sére. Április 10-én Vácnál a honvédek 
nagyszerű győzelmet arattak a császári 
seregekkel szemben. Földváry Károly 
alezredes csaknem példátlan hőstettet 
hajtott végre. Az ellenség centruma, az 
erősen védett Gombás patak hídja el-
len vezetett elszánt támadást. Földvá-
ry lóháton, zászlóval a kezében rohant 
csapata élén előre. A tiroli vadászok 
össztüzet zúdítottak rá. A paripája ös-
szerogyott alatta. Másik lóra kapasz-
kodott, de azt is kilőtték alóla. Ezután 

szuronyrohamot vezényelt. Az ellen-
állhatatlan roham következtében eldőlt 
a csata a magyarok javára. A zászlót, 
melyet Földváry a kezében tartott 75 
golyó szaggatta. Hőstettéért Kossuth 
kitüntette a Katonai Érdemrend 2. osz-
tályával, és az elnök utasítására két jó 
hátaslovat is kiutaltak Földvárynak a 
bábolnai ménesből.

A honvédseregek megállás nélkül 
üldözték a császáriakat. Április 19-én 
Nagysallónál súlyos vereséget mértek 
az ellenségre.  Nagyszerűen küzdöttek 
a honvédek. Bátori alezredes, dandár-
parancsnok a csata előtt buzdító-beszé-
det intézett a harcosaihoz. Gránátos-
indulóval rohant az ellenségre csapata 
élén. Ott harcolt a honvédjeivel, ahol 
szükség volt rájuk. A tavaszi hadjárat 
legszebb győzelme íródott Nagysalló-
nál!

A szabadságharc hadserege 1849. 
április 26-án teljesen felszámolta a Ko-
márom vára körüli ostromzárat. Ezzel 
a magyar seregek kiszorították hazánk 
nagy részéről a császári erőket. Nagy 
kérdés volt a hadvezetőség és a politi-
kai vezetés előtt: Bécs vagy Buda?

A Komáromban ülésező haditanács 
hosszú vita után úgy döntött, hogy a 
következő cél Buda vára visszafogla-
lása az ellenségtől. A magyar fősereg 
erői, közte a huszárezredek is, felvo-
nultak Buda falai alá. Az ostromágyú-
kat Komáromból hozatták. Május 7-e 
után kezdték lövetni a budai vár falait, 
hogy rést üssenek rajta az ostromhoz.

Az ostromot a fővezér, Görgei tá-
bornok személyesen irányította. A hon-
védcsapatok két hétig ostromolták az 
erődítményt. A honvédek a döntő ro-
hamot május 21-én a reggeli órákban 
hajtották végre. Halált megvető bátor-
sággal küzdöttek a sikerért. Az ostrom 
során 17 tiszt és 351 harcos halt hősi 
halált, 29 tiszt és 671 honvéd pedig 
megsebesült. A honvédseregek vissza-
foglalták a császáriaktól Budavárát. Ez 
a csodálatos győzelem megkoszorúzta a 
dicsőséges tavaszi hadjáratot. Ausztria 
császára 1849. május 21-én Varsóban 
segítséget kért a magyar szabadságharc 
leverésére Oroszország uralkodójától, 
ezzel beismerte vereségét.

Kenyeres Dénes

A szabadságharc dicsőséges tavaszi hadjárata
170 éve történt
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Gyakori panasz 
a nők részéről, hogy 
kevés a nap 24 órá-
ja. Kevés, mert 
szeretnénk egyfor-
mán jól helyt állni 
munkában, háztar-
tásban, szuper fe-
leségek, és anyák 
akarunk lenni, de 

közben arra is vágyunk, hogy marad-
jon idő magunkra, hogy ne szakadjunk 
meg a feladatok súlya alatt. A szakér-
tők szerint – a krízishelyzeteket nem 
számítva – a dolog leginkább tudatos 
tervezés, megfelelő idő menedzsment 
kérdése.

Ma már tréningek, segítő könyvek, 
tanfolyamok nyújtanak támogatást 
azoknak, akik úgy érzik elvesznek a 
feladatok sűrűjében, akik alig alsza-
nak, mégsem jutnak a teendőik végére. 
Az állandó kapkodás és a folyamatos 
stressz rányomja a bélyegét a teljesít-
ményre, a mindennapok hangulatára 
is, ezért fontos felismerni, ha változta-
tásra van szükség. Néhány apró trükk 
segíthet elindulni az úton.

Tudatosság. Észre sem vesszük, 
mikor, hová tűnnek el negyed-fél órák, 
mivel töltjük az időnket, amikor nem 

dolgozunk, vagy a családdal törődünk. 
Sokat segít, ha egy hétig írjuk a saját 
napirendünket felkeléstől lefekvésig. 
Vasárnap estére kiderülhet, hol vannak 
azok a pontok hétköznap és hétvégén, 
amelyeken változtatni lehetne, ame-
lyeken egyszerűsíteni tudnánk a mun-
kahelyen és a saját otthonunkban is.

Fontossági sorrend. Hétfőn reggel 
írjuk össze, hogy melyek azok a fel-
adatok, amiket azon a héten minden-
képpen el kell végeznünk, majd írjuk 
hozzá azokat is, amelyeket szeretnénk 
megcsinálni, illetve amire egyszerűen 
csak vágyunk. Állítsunk fel fontossá-
gi sorrendet, és figyeljünk magunkra 
hogyan haladunk! Reggelente is ké-
szítsünk listát az aznapi teendőkről, és 
kezdjük a nehezebb, „nem szeretem” 
elemekkel, így délutánra már csak a 
könnyebbek jutnak, amelyekhez erőt 
ad az elégedettség, amiért végeztünk a 
macerásabb feladatokkal.

Okos megoldások. Az okos tele-
fonoknak és az internetes szolgáltatá-
soknak köszönhetően rengeteg feladat 
megspórolható. A legtöbb áruháznak 
van net-es felülete, ahonnan egyszerű-
en lehet rendelni könyvet, élelmiszert, 
ruhát – ma már szinte bármit. A köz-
üzemi számlákat, csekkeket a gyere-

kek óvodai, iskolai étkezését, az edzé-
sek díját is be lehet fizetni átutalással, 
vagy pár gombnyomással online. Aki 
bizonytalan benne, hogyan működnek 
ezek a felületek, információt kaphat a 
témában jártas ismerősöktől és a szol-
gáltatók felületein is.

Szabad segítséget kérni. Néha már 
az is megkönnyebbülés, ha beszélünk a 
nehézségeinkről, ha a párunkkal, vagy 
barátnőkkel megosztjuk a problémá-
inkat, ilyenkor megértést, támogatást 
és jó ötleteket kaphatunk. Ne féljünk 
segítséget kérni a szülőktől, az ottho-
ni munkánkba bevonni a párunkat és 
a gyerekeket is! Nem kell, hogy a ház-
tartás minden gondja a mi vállunkat 
nyomja. Ha nem beszélünk róla, nem 
fogják tudni, hogy mi okozza a kime-
rültséget, rosszkedvet.

Pihenés teljes gőzzel. Ahhoz, hogy 
minden területen teljesíteni tudjunk, 
ugyanakkor derűsek és kiegyensúlyo-
zottak maradjunk, nélkülözhetetlen a 
minőségi és elegendő mennyiségű pi-
henés. A legjobb, ha erre is tervet ké-
szítünk és próbáljuk magunkat tartani 
hozzá, legyen szó a korai ágyba fek-
vésről, a jól megérdemelt kávészünet-
ről, vagy vidám mozizásról.

Margó néni

Gazdálkodj okosan – AZ IDŐVEL!

A fenti címmel írt könyvet Kenye-
res Dénes a Szolnoki úti II. számú ál-
talános iskola múltjáról, a kezdettől a 
bezárásig. A könyv ízléses formában, 
sok-sok képpel jelent meg.  A históriás 
könyv bemutatója március 26-án volt a 
könyvtárunkban. A kiadványból korlá-

tozott számban e sorok írójánál is lehet 
rendelni, valamint a szerzőnél (Ke-
nyeres Dénes, telefon: 70/2080-656). 
Érdemes elolvasni, lehet nosztalgiázni 
a 160 oldalas „emlékkönyv” forgatása 
közben.

Vecsei Ferenc

Egy tanyasi iskola históriája

A tavaszi fesztivál keretében Faragó 
Évi a kecskeméti Katona József könyv-
tár munkatársa tartott előadást termé-
szetről, állatokról, könyvekről a 3. és 4. 
osztályosoknak. Sok-sok találós kérdés-
sel, képekkel, érdekességekkel.

Előadás diákoknak
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gARAbOnciÁs diÁk
A hagyomány bizonyítékai

Bizony, Szentkirályon a március 15-ei 
– helyi ízű – ünnepséget, sőt, gazdaköri 
bankettet hagyománynak tartjuk. Ha-
gyomány az, amit eleink is kezdettek, s 
folytattak, vágná rá – vágná? – a mai diák 
is a választ a kérdésre. Mindig érdekes 
azonban a hagyomány forrásvidékére vis-
szajutni. Ebbe a kegyelemteljes helyzetbe 
kerültünk most. A Vágó János Gazdakör 
idei bankettjén elhangzott visszapillantá-
sokat megkapva, lebbentsük hát fel a fáty-
lat eleink közel százéves ünnepségeiről. 
Ünnep a helytörténetírás számára is az 
ilyen pillanat, amikor adatokkal igazolha-
tó egy-egy hagyomány léte, sőt, eredete.

Ismeretes, hogy 1849 után, egészen a 
kiegyezésig tilos volt nyilvánosan ünne-
pelni március 15-ét. Az 1867-es kiegyezés 
(korabeli szóhasználattal: osztrák-magyar 
kiegyenlítés) hozta el a szabadságharc 
leveretőjének, Ferenc Józsefnek magyar 
királlyá koronázását. Az ő élete vége felé 
már lehetett megemlékezni nyilvános 
ünnep keretében is a forradalomról. Per-
sze, október 6-át – amely megtorlás kez-
deményezője a fiatal Ferenc József volt 
– életében mély hallgatás övezte.

A Nagy Háború vérzivatara, a vörös 
terror, majd a trianoni sokk után, s a hábo-
rút követő elszegényedésből talpra állva, 
1927 decemberében törvénybe iktatta az 
Országgyűlés ama napot. Emlékezzünk 
erre is, ne csak emlegessük: „1927. évi 
XXXI. törvény március tizenötödikének 
nemzeti ünneppé nyilvánításáról. A ma-
gyar nemzet balsorsában, súlyos meg-
próbáltatásai közepette hálás kegyelettel 
emlékezik meg az 1848. esztendő március 
tizenötödikéről. Izzó hazaszeretetükben e 
napon tettek hitvallást a nemzet dicső fiai 
az alkotmányos szabadság és jogegyenlő-
ség fennkölt eszméi mellett és szent lel-
kesedésükkel áthatva az egész nemzetet, 
az ezeréves hazának az új idők szellem-
ében való fejlődéséhez irányt jelöltek. E 
nap szellemében valósultak meg azok a 
korszakot jelentő törvényhozási alkotá-
sok, amelyek az alkotmányos jogokat a 
nemzet minden osztályára kiterjesztették. 
Abból a célból, hogy a nemzet e nap di-
cső hagyományaiból merítsen hitet, erőt 
és reményt egy jobb kor bekövetkezésé-
hez: A törvényhozás – a nemzet kezdettől 
fogva önként megnyilvánult közérzületét 
követve – március hó tizenötödik napját 
nemzeti ünneppé nyilvánítja.”

A korabeli országos lelkesedés elju-
tott Szentkirálypusztára is. A Kecskeméti 
Közlöny nevű napilap 1927 márciusában 
így tudósított: „Március 15-ike Felső-

szentkirályon. Nagy érdeklődéssel ünne-
pelték március 15-ét Felsőszentkirályon 
az iskolakötelesek, a leventék, a gazdakör-
rel karöltve. Az ünnepélyt a Himnusszal 
kezdték, utána Koch Ferenc tanító tartotta 
úgy az ifjúságra, mint a szülőkre mélyen 
ható beszédét. Szerepeltek a programon 
Kele Teréz, Besenyey Júlia, Vörös Lajos, 
Utassy Béla, Kanizsai Mária, Farkas Ilo-
na, Gulyás László ügyes szavalatokkal. 
A leventék ez alkalommal tettek fogadal-
mat, kikhez Vágó János gazdaköri elnök 
intézett buzdító beszédet. Az ünnepély a 
Hiszekeggyel zárult. Este 96 személyes 
társasvacsora volt, amelyen Koch Ferenc 
tanító a jelenlévőket a Gazdakörben való 
tömörülésre hívta fel.”

Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy a 
leventeintézményt 1921-ben alapították 
meg. 1924-től valamennyi város és kö-
zség számára kötelezővé vált a levente-
egyesületek felállítása. Ezek a tömegspor-
tok népszerűsítése és gyakorlása mellett 
az iskolán kívüli népművelés érdekében 
is eredményes működést fejtettek ki, ezzel 
előmozdítva a nemzeti közszellem kifej-
lődését. A 20-21 éves leventéket a tűzol-
tásra is kiképezték. A harmincas évektől 
a leventeintézmény célja „az ifjúságot a 
hagyományos magyar katonai erények-
ben való nevelés útján a haza védelmének 
magasztos feladatára testben és lélekben 
előkészíteni.”

A következő évben, 1928-ban sem 
maradt el az ünneplés. Arról imigyen tu-
dósított a Kecskeméti Közlöny: „Március 
15-ike Felsőszentkirályon. Felsőszentki-
rály pusztai lakossága impozáns módon, 
a nagy nemzeti ünnephez méltóan ülte 
meg március 15-ének 80-ik évfordulóját. 
Szűknek bizonyult az iskola tanterme, 
mert a megjelent gazdaköri tagok, le-
vente ifjak és iskolakötelesek a hozzájuk 
tartozókkal oly nagy számban jelentek 
meg, hogy egyrészük a tantermen kívül 
maradt. A Himnusz eléneklése után Koch 
Ferenc tanító tartotta meg az ünnepi be-
szédet, majd tanítványai szavalatokat és 3 
színjátékot adtak elő. Megható volt Csita 
Károly: „Kalapomon nemzetiszín rózsa” 
és „Esik eső karikára” című színjátéka. 
Ezekben különösen kitűntek: Besenyei 
Teréz, Magó Pál, Rab Ilonka, Sz. Kovács 
Mariska, Kele Teréz és B. Kovács József. 
Szerepelt még: Kovács Erzsébet, Faragó 
Ferenc és Mihály, S. Tóth István, Gulyás 
Rózsi, Kiss Ferenc és Juliska és B. Ko-
vács Pál. Vágó János gazdaköri elnök a 
leventékhez intézett beszédet, amelyben 
azokat hazafias kötelességük teljesítésé-
re buzdította és a levente szó történelmi 

jelentőségét ismertette. Ezután a levente 
ifjak elvonultak a nemzeti színű zászló 
előtt, és a „Hiszekegy” eléneklésével be-
fejeződött az ünnepély. Este 80 terítékes 
vacsora volt, melyen több beszéd hang-
zott el, mely mind méltó volt a nagy ün-
nephez. Közóhajra Koch Ferenc tanító az 
ünnepély műsorát f. hó 18-án, vasárnap 
megismételte.”

A lelkesedés valódi volt, nem szalma-
láng. S persze, közben felnőtt egy új diák-
nemzedék is. Tíz évet lapozva a nevezett 
újságban, 1937-ben ezt olvashatta a kö-
zönség: „Hazafias ünnepély Felsőszent-
királyon. A Felsőszentkirályi Gazdakör 
megünnepelte március 15-ét. Vágó János 
elnök és Vecsei Sándor mondtak hatásos 
beszédeket, ügyesen szavalt Utasi Maris-
ka, Utasi Ilonka, Kele Zsófika, Polyák 
Ilonka, Utasi Balázs. Az ünnepély után 
nyolcvanterítékes vacsora volt.”

1938-ban ez a kis hír látott napvilágot 
a lap hasábjain: „Felsőszentkirály március 
15-iki ünnepsége. Felsőszentkirály népe 
szép keretek között ünnepelte meg 1848. 
március 15-ét. Az iskolában Bíró János ta-
nító, Vágó János gazdaköri elnök mondtak 
beszédeket. A műsorban ügyesen szerepel-
tek: Vörös Magdolna, Széll Lajos, Utassy 
Antal, Marsa Gábor, Bárány Eszter, Utassy 
Mária, Dugár Lajos és Utassy Ferenc. Este 
a gazdakörben gyűlt össze a puszta gazda-
társadalma, Vágó János gazdakori elnök, 
Bíró János tanító tartottak szép beszédeket, 
szerepeltek még: Utassy Ilonka, Utassy 
Balázs, Kiss Ferenc, Czira Balázs és Utas-
sy Gábor. Utána vacsora volt.”

A nemes ünnepségek mellett sok 
egyéb érdekesség is történt még Felső-
szentkirályon, közöttük talán a legvi-
dámabbról, a leginkább mosolyra fa-
kasztóról eképpen hírelt a Kecskeméti 
Közlöny, 1927. szeptember 21-ei száma:  
„Népmulatság Szentkirályon. A Felső-
szentkirályi Gazda és Olvasókör folyó 
hó 11-én délután nagysikerű népmulat-
ságot rendezett. A kitűnően megrendezett 
mulatság külön érdekessége volt a női és 
férfi szépségverseny, amelynek nyertesei: 
1. Kok Ilonka, 2. Vaja Mariska, 3. Utasi 
Mariska, a férfiak közül 1. Füle Kovács 
Lajos, 2. Utassi János, 3. Székely Balázs. 
A rendezőség ezúton mond köszönetet a 
mulatságon megjelenteknek, a csőszle-
ányoknak a szép díszítésért, továbbá a 
felülfizetésekért.”  Eddig is tudtuk, hogy 
eleink bátrak és szorgalmasak voltak, de 
eszerint szépek is. 

Békesség veletek! A kő marad. A Gaz-
dakör emléke is.

--bor--
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Szeretettel közlöm az előttünk 
álló időszak liturgikus programjait.

Április 7-én, Nagyböjt 5. vasár-
napján megtartható a templomban 
lévő feszületek és képek letakarásá-
nak szokása, mely esetben a feszüle-
tek letakarva maradnak a nagypénte-
ki szertartás végéig, a képek pedig a 
húsvéti vigília kezdetéig. 

Április 14-én lesz Urunk Szenve-
désének Vasárnapja, másik nevén Vi-
rágvasárnap. Az Egyház megünnepli 
Krisztus Urunk Jeruzsálembe való 
bevonulását. A mise előtti körmenet-
tel emlékezünk meg erről és barka-
szenteléssel. A passiót is ez alkalom-
mal különböző szereposztásban lehet 
elvégezni. 

Április 15-én kezdődik a nagy-
hét. Nagycsütörtök esti szentmisével 
megkezdi az Egyház a Húsvéti Szent 

Háromnapot és megemlékezik az 
utolsó vacsoráról, amelyen Krisztus 
azon az éjszakán, amelyen elárulta-
tott, szeretetből övéi iránt, a kenyér 
és a bor színe alatt testét és vérét 
ajánlotta fel az Atyának, az aposto-
loknak ételül és italul adta, s nekik 
és utódaiknak a papi hivatalban azt 
a megbízást adta, hogy azt mint ál-
dozatot ajánlják fel. Nagypénteken 
szigorú böjtöt tartunk, melyet java-
solt Nagyszombatra is kiterjeszteni, 
hogy az Egyház emelkedett és ki-
tárult szívvel érkezzék az Úr feltá-
madásának örömébe. Teljes búcsút 
nyerhet az a hívő, aki áhítattal részt 
vesz nagypénteken a liturgiában és a 
kereszt imádásában és elvégzi a ke-
resztutat, vagy amikor a Szentatya 
végzi a keresztutat, televízión vagy 
rádión, vagy világhálón keresztül lé-

lekben áhítattal csatlakozik hozzá.
Április 20-án, Nagyszombaton 

elvégezzük sötétedéskor a vigília mi-
sét, amely már húsvéti mise és kör-
menetet tartunk. 

Április 22-én lesz Húsvéthétfő.
Április 28-án Az Isteni Irgalmas-

ság Vasárnapja, és egyben könyör-
günk a jó termésért. 

Május 1-én Szent Józsefet ün-
nepeljük, és motoros áldást tartunk, 
melyre ez éven már más települések-
ről is várjuk kedves felebarátainkat 
közös imádságra, hogy az utazások 
biztonságosan végződjenek. 

Minden kedves testvéremnek 
szép ünnepeket kívánok, nyugodt 
készülődést és valóban Isten áldását 
a mindennapokra.

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!

2019. március 23-án, a kecskemé-
ti Piarista Általános Iskola Czollner 
téri intézményében került megrende-
zésre a Kecskemét városi és Kecske-
méti Esperes kerületi szellemi hittan-
verseny. 

A városi és esperes kerületi for-
dulóban közel 160-an vettek részt. 3 
korcsoportba: 5-6. osztály, 7-8. osz-
tály és középiskolás korcsoportban, 
egyéni és csapat kategóriában méret-
tek meg a versenyzők. Téma minden 
korosztálynál Lukács evangéliuma 
volt, a nagyobbaké kiegészült a Já-
nos evangéliumából való Eucharisz-
tikus beszéddel.

Szentkirályról két csapat indult 
a versenyen: „Szentkirályi Tanít-
ványok” csapatnévvel az 5-6. osz-
tályosok, valamint a „Szentkirályi 
Szent István Csapat” tagjai a 7-8. 
osztályos korcsoport kategóriájá-

ban. Mindkét csapat nagy sikerrel 
szerepelt a versenyen: az 5-6. osztá-
lyosok IV., a 7. osztályosok az elő-
kelő II. helyen végeztek. Név szerint 
a következő hittanos tanulóknak jár 
a dicséret: Bimbó Eszter, Hunyadi 

Réka, Kutasi Ferenc (5-6. osztály), 
valamint Bimbó Ferenc, Hunyadi 
Miklós, Kókai Szabó Gréta (7. osz-
tály).

 Köszönjük a kitartó munkát és a 
szülők támogatását!

Hittanverseny
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„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, 
semmit sem ér a ti hitetek.” 
(Pál első levele a Korintusiakhoz 
15: 17.)

Egyesek azt mondják, hogy mi-
vel az evangéliumokat két-három-
száz évvel az események után írták, 
az elbeszélést vagy meghamisítot-
ták vagy megszépítették.

A régészet azonban ennek ellen-
kezőjét bizonyítja. Manapság már 
tudjuk, hogy az evangéliumokat 
valóban azok a szerzők írták, akik-
nek a nevét viselik, és a feltáma-
dásról szóló tanúságtételük ugyan-
arra az évtizedre datálható, amikor 
az megtörtént, tehát nem volt idő 
legendák kialakulására.

Vannak, akik azt állítják, hogy 
a tanítványoknak látomásaik vagy 
hallucinációik voltak, mert Krisz-
tus megígérte, hogy feltámad a ha-
lálból, és ők teljes mértékben erre 
számítottak.  A hallucinációk tör-
ténetében azonban még soha nem 
volt olyan eset, amikor ötszáz kü-
lönböző hátterű ember ugyanazt a 
látomást látta volna egyszerre.

És mi a helyzet a két emmausi 
tanítvánnyal, akik az úton talál-
koztak Krisztussal a feltámadás 
után, együtt mentek vele, sőt együtt 
is vacsoráztak vele (ld. Lukács 
24:13)? Talán ők is hallucináltak? 
Amikor Péter pünkösd napján erről 
a „nagy hallucinációról” prédikált, 
mindössze tíz percnyire volt a sír-
helytől (ld. ApCsel 2:24). Ezrek 
hittek neki, míg mások, akik hallot-
ták, nem hittek. Egyetlen embernek 

sem jutott eszébe, hogy odasétáljon 
és megnézze?

A partvonalak mentén lévő vi-
lágítótornyok a hajók biztonságát 
szolgálják, fényük azonban oda-
vonzza a madarakat is, melyek be-
lerepülnek és megsebesülnek vagy 
elpusztulnak. Hasonló helyzet-
ben vannak azok is, akik tagadják 
Krisztus feltámadását.

A Nagy Huodini megígérte, 
hogy visszatér a halálból és be-
szél a barátaival. Voltak, akik mé-
diumok segítségével próbáltak 
meg üzenetet kapni a síron túlról 
– de nem kaptak! Egyetlen személy 
volt, aki megígérte, hogy feltámad 
a halálból, és ígéretét meg is tartot-
ta: Jézus!

Azért tette ezt, hogy minket 
Isten igaznak tekinthessen. A bib-
liai időkben az ületi ügyeket nem 
bonyolították túl. A vevő letette a 
kívánt összeget, az eladó pedig fel-
vette, és ezzel a dolog el volt intéz-
ve.

Nagypénteken Jézus letette az 
árat, húsvétvasárnap pedig Isten 
felvette, és ezzel az üdvösség ki lett 
fizetve. A feltámadás legnagyobb 
bizonyítéka a megváltozott életek 
szerte a világban. Az énekíró ezt 
így fogalmazta meg:”Kérded, hon-
nan tudom, hogy él? Mert él a szí-
vemben!”

Az egyik utolsó megjelenése-
kor, ami a Jelenések könyvében 
van feljegyezve, Jézus kijelentette: 

„én vagyok az első és az utolsó és 
az élő: halott voltam, de íme, élek 
örökkön-örökké” (Jelenések 1:17-
18); ő mondta ezt is: „aki él, és hisz 
énbennem, az nem hal meg soha” 
(János 11:26).

Krisztus ma ott áll a szíved ajtaja 
előtt, és zörget: „ha valaki meghall-
ja a hangomat, és kinyitja az ajtót, 
bemegyek ahhoz, és vele vacsorá-
lok, ő pedig énvelem” (Jelenések 
3:20).  Ha nem ismered Krisztust 
személyesen, mint Megváltódat, 
akkor nincs reményed sem e földi 
életre, sem az ezutánira. Krisztus 
feltámadása az egyetlen reményed. 
Enélkül nem várhatsz semmit a jö-
vőtől, csak egy gödröt a földben 
Ezért ma bánd meg bűneidet, és 
bízz benne, aki meghalt és feltá-
madt érted! (Mai Ige)

REFORMÁTUS ÉLET

Alkalmaink: 

• Ifi – április 11. és 25-én 17 
óra
• Virágvasárnapi családos 
Istentisztelet – 10 óra
• Nagycsütörtöki alkalom 
– 18 óra
• Nagypénteki alkalom – 18 
óra
• Húsvétvasárnapi Istentisz-
telet úrvacsorával – 10 óra
• Húsvéthétfői Istentisztelet 
úrvacsorával – 10 óra
• Gyülekezeti kirándulás 
– április 28.vasárnap 

Feltámadás: elmélet vagy igazság?
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ÓVODAI ÉLET
Február első két hetében az egészség-betegség téma-

körét jártuk körbe. Ez alkalomból hívtuk meg a Palinta 
társulat Zöldségcirkusz című zenés produkcióját, mely-
nek keretében játékos formában ismerkedhettünk meg a 
különböző zöldségekkel.

Február 13-án Kecskeméten jártunk a Ciróka Báb-
színház soron következő Babaróka című előadásán. 
Előtte végigsétáltunk a piacon, megkerestük a Zöldség-
cirkuszban megismert zöldségféléket, vásároltunk is né-
hány darabot, hogy visszatérve az óvodába megkóstol-
hassuk őket.

Február végén tartottuk farsangi mulatságunkat ha-
gyományosan két napon: szerdán elűztük a telet, eléget-
tük a kisze bábot, közös táncmulatsággal vigadtunk; 
csütörtökön jelmezeinket öltöttük magunkra és mutattuk 
meg azokat a másik csoportokban. Tréfás ügyességi játé-
kokkal színesítettük a délelőttöt.

A Nőnap alkalmából a fiúk egy-egy szál virággal kö-
szöntötték a lányokat!

Márciusban mi is megemlékeztünk hőseinkről, az em-
lékműnél saját készítésű nemzeti színű zászlóinkkal, tu-
lipánjainkkal és szívecskéinkkel róttuk le tiszteletünket.

A középső-és nagycsoportokban e témakörben tartot-
ták éves szokásos nyílt napjukat, melyen a szülők kicsit 
betekintést nyerhetnek a hétköznapjainkba. 

Ádámné Erika

A víz világnapjával kapcsolatosan szerveztük öko he-
tünket.  Erre készülve a szülők gyermekeikkel közösen 
készíthettek alkotásokat a víz témakörében. Nagyon sok 
színes kép készült, az igyekezetet egy-egy emléklappal 
díjaztuk.
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Másodszor került 
megrendezésre a Szent-
királyi Általános Iskolá-
ban a Szentkirály-Kék-
kúti Ásványvíz Kft. víz 
világnapi rendezvénye. 
Játékos foglalkozáso-
kon, üzemlátogatáson 
vehettek részt a gyere-
kek, és finom ebédre is 
hivatalos volt mindenki.  
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Zsámboki Anna 
tankerületi igazgató asszony is. Köszönjük ezt a lehetőséget 
és a szép napot a szervezőknek!

A VÍZ VILÁGNAPJA 2019. Óvodások látogattak
az iskolába

Már hagyomány a szentkirályi iskolában, hogy tavas-
szal meglátogatják leendő tanító nénijüket és osztály-
termüket a nagycsoportos óvodások, a szülők pedig egy 
tanórán is részt vehetnek. Az idén Bors Edina tanítónő a 
4. osztályosokkal fogadta a vendégeket. A játékos fog-
lalkozáson együtt dolgoztak az óvodások és a negyedi-
kesek.

Újabb szentkirályi siker
az UNIVER 24 úszófesztiválon

2019. március 9-10-én rendezték meg Kecskeméten az 
UNIVER 24 úszófesztivált, melynek díszvendége Hosszú Ka-
tinka olimpiai bajnok volt.  Az oktatási intézmények között 
„mozgósítási versenyt” hirdettek, amelyen a szentkirályi isko-
la a kis iskolák kategóriájában 104 benevezett úszóval ismét 
I. helyezést ért el. Megőrzött jó hírnevünk mellé 150.000.- Ft 
értékű Alföld vásárlási utalványt nyert intézményünk az idén 
is. Ezúton köszönöm meg a lelkes szentkirályi szülők és gye-
rekek részvételét és együttműködését!

Baukó Ferenc testnevelő

Az utalvány átadója, Avramucz Attila, és az átvevők Katz-
né Almási Zsuzsanna iskolaigazgató, és Szabó Gellért pol-
gármester.

ALAKZATOK A ZENÉBEN
Március 22-én ezzel a címmel tartott rendhagyó órát 

az iskolában Fülei Balázs zongoraművész és Polgár 
Botond szobrászművész. Bármilyen hihetetlen, a kör, a 
négyzet, vagy a csillag nemcsak a képzőművészetben je-
lenik meg, és ismerhető fel, hanem a zenében is. 

Fülei Balázs bemutatta, milyen jól vissza tudja adni 
a Kijevi kapu harangjainak hangját egy zongoradarab. 
Mutatott még több reneszánsz utcaképet is, melyek han-
gulatába belecsöppenhettünk egy-egy zongoramű halla-
tán. Fülei Balázs Liszt, Muszorgszkij, Debussy műveiből 
játszott részleteket. A szobrász szintén bemutatott sokféle 
formát a képzőművészetben. Bemutatta szobrait, műveit, 
hogy hogyan lesz egy kőtömbből kész alkotás. 

Az előadás végén több kérdés is elhangzott a gyere-
kek részéről, többek között az is kiderült, hogy nagyon 
sok idő, mire valakiből szobrász lesz. Sok gyakorlás, 
rajzolás, festés, agyagozás, tanulás előzi meg ezt a fo-
lyamatot. Igaz ez a zenészre is... gyakorlás, gyakorlás, 
gyakorlás! 

Varga Józsi 5. osztályos érdekes kérdést tett fel: elő-
fordul-e a művészekkel is, hogy a nagyon jónak gondolt 
elképzelés a megalkotása után már nem is tetszik annyi-
ra.

Erre Polgár Botond válasza: „A fejben az elképzelés 
mindig több, mint ami megvalósul.”

Köszönjük a művészek munkáját, Olajos Istvánnak, a 
lakiteleki iskola igazgatójának pedig a lehetőséget.

KAZS
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Darts Diákolimpián jártunk
A Kiskőrösön megrendezett re-

gionális Darts Diákolimpián újra 
megmutattuk, hogy még mindig tu-
dunk új és új lehetőségeket nyújtani 
azoknak a szentkirályi gyerekeknek, 
akik nemcsak a hagyományos sport-
ágak iránt érdeklődnek. Különösen 
alkalmas a darts arra, hogy azok is 
sportsikerhez jussanak, akik esetleg 
más mozgásformában nem tudnak 
kiemelkedőt alkotni. A megmérette-
tésre 23 diákkal érkeztünk, amivel 
alaposan bővítettük az indulók szá-
mát. Nagyon jó körülmények között 
rendezték a regionális döntőt. Gyere-
keink ki is használták, hogy sok tábla 
állt rendelkezésre a gyakorlásra, ver-
senyzésre. 

Miután a kiskőrösi körzeti dön-
tőn szépen szerepeltek a gyere-
kek,  kíváncsi voltam arra, hogy 
országos szinten „mit ér a tudásuk”. 
Budapestre, az Országos Diák-
olimpia országos döntőjére ér-

kezve, először bemelegítettük a 
nyilainkat, majd a 28 táblás küzdő-
téren megkezdődtek a küzdelmek! 
Szépen dobálgattak a gyerekek, 
de a legtovább jutó tanulónk is 
„elvérzett” a legjobb 8 között! 
Mivel vigaszágas volt a lebonyo-
lítás, ezért mindenki tudott leg-
alább két mérkőzést játszani (akkor 
esett ki valaki, ha kétszer kikapott) 

A legtovább Pusztai Gergő (3 győ-
zelem/2 vereség) jutott, aki 5 mér-
kőzést is tudott játszani, de Pusztai 
Marci, Gulyás Bíborka és Nagy Noel 
is 4 meccsig jutott (mind a hárman 
2 győzelem/2 vereséggel zártak). 
Mindenki becsülettel küzdött, nyu-
godtan elmondhatjuk, hogy isko-
lánkban darts-láz ütötte fel a fejét! 

Baukó Ferenc 

Ismét felelőtlen emberek ál-
tal szétszórt, szándékosan eldobált 
hulladékgyűjtési országos akcióhoz 
csatlakoztunk. Felnőttek, gyerekek 
gyűjtötték közterületeken, utak men-
tén a szemetet. Összesen 140 zsák-
kal futotta az aznapi teljesítmény. 
Rengeteg az egyszer használatos 
műanyag csomagoló, melyeknek 
lebomlási ideje akár több száz év. 
Az, hogy esetleg felaprózódik, nem 
jelenti azt, hogy lebomlott. Meg kell 
tanulni környezettudatosan élnünk, 
tehát ne dobjuk el a szükségtelen, fe-
lesleges dolgokat. Vegyük igénybe a 
hulladékgyűjtő edényeket.

-szerk-

TE SZEDD!

Tudnivalók
A FÓKUSZ TAKARÉK mobilankár szolgáltatása elindult! Keresse bizalommal csütörtök délelőttönként 
Fenes Máriát a Faluházban! Pénz be- és kifizetés kivételével számos banki ügyben segítségnyújtás (szám-
lavezetés, biztosítás, elektronikus szolgáltatások, hitelügyintézés).
..........................................................................................................................................................................

A járási ügysegéd április 8-ától csak hétfőnként 8 órától 9.30- óráig várja ügyfeleit a Községházán!



Nemcsak februárra, hanem az év első 
három hónapjára igaz, hogy az anticiklo-
nok voltak az uralkodók időjárásunkban. 
Ezekre a légköri mozgásokra a leszálló, 
szárító légmozgás jellemző, gyakorlati-
lag lehulló csapadék nem képződik. A 
furcsaság ezekben a légmozgásokban 
az, hogy az óceán felett ritkán képződ-
nek ilyen anomáliák. Szerencsére ezek a 
frontok Közép-Európa fölött elakadtak, 
feloszlottak, és nem sodortak be kon-
tinentális hideg levegőt. Ezek ellenére 
mégis igaz lett az a megfigyelés, hogy 
ilyen esetekben enyhe a tél. Gyakorlati-
lag a talaj alig fagyott meg, lehetőséget 
adva a „migráns” kártevők áttelelésére. 
Ezek a legújabb kártevők a márvány 
poloska, a zöld vándor poloska. A sort 
tovább lehetne folytatni. Újabb kihívás 

előtt a növénytermesztés, hiszen ezek a 
kártevők szívogatásukkal értéktelenné 
teszik növényeket. Gyakorlatilag min-
dent károsítanak. Tarka lesz a paradi-
csom, deformált a paprika, a bab, stb. A 
téli csapadék gyakorlatilag nem elég a 
növények tavaszi megindulásához. Szo-
katlanul korán virágoztak a barackfák, 
és bizony a hónap közepe utáni fagyok a 
termés nagyrészét elvitték. Csapadék 1,5 
mm esett a hónapban, a sokévi átlaggal 
szemben, amely 29 mm. A nyugvó talaj-
vízszint rendkívül mélyre süllyedt.

A fotó a múlt század 70-es évek elején 
készült egy csapadékos tavaszon. A hely-
színre rá lehet ismerni. A képet néhai B. 
Kiss János tsz-elnök készítette, rendelke-
zésre bocsátotta ifj. B. Kiss János.

Vecsei
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MÁRcIUS IDŐJÁRÁSA

Aszalt szilvával töltött csirkemell
Előkészítés: 30 perc. Sütés: 1 óra.
Hozzávalók: 4 csirkemell, 10-15 szelet alma, 16 aszalt szilva, 80 dkg bur-
gonya, 3 nagy vöröshagyma, 16 szelet baconszalonna, 8 nagy alufólialap 
(erős vagy dupla), só, bors, olaj.

Beáztatjuk egy órára legalább a szilvát. A húst szeletté verjük, sózzuk és bor-
sozzuk. Az almát, a hagymát és a krumplit meghámozzuk, vastag szeletekre vágjuk. 
Minden hússzeletbe teszünk két-két szem aszalt szilvát, feltekerjük, majd mindegyi-
ket becsavarjuk két-két szelet baconbe. Elkészítjük a csomagokat: kiolajozzuk a 
fóliát, beletesszük a hústekercset. Minden csomagba rakunk még 4 karika krumplit, 
3 karika hagymát és 4 karika almát. Sózzuk, borsozzuk, kis olajjal megcsurgatjuk. 
Összezárjuk a csomagokat. Jó meleg sütőben háromnegyed órán átsütjük. Kinyitjuk, 
és kicsit rápirítunk. Tálalhatjuk a fóliában is (minden csomag pont egy adag), de 
áttehetjük egy-egy tányérra is.  

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos 

településeken szántót, legelőt, kaszálót 
vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő 
telefon: 06-20/9424-219

* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 
és fél hektár legelő eladó. Érdeklődni a 
70/442-7008-as telefonszámon.

* Szántó Eladó! Szentkirályon négy 
tábla összesen 43,2 ha. Érdeklődni: 06-
30/622-7055

* Villanybojlerek javítása, vízkő-
mentesítése, villanyhálózat felújítása, 
áramfogyasztás ellenőrzése. Kapcsolók, 
konnektorok, lámpatestek-fénycső ar-
matúrák javítása, cseréje. Elérhetőség: 
06 53 358 029, vagy 06 20 928 8334 te-
lefonszámokon.

30 órás kezdő számí-
tógépes tanfolyam indul 
elegendő számú jelentke-
ző esetén. 

Érdeklődni, jelentkez-
ni a könyvtárban lehet. 
A tanfolyam ingyenes. Az 
idősebbeket is várjuk!

Elhalálozott: Tóth Károlyné, 
Csordás Mihály, Kovács And-

rásné (februári halott).
Házasságot kötött: Horváth 
Ferenc István és Steiner Esz-

ter Szilvia 2019. 03. 29.

Anyakönyvi hírek

A Kécske Nyomda Kft.
beindította a
DIGITÁLIS

színes nyomtatást.

Már akár 1 példánytól 
meghívók, szórólapok, pla-
kátot stb. elkészítését vál-
laljuk, akár egy óra alatt.

Tiszakécske, Béke u. 102.
Tel/fax: 0676/441-519

e-mail:
kecskenyomda@gmail.com



FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés ese-
tén lehetséges. A cikkeket lehetőleg elektronikus formában kérjük a szerkesztőség 
címére: sztkhirmondo@gmail.com 
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók 
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiakban 10.- Ft 
szavanként. Nem előfizetőknek 20.- Ft szavanként. A keretes hirdetés az alábbi 
táblázat szerint. Eltérés az előfizetők részére 50% kedvezmény. A hirdetést 
minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árának befizetését a Polgármes-
teri hivatal pénztárában, vagy az újság szerkesztőjénél lehet.  
Hirdetési tarifák
1/1 oldal  230x180 mm 10000. Ft.
1/2 oldal (álló, fekvő) 180x125 mm 6000. Ft.
1/4 oldal (álló, fekvő) 125x90 mm 5000. Ft
1/8 oldal  90x60 mm 3000. Ft.
1/16 oldal  60x45 mm   1000. Ft
A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák. Számlaszám a befizetésekhez: 
11732208-15338246

sZEnTkiRÁLYi HÍRMOndÓ
független közéleti lap

Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály 
Község Önkormányzata. Felelős kiadó: 
Szabó Gellért polgármester, telefon: 
76 597 011, E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu. Felelős szerkesztő: 
Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325. 
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna, 
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres 
Ambrusné, Takácsné Kis Márta, Varjúné 
Széchenyi Marianna, Vörös Boglárka, 
Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi 
Ferenc, Molnár Zsolt plébános, Szabó 
Gellért polgármester. Szerkesztőség 
címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, 
telefon: 06 76 597 011, E-mail: sztkhir-
mondo@gmail.com.
Készül 350 példányban. Nyomda: 
Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 06 
76 441 519, Felelős vezető: Tóth Géza.
További információk a www.szentkiraly.
hu honlapon.

Az 1848 március 15-i szabadságharc kitörésére emlékeztünk

Március 14-én az Aradi vértanúk 
emlékhelyénél óvodásaink, iskolása-
ink közreműködésével emlékeztünk 
a márciusi ifjakra. Az emlékezés ko-

szorúját Szabó Gellért helyezte el az 
emlékhelynél kisdiákok közreműkö-
désével. A himnusz közös eléneklése 
után az óvodások csoportonként az al-

kalomhoz illő dalokat énekeltek, majd 
saját készítésű jelképekkel díszítették 
az emlékmű körzetét.

- szerk -

KEcSKEMÉT FRINGE MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2019.

A Hírös Agóra Ifjúsági Otthon 2019. 
tavaszán XIII. alkalommal rendezte 
meg az alkotó fiatalok összművészeti 
fesztiválját, a Kecskemét Fringet. Több 
napon, több helyszínen, szerkesztett mű-

sorok keretében biztosítottak bemutatko-
zási lehetőséget a 14-30 éves alkotóknak 
minden művészeti ágban: zene, tánc, 
színjáték, film, képző- és iparművészet, 
fotó, stand-up comedy, illetve egyéb, a 

kreativitásra építő műfajokban és szín-
padi megvalósításokban. A Szentkirályi 
Tánccsoport 2 produkcióval mutat-
kozott be a Fesztiválon nagy sikerrel: 
cabaret, Spanyoltánc.


