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Itt a farsang, a bálok, a karneválok, 
az önfeledt mulatozás időszaka. A far-
sang vízkereszttől hamvazószerdáig 
tart. A néphagyományban ez az időszak 
az evésről, az ivásról szólt. Erre jó alkal-
mat adtak a disznótorok, a lakodalmak, 
jelmezes felvonulások, bálok. Legtöbb 
szokás a farsangvasárnaphoz kötődik. 
Az utolsó nap, amelyen még van lehe-
tőség a bőséges evésre, ivásra a hús-
hagyó kedd. A következő nappal már 
kezdődik a húsvétot megelőző negyven 
napos böjt. A farsang jellegzetes étele a 
farsangi fánk, melynek sütéséből ver-
senyt is rendeznek egyes vidékeken. A 
falusi, paraszti, gondolkodás nagyon 
kreatív volt. Mindent kitaláltak, hogy 
legyen alkalom az evésre, ivásra, mula-
tozásra. A Csepel-sziget egyes települé-
sein még ma is szokás asszonybált ren-

dezni, ahova férfi nem teheti be a lábát.  
Szentkirályon a kiterjedt tanyavilágban 
szokás volt a szomszédolás, úgy mond-
ták, megyünk farsangolni. Az 1960-as 
években a művelődési házunkban és a 
„Vágó” körben rendszeresen szerveztek 
farsangi álarcos bált. Ugyancsak divat 
volt a farsangi batyus bál. Jó pár éve 
még a nyugdíjas farsangon volt bohó-
kás állakodalom. Maradt településün-
kön a farsangi táncos bál, a Szentkirályi 
Tánccsoport szervezésében, igazi far-
sangi hangulatban. Ugyancsak példa ér-
tékű az óvodások, az iskolások farsangi 
karneválja banyaégetéssel. Jó lenne, ha 
ez a télűző, tavaszváró hagyomány nem 
veszne a múlt homályába. Csipke Ró-
zsika is felébredt, igaz, hogy egy bátor 
kitartó legény jóvoltából.

v.f.

Óvodánkban mindig nagy 
hangsúlyt fektettünk a ma-
gyar népi kultúra ápolására. 
Most már hagyománynak 
mondható az, hogy január-
ban egy egész hétig kiemel-
ten kezeljük ezt a témakört. 
Kimagaslóan fontosnak 
tartjuk a magyar népmesék 
megismertetését. Januárban 

28-án mesemondó délelőt-
töt rendeztünk, amit „A két 
kicsi bocs meg a róka” című 
mese bábozásával indítot-
tunk, majd a Cica és a Maci 
csoportból Darányi Botond, 
Bimbó Márton, Molnár Jáz-
min, Csikós Brigitta, Göblyös 
Ádám, Bimbó Kiara, Bimbó 
Jázmin, Bimbó Levente, Kö-
teles Roland, Kovács Jázmin 
adták elő az otthon megtanult 
mesét. Mindannyian ajándék 
mesekönyvvel és egy em-
léklappal mehettek haza. A 
másnap délután Tiszakécskén 
megrendezett mesemondó 
délutánon – ahová a környék-
beli óvodákból érkeztek a 
gyerekek – Köteles Roland, 
Bimbó Kiara és Bimbó Jáz-
min képviselték nagy sikerrel 
óvodánkat.

Durgóné Benkő Babett

FARSANG 

 A magyar népi kultúra
hete az óvodában

Vidor Miklós: Bolond-bál 
Bolond bálban jártam az este, 
a szamárral táncolt a kecske. 
Három majom húzta a nótát, 
vasvillával ettek szamócát. 
Be is csípett egy-két legényke, 
lisztes zsákot húztak a pékre. 
hordón lovagolt egy bohóc ott, 
kék füles dinnyével golyózott. 
Nyúlfi elől iszkolt a róka, 
fején árvalányhaj paróka, 
víg paprikajancsi dobolt rám! 
Ilyen volt a híres bolond-bál! 
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A képviselő-testület 2015. február 
23-án tartotta ülését. Az ülésen minden 
képviselő jelen volt.

Az első napirendi pontban a testület 
zárt ülésen tárgyalt szociális tárgyú ké-
relmet, melynek során 1 fő ápolási díjá-
nak megszüntetéséről döntöttek.

Ezután dr. Lajos Krisztina jegyző 
tájékoztatta a testület tagjait a belső el-
lenőr 2015. évi vizsgálati jelentéseiről, 
és felkérte Molnár István belső ellenőrt 
szóbeli kiegészítésre.

A vizsgálat során három terület 
elemzése történt meg: a civil szerve-
zetek önkormányzati támogatása, az 
állami támogatások igénylésének sza-
bályszerűsége és a közfoglalkoztatásra 
felhasznált állami támogatás és a költ-
ségek viszonya.

1. A civil szervezetek támogatásának 
tanulságait összefoglalva megállapítha-
tó, hogy a támogatásban részesült szer-
vezetek, illetve a támogató nem teljes 
mértékben követték a jogszabályi elő-
írásokat, de a támogatás rendben lezaj-
lott. A belső ellenőr jelezte, hogy az ön-
kormányzat csak külön rendelet keretén 
belül, mindenkor támogatási szerződés 
megkötésének előfeltételével nyújthat 
támogatást civil szervezeteknek. 

2. Szabályszerűségi vizsgálat folyt 
annak ellenőrzésére, hogy az intézmé-
nyekben az állami normatíva igénylé-
sek jogszabályra alapozottak-e, továbbá 
helyes-e a bizonylati munka.

Az Általános Iskola és Zeneiskola, 
valamint a Napközi Otthonos Óvoda 
kedvezményes gyermekétkeztetése, a 
szociális étkeztetés, a házi segítség-
nyújtás, és a tanyagondnoki szolgá-
latok feladatellátása során keletkezett 
bizonylatok és nyilvántartások vizs-
gálatának tapasztalatait összefoglalva 
megállapítható, hogy az ellenőrzött te-
vékenységeket szakszerűen végzik az 
alkalmazottak, azonban a házi segítség-
nyújtás, valamint a szociális étkeztetés 
bizonylati munkáját a jövőben nagyobb 
körültekintéssel kell vezetni.

3. A közfoglalkoztatásra felhasznált 
állami támogatás és a költségek viszo-
nyát pénzügyi ellenőrzés módszerével 
vizsgálta a belső ellenőr. 

Az önkormányzat 2014. évben szá-
mos hatósági szerződést kötött a téli 
közfoglalkoztatási program keretében. 
– 6 fő egyéb egyszerű építőipari foglal-
koztatott dolgozó,

– 4 fő segédmunkás,
– 5 fő egyéb egyszerű ipari foglalkozá-
sú,
– 3 fő parkgondozó,
– 4 fő egyéb takarító és kisegítő,
– 3 fő egyéb, máshová nem sorolt egy-
szerű szolgáltatási és szállítási foglal-
kozású kisegítő,
– 6 fő mezőgazdasági segédmunkás, 
konyhai kisegítő, élelmiszertartósító,
– 5 fő parkgondozó,
– 10 fő egyéb takarító, konyhai kisegítő, 
egyszerű mezőgazdasági foglalkozású
– 2 fő segédmunkás (szemétgyűjtő, ut-
caseprő).

Ebben a tárgykörben kimutatásokra 
alapozottan, konkrétabb elemző munkát 
tudott végezni arra vonatkozóan, hogy a 
közfoglalkoztatottak alkalmazása ered-
ményes-e, hatékony-e, gazdaságos-e. 
Külön elemezte a településüzemeltetés 
és a közétkeztetés területét.

Az elemző munka eredményének 
bemutatása kapcsán kiemeli a jelentés, 
hogy a közfoglalkoztatottak irányítása, 
feladatellátása, és az elvégzett munkák 
ellenőrzése magas színvonalon képzett 
és rendkívül alapos munkát végző sze-
mély kezében van, mely önmagában 
is garancia az eredményességre, haté-
konyságra, és gazdaságosságra. Ennek 
tárgyi bizonyítékaként hozza fel a sza-
bad földterületeken történő zöldség, fű-
szernövények, stb. termesztését, mely-
hez gyakorlatilag csak a vetőmagot kell 
megvásárolni. 

Az is helyes gyakorlat, hogy az élel-
miszer-nyersanyagok beszerzési költ-
ségeinek csökkentése érdekében úgy-
nevezett „Szedd magad” mozgalomban 
gyümölcsöt szednek a közfoglalkozta-
tottak, de a saját termelésű zöldségfélék 
is jelentős megtakarítást eredményez-
nek a költségcsökkentésben.

Az ellenőrzési jelentésben megfo-
galmazott tapasztalatokat összefoglalva 
megállapítható, hogy a közfoglalkozta-
tottak alkalmazása magas színvonalúan 
és körültekintően történik.

A közfoglalkoztatottakkal kapcsola-
tos bizonylati munkát szakszerűen vég-
zik, ugyanakkor az élelmiszertermelés, 
és a felhasználás, illetve az élelmezés-
ben történő hasznosítás bizonylati mun-
káját javítani kell. Kimutatta ugyanak-
kor a vizsgálat, hogy a közétkeztetésben 
számszerűsíthető a jelenlegi gyakorlat 
haszna, hiszen a megtermelt, illetve a 

helyi termelőktől kedvező feltételekkel 
vásárolt nyersanyagok beszerzési érté-
ke és a piaci ár között közel 700 ezer 
forint a különbség.

A polgármester elismeréssel nyug-
tázta a belső ellenőr segítő kritikáit, és 
külön megköszönte a közfoglalkozta-
tott munkások tevékenységét, az irányí-
tásukat végző Kovácsné Lázár Ilonán 
keresztül. Kérte, hogy a közétkeztetés-
be a helyi őstermelők termékeit felhasz-
náló évtizedek óta folytatott gyakorlat 
továbbra is fennmaradjon, mert ennek 
nemcsak élelmezési, vagy takarékossá-
gi, hanem közösségépítő jelentősége is 
van. 

A harmadik és negyedik napirendi 
pontban a képviselő-testület a Szerveze-
ti és Működési Szabályzatban, továbbá 
a gyermekvédelmi pénzbeli és szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló rendeletben kisebb módosítások-
ról döntött. 

Ezután a településfejlesztő múlt évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót vi-
tatta meg a testület. Az elmúlt évben 
Szentkirályon is lezárultak az előző 
években indított pályázataink, au elszá-
molások is a végén tartanak. Új pályázat 
kevés indul, azonban költségvetési kon-
dícióinknak köszönhetően több esetben 
tudtunk önálló fejlesztéseket, felújítá-
sokat elkezdeni, így több helyen zajlott 
önkormányzati építkezés (Művelődési 
Ház, Egészségház, konyha felújítása, 
kemenceépítés, térburkolókő-gyártó 
szín építése, iskola tetőcseréje, faapríték 
tároló létesítése), illetve beszerzés (VW 
mikrobusz, Skoda Yeti, vibrációs lapzö-
mítő, Komatsu kotrógép).

Új elemként megerősödött a köz-
munka szerepe, mely új feladatokat (pl. 
közfoglalkoztatás kulturális területen), 
más megközelítést és szép eredménye-
ket hoz mindennapi életünkbe. Úgy 
tűnik ez a tendencia 2015-ben is fenn-
marad, sőt erősödik, és még több fog-
lalkoztatottra, szerteágazóbb tevékeny-
ségre kell felkészülnünk.

A sikeres pályázatírói tevékenység-
nél kiemelten fontos az információszer-
zés, a kidolgozásnál pedig a többféle 
szakismeret, melyek igazán csapatban 
végezhetők hatékonyan. Ezért volna 
hasznos, ha egy-két fiatal szakember 
az előttünk álló fejlesztési időszak be-
ruházásainak előkészítésében már most 
részt tudna venni.

A képviselő-testület januári ülésén történt
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2015-ben várhatóan rövidesen ko-

moly pályázati hullám indul meg. En-
nek fő vonulata eddigi információink 
szerint a gazdaságfejlesztés lesz, az ön-
kormányzatoknak lényegesen kevesebb 
közvetlen fejlesztési forrás jut. Mivel a 
gazdaságfejlesztés nem elsősorban fa-
lusi és önkormányzati terület, egyelőre 
keressük azokat a kapcsolódási pon-
tokat, hogyan tud Szentkirály ebből a 
legtöbbet profitálni. Új pályázati rend-
szerek és eljárások vannak születőben, 

mely részünkről is új megközelítést, ed-
dig nem alkalmazott megoldásokat tesz 
szükségessé.

Pályázati tanácsadásért is többen 
megkeresték településfejlesztőnket 
(összesen 20 alkalom), két szakdolgo-
zat elkészítésében működött közre, az 
önkormányzat által elnyert pályázatok 
végösszege pedig 66.460 ezer forint. 
Ezen felül vannak a Vágó János Gaz-
dakör és a Szentkirályért Közalapít-
vány együttműködésében elnyert pá-

lyázatok. A polgármester elismerően 
méltatta Kutasi Ferenc kiváló tevé-
kenységét.

Hatodik napirendi pontban esett szó 
a mezőőri szolgálatról, útépítésről, fecs-
keházi lakások bérleti kiírásáról, éves 
munkatervről. 

A mezőőri szolgálathoz pályázatot 
hirdet az önkormányzat, melyet közzé-
tesz a kozigallas.hu honlapon, illetve a 
falu hirdetőtábláin és a Hírmondó ha-
sábjain is. 

 SZMK-bál – keringővel

Köszönjük a támogatást!
A Szentkirályi Általános Iskola Szü-
lői Munkaközössége január 17-én 
rendezte hagyományos pótszilvesz-
teri bálját. Az idén vacsorás bállal 
lepték meg a szülők a vendégeket, 
és talán ennek is volt köszönhető 
az óriási érdeklődés. Ezúton mon-
dunk köszönetet mindenkinek, aki 
részvételével, tombola felajánlásá-
val vagy pártolójegy vásárlásával, 
illetve a szervezésben és főzésben 
nyújtott segítségével hozzájárult a 
bál sikeréhez.

Köszönettel: iskolai SZMK
és iskolai tantestület

Az iskolai szülői munkaközösség által szervezett bálon az idén is a legszebb és 
legkedvesebb esemény a 8. osztályosok keringője volt. A báli ruhákban csodásan 
mutattak fiataljaink. A táncot az idén is Takácsné Kis Márta tanította be.

Február 2. Gyertyaszentelő napja, ne-
vezetes időjárás jósoló nap. Ha derült 
az idő és a medve kijön a barlangjá-
ból, meglátja az árnyékát, visszavonul, 
mert még sokáig tart a tél: tartja a régi 
népi bölcsesség.
Február 4. Rák ellenes világnap. Ha-
zánk vezető helyet foglal el a dagana-

tos betegségek következtében történt 
halálozások számát illetően.
Február 14. Bálint napja, a szerelmesek 
napja. Ilyenkor virággal, ajándékkal illik 
meglepni szerelmünket, kedvesünket.
Február 19. Zsuzsanna napja. A régi 
népi megfigyelés szerint ekkor már 
megszólalnak kedves énekes madara-

ink, a pacsirták. Sajnos egyre kevesebb 
van a kedves madárból. Egyes orszá-
gokban vadásszák lőfegyverrel, fogják 
hálóval. Állítólag a nyelvéből készíte-
nek ételt, valószínű, hogy babonából, 
hogy szebb legyen a hangjuk.
Február 24. Jégtörő Mátyás napja: ha 
nem talál, csinál – tartották régen.

Nevezetes napok februárban
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GAZDASÁGI PROGRAM 2014 – 2019.
Képviselő-testületünknek már-

ciusig el kell fogadnia a település 
2019-ig szóló Gazdasági Programját. 
Szeretnénk azonban ezt a programot 
szélesebb körben is ismertté tenni, a 
lakosság véleményét kérni a szükséges 
fejlesztések tekintetében. Közreadok 
most tehát egy kivonatot, mely tar-
talmazza a tervezett program eszköz-
rendszerét és tervezett projektjeit:

A gazdaságfejlesztés lehetséges 
témakörei és eszközei:

A helyi gazdaság humán, pénzügyi 
vagy infrastrukturális eszközökkel 
egyaránt fejleszthető. A leghatéko-
nyabb, ha minél több eszközt és mód-
szert alkalmazunk, amelyek egymásra 
épülve egy következetes programmá 
álnak össze. 

1. Közösségfejlesztés: jól működő 
gazdaság erős helyi közösséget felté-
telez és fordítva, az erős helyi gazda-
ság a helyi közösséget is építi. A helyi 
közösség bevonása: a nyilvánosság 
biztosítása, helyiek megszólítása, tájé-
koztatás.
• klubok, kézműves körök
• adott témakör köré szervezett közös-
ségi rendezvények
• sporttevékenység
• életmód-, életvezetési tanácsadás

2. Helyi termékek előállítása és 
értékesítésének fejlesztése: célja a la-
kossági ellátás, termékfejlesztés, helyi 
potenciálok fejlesztése.
• mezőgazdasági termékek: termelői 
piac, helyi termék adatbázis, háztól, út 
menti standról értékesítés, helyi bolt, 
házhoz szállítás, helyi termék feszti-
válok
• kézművesség, kisipar: pl. kályhaépí-
tés, kosárfonás, háztartási gép javítás, 
fafaragás, ruhakészítés, stb.
• helyi kiskereskedelem, szolgáltatá-
sok: pl. élelmiszer, vegyesbolt, cuk-
rászda, fodrász
• marketing eszközök: helyi márka, 
védjegy

3. Vállalkozások fejlesztése: di-
rekt gazdaságfejlesztés
• infrastrukturális környezet: iparterü-
letek, ipari park, inkubátorház
• vállalkozási ismeretek
• szolgáltató és tanácsadó tevékeny-
ségek: vállalkozói adatbázis, vállal-
kozásfejlesztési fórumok, vállalkozói 
hírlevél, pályázati források

• üzleti környezet: helyi szabályozások, 
rendeletek, településrendezési terv

4. A helyi gazdaság pénzügyi ösz-
tönzői: elsősorban induló vállalkozá-
soknak
• közösségi hitel alap
• helyi befektetési alap
• iparűzési adó kedvezmények
• pénzhelyettesítő és cserekereskedel-
mi rendszerek

5. Helyi gazdasági együttműkö-
dések: közös előnyök felismerése
• erőforrások egyesítése
• kapacitások (pl. marketing, raktáro-
zás, kutatás-fejlesztés) egyesítése
• szövetkezeti forma elterjesztése

6. Az önkormányzat gazdasági 
tevékenységei: akár projektcégeken 
keresztül is
• önkormányzati vállalkozások mű-
ködtetése
• önkormányzati beruházás megvaló-
sítása
• helyi energiaellátási rendszer kiépíté-
se: alternatív és megújuló energiafor-
rások

7. Szociális-szolidáris gazdaság: 
minden társadalmi szolidaritáshoz 
kapcsolódó szociális tevékenység, 
amit nonprofit módon végeznek külön-
féle szervezetek a társadalom szerep-
lőinek, a más által le nem fedett szük-
ségletek kielégítésére, a társadalmi és 
a pénzügyi haszon együttes szem előtt 
tartásával.
• szociális vállalkozások: pl. otthoni 
segítségnyújtás, gyermekmegőrzés, 
idősgondozás
• közösségi vállalkozások: pl. közte-
rület fenntartás, hulladékgazdálkodás, 
közbiztonság
• informatikai és kulturális szolgálta-
tások
• szövetkezetek: pl. mezőgazdasági és 
erdészeti termékek feldolgozása, kéz-
műipar, kisipari tevékenységek

8. Helyi érdekű képzés, szakkép-
zés: a vállalkozások humánerőforrás 
fejlesztése, amely a vállalkozás mene-
dzselését, szakmai minőségét javítják.
• képzések, tanfolyamok
• fórumok, tájékoztatók
• tanulmányutak

9. Lakossági és vállalkozói szem-
léletformálás: elhivatottsági, lelkese-
dési, aktivitási színvonal növelése.
• tudatos vásárlási szokások kialakítá-

sa: helyi erőforrások, termékek, szol-
gáltatások, tudás előnyben részesítése
• lokálpatriotizmus – „mi” tudat
• vállalkozói szellem, -hajlandóság ja-
vítása, önfoglalkoztatás 
• tisztességes munka megbecsülése

Tervezett projektek megnevezé-
se:
• helyi piac fejlesztése, „falubolt” lét-
rehozása
• biomassza fűtési rendszer terjesztése 
a közintézmények és a lakosság köré-
ben
• helyi villamos energia termelés: nap-
elemek, biomassza, geotermia
• termálvíz mezőgazdasági célú hasz-
nosítása
• vízgazdálkodási program (tisztított 
szennyvíz, belvíz, csatornák)
• bérlakás állomány növelése: fecske-
ház, szociális lakások és idősek ott-
honháza
• napközbeni gyermekellátás feltétele-
inek megteremtése (bölcsőde, családi 
napközi)
• helytörténeti, történelmi és egyéb 
gyűjtemények bemutatása
• oktatási intézmények infrastrukturá-
lis fejlesztése
• mezőgazdasági utak fenntartása, bur-
kolatának stabilizálása
• belterületi utcák burkolása, felújítása
• kerékpárút létesítése (belterület – If-
júság lakótelep)
• Szentkirály-Kocsér összekötőút fej-
lesztése
• munkalehetőségek teremtése – köz-
munkák
• helyi gazdaságfejlesztési iroda létre-
hozása
• új iparterület kialakítása
• új vállalkozások indításának elősegí-
tése.

Kérem az Ön véleményét is a ter-
vezetről, és a segítségét abban, hogy 
a gazdaságfejlesztési eszközök figye-
lembevételével találjunk minél több 
további projektötletet. Elegendő lehet 
csak címszavakban, de részletesebb 
kifejtés és rendszerbe helyezett ötlet 
lenne igazán a célravezető. Kérem, 
hogy ezeket akár személyesen, akár a 
tpfejl@szentkiraly.hu címre juttassa el 
a részemre.

Kutasi Ferenc
településfejlesztő
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Hitel, háború
Bizony, tanszékek, életművek múlnak 

azon, hogy meg ne kérdőjelezzenek, két-
ségbe ne vonjanak elméleteket – holott 
a tudományos életben nincsenek, nem 
lehetnek, nem lehetnének kizárólagos-
ságok. Ilyen megkérdőjelezhetetlenség-
nek számít az ún. kétpólusú világrend. 
Hirdetőinek elmélete szerint egyfelől a 
kapitalista – tőkés – rendszer; másfelől 
pedig a szocialista – kommunista – rend-
szer, mindkettő gazdasági jellegű rend-
szer, szembenállása, ütközése határozta 
meg a második világháború utáni euró-
pai-észak-amerikai társadalmi működé-
seket; s közvetett módon az egész világ 
működését, igazodási körülményeit. A 
gondolatmenet szerint e két világrendszer 
egymástól független, egymással mindig 
kibékíthetetlenül ellentétes. 

Csakhogy más világmagyarázat is léte-
zik, egy archaikusabb, hagyományosabb. 
Eszerint az említett két világrend nem-
hogy nem ellentétes egymással, hanem 
egymás kiegészítői, lévén ugyanazon 
pénztőke (finánctőke) által létrehozott két 
berendezkedés. A hasonlatosság tagadha-
tatlan. A pénztőke célja mindig a korlátlan 
terjeszkedés. A korlátlan terjeszkedéshez 
olyan üzletmenet kell, amely mindenben 
nyereséges. A pénztőke a nagy pénzfialta-
táshoz elkezdi kialakítani a megélhetésre 
képtelen tömegeket, amelyek már nem 
tudják eltartani magukat. A kapitalista 
oldalon ez a városlakó polgárság lett; a 
keleti, s leginkább az orosz világnak pedig 
létrehozták a városi proletariátust. Bizony, 
Lenin is küldött ember, a svájci pénztőke 
küldöttje. A városi tömegek számára van 
jelentősége a pénznek, hiszen a vidéki 
ember el tudja magát tartani. A pénzt 
pedig forgatni kell, hogy még többet fial-
jon. A pénzt akkor tudja jól forgatni a 
tulajdonosa, ha minden áruvá válik, ha 
minden bezáródik a matériába, az anyag-
ba. Óriási akadály volt a pénztőke szá-
mára az, hogy a Magyar Királyságban az 
ősiség törvénye értelmében a földbirtoko-
kat nem lehetett adni-venni, zálogba adni. 
Ami nem oktalanság vagy butaság miatt 
volt, hanem mert a magyarok országa a 
Szent Korona birtoka volt; s nem az egyes 
országlakók korlátlan magántulajdona. Az 
ország az archaikus értelemben uru-szág, 
azaz az Úr lakóhelye, ezért nem forgalom-
képes (kisebb példa-hasonlattal: a templo-
mokat sem adják-veszik, árulják). 

Szinte éppen 185 éve, 1830. január 28-
án jelent meg Széchenyi István nagynak 
mondott könyve, a Hitel, amely a pénz-
ügyi hitelezés hazai bevezetését vetette 
föl, sőt, sürgette; azzal, hogy a földbirto-

kokat is el lehessen zálogosítani. Ismert, 
hogy az 1848-as törvények kimondták az 
ősiség megszüntetését, amelynek követ-
keztében az 1867-es kiegyezés után a 
földek adhatók-vehetők, zálogosíthatók 
lettek. Kevésbé ismert, de néhány évvel 
később már komoly adósságok között ver-
gődött a földbirtokosság és maga az állam 
is, a pénzügyi hitelezés következtében. 
S ez, az azóta eltelt száznegyven évben 
szinte mit sem változott!

„Pedig ma elerőtlenedve, csaknem 
reményvesztett csüggetegséggel nézünk 
borús jövőbe, a magyar állam tekintélyt, 
a magyar eszme tért vesztett, saját érde-
kében hatályt kifejteni nem tud sem kifelé 
sem idehaza, inkább a viszonyok tartják 
fenn államunkat, mint saját ereje és hatá-
lya. Két éve mindenki szeméről leesett 
a hályog, ismerjük helyzetünk egész 
silányságát, de meddő tehetetlenségben 
vergődünk, Isten kegyelméből, hogy ne 
mondjuk egyes bankárok kegyelméből 
élünk, a legsúlyosabb feltételek alatt 
milliónyi kölcsönt kötvén, elzálogosít-
ván egyszerre évezredes szerzeményeket, 
államjavainkat; kötelezve magunkat öt 
év alatti visszafizetésre, a nélkül hogy 
tudnók hogyan és miből, és a nélkül, hogy 
egy mentő eszmére, egy tettre vergődni 
tudnánk, mert a mi legrosszabb, a sivár 
kiábrándulás alatt, mely a vérmes elbízás, 
a téveszmék, a könnyelműség, a pazarlás 
és a corruptio orgiái után reánk követ-
kezett, mintha kiveszett volna belőlünk 
a tetterő, a hazafi lelkesedés, a hazafi 
önmegtagadás és áldozatkészség, mintha 
menthetlenül sülyedve fásult agóniába, 
leeresztett kezekkel akarnók nézni pusz-
tulásunkat.” 

Nos, ezt az idézetet nem 2008-ban 
vetették papírra, hanem 1875-ben írta 
jó Asbóth János (1845-1911) konzer-
vatív politikus, újságíró, országgyűlési 
képviselő a Magyar konzervatív politika 
című könyvében. Mindössze nyolc évvel 
a kiegyezés után! S azóta is, a helyzet 
változatlan, azóta is csak az „annyi bal-
szerencse közt” érezzük magunkat. 

A pénztőke jól tudja, ideológia, 
azaz tudati elbutítás is kell a városla-
kó tömegeknek. Ideológiai előkészítés-
sel – tömegmanipulációval - pedig sok 
mindent el lehet érni, még háborúkat 
is ki lehet robbantani, a háború pedig a 
gazdaságpolitika folytatása erőszakos esz-
közökkel. Igen, a Nagy Háború acélziva-
tara száz évvel ezelőtt ilyenkor, 1915-ben 
már javában dühöngött és dübörgött. A 
Nagy Háború komoly ideológiai előké-
szítés alapján indult, s amint az aggastyán 
Ferenc József hadat üzent Szerbiának, 

ujjongó tömegek fogadták a háború hírét 
a nagyvárosokban. 

 A Nagy Háború a közel ötéves szün-
telen harctevékenység ellenére nem kato-
nailag dőlt el, hanem a hátországok veszí-
tették el; a német hátország és az Osztrák-
Magyar Monarchia hátországa nem bírta 
erővel ezt a totális háborút. Totális háború 
az, amely az élet minden színterére kiter-
jed. Igen, a hátországok mindennapjaira 
is rátelepedett. A harci cselekmények, a 
több hadszíntéren zajló véres harcok, a 
tartós lövészárok-harcászat; a ragyogó 
hőstettek, a huszárbravúrok valamennyire 
még ismertek, de a hátország mérhetetlen 
szenvedései már sokkal kevésbé. Igen, az 
1914. július végi-augusztus elejei mozgó-
sítás Alsó- és Felsőszentkirályt is érintet-
te, mint Kecskemét külterületeit; s nem-
csak a behívottaknak kellett a mundért 
felvenni, hanem a paraszti gazdaságoknak 
jónéhány lovat be kellett vonultatniuk a 
hadsereg számára. Az ujjongó tömegek 
aztán gyorsan kezdtek kijózanodni, majd 
kiábrándulni a nagy öldöklés dicsőítésé-
ből, amikor egyre csak érkeztek a had-
színterekről a sebesültszállító vonatok, az 
elhunyt, eltűnt katonákról szóló értesíté-
sek. 1914 őszén már kezdett kialakulni a 
hiány élelmiszerekből, iparcikkekből. A 
totális háborúban ugyanis minden élelem, 
ruha, felszerelés ment a hadszínterekre, a 
folyamatosan (télen is) harcoló katonaság 
ellátására. 1915-ben a nagyobb városok-
ban már élelmiszerjegyeket vezettek be 
(liszt, kenyér, zsír, szalonna, kávé stb); 
korlátozták a termények és piaci forgal-
mát. 1916-tól a hentesek, mészárosok 
nem mérhettek ki húst keddi és pénteki 
napokon, a vendéglők pedig nem szolgál-
hattak ki e napokon húsételt. 1916-ban a 
háztartásokra kiterjedően elrendelték a fél 
kilogrammnál nagyobb színesfém tárgyak 
beszolgáltatását; s elszedték a templo-
mokból a harangokat is hadifém céljára. 

A Nagy Háború hátországi szenvedé-
seihez tartozott az állandó munkaerőhi-
ány, hiszen rengeteg férfi harcolt, vagy 
éppen fogságban volt, elhunyt, vagy sebe-
sülésből lábadozott. Igen, már ebben a 
korban megkezdődött a városokban a nők 
ipari munkába állása. Sok esetben síny-
lődtek a kocsmák is, hiszen szinte nem 
volt ivóközönség, s a kocsmárosokat is 
bevonultatták katonának.

A települések, s a magánszemélyek 
pénzét a háború alatt nyolc alkalommal 
meghirdetett hadikölcsönjegyzés szívta 
el, amellyel a háborús költségvetést lehe-
tett – egy ideig – finanszírozni.

Békesség veletek. A kő marad.
--bor--

GArAboNcIás dIáK



2014 adventjén Bíró László tábori 
püspök atya tartott nálunk lelkigya-
korlatot 3 napon keresztül, útmutatást 
szolgáltatva arról, hogy ki is a mi 
Istenünk.

Megpróbáltam összegyűjteni az 
elhangzott gondolatokat, hogy még 
sokáig emlékezhessünk lelket építő 

szavaira. Isten három személyből áll, 
Ő a Szentháromság.

Vajon miért pont 3 és miért nem 
2 személyből? Mert a 3 mindig stabi-
labb és erősebb kötelék. Olyan, mint a 
család (apa-anya-gyermek) köteléke. 
Saint-Exupérynek van egy híres mon-
dása, miszerint „A szeretet nem az, 

ha egymás szemébe nézünk, hanem 
ha egy irányba nézünk.” Vagyis a férj 
és a feleség tekintetének is egy irány-
ba, a gyermekre kell mutatnia, akkor 
stabil és erős szeretetkapocs fog élni 
közöttük.

A Szentháromság is így alkot stabil 
egészet.
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KATOLIKUS ÉLET

Lelkigyakorlatos gondolatok

Kalendárium: 2015. február 15. - március 15.
Február 18. Hamvazószerda 
Február 22. Nagyböjt első vasárnapja, Szent Péter apostol székfoglalása
Február 24. Szent Mátyás apostol
Március 15. Nemzeti ünnep

Atya
A püspök atya első esténken az Atyáról 
beszélt. Benedek pápa Szentháromság-
ról szóló gondolataiból idézett.
Gagarin űrutazása után az a kijelentés 
járta be a világot, hogy nincs Isten, 
mert ő nem látta fent az űrben.
Nos, ez a mondat minden szempontból 
tudatlanságra vall. Hiszen egyrészt hol 
járt Gagarin, mennyit látott az űrből? 
Körülbelül olyan messzire jutott, mint-
ha valaki a házából kilépve átlépné a 
küszöböt. Az univerzum egy apró mor-
zsáját látta, holott a világunk végtelen 
nagy.
Másrészt még a kisgyermekek is tud-
ják, hogy az Atya nem látható, vagyis 
nem fogható szemmel fel. Hanem a je-
leit, alkotásait, a bennünk és a világban 
való működését tapasztaljuk. 
A tudomány régen nem fért össze a 
vallással, ma már közelebb kerültek, 
de Istent megismerni nem lehet csupán 
az értelemmel. Kell hozzá a hit és az 
igazság is. Hiába akarok az értelemmel 
Istenről többet megtudni, olvashatok, 
kutathatok utána, hit nélkül nem fog 
menni. 
Az igazság pedig azért szükséges, 
hogy az, amit Isten kinyilatkoztatott 

magáról, attól ne térjünk el.
De ki is az Atya?
Az Atya az, aki VAN. Nem csak volt, 
nem csak lesz, hanem aki van.
Az Istentől nem kell elbúcsúzni. Ő 
mindig velünk van.
Ő mondta saját magáról. Vagyok, aki 
vagyok. Vagyis Istennek neve van.
Később a Szentírásban arról olvasha-
tunk, hogy a sátánnak viszont száma 
van: 666. 
Ezt azt is jelentheti, hogy ahogy távo-
lodik az ember az Istentől, úgy válik a 
személyből (aki a keresztségben nevet 
kapott) egy kiüresedett számmá. Egy 
automatává, egy identitás nélküli gép-
pé, aki megy gondolkodás, érzelem és 
hit nélkül a maga vagy rosszabb eset-
ben mások feje után, nem ritkán magá-
nak és másoknak is ártva.
Milyen az Isten? Az, hogy milyen az 
Atya-képünk, sok mindenen múlhat. 
Például azon, hogy milyen a viszo-
nyunk az emberekkel. Nehéz annak 
egy gondoskodó, szerető Atyát elfo-
gadni, akit az emberek nem szeretnek, 
sőt megvetnek, bántanak. Nem tudja 
ugyanis elhinni, hogy valaki el tudná 
őt fogadni, tudná végtelenül szeretni és 
ő viszont szerethetné. 
Aztán azon is múlik az Atya-ké-

pünk, hogy egyáltalán van-e apa-
képünk.
Ismerek egy fiatal hölgyet, aki apát ke-
res. Az első olyan személyek egyike, 
aki lombikbébi program segítségével, 
apa nélkül fogant. És most keresi azt 
a férfit, akinek „köszönheti” a geneti-
kai állományának a felét, mégsem tud 
róla semmi. Aki nem volt jelen a szü-
letésénél, nem támogatta, segítette őt 
gyermekkorában. Neki szintén nehéz 
elképzelnie egy gondoskodó, szere-
tő, állandóan mellettünk álló, hűséges 
Atyát.
Istent a pogány vallások néha soksze-
műként ábrázolják. Ez talán félelmet, 
bűntudatot, az állandó„ellenőrzés” 
képzetét ébresztheti.
A keresztények is ábrázolják Istent egy 
háromszögben lévő szemként. De erre 
a szemre másképpen kell tekintenünk. 
Nem félelmet, megfélemlítést kell mö-
götte látnunk, hanem egy olyan sze-
met, amely egy vigyázó, gondoskodó 
szülőé. Akinek a tekintete szüntelenül 
a járni tanuló gyermekén van, hogy 
bármikor felemelje őt, ha elesik.
Igen, olyen a mi Atyánk, mint egy sze-
rető szülő, akire rábízhatjuk magun-
kat.

(Sz.Sz.I.)

Hírek a Plébánia életéből:
Keresztút: Hamvazószerda után egé-
szen Húsvét ünnepéig minden pénte-
ken este 5 órakor Keresztúti áhítatra 
várjuk a kedves Testvéreket.



2015. január 20-án és 21-én Ökumeni-
kus Imanapokat tartottunk a Római ka-
tolikus testvérekkel közösen.  
Január 20-án kedden  a Római katoli-
kus templomban voltunk együtt, ahol 
igét hirdetett: Balázs Hajnalka, ref. lel-
kipásztor, lelkigondozó. Majd január 
21-én szerdán 18  a Református Gyü-
lekezeti házban találkoztunk, ahol igét 
hirdetett: Puskás Mihály, plébános, fő-
székesegyházi kanonok.
Közösen imádkoztunk, megtanultunk 
néhány énekünket, és az Igét is megis-
mertük: „Sokan hittek benne az asszony 
szava miatt… 
Már nem a te beszédedért hiszünk, ha-
nem mert magunk hallottuk és tudjuk, 
hogy valóban ő a világ üdvözítője.” Já-
nos 4, 39 és 42.
Idézet a református igehirdetésből: Jé-
zus lebontja a férfi és nő közötti (sokszor 
a férfiak által épített) természetellenes 
kerítést. Ma már lehet, hogy máshogy 
van, mert a nők a mi modern világunk-
ban nincsenek úgy elnyomva, mint 
abban a világban. Jó ezt látni. De azt 
is jó látni, hogy éljünk akár házasság-
ban, akár nem, de meg kell tanulnunk, 
hogy férfi és nő nem egymás ellen van, 
hanem egymásért van! Milyen sokszor 
elfelejtjük ezt!...
Aztán Jézus lerontja a fajok közötti vá-
laszfalakat is. Ezt még ma is sokan, ne-
heze értik, hát még akkor!
… Aztán az asszony otthagyja a korsó-
ját és elrohan. Tipikus jele annak, hogy 
ő igazán találkozott Jézussal. Annyira 
tele lett a szíve a találkozás örömével, 
hogy egészen elfelejtkezett arról, hogy 
miért is ment a kúthoz. Olyan nagy 
hatással volt rá Jézus jelenléte, hogy 
egyszerre elveszíti jelentőségét az, ami 
azelőtt fontos és szükséges volt (háztar-
táshoz igen fontos a víz). De lett valami, 
ami mindennél fontosabb lett. Mindent 
félretesz, mert olyan dolga lett hirtelen, 
ami nem várhat. Valahogy, ennek az 

asszonynak az életében Krisztus került 
az első helyre. Igen, ha valaki igazán ta-
lálkozott Jézussal, mint Megváltójával, 
akkor ez mindig így szokott történni: 
akkor Krisztus kerül az első helyre! … 
Boldog és örömteli érzés, amikor Krisz-
tus ügye ennyire fontossá válik! És 
elment és hirdette őt, Jézust, és sokan 
hittek benne az asszony szava miatt.” 
B.H.

Ökumenikus imádságunk
Örökkévaló Isten! Egyénekként és kö-
zösségként fordulunk most Hozzád 
világosságért, hogy jobban eltudjuk 
egymást fogadni, hogy megértőbbek le-
gyünk egymással és enyhíteni tudjuk a 
világ szenvedését.
Hallgass meg minket, Szeretet Istene! 
Hallgasd meg kiáltásunkat!
 Örökkévaló Isten! Értesd meg gyerme-
keiddel, hogy a jótékonyság, a vendég-
szeretet és az egység a te kinyilatkozta-
tásod és az akaratod az emberiségnek.
Hallgass meg minket, szeretet Istene! 
Hallgasd meg kiáltásunkat!
Örökkévaló Isten! Könyörgünk, adj 
nekünk békét, taníts és vezess, hogy 
toleráns és erőszakmentes világot épít-
hessünk.
Hallgass meg minket, szeretet Istene! 
Hallgasd meg kiáltásunkat!
Örökkévaló Isten, aki a teremtett világ, 
majd a próféták által, végül Fiad, Jé-
zus Krisztus által szóltál hozzánk – adj 
bölcsességet, hogy hallgassunk szavad-
ra, amely különbözőségünk ellenére is 
egységre hív minket.
Hallgass meg minket, szeretet Istene! 
Hallgasd meg kiáltásunkat!
Örökkévaló Isten! Fiad, az Úr Jézus 
Krisztus, a mi Urunk nevében kérünk, 
aki idegenként kért inni a samáriai asz-
szonytól, adj nekünk élő vizet, hogy az 
örök életünk forrása legyen!
Hallgass meg minket, szeretet Istene! 
Hallgasd meg kiáltásunkat!

Szentkirályi Református
Gyülekezet Alkalmai

Február - Március
Február 5. – Bibliaóra, csüt. 18 óra
Február 8. – Istentisztelet, 10 ó, gyer-
mektanítás
Február 11. – Presbiteri gyűlés, szerda 
18 óra
Február 13. – Házasok alkalma, péntek 
18 óra
Február 15. – Házasok vasárnapja, 10 óra
Február 20. – Filmklub, péntek 18.30
Február 21. – Mónika és Gábor esküvő, 
17óra
Február 27. – Filmklub, péntek 18.30
Március 1. – Böjt 1. vasárnapja Interak-
tív Istentisztelet, 10ó, úrvacsora
Március 1-8. – Evangélizációs hét, ven-
dég igehirdetők szolgálatával, 18 óra, 
úrvacsora
Március 12. – Bibliaóra, csüt.18 óra
Március 20. – Filmklub, péntek 18.30
Március 26. – Presbiteri gyűlés, csüt.18 
óra
Március 29. – Virágvasárnapi Istentisz-
telet, 10 óra

Házaspárok Vasárnapja
2015. február 15.

Jubiláló házaspár-
oknak, házasságunk 
megerősítésére akár 
ifjú, érett, vagy hosszú 
házasságban éljünk!
Az országos rendez-
vény Házasság Hetének utolsó napján, 
vasárnap 10. órára különös szeretettel 
várjuk a házaspárokat református gyü-
lekezetünkbe! Az Istentiszteleten le-
hetőségünk van megújítani házassági 
fogadalomtételünket, ezután pedig há-
zassági agapéra invitálunk mindenkit!
Jelentkezni kell a fogadalomtételre, 
melynek felkészítő alkalma: február 
13. péntek este 18 óra. Mindenkit sze-
retettel várunk a meghitt és megerősítő 
alkalomra!
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REFORMÁTUS ÉLET

Ismét ökumenikus imanapok Szentkirályon!
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DON-KANYARI EMLÉKEK
Elhunyt Nagy László, 99-ik évében. 

Laci bácsi községünk utolsó Don-ka-
nyari túlélője volt. Városföldről vonult 
be katonának, hiszen ott laktak. Szentki-
rályra a háború után költöztek. Háborús 
„élményeiről” 2014 nyarán beszélget-
tem Vele. Az akkor készült hangfelvétel 
írásos változatát olvashatják olvasóink. 
„Én sorozáskor a Kaposvári géppuskás 
szakaszhoz kerültem, mint egyes szá-
mú kezelő, én irányoztam, és lőttem. A 
Don kanyarhoz 1942 nyarán kerültem 
Osztrogorszk város közelébe.  Ahol 
én voltam, ott nem voltak nagy táma-
dások. Mindenszentek napján ránk jött 
az eső, esett két nap, egyfolytában, har-
madik nap reggelére fél lábszárig érő 
hó esett.  Kicsit jobb sorunk volt, mert 
mi novemberben beástuk magunkat a 
hóba, a földbe. 1943. január elején ígér-
ték, hogy 10-én leváltanak bennünket. 
Közben az oroszok hangosbeszélőn azt 
mondták, hogy ők is ott lesznek a le-
váltásnál. 10-én megtörtént a leváltás, 
a családosok, és az idősebbek mehettek 
haza. A ténylegesek és a fiatalabbak ott 
maradtak, természetesen én is. Az oro-
szok 12-én megkezdték a támadást, ne-
künk is ki kellett mozdulnunk. El kellett 
menni másik helyre. A szakaszparancs-
nokunk, a másik állásban volt, és oda 
hívatott bennünket, hogy visszavonulás 
lesz. Erre viszont nem kapott parancsot, 
ezért visszamentünk a helyünkre. Más-
nap aztán csak megkezdődött a visz-
szavonulás. Az a temérdek sok katona 
vonult, úgy néztek ki messziről, mint a 
legelőn vonuló birkák. Vonultunk, hogy 
milyen helyen, azt nem tudom. Este lett 
ránk. Szakaszparancsnokunk, Fülöp 
Pál zászlós volt, őt elengedték egy hó-
nap szabadságra. Mi felváltva voltunk 
a tűzvonalban, néha egy két napra hátra 
vonulhattunk pihenőre. Az egyik éj-
jel az oroszok elloptak egy géppuskát, 
én géppuskás voltam, ezért kitettek a 
helyére. Ott olyan dombos vidék volt, 
mint a Dunántúl. Kitettek egy magas 
helyre. Ott nem volt búvó hely, csak 
egy ajtó letámasztva. Rajparancsnok 
voltam. Az ajtó mögött kuksoltunk. A 
többi katona hordta ki a faluból a ge-
rendákat, ajtókat, hogy majd elássuk 
magunkat. Fújt a szél, hordta a havat, 
majd megfagytunk. Odajött a zászlós és 
mondta, hogy vonuljunk vissza a falu-
ba. Este megkezdtük a visszavonulást. 

Nem tudom, hogy 
hol voltunk, valami-
lyen befagyott vízen 
vonultunk. Egy ko-
csi alatt beszakadt a 
jég, a rakománynak 
csak a teteje lát-
szott ki. A lovakat 
nem is láttuk. Egy 
főhadnagy odajött 
pisztollyal, és csak 
a fogatokat enged-
te tovább, bennün-
ket visszahajtott, 
hogy vegyük fel a 
harcot. Persze nem 
bírt velünk, és este 
folytattuk a vissza-
vonulást. Körülbe-
lül 4 kilométert bal-
lagtunk, lehettünk 
20-25-en. Találtunk 
egy kilőtt lovat, a 
másik mellette állt. 
Az oroszok időn-
ként lőttek egyet, 
kettőt.

Jött ránk szembe 
15 magyar katona, 
és három német. Mondták, hogy ne 
menjünk arra, mert a zászlóaljat kilőt-
ték az oroszok. Akkor gyerünk vissza 
Osztrogorszkba, ott van hatszáz né-
met, ott biztonságba leszünk. Vissza is 
értünk, nyugodt volt az éjszaka, a né-
metek voltak kint őrségben. Mondták a 
németek a magyar tiszteknek, hogy ad-
janak 10-12 embert segítségnek őrség-
be. Végül 12-en mentünk este, persze 
szétszéledve vittük a géppuskát is, alig 
találtuk meg egymást. A lőszer kiada-
golója Kátai Ferenc azt mondta nekem, 
hogy jaj, tizedes úr, majd adnak nekünk 
az oroszok, nem tudjuk, mi vár ránk! 
Négyünket otthagytak a németek egy 
háznál a géppuskával együtt, és ott ma-
radt még három német. A többieket nem 
tudtuk, hogy merre mentek. Én azt java-
soltam, hogy mindenki egy órahosszát 
álljon a németekkel párban őrségben. 
Úgy is volt, a géppuska le lett állítva a 
sarokra. Kátai azt mondta, hogy majd ő 
kiáll elsőnek mellettem. Letelt az egy 
órahossza, megvacsoráztunk. Ott min-
den háznál kemence volt a lakásban, 
persze meg piszkosság, de jó meleg. Én 
fölfeküdtem a padkára. Egyszer csak az 

őrség megverte az ablakot, hogy riadó. 
Természetesen leugrottam a padkáról, 
és ki a géppuskához, azt sem tudtam, 
hogy merre vannak a kezelők. Odaül-
tem a géppuska mellé. Szaladt az orosz, 
rálőttem, az hasra vágódott, alig egy két 
perc múlva felugrott, elszaladt. Akkor 
mondták a németek, hogy gyerünk át 
a másik oldalra. Átmentünk. Megint 
szaladt egy orosz, arra is rálőttem. A 
németek jöttek tankkal, 6-8 emberrel, 
és odamentek ahol az orosz átszaladt. 
A szomszéd faluban valami égett, azt 
mondták, hogy a kórház ég. Én nem 
tudtam többet lőni, befagyott a géppus-
ka. Nagyon hideg volt -32, fok. A né-
metek visszaszaladtak, persze a magya-
rok is, mi meg maradtunk a géppuska 
mellett, mert közben az oroszok lőttek. 
Végül mi is visszaszaladtunk pár száz 
métert, meghúzódtunk egy ház mögött. 
Ezen az éjszakán, és másnap ott vol-
tunk. Estefelé a németek azt mondták, 
hogy gyerünk vissza Osztrogorszkba, 
ahol a hatszáz német volt. Igen ám, de 
a hatszáz német akkorára elment, csak a 
harckocsik maradtak ott, meg egy ma-
gyar autó. Az út le volt zárva.

Folytatás a következő oldalon.



2015. február                           SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                      9. oldal
A németek azt hitték, hogy mi oroszok 
vagyunk, mi meg a németeket gondol-
tuk oroszoknak. Szaladtunk egyesivel 
át az úton a másik házhoz, megnézni, 
hogy kik vannak ott, németek, vagy 
oroszok. Ahogy szaladtunk, mindegyi-
kőnkre rálőttek. Sikerült átszaladni 
mindnyájunknak. Két tűz közé estünk, 
lőttek az oroszok egyik oldalról, a má-
sikról meg a németek, akik oroszoknak 
néztek bennünket. Ekkor már úgy lát-
szott, hogy fogságba esünk. Én a gép-
puskát szétszedtem, az alkatrészeket 
szétdobáltam a hóba, hogy ne kerül-
jenek az oroszok kezébe. Elmentünk 
két házzal odább, közben az egyik né-
metnek ellőtték a karját, azt dajkálta. A 
másik német meg kiállt a házsarokra, 
onnét kukucskált távcsővel nézte, hogy 
kik lőnek ránk, vagy mennyien vannak. 
Ahogy lesett, takarva volt a teste, csak a 
fejét dugta ki és mégis fejbe lőtték. Per-
sze éjszaka volt, a hó világított, és lehet, 
hogy a távcső megcsillant. Nekem a de-
rékszíjon volt négy tölténytáska, benne 
négy rakasz pisztolytöltény. Hogy ne 
kerüljön az oroszok kezébe, még a pisz-
tolyból is kiszedtem a töltényeket, és a 

ház háta mögött jeles helyre kapartam 
a hóba kis gödröt, és beleraktam a töl-
tényeket. Mikor fejbe lőtték a németet, 
utána német szót hallottunk. Az egész-
séges német odakiáltott, hogy mi is né-
metek vagyunk, gyertek! Akkor aztán 
kijöttünk, megkerestem a pisztolytöl-
tényeket. A németek saját katonájukat 
lőtték le. Jöttek német katonák, a halot-
tat feltették az autóra. Ezután felültettek 
bennünket a harckocsik tetejére, hogy 
nehogy eltapossanak. Visszavittek ben-
nünket a többi némethez. Egy völgybe 
voltak, nagyon sokan, mintha egy vá-
sár lett volna. A németek azt mondták, 
hogy maradjunk, majd ők mennek elő-
re, illetve hátra, áttörik a frontot, mert 
teljesen be voltunk kerítve. Át is törtek, 
másfél nap múlva indulhattunk vissza, 
persze gyalog. Napról napra ballagtunk 
vissza, lassan haladtunk. Sűrűn voltak a 
faluk, 2-3 kilométerre egymástól. Kol-
hozfaluk voltak. Nagyon hideg volt. Az 
volt a szerencsém, hogy a rajparancs-
nokok kaptak egy bekecset. Nagyon 
sokat ért, nem fáztam annyira, jól fel 
voltam öltözve. A raktáros osztotta a 
ruhákat, akinek kellett. Sokan toporog-

tak, hogy mennyire fáznak. Az egyik 
fogat saroglyájához oda volt kötve két 
gyerekszánkó, azon volt két katona 
pokrócba burkolózva. A kocsihoz tar-
toztak, a harmadik meg fent ült a ko-
csin, és nézett hátrafelé a kisszánkóra. 
Panaszkodott, hogy fázik a lába. A kis-
szánkón volt három pár csizma, ebből 
egypár szőrős csizma volt. Miért nem 
húzod fel a csizmát? - mondtam neki. 
Nem az enyém - válaszolta. Ha neked 
nem kell, majd én felhúzom. Úgy is 
volt, abban teleltem ki. Nem fázott a 
lábam. Lassan haladtunk visszafelé. A 
fogatos (Berta nevű) az úton haladt, mi 
meg levágtuk a kanyart, és átvágtunk a 
pusztán. Este kerestem a Bertát kiabál-
tam a nevét, nem találtam. Itthon tud-
tam meg, hogy szerencsésen Ő is haza-
ért. A lovakat kilőtték a fogat elől, neki 
sikerült elszaladni. Visszavonulás köz-
ben én megbetegedtem, egy hétig lázas 
voltam. Legtöbbet a németek szállítot-
tak. Május 25-én érkeztem haza, akkor 
leszereltem. Augusztus 20-a táján újra 
megkaptam a behívót. Levittek Újvi-
dékre, ott nem sokáig voltam”. Leje-
gyezte: Vecsei.

Szentkirály Község Önkormányzata 
a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet 2 fő mezőőr 
munkakör betöltésére. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munka-
idős határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
A munkavégzés helye: Szentkirály köz-
ség teljes közigazgatási területe
A munkakörbe tartozó, illetve a megbí-
zással járó lényeges feladatok: Mezőőri 
feladatok ellátása, önkormányzati te-
rületek őrzése, ellenőrzése, a település 
közigazgatási határain belül termőföl-
dek, termények, felszerelések, haszon-
állatok, mezőgazdasági épületek őrzése, 
felügyelete a működési és szolgálati sza-
bályzatban, a munkaköri leírásában, és 
az önkormányzat rendelete szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
Pályázati feltételek:
• 8 általános,
• A és B kategóriás jogosítvány, 

• határozott megjelenés, megfelelő ál-
lóképesség és erőnlét, egészségügyi 
alkalmasság, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány, 
az 1997.évi CLIX. tv. 22.§.(1) bek.-ben 
meghatározott mezőőri és rendészeti 
vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését 
és a vizsga letételét vállalja
• helyismeret, helyben lakás
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• fegyvertartási engedély sörétes puská-
ra
• magasabb iskolai, esetleg szakirányú 
végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: önéletrajz, iskolai végzettsé-
get igazoló okmányok hiteles másolata, 
nyilatkozat a mezőőri és rendészeti vizs-
ga letételére, érvényes gépjármű vezetői 
engedély másolata, 3 hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a 
pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, 
hogy hozzájárul személyes adatainak az 
eljárásban való kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: legkorábban 2015. április 15. 
napjától. 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2015. március 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Dr. Lajos Krisztina 
jegyző nyújt a 06-76/597-013-as tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Szentkirály 
Község Önkormányzata címre történő 
megküldésével (6031 Szentkirály, Kos-
suth L. u. 13.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a munkakör megnevezését: 2 fő 
mezőőr
Személyesen: Dr. Lajos Krisztina jegy-
ző, 6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. március 27.
A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: A pályázatokról a képviselő-testület 
a pályázó nyilatkozata alapján nyilvános 
vagy zárt ülésen, személyes meghallga-
tást követően dönt. A Képviselő-testület 
fenntartja a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát.
A pályázati kiírás további közzététel-
ének helye, ideje: Szentkirályi Hírmon-
dó: 2015. februári szám.
Szentkirály község honlapja (www.
szentkiraly.hu): 2015. február 9.
Szentkirály Község hirdetőtáblái

PÁLYÁZAT MEZőőR MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE



10. oldal                               SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                2015. február

Gazdatájékoztató

Minden hely foglalt lett azon a ta-
nácskozáson melyre Szabó Gellért 
polgármester invitálta a gazdákat, és 
az érdeklődőket. A koraeste kezdő-
dő tájékoztató előadója Deák István 
falugazdász, aki maga is gyakorló 
gazda. Néhány kiragadott fogalom, 
mely adott esetben érintheti a gazdá-
kat, községünk lakóit. Az Elektroni-
kus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszer, röviden EKÁER rendszer 
célja, hogy átláthatóvá váljon az 
áruforgalom mozgása. A rendszer-
rel nyomon követhető az áru útja. 
Minden szállítással kapcsolatos ada-
tot a szállítás előtt be kell jelenteni 
(a feladó adatain túl a rendszámot 
stb.). Bizony ez vonatkozik a dinnye 
exportra is. A cikkben közölt adatok 
csak figyelemfelkeltők. Pontos in-
formációhoz vegyék igénybe a NAV, 
vagy a NÉBIH elektronikus oldala-
it, vagy kérjék a falugazdász segít-
ségét. A másik fontos információ a 
FELIR szám, amelyre mindenkinek 
szüksége van, aki árut forgalmaz. Ez 
a szám a termelőt azonosítja. Tilos 
attól vásárolni, aki nem rendelkezik 
az azonosító számmal. Az érvényes 
őstermelői igazolvány alkalmas erre 
a célra. Felvetődött, hogy mi lesz a 
háztartásban a szükségen felüli tojás-
sal, zöldségfélével. Ki lehet-e vinni a 
piacra? Ez a rendszer az egészségre 

ártalmatlan áruk forgalmazását segí-
ti elő. Deák István tájékoztatójának 
második felében a nitrát érzékeny 
területeken gazdálkodókat látta el 
információval. Egy laikus fülével bi-
zony sok érdekességet lehetett halla-
ni. Ennek segítségével megpróbálják 
útját állni a mértéktelen talajszennye-
zésnek, az ivóvízbázisok „mérgezé-
sének”. Néhány érdekesség: rögzítve 
van a maximális nitrogén hatóanyag 
felhasználás szerves trágya formájá-
ban területi egységenként, beleértve 
a legelőn tartott állatok ürülékének 
nitrogén tartalmát. Továbbá nem 
lehet szerves trágyát október 31. és 
február 15. között kijuttatni. Meg 
van határozva, hogy hol, és hogyan 
létesíthető trágyakazal. Műtrágyát 
csak február 1-e után szabad kijut-
tatni, hóval borított területre tilos 
kiszórni. Mindezekről gazdálkodási 
naplót kell vezetni. A fentiekből adó-
dik, hogy bizony a laptopnak – kis-
sé ironikusan – még a traktorban is 
ott kell lenni. A bejelentett adatokról 
nyomtatott változattal is rendelkezni 
kell. Deák István falugazdász fogadó 
órái: minden hétfőn 8 és 16 óra kö-
zött.
A tájékoztató második részében a 
községünket átszelő M44-es autóút 
nyomvonalának térképét tekinthették 
meg a jelenlevők. Az út Kecskemé-

tet, és Békéscsabát köti össze. Több 
nyomvonal-elképzelés is szóba jött, 
végül, az M44 az M8-as autóútról 
ágazik le Nagykőrös alatt. Ez utób-
bi a Pentele hídon át, Kerekegyháza 
érintésével a Lajosmizsei csomó-
ponton keresztül, Nagykőröst délről 
megkerülve tart Szolnok irányába. 
Az M44 autóút pusztánk északi ha-
tárához közel halad, a Kenyérváró 
dombnál lép be, és az Alsószékdűlői 
iskolától északra lép ki.  Az útról 
tudni kell, hogy eredeti elképze-
lés szerint 2012-re készült volna el. 
Igaz, hogy 2002-ben már nyomvonal 
egyeztetés volt Nagykőrösön. A lá-
zas készülődés gyorsan abbamaradt. 
2011-ben már 2024-es elkészülési 
időpontról beszéltek. A kivitelezésről 
az elmúlt év októberében Orbán Vik-
tor miniszterelnök békéscsabai ön-
kormányzati választási beszédében 
szólt, megígérvén az autóút végleges 
elkészültét ebben az önkormányzati 
ciklusban. Most itt tartunk. Várható, 
hogy már a nyáron mérnökök, régé-
szek, természetvédők járják a nyom-
vonalat. További információ kérhető, 
és a nyomvonal-tervezet megtekint-
hető polgármesteri hivatalunkban. 
Információval áll rendelkezésre Sza-
bó Gellért polgármester és Kutasi 
Ferenc alpolgármester.

-szerk-

Deák István falugazdász is segített a nyomvonal tér-
képi bemutatásán.

Nagy volt az érdeklődés az érintett gazdák köré-
ben.



2015. február                             SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                   11. oldal

Kolbászos töltött burgonya

Hozzávalók: 5 db nagy burgonya, 5 dkg 
füstölt szalonna, 15 dkg gyulai kolbász, 2 főtt 
tojás, 1 tojás, 1 csokor snidling, 375 g tejföl, só 
ízlés szerint.

A burgonyát jól megmossuk, héjában megfőzzük, a 
héját lehúzzuk, és hosszában kettévágjuk. Belsejét kiskanál 
segítségével megpróbáljuk minél jobban kivájni. A kivájt 
burgonyák belső felületét finoman megsózzuk. A szalonnát 
apró kockákra vágjuk, és a zsírját kisütjük. Egy tűzálló tálat 2 
evőkanál szalonnazsírral kikenünk. A kolbász héját leszedjük, 
felkarikázzuk, és a karikákat még négybe vágjuk. A tojásokat 
is kockákra vágjuk. A snidlinget felaprítjuk.

A kiszedett krumplidarabkákat összekeverjük a szalonná-
val, a maradék szalonnazsírral, a kolbásszal, a főtt tojásokkal 
és a snidlinggel. Kevés sóval fűszerezzük. Hozzáadunk egy 
felvert tojást és 2 evőkanál tejfölt. Az egészet jól összedol-
gozzuk. Ezt a masszát a fél burgonyákban töltjük, jó púposra 
felhalmozva. A töltött burgonyákat tűzálló tálba tesszük szo-
rosan egymás mellé, hogy el ne billenjenek.

A maradék tejfölt folyósra keverjük, és egy-egy kanálnyit 
teszünk a burgonyák tetejére. Előmelegített sütőben (200 C, 
hőlégkeveréses) addig sütjük, míg a tejföl pirulni kezd.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK   Január időjárása
Emlékezetes marad a mögöttünk hagyott hónap hőmér-

séklet szempontjából. Az év első napja zord idővel indult, 
azonban már 2-án enyhülés következett 5 napra, 3-8 C fok 
maximumokkal. Ezt követően két-három napra lecsapott a 
hideg, nappal is fagyott, éjjel mínusz tíz fok alá csökkent 
a hőmérséklet. A hónap közepén, amint szokott lenni, 
januári tavasz következett 10-15 C fok körüli hőmérsék-
lettel. Hála a Kárpátok védőkoszorújának, ami meggátolta 
a talajhoz közeli légrétegekben felhalmozódott sarkvidéki 
hideg levegő beáramlását. (Időjárási szempontból is jól 
választottak honfoglaló őseink.) Ez a kellemes idő kitartott 
néhány fokos csökkenéssel a hónap végéig. A kora tava-
szias idő előcsalogatta a hóvirágokat, védett napos helyen 
lehetett találni virágzó ibolyát is. A korán fészkelő szarkák 
hozzáfogtak a fészkek tatarozásához. Az enyhe időjárás 
eddig kedvezett a nem őshonos kártevők telelésének. 
Persze, hogy elszaporodjanak, a nyárnak is kedvezőnek 
kell kenni. A fentiek ugyancsak vonatkoznak a gyomnövé-
nyekre is, mint például a fenyér cirok, melynek rhizómái 
fagyérzékenyek. A csapadékos periódus tovább folyta-
tódott, több helyen már gondot okozva a növényeknek, 
nemcsak a vízzel borított területeken, hanem a vízzel telí-
tett részeken is. Pillanatnyilag községünk belvíz elvezető 
csatornái ellátják feladatukat. A vizuális felmérés szerint 
január végén 50 ha szántó, 150 ha rét-legelő volt víz alatt. 
A havas táj látványa tovább várat magára. Csapadék viszo-
nyok: 2-án 0,8 mm, 3-án 0,7 mm, 8-án 0,2 mm, 9-én 0,1 
mm, 11-én 3,6 mm, 17-én 1,5 mm, 18-án 5,2 mm, 19-én 
0,3 mm, 20-án 1,6 mm, 21-én 13,2 mm, 22-én 1,8 mm, 23-
án 22,6 mm, 24-én 9,3 mm, 25-én 1,6 mm, 29-én 1,3 mm, 
30-án 12,2 mm. Összesen 76 mm. A sokévi, januári átlag: 
30 mm. A talajvízszint 149 cm-re van a felszíntől.

Vecsei

Képek fotóalbumomból

Anyakönyvi hírek
Elhunyt: Kocsis Lászlóné élt 89 évet, Nagy 
László élt 98 évet, Sz. Varga László élt 87 évet, 
Széles László élt 79 évet, Nagy Péter élt 46 évet.

ifj. Pápai Ferenc, mint török basa Szabóné Rózsa, és leánya a kis Rózsa

Mindkét kép farsangi rendezvényen készült.



* Családi ház eladó melléképületekkel, Szentkirályon a 
Dózsa György u.10. szám alatt. Érdeklődni a 06-70-4237152 
telefonszámon.
* SZÁNTÓFÖLD ELADÓ! 2 hektár 1219 m2 szántóföld 
a Hori útban eladó! A föld 2015. szeptember 15-én vehe-
tő használatba. Irányár 2.000.000 Ft. Érdeklődni: Nagy 
Jánosné, Szentkirály, Hori dűlő 32. Telefon: 76/728-679
* Lakodalmas hűtőkocsi bérelhető. Érdeklődni: 30/9532-
982

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

HIrdETÉsEK
Londonban, az egyik kisvendéglőben az egyik asztalnál egy 
angol salátát csipeget. A másik asztalnál egy néger ebédel. A 
húst megette, a csontot elkezdi szopogatni. Az angol nézi, az-
tán megszólal: - Mondja uram, maguknál a kutyák mit esznek? 
A fekete egy pillanatig gondolkozik, aztán kivágja: - Salátát.
*
Egy társaságban a válásról beszélgetnek. Az egyik hölgy így 
szól: - Ha a férfiak intelligensebbek lennének, sok válás nem 
történne meg.  
– Viszont sok házasság létre sem jönne – felelte az egyik fér-
fi.
*
Miért nem veszed el a barátnőd, úgy is vele töltöd a szabad 
idődet? – Ugyan már, akkor kivel tölteném a szabad időmet.
*
Hogy hívják az édesapádat kisfiam? – Honnan tudnám én, 
amikor édesanyám sem tudja.
*
A székely panaszra bemegy a jegyzőhöz. – Tekintetes úr, az 
éjjel ellopták az egyik süldőmet. – Ne szomorkodjon, utána 
nézünk, hogy kinél van. Majd kisül. – Tudom én, hogy kisül, 
de azt szeretném, ha nálam sülne ki.

V ICCEK

FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés esetén lehetséges. A cikkeket lehetőleg elektroni-
kus 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 sza-
vanként. A keretes hirdetés az alábbi táblázat szerint. Eltérés az előfizetők részére 50% kedvezmény. A hirdetést minden 
esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árának befizetését a Polgármesteri hivatal pénztárában, vagy az újság szerkesztőjénél 
lehet.  
Hirdetési tarifák  1/1 oldal   230x180 mm 10000. Ft.
   1/2 oldal (álló, fekvő) 180x125 mm 6000. Ft.
   1/4 oldal (álló, fekvő) 125x90 mm 5000. Ft
   1/8 oldal   90x60 mm 3000. Ft.
   1/16 oldal  60x45 mm   1000. Ft
A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák. Számlaszám a befizetésekhez: 11732208-15338246

TUNI TURI
Használtruha üzlet

Női, férfi, és gyermekruhák, cipők, kiegészítők,
bizsuk, kilós és darabszámra. 

Minden kedves vásárlót szeretettel
várunk a posta melletti üzletünkbe!

Nyitva tartás: H: 8-12, 14-18 ó., K: 8-12 ó.
Sz: 8-12, 14-18 ó., Cs: 14-18 ó.
P: 8-12, 14-18 ó, Szo: 8-12 ó.


