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Kozma Zsuzsanna
Március 15
Március idusán
Március idusán gyönyörű nap kélt fel,
Hőseinknek napja tündököl az égen!
Kokárdámat szívem fölé tűzve,
régmúlt időket idézve
énekelek Néktek:
Tanítsd meg a magyar gyermeket,
elődeit tisztelnie kell,
múlt nélkül a magyar mit sem ér,
tanítsd, védje Magyar Nemzetét!
Tudnod kell a néped énekét,
búzamezők színét, életét.
Nemzetiszín táblát szeretnék,
hol búzavirág, pipacs jól megfér!
Hisz:
népem dala tücsökzene,
fűben, fában ének,
búzamezők, hegyek dala;
méhek zümmögése, fű alól
a zizzenés magyarul szól nékem,
mindenben csak ő dalol, az én Magyar Népem!
Magyarnak fájdalma, öröme a szépben,
szerelem-búbánat mind együtt zenélnek.
Táncot jár a tücsök cinege-cipőben,
tipegő, topogó kisgyermek kedvében.
Ma reggel kertemben dalcsokrot kötöttem,
Istenáldást kérve elé terítettem.
Magyar táncok, dalok engem átölelnek,
szőttesükbe fonva büszke magyar lelkem.

Minden kedves hölgyet – fiatalt
és nem fiatalt – köszönt
Nőnap alkalmából
a Szentkirályi Hírmondó
szerkesztősége.

HÍRMONDÓ

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

Március 15-i
bankett
Az ünnepi műsorral egybekötött megemlékezés

2018. március 15-én, csütörtökön 17
órakor kezdődik a Művelődési Házban.
A vacsora marha pörkölt lesz, melyre jelentkezni Vörösné
Vári Ilonánál (tel.: 445-151 vagy 597-016) és Bimbó Ferencnél
lehet.

Szeretettel várunk a közös megemlékezésre és egy kis beszélgetésre minden kedves érdeklődőt !

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola március 15-i megemlékezését, melyet az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendeznek
2018. március 14-én, szerdán 11:30 órától tartja a művelődési házban.

Emeld föl fejedet büszke nép
Az ünnepi műsort az iskola 6. osztályos tanulói adják elő. Felkészítő pedagógusok: Bajákiné Maróti Petra, dr. Steklács Jánosné. Az ünnepi műsor előtt 11 órakor
kezdődik a koszorúzás a Hősi emlékműnél. A megemlékezésre szeretettel várjuk a
szülőket, és minden kedves érdeklődőt. Ünnepeljünk együtt!

A TARTALOMBÓL: • A képviselő-testület február
27-ei ülésén történt • Jubileumi "Táncosbál" 2018. •
Igazi nemzeti forradalom hazánkban • Davaj! Davaj!
• Katolikus élet • Református élet • "Arany 200"
buszos kiállítás • Forgatás az iskolában • Munka mellett is lehetünk katonák • Anyakönyvi hírek •
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A képviselő-testület február 27-ei ülésén történt
A képviselő-testület ülése 2018. február 27-én volt. Az ülésen 6 képviselő
volt jelen.
Az első napirendi pontban Szabó Gellért ismertette előterjesztését az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról. Elmondta, hogy
ez évi költségvetési rendeletünkben havi
1 millió Ft működési támogatás átadásáról döntöttünk a Nonprofit Kft. részére.
A konyhai dolgozók és két erőgépkezelő
alkalmazásba vétele, a könyvelői megbízási díjak emelkedése, továbbá a használatra átvett gépek üzemanyag és javítási
költségeinek fedezésére tekintettel javasolta ezt 3 millió forintra módosítani. A
testület egyetértett a javaslattal.
A második napirendi pontban a Tiszakécskei Központi orvosi ügyelet
fenntartásához eddig fizetett hozzájárulás emeléséről szóló előterjesztést tárgyalták. A polgármester tájékoztatása
szerint erre azért van szükség, mert az

egészségügyi dolgozók kötelező béremelése a Szolgáltató költségeit eleve növeli, másrészt sok orvos kivonja magát az
ügyeleti ellátás alól, akik pedig maradnak, csak magasabb bérezésért vállalják.
Külön pikantériája a helyzetnek, hogy az
Állam a béremeléseket csak a háziorvosi és kórházi területen finanszírozza, az
ügyeletek állami támogatása 2006 óta
nem változott. A havi költségkeret mindössze 10 %-os mértékű emelését kérte a
Szolgáltató, ám az állami támogatás változatlansága miatt az önkormányzatok
hozzájárulásában ez 57 %-kal jelentkezik. A testület jóváhagyta a hozzájárulás
emelését.
A harmadik napirendi pontban Kutasi Ferenc ismertette, hogy hosszas várakozás után újra pályázni lehet LEADER
források elnyerésére. Ennek keretén belül az egyik pályázható jogcím sport- és
szabadidős szolgáltatások fejlesztésére
vonatkozik.

Az ajánlatkérés előkészítése során a
LEADER keretből megvalósíthatónak
tűnik egy több eszközzel felszerelt, a felnőtt és 10 év feletti korosztály testedzését elősegítő park. Erre a célra a Sportcsarnok és a Fecskeház közötti terület
alkalmas. A részletes eszközlista még
egyeztetés alatt van.
A következő napirendi pontban Kutasi
Ferenc ismertette, hogy a LEADER egy
másik jogcíme a közbiztonság fejlesztésére szolgál, civil szervezetek bevonásával. Térfigyelő kamerarendszer telepítése
merült fel már 2 éve fejlesztési ötletként,
mely talán most megvalósítható.
Célunk egy rendszerbe integrált, a
belterületre be- és kimenő forgalmat,
illetve 1-2 helyszínt folyamatosan megfigyelő, nagy látószögű kamerarendszer
telepítése, mely felderíthetővé tenné az
eseti lopásokat, rablásokat.
A testület mindkét pályázat benyújtásával egyetértett.

Lustálkodjunk! Jót tesz!
Nem lehet mindig
tevékenyen,
szorgalmasan élni
az életünket, akkor
sem, ha a lustaság
nem számít erénynek. Érdemes elsajátítani a semmittevés
művészetét,
mert
nagyon jót tesz.
Bár a népmesék elítélően írnak a lusta
lányról, a rest asszonyról, felpörgött, modern világunkban szembe kell néznünk
azzal, hogy aki állandóan pörög, nem
tud kikapcsolni, leereszteni, annak idővel
akár súlyos problémái is lehetnek.
A folyamatos feszültség károsítja az
immunrendszert, a szívet, de tulajdonképpen az egész szervezetre rossz hatással van. Lelki síkon depresszióhoz, szorongáshoz, alvászavarokhoz, kiégéshez
vezethet. Dienes Angéla pszichológus
szerint a kiégés egyre gyakoribb. Ez részben abból fakad, hogy feladatot feladat
után végzünk, nincs időnk pihenni, feltöltődni. De vajon mi okunk lehet még a
lustálkodásra, hogyan kezdjük, ha eddig
nem volt szokásunk?
A digitális eszközök megkönnyítik az
életünket, nagyon sok hasznos funkcióval bírnak, de van egy olyan pont, amikor
már ártalmas, a folyamatos információs
zaj, és az is, hogy állandóan elérhetők
vagyunk. Ilyenkor nincs más megoldás,

le kell tenni a kütyüket. Legyen minden
nap olyan egy óra, amikor mindent kikapcsolunk magunk körül, nem a képernyőre
bízzuk a szórakoztatásunkat. Sokan vannak, akik szinte mániákusan veszik körül
magukat újabb és újabb ingerekkel. Pedig
időnként csendben maradni nem rossz
dolog: ilyenkor ugyanis a saját valódi érzéseinkkel, elnyomott gondolatainkkal is
szembesülhetünk. Ez persze elsőre akár
kellemetlen élmény is lehet, hosszú távon
azonban mindenképpen mélyebb önismerethez segíthet bennünket. Üljünk le egy
csendes helyre, figyeljünk pár percig csakis a légzésünkre. Ha valamilyen érzelem
tolul fel bennünk, ne minősítsük, ne akarjuk megszüntetni, csak éljük át, hagyjuk,
hogy idővel magától enyhüljön. Amikor
egyszerre sokfelé próbálunk figyelni, elhallgatnak a feladatok, tapasztalhatjuk,
hogy nem vagyunk kreatívak, csak robotpilótára kapcsolva próbáljuk ledarálni,
ami előttünk van. A kreatív megoldásokra
akkor tudunk rátalálni, amikor az idegeink eleresztik a folyamatos készenlétet,
kisimulnak. De a céltalan heverészés is
lehet ránk olyan hatással, hogy akár egy
elakadt élethelyzet megoldását is meglelhetjük. Talán azt gondoljuk, hogy semmi
értelme nincs, ha nem csinálunk semmit,
pedig a látszólag haszontalan pihenéssel
rengeteget nyerhetünk. Agyunk ilyenkor
is aktívan dolgozik. Gondoljunk csak
arra, amikor nagyon szeretnénk, hogy

eszünkbe jusson egy név, vagy tennivaló, de sehogy sem emlékszünk vissza rá.
Aztán egy váratlan pillanatban, amikor
nem is gondolunk az adott dologra, hirtelen beugrik. Hasonlóról van szó akkor is,
amikor pihenünk, de az agyunk közben
fontos feldolgozó munkát végez. Óriási
információmennyiséggel találkozunk nap
mint nap, időre van szükségünk ahhoz,
hogy mindent feldolgozzunk.
A házimunka megvár! Ha felszabadult egy kevés időnk, ne keressünk magunknak valamilyen tevékenységet – a
házimunka megvár, semmi nem történik,
ha fél óráig még ott áll a mosatlan edény a
mosogatóban. Pár percnyi csendes üldögélés, akár egy kis szunyókálás után újult
erővel láthatunk neki a feladatainknak.
Nem véletlenül találták ki a déli népek a
sziesztát – ez ugyanis nemcsak fizikailag,
szellemileg is feltölt.
Üldögéljünk a szabadban! A természetben igazán elengedhetünk minden
feszültséget, a változatos táj, a természet
hangjai már önmagukban is nyugtatóak. Az is elég, ha egy fél órára kiülünk
az erkélyükre, vagy a kertbe, esetleg leülünk egy padra a parkban és élvezzük
a semmittevést. A melegebb napokon
akár a fűbe is leheveredhetünk, miközben a felhőket, a madarakat bámuljuk,
és igyekszünk minél kevesebb mindenre
gondolni.
Margó néni
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Jubileumi „Táncosbál” 2018.

Fotók: Bakó Mihály

Idei bálunkat még különlegesebbé tette, hogy Tánccsoportunk ebben
az évben ünnepli megalakulásának
25. évfordulóját. A 25 év alatt több
száz gyermeket és fiatalt tanítottam táncolni, és bízom benne, hogy
mindannyian szívesen gondolnak
vissza a táncos évekre, a sok játékra, a sok-sok gyakorlásra, a fellépésekre, a sikerekre, a kirándulásokra,
a vidám beszélgetésekre. Az együtt
töltött idő, a közös élményeknek köszönhetően egy összetartó, közös célért küzdő közösséggé formálódtunk.
Az évek során sokat utaztunk. Hívtak minket táncolni Magyarország
közeli és távolabbi településeire, de
Felvidéken és Erdélyben is többször
jártunk már. Táncainknak köszönhetően pedig képzeletben még távolabbi országokba is eljuthattunk. Ezeket a helyeket mutattuk be a bálon a

„Nagyutazás” című műsorunkkal, a
táncok szárnyán repülve! Az országokat különböző táncok segítségével
jelenítettük meg gyermek, ifjúsági
és felnőtt táncosaink, összesen 120
táncos közreműködésével. Az ovisok
voltak a kis pingvinek, az indiánok
táncát 1. és 2. osztályos gyermekek
mutatták be, a 3. és 4. osztályosok
pedig afrikai bennszülötteknek és
fehér turistáknak öltöztek. A felső tagozatosok Írországba röpítettek minket, az Ifjúsági csoport tagjai pedig
a vérpezsdítő spanyoltáncot ropták.
Műsorunk egyik különlegessége volt,
hogy az egyik táncot, a görög Zorbát,
szülők mutatták be. Nagyon szépen
köszönöm közreműködésüket! A
hosszú utat „repülőgéppel” tettük
meg. Pilótáink az Ifjúsági Tánccsoport fiú tagjai, a sztyuárdeszek pedig
az ifjúsági csoport lányai voltak. Fel-

készítésükben segítségünkre volt Huszár Ildikó, a Grapevine Show Dance
Club vezetője. Köszönjük munkáját!
A programot körutazással zártuk, a
25 év legsikeresebb tánckoreográfiájának, a Népek táncai c. műsor
bemutatásával. Az előadás különlegessége, hogy a Szentkirályi Tánccsoport egykori és jelenlegi tagjainak
előadásában láthattuk a produkciót.
Az ún. Jubileumi csoportban együtt
táncolt az alapító tagoktól a jelenlegi
táncosokig 5 generáció, összesen 52
táncos.
Farsangi bál lévén természetesen
nem maradhatott el a látványos jelmezfelvonulás sem. Ötletesebbnél
ötletesebb maskarák léptek színpadra: pl. hullámvasút, ősemberek, pakli
kártya, Miki egér és párja Mini egér,
házisárkány, hőlégballon, zsonglőr,
pókember…és még sorolhatnám.
A fergeteges produkciók után a
vendégek is táncra perdültek és folyt
a mulatozás kivilágos-virradatig.
Vendégünk volt: Jolly és Suzy.
A tombolasorsoláson rengeteg
ajándék talált gazdára. Nagyon hálásak vagyunk a vállalkozóknak, magánszemélyeknek, szülőknek, hogy
minden évben számíthatunk segítségükre! További képek a 8. oldalon.
„Együtt mulatott a falu aprajanagyja,
Hisz minden évben nagy buli a farsang farka!”
Szentkirályi Tánccsoport
Takácsné Kis Márta
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Igazi nemzeti forradalom hazánkban
„Ma született a magyar szabadság…” „Csudákat élünk…”
Európa több országában és hazánkban
– 170 évvel ezelőtt – forradalmi hullám
söpört végig. Ezek a megmozdulások
különböző módon zajlottak az érintett
államokban. Volt ahol rövid ideig tartott
a forradalom, máshol pedig hónapokig,
évekig is hatással voltak a közvéleményre és a politikára. A Magyar Királyság
fővárosában Pest-Budán, 1848. március
15-én vér nélküli forradalom ment végbe.
Az egész napos megmozduláson a magyar ifjúság egy része és az egyetemek
hallgatói is jelen voltak. Természetesen
a vezető szerepet a pesti Pilvax Kávéház
értelmiségi fiataljai játszották, akik hónapok, évek óta figyelemmel kísérték az
Európában s hazánkban zajló fontos politikai eseményeket. A megmozdulás nem
spontán alakult ki a társadalomban. Az
írók, költők és reform fiatalok készültek a
lehetőségre, főleg az európai forradalmak
kitörését követően.
A Pilvax Kávéház vendégeinek egy
része Petőfi, Jókai, Degré, Irányi, Bulyovszky, Vasvári és mások már napok,
hetek óta figyelemmel kísérték a Nyugat
Európában zajló politikai, forradalmi megmozdulásokat. Az írók megfogalmazták
a sorsdöntőnek számító politikai követelményeket tartalmazó 12 pontot, Petőfi
Sándor koszorús költőnk pedig megalkotta
fantasztikus költeményét a Nemzeti dalt.
A 12 ponttal s Petőfi versében foglaltakkal
a fiatal forradalmárok egyetértettek. Ezért
úgy döntöttek az Európa több fővárosában
kirobbant forradalmak hatására, hogy március 15-én az utcára vonulnak jogosnak
vélt követeléseikkel.
Kora reggel, borús, esőre álló időben kezdték a felvonulást. Az egyetemek
hallgatói és a pesti lakosok hamarosan
csatlakoztak hozzájuk. Több helyen is
megálltak, ahol Jókai Mór felolvasta a 12
pontot tartalmazó követeléseiket, Petőfi
Sándor pedig elszavalta a Nemzeti dalt. A
tömeg vele együtt ismételte a refréneket:
Rabok tovább nem leszünk! A felvonulók
nyíltan felvállalták jogos követeléseiket a
fennálló hatalommal szemben. A tüntető
és többfelé vonuló tömeg a zuhogó eső
ellenére is kitartott. Lelkesen éljenezte,
sőt levett kalappal hallgatta a költőt s a 12
pontot felolvasó Jókait.
A forradalmi ifjúság és a tüntetők
Landerer és Heckenast nyomdája elé vonultak, s a magyar nép nevében lefoglalták a nyomdagépeket. A sajtószabadság
első termékét pedig sok-sok példányban
kinyomtatták és kiosztották. A mámoros

tömeg ujjongva éltette a forradalom vezetőit, s a szabaddá vált sajtót.
Ebéd után a több mint tízezer főből
álló sokadalom a Magyar Nemzeti Múzeum elé vonult. Megismételték a felolvasásokat. Az örömmámorban úszó embertömeg elhatározta, hogy átmennek Budára
a Helytartótanácshoz, s kérik a raboskodó
Táncsics Mihály politikai okokból elítélt
hazafi kiszabadítását. A sokaság közben
mintegy húszezer főre duzzadt. A budai
Helytartótanács különösebben nem ellenkezett a tömeg láttán, hanem kiengedték
Táncsicsot. Sőt a kocsiját is ők húzták a
kifogott lovak helyett.
Aznap este pedig a Nemzeti Színházban díszelőadás keretében a kecskeméti
születésű Katona József Bánk bán című
színdarabját adták elő. Jókai Mór ott ismerkedett meg Laborfalvi Rózával, a kor
ünnepelt színésznőjével, sőt egy kokárdát
is kapott tőle. Egyébként Jókai később feleségül vette a művésznőt.
Petőfi Sándor március 15-én az esti
órákba elővette naplóját s az alábbiakat
rögzítette: „Ha tudnám, hogy a hazának
nem lesz rám szüksége, szívembe mártanám kardomat, s úgy írnám le haldokolva, piros véremmel e szavakat, hogy itt
álljanak a piros betűk, mint a szabadság
hajnalsugarai. Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtórul a bilincs…szabad sajtó nélkül nem lehet a
nemzetnek szabadsága. Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság!...légy
hosszú életű e földön, élj addig, míg csak
él egy magyar: ha nemzetünk utolsó fia
meghal, borulj rá szemfedő gyanánt…”
Március 15-nek óriási jelentősége van
a magyar nemzet történetében. Széchenyi
István gróf nagy újító volt, de nem forradalmár, mégis ezt vetette papírra 1848.
március 17-én: „Csudákat élünk, az első
felvonás gyönyörűen sikerült. Én teli vagyok a legszebb reményekkel. Nem tudok
kételkedni nemzetünk legszebb kifejlődésén…Az én politikám biztos volt, de
lassú. Kossuth egy kártyára tett mindent
és legalább idáig nyert a hazának, mint
amennyit az én politikám tán húsz év alatt
sem bírhatott volna előállítani.”
Érdekes, hogy a március 15-ei csodálatos történések híre csak lassan, fokozatosan érte el a vidéki településeket.
A vidéken élő lakosság, s a települések
elöljárósága más-más módon reagált a
forradalom híreire. Egyeseket a félelem,
másokat az öröm és csodálat kerített hatalmába.

Kecskeméten a helyi vezetők a városháza oromzatára tűzették ki a trikolort.
Felolvasták a 12 pontot, elszavaltatták
Petőfi költeményét. A lakosság s főleg
az ifjak kokárdát tűztek a ruházatukra.
A házakat nemzeti zászlókkal díszítették. Szinte mindenhol megkezdődött az
újonnan megalakított magyar kormány
rendeleteinek végrehajtása. Vármegye
szerte elkezdték, így Kecskeméten is a
nemzetőrök összeírását. Megválasztották
a nemzetőrség tisztjeit és parancsnokait.
A következő hónapokban felkészítették a
Kecskeméten és a környező településeken
összeírt nemzetőröket. Esküt tettek a haza
védelmére, táborba indították őket, majd
harcba vezették a különböző kontingenseket. Megkezdődött a honvédzászlóaljak,
huszárszázadok szervezése és felfegyverzése illetve hadszíntérre indítása.
A vármegye települései, közte a mi
vidékünk is a lehetőségekhez képest alaposan kivette részét az 1848/49-es szabadságharc eseményeiből. A megyében
szervezett, toborzott nemzetőrök és honvédek a szabadságharc minden jelentősebb ütközetében részt vettek. Dicsőségesen és hősiesen harcoltak: Pákozdnál,
Hatvannál, Nagysallónál, Budavára ostrománál, Komárom felmentésénél.
A márciusi forradalom vívmányai és
az 1848/49-es szabadságharc szervesen
illeszkedik történelmünkben a Rákócziszabadságharc és az 1956-os események
közé! Azonban a 48-as történések mégis
fényesebben ragyognak históriánkban.
Ugyanis a két év alatt nagyon sok fontos
döntés született, amely érintette őseink
társadalmának szinte minden rétegét.
Megalakult az ország első, felelős
kormánya. Megtörtént a jobbágy-rendszer eltörlése. Az ország a saját függetlenségéért, szabadságáért küzdött másfél
éven keresztül. Így nem csodálkozhatunk
azon, hogy elődeink közül sokan fogtak
fegyvert a magyar haza szabadságáért.
Anyagi áldozatot is hoztak a honvédség
ellátása s a hadikórházak javainak biztosítása érdekében.
A dicsőséges magyar szabadságharcot
1849 őszére két nagyhatalom fegyveres
ereje verte le. Következett a csaknem
két évtizedes kegyetlen elnyomás, majd
1867-ben a kiegyezés. De már semmi nem
volt olyan nyomasztó, mint 1848. március 15-e előtt! Tehát nyugodtan leírhatjuk,
hogy a 48-as hősök áldozata igenis nem
volt hiábavaló!
lovag Kenyeres Dénes
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Davaj! Davaj!

A kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapján, február 25-én este megrázó
filmdrámát vetített a Duna Televízió, Örök tél
címmel. A film a magyar történelem egy olyan
részletét mutatja meg, amelyről egészen eddig
nem készült nagyjátékfilm.
Az 1944-45-ben játszódó esemény valóságos alapja, hogy a második világháború
befejeztével orosz katonák szovjetunióbeli
kényszermunkára hurcoltak el férfiakat és
nőket, hogy újjáépítsék azt, amit a németek
leromboltak.
„Jelenlegi ismereteink szerint kb. 600 ezer
magyar katona esett hadifogságba. További
300 ezer polgári személy szovjet, 80-100 ezer
pedig nyugati fogságba esett. E katona és civil
személyek közül Nyugatról 1947-ig 300 ezren
tértek haza, a Szovjetunióból pedig 1950-ig
400 ezren, 1956-ig további 15 ezren, azonban
150-200 ezren sohasem tértek vissza.”(mek.
nif.hu)
Szentkirályról néhai Tóth Pista bácsi
(1921-2009) is megjárta a szovjet hadifogolytábor poklát, gyakran mesélt nekem megpróbáltatásairól. Hadd idézzek most az Ő visszaemlékezéséből, hiszen egyre kevesebb azok
száma, akik mesélni tudnak nekünk a második
világháborúról személyes élményeik alapján.
„1942. október 5-én rukkoltam be a kecskeméti 13. Tábori Tüzérséghez. A kiképzés
után 1943 januárjában kerültem ki a keleti
frontra a Kárpátokba, de harcoltam Lengyelországban és Csehszlovákiában is. Ukrajnában
hadosztályunk 1944. október 27-én Munkács
előtt, a Latorca folyó mellett táborozott. Délután partizántámadást kaptunk, ahol komoly
sebesülést szereztem, amikor kilőtték alólam
a lovamat, és a haláltusáját vívó ló betörte a
koponyacsontomat. Életveszélyes állapotban,
eszméletlenül kerültem a munkácsi kórházba, újra tanultam járni, beszélni, majd lassú
felépülésem után onnan azzal bocsátottak el,
hogy keressem meg és csatlakozzak a nyugati
határszélen, Szentgotthárd térségében harcoló
alakulatomhoz.
Őriszentpéterig jutottam, ahol több katonatársammal együtt fogságba estem 24 évesen,
1945. április 7-én. Sok szovjet katona őrzött
bennünket, akik oroszul ordítoztak velünk, fo-

lyamatosan azt kiabálták Davaj! Davaj! Akkor
még nem értettem mit jelent ez…. A zabrálás
után, ami során elvették az óránkat, késünket,
ötös sorokba sorakoztattak minket, majd gyalog indultunk útnak és szinte egész nap meneteltünk. Az éjszakákat pajtákban, temetőkben
töltöttük. A földön aludtunk, hol kaptunk valami ennivalót, hol semmit. Harmadnap értünk Komáromba a huszárlaktanyába, ahová a
szovjetek már egy seregnyi foglyot gyűjtöttek
össze, majd kb. kétezrünket bevagoníroztak és
Romániába, Romnicul Sarat-ba vittek. (Közepes város közel a Fekete- tengerhez, jelentése
lehet: Román szálláshely. Turisztikai célpont.)
Ott kihajtottak a vagonból és egy szögesdróttal kerített lágerbe tereltek. Két hét múlva újra
bevagoníroztak bennünket – 70 főt egy marhavagonba – és elindultunk a Szovjetunióba:
úgy 40 napig tartott az út, aminek a borzalmai
minden képzeletet felülmúltak. Mosakodásra
egyáltalán nem volt mód. Enni hol kaptunk,
hol nem. Mindössze fél szelet szárított kenyér
és kevés szárított hal volt az adag. Naponta
egy vödör vizet adtak be mindannyiunk számára. Az éhség és a szomjúság állandóan gyötört bennünket. Ha meghalt valaki, az ott feküdt közöttünk, amíg az ajtót ki nem nyitották,
aztán kidobatták velünk a töltés mellé.
Leningrádtól északra a Ladoga-tó partján
fekvő 7714. számú erdőlágerbe kerültem, ahol
több ezer foglyot helyeztek el. Egyenkénti
kihallgatás után számot kaptunk (c-363.93/8.
nyt1945) és névjegyzékbe vettek minket. A
már ott levő foglyok megdöbbentő fizikai
és lelki állapotban tengődtek. Csak reggel és
este kaptunk egy csajka csalán-, korpa-, vagy
takarmányrépa-levest, vagy híg kását és 30
dkg feketekenyeret. Mindig éhesek voltunk.
A hidegtől sokat szenvedtünk, mínusz 40oCban is kihajtottak dolgozni. Volt, hogy a ruha
teljesen ránk fagyott, de rongyos ruháink, lyukas lábbelink egyébként sem nagyon védték a
testünket.
Reggel ötkor kolompoltak. Gyalog mentünk a lágertől több kilométerre levő erdőbe,
ahol fakitermelésen dolgoztunk, nagy, életlen
keresztvágó fűrészekkel, baltákkal. Kezdetben 4 köbméter volt a norma 3 főre naponta.
Ezt később felemelték 8, majd 12 köbméterre.
Ha a normának csak egy részét tudtuk teljesíteni, büntetésből csökkentették a fejadagunkat. 12 órás napi munka után a bevonuláskor
a létszámellenőrzés néha órákon át tartott
– és csak azután volt vacsoraosztás. Volt, hogy
csak néhány órára jött fel a Nap, volt, hogy
nem ment le napokon keresztül, volt, hogy
folyamatos sötétség volt. Az őrök nagyon ke-
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gyetlenek voltak, mindig ordítoztak velünk.
Durván lökdöstek bennünket, néha végig is
vágtak rajtunk. Úgy bántak velünk, mint az állatokkal. Reggeltől estig azt ordították: davaj!
davaj! (gyerünk! gyerünk!) Voltak foglyok,
akik megpróbálkoztak a szökéssel, de a zord,
kietlen vidéken esélyük sem volt. Egyszer két
szitává lőtt halottat hoztak az őrök, akik állítólag szökni próbáltak. Ledobták őket a kapu
elé, és elrettentésül addig tartották ott, míg az
enyészeté lettek.
Nagyon rossz körülmények között éltünk. A fabarakkokban egy dobkályha volt
csak, alig lehetett érezni a melegét. Jeges pufajkánk reggelig nem engedett ki, lábbelinket
nem vehettük le, mert reggel fagyosan nem
tudtuk volna felhúzni. Szalmazsák nélküli
fapriccsen feküdtünk (egy kevés törek volt
alattunk) takaró nélkül, tisztálkodni szinte
nem tudtunk, a ruházatot nem cserélték. Csak
ritkán fertőtlenítettek. Hamarosan kitört a járvány: a flekktífusz, a vérhas. A végtelenségig
legyengült betegek csúszva-mászva jutottak
ki a latrinára, ha beleestek, ott végezték, belefulladtak.
Tele lettünk tetvekkel, sokszor kézzel söpörtük össze őket, de a poloskáktól is sokat
szenvedtünk, tömegével leptek el bennünket.
Tele voltunk csípésekkel, csillapíthatatlanul
viszkettünk, gennyes sebeink lettek.
Reggelenként több holttestet szedtek
össze a barakkból. A halottakat levetkőztették, mert a ruhájuk kellett nekünk, élőknek.
Tömegesen haltak meg az emberek, akiket
naponta 2-3 kocsival szállítottak el, hogy tömegsírokba temessék. A mélyen fagyos földbe csákányoztuk, ástuk a sírokat a Ladoga-tó
partján. Aztán tavasszal, amikor a tó vízszintje
megemelkedett, kimosta a hullákat és máshova kellett azokat eltemetnünk. Ezután a téli
időszakban nem temettük a halottakat, hanem
a láger egyik sarkában gúlába hordtuk, majd
tavasszal együtt kerültek eltemetésre. A mély
gödrökbe került hullákat mésszel öntötték le,
vékony földréteget szórtak rájuk, amire rádobálták az újabb halottakat.
Időnként közölték velünk: „magyarszki
szkoro damoj” (magyarok mentek haza), de
nem lett belőle semmi, hiába számoltuk a napokat. Többször megtették ezt velünk.
Hazajövetelem napja 1948. május 26-án
jött el. Testben és lélekben meggyötörve, 38
kilósan értem haza. Debrecenbe érkeztünk,
ahol elláttak új ruhával, pénzzel és kaptunk
egy írást. Nem tudom szavakba önteni, mit
éreztem a szüleimmel és testvéreimmel való
találkozásomkor. Hálás vagyok, hogy annyi
szenvedés, reménytelenség és nélkülözés után
hazasegített a Jóisten!”
A visszaemlékezést lejegyezte:
Kovácsné Lázár Ilona
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KATOLIKUS ÉLET
Kedves Testvérek!
Szeretettel ajánlom figyelmükbe az előttünk álló időszak
egyházi programjait!
Március 24-én és 25-én tartjuk ez évi Nagyböjti Lelkigyakorlatunkat, melynek során
mindkét nap nyilvánosan kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. Március 25-e egyben Virágvasárnap is, amely napon az
Egyház Krisztus Jeruzsálembe
való bevonulását ünnepli. Végigelmélkedjük a szenvedéstörténetet és így kezdjük meg a
Nagyhetet.
Március 29-én lesz Nagycsütörtök, ekkor emlékezünk meg
az utolsó vacsoráról, amelyen
Krisztus Urunk elárultatott és a
kenyér és a bor színe alatt testét
és vérét ajánlotta fel az Atyának. A szentmise után szentségimádást végzünk.
Március 30., Nagypéntek
napja, mely bűnbánati napunk,
amikor is szigorú böjtöt tartunk.
Misét nem tartunk és az egyház
szentségeket sem szolgáltat ki.
Ezen a napon tartjuk a kereszt
előtti hódolatot. Teljes búcsút
nyerhet az a hívő, aki áhítattal
részt vesz nagypénteken a liturgiában és a kereszt imádásában;
és elvégzi a keresztutat, vagy
amikor a Szentatya végzi a keresztutat, televízión vagy rádión (vagy világhálón) keresztül
lélekben áhítattal csatlakozik
hozzá.

Március 31-én Nagyszombaton este tartjuk húsvéti feltámadási misénket, melynek végén
lesz a Húsvéti Körmenet.
Április 1-én, Húsvétvasárnap, Urunk Feltámadásának
Főünnepe. Ez az egész egyházi évünk csúcspontja. Teljes
búcsút nyerhet az a hívő, aki a
pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szertartást
televízión vagy rádión (vagy
világhálón) keresztül áhítattal
követte.
Április 8-a, Húsvét 2. Vasárnapja egyben az Isteni Irgalmasság Vasárnapja, majd április 9-e
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Főünnepe, más néven, ez Urunk
Születésének Hírüladása.
A nagyböjt annyit is jelent,
hogy szembenézünk a rosszal, és küzdünk ellene. Ez az
az időszak, amikor megújítjuk
elhatározásunkat, akár személyesen tettük ezt egyszer, akár
közösségileg, hogy Krisztussal
együtt, úgymond vele vállvetve szállunk szembe a rosszal.
A nagyböjti időszak Húsvét
ünnepéhez vezet el bennünket.
Nagyböjtben különösen is elkötelezzük magunkat a világban
jelenlévő rossz elleni küzdelemben. Sokféle szinten tesszük
ezt, például a ténylegesen látott
rossztól kezdve az imádkozásig. Valamiképp szembenézünk

a gonosszal és küzdünk hatásai
ellen, és különösen is figyelünk
mindazokra az okokra, melyek
ki tudják váltani a rosszat és
annak ezerféle megjelenési formáját. Magáért a rosszért okolhatjuk valamelyik felebarátunkat, Istent, magát a társadalmat,
amelyben élünk, valamilyen
nem tökéletesen működő rendszert, de ilyenkor elismerjük
saját felelősségünket is, és ezt a
felismert felelősséget tudatosan
magunkra vállaljuk. Így lehetséges az, hogy vállunkra vesszük a
keresztünket és követjük Jézust
alázattal és óriási bizalommal.
A Kereszt nem a szerencsétlenség rokon értelmű szava, nem
olyan csapás, amelyet minden
áron el kell kerülnünk, inkább
egy lehetőség arra, hogy Jézus
nyomába szegődjünk, és így
erőt merítsünk a bűn elleni küzdelemhez. A Kereszt útja lesz
az egyetlen, amely segíthet,
hogy a gyűlölet helyett a szeretetet válasszuk, az önzés helyett
a másokkal való megosztozást, végső soron pedig a békét mindenféle erőszak helyett.
Az idei Nagyböjt és Húsvét legyen hát mindannyiunk
megújulására, belső örömére és
kívánok jó küzdelmeket és szép
ünneplést kedves testvéreimnek!
Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános
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REFORMÁTUS ÉLET
Egy imameghallgatás
Egy kaliforniai középiskola diákjai három hónapon keresztül készültek arra, hogy a húsvéti szünidőre Mexikóba utazzanak, és ott
segítsenek a szegényeken. Imádkoztak Istenhez, hogy használja
őket csodálatos módon. Nagy várakozással a szívükben el is utaztak egy Mexicali melletti kis gyülekezethez.
Amikor vasárnap reggel megérkeztek a kis faluba, azt látták, hogy
a templom, ahol szolgálni akartak
csúnyán leégett. A tető beszakadt,
már csak a négy fal állt. Óvatosan
léptek be az épület maradványai
közé, ahonnan egy éneket hallottak felcsendülni spanyolul. Egy
elcsigázott, csüggedt lelkész és kilenc gyülekezeti tagja, akik éppen
délelőtti istentiszteletük közepénél
tartottak, zavart tekintettel fogadta
őket. Nyilvánvaló volt, hogy nem
érkezett meg hozzájuk az a levél,
amelyben a csoport a szolgálati
szándékát jelezte, így aztán fogalmuk sem volt róla, hogy a csoport
eljön, hogy velük töltse ezt a hetet.
Az ének után a lelkész megszakította az istentiszteletet, hátrament a középiskolás diákokból
álló csoporthoz, és azt kérdezte
tőlük: „Qué pasa?” (amit a csoport így értelmezett: „Ugyan mi
a csodát kerestek ti, gazdag fehér
gyerekek, itt, a mi templomunkban?”).
Hosszas hallgatás után az egyik
tanuló megszólalt:
- Keresztyén fiatalok vagyunk,

és azért jöttünk ide, hogy szolgáljunk.
Amikor a lelkész ezt meghallotta, a szeme megtelt könnyel.
- Hat hónappal ezelőtt valakik
a faluból felgyújtották a templomunkat – magyarázta. – Azóta
imádkozunk, hogy Isten küldjön
segítséget, de már feladtuk a reményt, hogy valaha is jön segítség.
Dicsőség Istennek!
A harmincöt tanuló döbbent
csendben állt. Sokszor hallották
már, hogy Isten használni akarja
őket, és most életükben először
meg is tapasztalhatták. Csodálkozásában az egyik tanuló odafordult
egy másikhoz, és azt mondta:
- Ezt nem tudom elhinni. Imameghallgatássá lettünk!
Isten használni akar bennünket,
és meg is teszi – de csak akkor, ha
engedelmeskedünk neki, és Jézus
példáját követve másoknak szolgálunk. Filippi levél 2,3-11: „Semmit
ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal kü-

lönbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát
nézze, hanem mindenki a másokét
is. Az az indulat legyen bennetek,
amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén
nem tekintette zsákmánynak, hogy
egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett
fel, emberekhez hasonlóvá lett, és
emberként élt; megalázta magát,
és engedelmes volt mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig. Ezért
fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden
térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden
nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus
Úr az Atya Isten dicsőségére.”
Mi is lehetünk imameghallgatássá valaki számára, ha lemondunk a kényelemről, és használjuk
azokat az ajándékokat, amelyeket
Isten azért adott nekünk, hogy általuk változást munkáljunk a világban.

Alkalmaink
Istentisztelet – minden vasárnap 10 óra, gyermek-istentisztelettel
Presbiteri gyűlés március 13. kedd, 18 óra
Előadás március 19. HÉTFŐ, 18 óra.
A teremtésvédelem mai kihívásai- Dr. habil. Kodácsy Tamás
- református lelkész, programozó matematikus
Presbiteri továbbképzés március 25. Foktő
Bibliaóra március 27. kedd, 18 óra
Bűnbánati alkalom – NAGYCSÜTÖRTÖK március 29. 18 óra
Passiós istentisztelet – NAGYPÉNTEK március 30. 18 óra
HÚSVÉT – úrvacsoraosztásos istentisztelet április 1-2. 10 óra
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Képek a táncos bálról

Fotók: Bakó Mihály
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„Arany 200” buszos kiállítás

A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében 2017. július 10. óta
járja a magyar nyelvterületet az Arany
200 busz, amely egy rendhagyó vándorkiállítás Arany János születésének
200. évfordulója alkalmából. Február
23-án Lakitelekre érkezett ez a kiállítás.
Olajos István igazgató úr meghívására
a 6. és 7. osztályosokkal átmentünk a
szomszéd településre megtekinteni ezt
a látványosságot.
Már külső megjelenésében is fel-

hívja magára a figyelmet ez a jármű,
hiszen a Toldi cselekményének részleteit képregényként mutatja be.
A buszra felszállva pedig egy igényesen felszerelt múzeumban találtuk magunkat, ahol játékos formában
és digitális eszközök segítségével
Arany János életének és utazásainak
főbb állomásait ismerhettük meg különféle dokumentumok és képek formájában.
A gyerekek számára különösen

vonzó volt a busz hátsó része, ahol kipróbálhatták erejüket a Toldi erőpróba
segítségével, kvízkérdésekre válaszolhattak és Arany-verseket hallgathattak
megzenésített formában is.
„Utazásunk” végén sok érdekes
és hasznos információval lettünk
gazdagabbak, és büszkék vagyunk
arra, hogy ily módon is bekapcsolódhattunk a szentkirályi diákokkal
az Arany-év országos programsorozatába.

Forgatás az iskolában
Február 23-án a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. reklámfilmet
forgatott a szentkirályi iskolában, gyerekek és pedagógusok részvételével.
Az eseményen részt vett
régi, kedves ismerősünk
Boronkay Péter paraolimpikon, triatlonista is.
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tokon kívül részt vesznek a Honvédelmi
Nevelés programjaiban, toborzási feladatokat támogatnak, illetve protokolláris feladataik is lehetnek. Természetesen, amikor
nincs behívó parancsa az illetőnek, nincsenek katonai feladatai vagy kötelezettségei
sem.
Az új tartalékos rendszer munka vagy
tanulás mellett is vállalható. Ennek megfelelően Bács-Kiskun megyében is alapvetően az adott járásban történik az önkéntes
területvédelmi tartalékosok kiképzése. A
kezdeti időszakban, amennyiben valamelyik járás még nem rendelkezik a kiképzés
megkezdéséhez minimálisan szükséges
30 fővel, lehetőséget biztosítunk, hogy a
tartalékos katona a szomszédos járások
egyikében megkezdhesse a felkészítést.
Ennek időtartama évente összesen 20 nap.
A területvédelmi tartalékosok felkészítése
egy előre elkészített program alapján modul rendszerben történik. A behívás és az
alkalmazás törvényben rögzített szabályai
alapján az önkéntesek jóval korábban értesülnek arról, hogy mikor vannak szolgálatra tervezve, de lehetőség van ennek
átütemezésére, illetve szolgálathalasztásra
is. Az esetleges igénybevétel pedig a tartalékos katonával előre egyeztetve történik a munkavállalók és a munkáltatók érdekében.
Az önkéntes tartalékos katona
szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra jogosult akkor is, ha adott évben
nem hívják be. Ez nagyságrendileg évente a mindenkori minimálbér értékével
megegyező egyszeri juttatás. A tényleges
szolgálatteljesítés időtartamára a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó
besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő alapilletményt kapnak
a tartalékos katonák is, amellett, hogy laktanyai elhelyezés, térítésmentes élelmezési
és ruházati ellátás, továbbá utazási költségtérítés is a járandóságuk része. A tanulmányokat folytató tartalékos katonáknak

lehetőségük van honvédségi ösztöndíjra
is pályázni, amelyek tovább növelhetik a
szolgálattal kapcsolatos bevételeiket. Ezek
az összegek éves szinten százezres nagyságrendű plusz jövedelmet is jelenthetnek
a szolgálatot vállalóknak, tényleges szolgálat esetén.
A katonai toborzás folyamatos, a
honvédséghez csatlakozhat minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes
magyar állampolgár. Kereshetnek bennünket online is a www.hadkiegeszites.
hu vagy a www.iranyasereg.hu oldalakon.
Személyesen érdeklődni, illetve jelentkezni a megyei toborzó ügyfélszolgálaton, valamint a Kormányablakokban lehetséges.

Munka mellett is lehetünk katonák

Munka vagy tanulás mellett is vállalható, jól összeegyeztethető katonai szolgálatformával bővült a Magyar Honvédség eddig is működő önkéntes tartalékos
rendszere a tavalyi évben. Tartalékos katonák nélkül nem létezhet ütőképes haderő.
Ennek megfelelően a tartalékos rendszer
fejlesztésének részeként megjelent a területvédelmi tartalékos szolgálatvállalás lehetősége a magyar haderőben.
A tartalékos rendszer célja, hogy ne legyen olyan járás, amely nem rendelkezik
tartalékos katonával, bizonyos létszámú
kiképzett katonai erővel. Éppen ezért az
ország valamennyi járásában területi elven
szerveződő, úgynevezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok alakultak.
Ezekhez az egységekhez bárki csatlakozhat, aki szeretne részt vállalni honvédelmi
feladatokban, illetve szükség esetén kész
segítséget nyújtani szűkebb lakókörnyezetének.
Az önkéntes tartalékosok kapcsán
rendelkezésre állást és tényleges behívást
különböztetünk meg. Behívás idején a tartalékosok a Magyar Honvédség tényleges
állományába kerülnek. Kiemelt feladatuk
lehet a veszély- vagy katasztrófahelyzetben történő igénybevétel. Így, például egy
katasztrófa helyzetben a felállított egység képes lesz rövid időn belül segíteni,
támogatni a mentést vagy az evakuálás
megszervezését az aktív katonai erők megérkezéséig. Ennek érdekében minden tartalékosnak, aki nem volt korábban katona
először is kiképzési foglalkozásokon kell
részt vennie, hogy elsajátítsa a szükséges
honvédelmi ismereteket. A területvédelmi
tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést, tudást kapnak,
amely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy
katasztrófavédelmi helyzetről. Tehát ezt
követően részt tudnak venni különböző
honvédelmi feladatokban. A tartalékosok
békeidőben a különleges jogrendi felada-

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, 1. Katonai Igazgatási Érdekvédelmi Iroda
6000 Kecskemét, Lunkányi János u. 1. Telefon: 06 (76) 581-600; mellék: 3222 vagy 3362 E-mail: bacs.toborzo@mil.hu
Nyitva tartás: Hétfő: 08:00-12:00; 13:00-17:30, Kedd: 08:00-12:00
Szerda: zárva, Csütörtök: 08:00-12:00; 13:00-15:30, Péntek: 08:00-12:00

A róka és a farkas csikót vesz
Elindult a róka csikót venni a farkas komájával. Látják, hogy ott legel a ló a fiával a réten. Kérdi a róka a kancalótól:
Eladó ez a csikó?
Azt mondja a ló:
Eladó, hanem a hátulsó jobb lábam patkójára van az ára írva.

Azt mondja a róka:
Én nem tudok olvasni, de farkas komám tud, az majd elolvassa, mi az
ára.
A ló felemelte a hátsó lábát, odament
a farkas, el akarta olvasni, de a kancaló jól orron rúgta, hogy gombolyagba

tekerődött, a róka meg elszaladt, csak
messziről nevette. Mikor a farkas feljózanodott odament a rókához. Kérdi tőle
a róka:
Na, komám, ízlett-e a csikóhús?
A farkas nem tudott semmit se szólni
erre, csak elólálkodott.
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ÉTKEK, TIPPEK,
FORTÉLYOK

Csokis koszorú
Hozzávalók: 20 dkg
margarin vagy vaj,
2,5 dl (kb. 25 dkg)
kristálycukor, 1 kiskanál vaníliás cukor, 3
tojás, 4 dl (kb. 25 dkg)
finomliszt, 1 kiskanál
sütőpor, 2 evőkanál
jóféle
cukrozatlan
kakaópor, 1 dl tej, 10 dkg étcsokoládé.
A forma kikenéséhez: vaj vagy sütőmargarin, finomliszt vagy zsemlemorzsa.
A tálaláshoz: 5 dkg étcsokoládé, 1 evőkanál cukrozatlan kakaópor, 1 evőkanál
porcukor.
1. A puha (szobahőmérsékletű) vajat a
kétféle cukorral habosra keverjük, majd
egyesével beledolgozzuk a tojásokat is.
A lisztet a sütőporral és a kakaóporral
összeforgatjuk, a tejjel együtt az előzőekhez keverjük. A csokoládét durvára
vágjuk, szintén a masszához adjuk.
2. Egy koszorú alakú sütőformát kikenünk, belisztezünk, és a tésztát egyenletesen belesimítjuk. Előmelegített
sütőben, közepes lánggal (180C, légkeveréses sütőben 165 C) kb. 50 percen
át sütjük, elkészültét a beleszúrt tűvel
ellenőrizhetjük.
3. A sütőből kivéve 15 percet pihentetjük, majd egy tányérra borítva hagyjuk
kihűlni teljesen.
4. Tálaláskor a díszítéshez való csokoládéból zöldséghámozóval kis forgácsokat faragunk, amit a koszorú tetején
elosztunk. Először egy kevés kakaóporral, majd porcukorral hintjük meg.
Tipp: ha van rá idő, csokoládémázzal is
bevonhatjuk a tetejét.
Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika!

Hogy az egész Földre kiterjesztett
első népszámlálást 1950-ben végezték.
Akkor a Föld lakossága 2,5 milliárd
volt. Jelenleg 7,5 milliárdnál tartunk,
azaz megháromszorozódott azóta. Sok,
vagy kevés ez a létszám? Hasonlítsuk
egy másik számhoz. Megyénk (BácsKiskun) országunknak csak egy kis
részét foglalja el, még egy tizedrészét
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Február időjárása
Szépen indult a hónap, már-már azt
hittük, hogy vége a télnek. Egészen 20-ig
szinte fagymentes volt a hónap, eltekintve az időnkénti gyenge hajnali fagyoktól.
Az idén bejött a népi bölcsesség: „a kutya nem eszi meg a telet” meg: „ha Mátyás nem talál, akkor csinál” – mármint
jeget. A média ijesztgetett, hogy jön a hideg. Hittük is meg nem is. És láss csudát,
mint minden rossz jóslat, ez is bejött. A
Szibériai síkságon felhalmozódott nagy
mennyiségű hideg levegő elkezdett nyugat felé mozdulni. A hőmérséklet fokozatosan süllyedni kezdett, szinte nem is
hittük. A hónap végére -10, -12 C fokokat
mértünk. Gyenge havazás 17-étől előfordult, szerencsére jelentős szél nélkül.
Annyi hó esett azért, hogy a szánkókat
ki lehetett próbálni, és a bátrabbak még
hóemberépítésbe is beszálltak. Érdekes,

azonban tény, hogy a mögöttünk hagyott
meteorológiai tél 1,5 C fokkal melegebb
volt a sokéves átlagnál. A vándormadarak vonulása elmaradt, igaz, a hónap elején vonultak a darvak, mégpedig délre.
Biztos értesültek jó előre a hóvégi hideg
hullámról. Nem jelentek meg a seregélyek, hallgattak a pacsirták, elmaradt a
cinegék párhívó éneke. Továbbra sem lehetett térségünkben varjakat látni. Csak
reménykedni lehet, hogy a bevándorolt
rovarkártevők száma megritkult. Csapadékviszonyok februárban: 1-én 0,3 mm,
2-án 11,8 mm, 3-án 12,6 mm, 7-én 4,2
mm, 8-án 3,2 mm, 13-án 14,5 mm, 17-én
8,5 mm, 19-én 0,8 mm, 20-án 18,6 mm,
21-én 0,8 mm, 22-én 1,9 mm, 23-án 0,3
mm, 26-án 1,2 mm, 27-én 1,4 mm. Összesen 74,3 mm. A sokévi átlag: 32 mm.
V.F.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: 2018. március 3-án Deák Eszter és Göncző
Tamás.
Elhalálozott: Horváth Dávid élt 75 évet, Szabó Jánosné élt 78 évet,
Sáránszki Mihály élt 92 évet, Vörös Lajos élt 64 évet, Madi Sándor
Albertné élt 85 évet.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak, akik

Kovács Balázs Ferencné

élt 76 évet, temetésén megjelentek sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban velünk éreztek.
Gyászoló család
„Elmentél, pedig fontos voltál / Értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Te a jóságodat mindig két kézzel szórtad, / Önzetlenül adtál rossznak, s jónak.
De mindig egy célod volt, a családért élni, adni, és szeretni,
Ezt a halál tudta csak széttépni. / Segítő szavad most hiányzik csak igazán,
Kérünk. továbbra is figyelj, és vigyázz ránk”

Tudta-e?

sem. Területe 8.445 négyzetkilométer, azaz 8.445.000.000 négyzetméter,
ahol 526.000 lakos él. Könnyen kiszámítható, hogy egy négyzetkilométerre
62 ember jut, egy embernek pedig 16
ezer négyzetméteren kell „elférnie”
megyénkben. Mi több, a Föld teljes lakossága is „kényelmesen” elférne egy
Bács-Kiskun megyényi területen, hi-

szen 1,1 négyzetméterre 1 lakos jutna.
Magára a Földre az emberiség azért
jelent veszélyt, mert számos természetellenes tevékenységet folytat, kizsákmányolja, mérgezi kapzsiságával
egyetlen élőhelyét. Kutatók kiszámították, hogy a Földön levő összes hangya súlya több mint az emberiségé.
Vecsei

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.
* Eladó szántó! 0226/17 hrsz. 5,800 ha
45,49 AK, 0193/29 hrsz. 14,3851 ha 69,98
AK, 0127/17 hrsz. 16,4638 ha 57,62 AK,
087/30 hrsz. 6,5474 ha 40,21 AK. Érdeklődni: 06-30/9256-794

MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK
KELLEMES HÚSVÉTOT
KÍVÁNUNK!

Locsoló versek gyerekeknek
Kék ibolya, kék nefelejcs, margarét’,
szél ringatta, illatozó tarka rét.
Magas fűben ugrándozó kis nyuszi,
locsolásért jár nekem majd két puszi.

Harangvirág hajladozik a szélben,
kis nyulacska ugrabugrál a réten.
Sárga csibe azt csipogja: csipp-csipp-csipp.
Meglocsolnám ruhácskádat egy kicsit.

„BÁCS-KISKUNBAN ITTHON VAGY!” ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Szeretnél továbbtanulni, de anyagi lehetőségeid nem adottak hozzá? Szeretnél
olyan képesítést szerezni, amivel később
biztos állásod lesz? Szeretnél otthonodhoz
közel elhelyezkedni? Jó helyen vagy!
A „Bács-Kiskunban itthon vagy!” ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a fiatalok közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása,
tanulmányainak segítése. A pályázat célja
továbbá a Bács-Kiskun megye fejlődéséhez
szükséges, megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező humán erőforrás biztosítása.
Hosszabb távon a megyei fiatalok identitásának kialakítása, Bács-Kiskun megyéhez
való kötődésének erősítése és a helyi vállalkozók segítése
A pályázók köre
Tanulmányi ösztöndíj támogatásban részesülhet az a pályázó, aki
– 2018. március 30. napjáig 13. életévét betöltötte, de a 28. életévét még nem töltötte
be,
– magyar állampolgársággal rendelkezik,

– hátrányos helyzetűnek minősül,
– a pályázati felhívás mellékletében jelölt
preferált szakma szerinti képzésben részesül,
– Tiszakécske, Lakitelek, Szentkirály, Tiszaalpár vagy Tiszaug települések egyikének
közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkezik,
– nappali tagozaton folytatja tanulmányait
i) hazai szakgimnáziumban vagy szakközépiskolában tanulói jogviszony keretében,
vagy
ii) hazai felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszony keretében teljes idejű
(a) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben vagy
(b) mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben vagy
(c) egységes, osztatlan képzésben vagy
(d) felsőoktatási szakképzésben.
tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző utolsó aktív tanévében vagy
félévben legalább közepes tanulmányi átlagot elérte (tanulmányi átlag alatt a tantárgyak jegyeinek hagyományos számtani

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 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 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

átlaga értendő)
egyéb ösztöndíjban nem részesül.
Az ösztöndíj támogatás formája és mértéke, forrása
Az ösztöndíj támogatás utófinanszírozású, 100 %-os támogatási intenzitású. A
támogatás formája: vissza nem térítendő
támogatás.
Az ösztöndíj összege a megkezdett
2017/2018. tanév II. félév tanulmányának
segítésére 5 hónapon keresztül havi minimum 5 000,- Ft és maximum 50 000,- Ft.
A rendelkezésre álló forrásösszeg jelen
felhívásra összesen 7 450 000 Ft, amelyből
előre láthatólag 50-60 darab ösztöndíj kerülhet elnyerésre az adott félévben.
A pályázat benyújtása
A pályázatnak 2018. március 30-ig be
kell érkeznie.
További információ: http://www.bacskiskun.hu/oldalak/tiszakecske
Kérdéseket az osztondij@bacskiskun.hu
e-mail címre várjuk!

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, Molnár Zsolt 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.

