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Szabó Gellért polgármester
köszöntőjét a 3. oldalon találják.

Hagyomány te-
lepülésünkön, hogy 
adventben kará-
csonyfát állítunk 
központi parkunk-
ban. Ekkor igazi 
falusi ünnep van te-
lepülésünkön. Dél-
előtt disznóvágás, 
ami néhány évtizede 
még rendszeres volt 
falun, tanyán kará-
csony előtt. A Mű-
velődési házban ad-
venti vásár, a téren 
karácsonyfa díszítés 
volt. A fenyőfa Ko-
vács Zoltán asztalos 

ajándéka. Talpra állítását Kovács Menyhért végezte Jánosy 
Jenő és az önkormányzati dolgozók segítségével. Köszönet 
az ajándékért és a munkáért. Ebéd előtt polgármesterünk, 

falunk apraját-nagyját immár a feldíszített karácsonyfához 
szólította adventi megemlékezésre. Szabó Gellért köszöntője 
után Balázs Hajnalka lelkipásztor és Molnár Zsolt plébános 
tartott adventi ráhangolást. (Beszédük részletét a 2. oldalon 
olvashatják). Ezután polgármesterünk meghívta egy hagyo-
mányos disznótoros ebédre a közönséget, jóétvágyat kívánt 
hozzá, köszönetet mondva a bölléreknek és a böllérasszo-
nyoknak. (További fotókat a 3. oldalon találják).

-szerk-

Aranyosi Ervin: Évnyitó vers
Legyen ez az új év egy új lehetőség!
Engedd, hogy vágyaid tartalommal töltsék!
Legyen benne öröm, mosoly, jó egészség!
Kívánj csak merészet, s ne törjön le kétség!
Kívánom, hogy mindig legyen elég pénzed!
Pont annyi, ami kell, hogy céljaid elérjed!
Soha ne legyen több, ne okozzon gondot!
mindig dicsőséggel hagyd el a porondot!

Kívánom, hogy mától teljesüljön álmod,
szíved óhajára változzon világod!
És ami még fontos, sose félj szeretni,
próbálj mindenkivel emberséges lenni!
Aki értékeli, szívesen fogadja,
s hidd el nem tartja meg, Ő is tovább adja.
Jusson mosoly bőven, az új esztendőben,
tartson meg az Isten mindig jó erőben!

Készülődés Karácsonyra

Boldog új évet Szentkirály!
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a képviselő-testület december 19-i ülésén történt
Az ülésen minden képviselő volt je-

len.
Első napirendi pontként a Művelődé-

si Ház tevékenységéről Horváth Mária 
közművelődési felelős elmondta, hogy 
decemberben elég sok színes program 
várható. Idén a már hagyományos szil-
veszteri bálat maga szervezi meg. A bál 
bevételéből a Művelődési Ház klímájára 
gyűjt, januárban pedig egy festményki-
állítást tervez. A beszámolót a testület 
azzal a kitétellel fogadta el, hogy ponto-
sítani kell a közművelődési felelős mun-
kaköri leírását, továbbá tisztázni, hogy 
milyen szolgáltatást foglalnak maguk-
ban a terembérleti díjak. A Tánccsoport 
2019. évi munkájáról szólva Takácsné 
Kis Márta elmondta, hogy szeretné át-
adni helyi fiataloknak a tánccsoport 
irányítását. Darányi Attila és felesége, 
valamint Rohács Veronika tartja a tán-
córákat. Szeretné helybelinek átadni a 
táncosokat, ezért kereste fel Attilát. 

A második napirendi pontban a 
szippantott szennyvíz kezeléséről szóló 
rendelet módosítását tárgyalta a képvi-
selő-testület, beépítve az új szolgáltató 
telephelyét.

A hulladékgazdálkodási közszolgál-

tatásról szóló rendeletmódosítás követ-
kezett, jóváhagyva új szolgáltatóként a 
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulást (DTkH). 

Ezután került sor a Homokhátság 
Nonprofit Kft. ügyvezetői állására érke-
zett pályázatok elbírálására. Az ülésen a 
pályázók, Pullai Béla, Retkes Csaba és 
Vargáné Molnár Tünde is részt vett és 
személyesen is bemutatkozott. A kép-
viselő-testület titkos szavazással Retkes 
Csaba kiskunfélegyházi lakost választot-
ta a Nonprofit Kft. ügyvezetőjének. 

A DTkH tevékenységéről és a tár-
sulási megállapodás módosításáról volt 
szó ezután. A testület a 101 települést 
tömörítő Társulás elmúlt évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolót és a társulási 
megállapodás módosítását egyhangúan 
elfogadta. 

Az egyebek napirendi pont keretén 
belül először döntöttek a Homokhátság 
Fejlődéséért LEADER Helyi Akciócso-
portnak 2012-ben adott 355 ezer forin-
tos kölcsön támogatássá minősítéséről, 
majd támogatás nyújtásáról a települé-
sen egészségügyi szolgáltatást végző két 
szervezet működéséhez: a Jázminóri Bt. 
(Dr. Nyirády Tamás) részére 80 ezer, a 

Sanamedic Kft. (Dr. Sajós Iván) részére 
280 ezer forint összegben.

A testület tájékoztatást kapott az 
Óvodába felvételre jogosult gyermek-
létszámokról az előttünk álló 3 nevelé-
si évre. Eszerint mindhárom évben arra 
kell számítani, hogy várhatóan csak az 
óvodaköteles korú, vagyis az adott év 
augusztus 31. napjáig 3. életévüket be-
töltő kisgyerekek számára lesz férőhely. 
Ennek oka az egyre több délután ott alvó 
gyermek, illetve az eszközök és bútorzat 
számára sincs több hely.

Végül a testület több jelenlévő szülő 
kifogását hallgatta meg az óvodavezető 
pedagógiai munkájáról. Tekintettel arra, 
hogy a tárgyban szülői kérelem érkezett, 
továbbá az óvodavezető mellett álló szü-
lők is beadvánnyal fordultak a testülethez 
független szakértő vizsgálatát és véle-
ményét kérve a helyzetről, a képviselő-
testület december 23-án rendkívüli ülést 
tartott. Az óvodavezető meghallgatása 
után arról döntött, hogy szakértőket kér 
fel annak kivizsgálására, hogy sérültek-e 
a gyermeki jogok, hogyan értékelhető az 
óvodavezető pedagógiai munkája, illet-
ve javaslatokat kér a hasonló helyzetek 
elkerülésére.

Molnár Zsolt plébános
Sokan, sokféleképpen állunk meg az 

Isten előtt. Más utakat járunk, más ke-
reszteket hordunk.  Aki félelemben él, 
annak azt kívánom, hogy legyen bátor-
sága, és ha nincs, akkor el ne felejtsen 
szeretni. 

Aki fáradt, annak azt kívánom, hogy 
legyen megértéssel önmaga iránt, mert 
emberek vagyunk, és végesek. Aki ki-
merült, azt kívánom, hogy legyen türel-

me még és újuljon meg erejében. 
Aki kétségek közt él és bizonytalan-

ságban, annak azt kívánom, hogy bízzon 
meg önmagában és higgye el, képes le-
het arra, amit elhatározott.

És aki fájdalmakat hordoz, és fáj a 
teste, vagy fáj a lelke, azt kívánom, hogy 
könyörüljön meg saját magán, bocsásson 
meg magának, engedje el a múlt dolgait 
és leljen békességet. 

Advent ideje különösen alkalmas 

arra, hogy a magunk keresztjét, a ma-
gunk félelmeit, a magunk kimerültségét, 
kétségeit és fájdalmait az Úristennek 
ajánlva igyekezzünk mások felé segí-
tő szándékkal fordulni. Ha így teszünk, 
könnyebb lesz a saját keresztünk hor-
dozása is, és bár kétségek és fájdalmak 
között ugyan, mégis alkalmassá válik a 
lelkünk Karácsony titkának, a végtelen 
szeretetnek a befogadására.
Jó étvágyat!

Adventi gondolatok

Balázs Hajnalka
A 3. adventi gyertya meggyújtásá-

val egyre inkább az ünnep felé köze-
ledve – egyre több fény is jelenik meg 
körülöttünk. Az advent egyik fontos 
jelképe a fény, a világosság – a lám-
pás – a gyertya, minden, ami világít. 
A fényre alapvető szükségünk van. A 
Biblia is gyakran használja jelképként, 
kicsit ez arra is utal: hiányzik az em-
bernek a fény, fizikailag is, lelkileg is. 
Jézus azt mondja: Én vagyok a világ 
világossága! Jézus az! Jézus a világos-

ság, a jó, a tiszta, a ragyogó, aki eljött 
ebbe a világba, megszületett, de a sö-
tétségbe is elment, hogy a maga vilá-
gosságával azt is életté változtassa. Ez 
a Jézus nem csak magáról mondta ezt, 
hanem a Máté 5-ben azt mondja: „Ti 
vagytok a világ világossága!” Tudniil-
lik: mi vagyunk! Mi, akik ezt halljuk, 
olvassuk, akik hiszünk benne. Az ad-
venti (és karácsonyi) fények igazán mi 
lehetünk! A világ világossága Jézus 
Krisztus, Ő jött el a világba. Ő jöhet 
el a mi szívünkbe, életünkbe, így mi is 

lehetünk a világ világossága, lehetünk 
fények, lámpások. „Úgy ragyogjon a ti 
világosságotok az emberek előtt, hogy 
lássák jó cselekedeteiteket és dicső-
ítsék a ti mennyei Atyátokat!” (Máté 
5,16)

Kérjük Istent, hogy formálja a lé-
nyünket olyan keresztyénekké, akik 
nem savanyúak, nem panaszkodók, 
nem levertek, vagy pesszimisták, hanem 
akik boldog örömmel élik világító hitü-
ket! Legyél az igazi, lelki adventi fény! 
Ámen.
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Boldog lehet az Új Év!
Új év, új lehetőség. Pontosabban le-

hetőségek sorozata. Olyanoké, amik a jó 
felé lendíthetnek bennünket, és olyano-
ké is, amikről később kiderül, hogy kí-
sértések voltak, vagyis nem kellett volna 
rájuk mozdulni, de legalább is másképp. 
Az viszont bizonyos, hogy minden cse-
lekményünk előre vihet bennünket, 
gazdagabbá válhatunk általuk. Ha bos-
szúságainkból képesek vagyunk okulni, 
bántónak bizonyult szavaink, megfogal-
mazásaink romboló hatását gyógyítani, 
az a környezetünk és önmagunk számá-
ra is emberi kapcsolataink erősödéséhez 
visz bennünket. Csodálatos képessége 
ez az embernek.

Úgy alakult a mögöttünk hagyott év 
vége, hogy a szokásosnál is eseménydú-
sabbra sikeredett. Az év végi hajrá min-
dig megterheli csapatunk jelentős részét, 
csak keveseknek adatik meg a lazítás, az 
ünnepre hangolódás nyugalma és a fel-
hőtlen ünneplés öröme. Ez alkalommal 
azonban a gyermekeink nevelése, a gyer-
mek szeretésének helyes módja, szülők 
és pedagógusok eltérő, másfelől nagyon 
is azonos szerepe és felelőssége, a falukö-
zösségen/faluközösség csoportjain belüli 
és azok közötti információáramlás mi-
benléte, annak hatékonysága, az irányító/
munkáltató rendelkezésére álló eszközök 
helyes alkalmazása váltott ki indulatokat. 
Talán nem állok messze az igazságtól, ha 
azt mondom, a fentiek folyamatos újra-

gondolást, értelmezést igényelnek, min-
dig az adott személyekre és élethelyze-
tekre alkalmazva. S talán az is belátható 
minden falumbeli részéről, hogy csak úgy 
vagyunk jó sáfárai a ránk bízott Jelennek, 
ha kellő bölcsességgel és alázattal igyek-
szünk rendet vágni a lelkünk legmélyén 
susogó, ám olykor ágaskodó érzelmeink 
erdejében, és ha a Jövőnk reménységé-
nek, álmainak suhángjait idő előtt ki nem 
vágjuk. Amint a vers is ajánlja: sosem 
félni szeretni, megpróbálni mindenkivel 
emberséges lenni. Ilyen egyszerű volna 
az élet? Igen, és éppen ezért nehéz. Pon-
tosabban emberi-közösségi kapcsolataink 
elrendezése néha több energiát és időt, 
türelmet és bátorságot igényel, mint egy 
nagyberuházás lebonyolítása. De jó volna 
ebben is egy (vagy több) sikeres szalag-
átvágás!

Meggyőződésem, hogy ehhez is, 
és az év minden feladatának, gondjá-
nak-bajának sikeres teljesítéséhez-ke-
zeléséhez megvan faluközösségünkben 
minden feltétel: kellő szintű bizalom 
a választók és megválasztottak között, 
anyagi kondíciók, tapasztalatok a felme-
rülő közös gondok sikeres megoldásá-
ban, felelősségtudat a szereplőkben a tét 
komolyságát illetően. 

Apropó beruházás. 
Nem lesz ezekben sem hiány. A fo-

cipályából átalakuló iparterület közmű-
vesítése a villanyhálózat kiépítésével 

folytatódik hamarosan (gázhálózat már 
kész), és elindítjuk az útépítés, víz-, 
szennyvízhálózat, illetve kerítésépítés és 
közvilágítás létesítésének közbeszerzési 
eljárását is. Sőt további közbeszerzése-
ink is lesznek, hiszen a már korábban 
megnyert pályázati támogatást a konyha 
bővítésére, továbbá a „pizzéria” telkén 
a falubolt kialakítására is el kell költe-
nünk, nem beszélve a bölcsőde impo-
záns létesítményének tető alá hozásáról 
az Óvoda és a Fecskeház között.

Szeretném azonban előre jelezni a ha-
marosan minden háztartásba eljutó kéré-
sünket is, vagyis az új képviselő-testület 
számít az Ön észrevételeire, javaslataira 
is a közszolgáltatásokkal, fejlesztési igé-
nyekkel kapcsolatos lakossági kérdőív 
kitöltésében és visszajuttatásában. Nyer-
ni is lehet majd!

Ugyan még több mint másfél év van 
hátra addig, de már most érdemes tuda-
tosítanunk, hogy 2021 augusztusában a 
mi falunk lesz a helyszíne a Szent Király 
Szövetség 25., jubileumi találkozójának, 
ami kiváló erőpróba lesz mindannyiunk 
számára a sok vendég fogadásával és 
színes programok lebonyolításával.

Nem fogunk tehát unatkozni az idén. 
Gyarapodásban, egymás jobb megisme-
résének helyesen kihasznált lehetősé-
geiben és munkában gazdag Boldog Új 
Évet Szentkirály!

Szabó Gellért

Képek a disznótorról



Minden szülő 
álma, hogy gyere-
ke elpakoljon maga 
után, rendet tartson a 
szobájában, besegít-
sen a házi munkába. 
De hogyan érhetjük 
ezt el?
Szigorúan játék

A rendrakásra 
való szoktatást már egészen kicsi kor-
ban el lehet kezdeni. Mielőtt a fejünk-
höz kapnánk, hogy szegény apróságot 
dolgoztatjuk, nyugodjunk meg, nem 
erről van szó. A kicsik ugyanis szívesen 
pakolnak nemcsak szét, hanem össze is, 
mert ők ezt játéknak tekintik. Nekünk 
csak arra kell törekedni, hogy ezt a játé-
kos hangulatot, a természetességet meg-
őrizzük. Kezdjük azzal, hogy mindig 
tegyük el azt, amivel már nem játszik. 
Jó, ha kialakítunk egy rendszert, példá-
ul, hogy vacsora vagy esti fürdés előtt 
együtt csináljunk rendet. Törekedjünk 
arra, hogy lépésről lépésre hozzászokjon 
a gyerek, hogy mindenki a saját dolgait 
tartja rendben, és pakolja el a helyére. 
A napirendet, s a rendszert egyébként is 
fontos kialakítani a kicsik életében, hi-
szen ebben érzik biztonságban magukat. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy percre 
pontosan mindig ugyanakkor kell a já-
tékokat bedobálni a ládikába, különben 
vége a világnak, de érdemes egy bizo-
nyos időintervallumon belül maradni. 
Bátran adjuk a kezébe a játékot, ked-
vesen, mosolyogva kérjük meg, hogy 
tegye a ládába. Ha megteszi, akkor örül-
jünk, méghozzá látványosan. Dicsérjük 
meg, hogy milyen ügyes, hiszen az ön-
becsülésre már egészen picik esetében is 
érdemes hatni. A játékot fokozhatjuk az-
zal, hogy konkrétan megmondjuk, hogy 
most a labdát, a zebrát tedd a helyére és 
így tovább. Fontos, hogy észben tartsuk: 

a rendrakás nem büntetés, hanem egy 
természetes feladat.
Hol ronthatjuk el?
1. rossz emlék

Sajnos sokunkban él a házimunkával 
kapcsolatban negatív élmény, hogy az 
egyfajta büntetés, a szülői szigor része. 
Pedig ha természetes, magától értető-
dő feladatként szoktatjuk rá a gyereket, 
akkor semmiképp sem büntetésként éli 
meg, hanem éppoly természetes dolog-
ként, mint az evést, alvást, fürdést.
2. Türelmetlenség

Megeshet, hogy ott csúszik el az 
egész dolog, hogy nem vagyunk elég tü-
relmesek. Hajlamosak lehetünk azt mon-
dani, hogy inkább megcsináljuk mi, mert 
idő kivárni, hogy a gyerek végezzen az 
adott feladattal, vagy úgysem lesz olyan, 
mintha mi csináltuk volna. Lehet, hogy 
rövidtávon ez így is van, de ha hosszú-
távon gondolkodunk, akkor adnunk kell 
neki esélyt, hogy megtanulja gyorsan el-
végezni a teendőit.
3. Túlóvás

Szülőként hajlamosak vagyunk túlóv-
ni a gyermekünket. Azt gondoljuk, hogy 
szegénynek annyi dolga van, hiszen tanul-
nia kell, vagy még oly kicsi, hadd játsszon 
nyugodtan, pihenjen, kapcsolódjon ki, 
legyen több szabad ideje. Pedig ha már 
gyermekkorban, vagy akár kamaszként 
hozzászokik, hogy otthon is vannak olyan 
feladatok, amelyeket el kell végezni, azzal 
megkönnyítjük a későbbi életét. Hiszen 
egy nap önállóan él majd, és az igen kel-
lemetlen lesz neki, ha akkor döbben rá, 
hogy a házimunkát is meg kell csinálnia 
valakinek. És vajon kinek? Hát neki.
4. Következetlenség

A rendszer csak akkor működik, ha 
mindig, minden körülmények között kö-
vetkezetesen ugyanazt várjuk el a gye-
rekünktől. Ha egyszer azt kérjük, hogy 
vacsora után a tányérját tegye be a mo-

sogatóba, akkor ne tegyük el helyette, 
hanem minden egyes alkalommal tegye 
meg ő. 
5. Példamutatás

Mit sem ér a következetesség, ha 
nem mutatunk példát. Alapszabály, hogy 
annyit várjunk el a gyerektől, amit mi 
magunk is megteszünk. Ha mi szanaszét 
hagyjuk a ruháinkat a lakásban, akkor ne 
szidjuk le, ha ő is ezt teszi. A példamuta-
tás számukra a hitelességet jelenti. A gye-
rek, de még a kamaszok is kevésbé tuda-
tosítják magukban azt, amit mondunk 
nekik, inkább megfigyelnek minket, és 
másolnak mindent, amit csinálunk. Fon-
tos, hogy mi magunk között is felosszuk 
a teendőket. Ha mi mindent elpakolunk 
párunk után, ő meg nem veszi ki a részét 
a tennivalókból, akkor a gyerek joggal 
gondolja, hogy természetesen utána is 
nekünk kell elpakolni. De ha azt látja, 
hogy a család minden egyes tagja kiveszi 
a részét a feladatokból, akkor természetes 
számára, hogy ez rá is vonatkozik.
6. Már kamasz, nincs mit tenni. Vagy 
mégis?

Kamaszkorban aratjuk le azt, amit 
addig vetettünk. Minél később próbál-
juk ránevelni gyerekünket a rendre, 
annál nehezebb feladatunk van, de ne 
csüggedjünk, sohasem késő. A tini korú 
gyerekekkel ne próbáljunk meg úgy vi-
selkedni, mint egy kisgyerekkel, mert ezt 
nagyon zokon veszik. Szerencsésebb, ha 
felnőttként kezeljük. Mondjuk neki azt, 
hogy már lassan felnő, önálló ember lesz, 
ideje, hogy megtanulja mit, hogyan kell 
csinálni otthon. Mutassuk meg neki egy-
két egyszerű étel elkészítését, ha segít 
a takarításban, mondjuk el neki bátran, 
hogy ezek közös feladatok, mivel a csa-
lád minden tagja szeret otthon feltöltőd-
ni, pihenni, ezért mindenkinek részt kell 
vállalnia a közös teendőkből.

Margó néni

4. oldal                                    szEnTKIrályI HÍrMondÓ                              2020. január

Csinálj rendet!

MIlyEn lEsz a Tél?
Milyen lesz a tél hátralevő része, 

vagy a tavasz? Nagyon sokan elfogadják 
a Dávid naptárt, melyet Dávid Mihály 
debreceni mérnök készít. Január 4-én a 
Kossuth rádióban hallhattuk előrejelzé-
sét. Dávid Mihály az országos Meteoro-
lógiai Szolgálattól vásárolja az adatokat, 
és dolgozza fel saját módszerével. Az elő-
rejelző szerint ebben az évben kiegyen-
súlyozott időjárásra számíthatunk, nem 
eszi meg a kutya a telet, és újra lesz ta-

vasz is. A prognóziskészítő szerint január 
közepétől a hőmérséklet visszaesik, és a 
télies idő egészen március 5-ig ki fog tar-
tani. Sokszor elő fog fordulni -10 C fok, 
természetesen éjszaka. Március 5-e után 
jön a megszokott tavasz. Március és áp-
rilis melegebb lesz az átlagosnál. Három 
alkalommal esik vissza a hőmérséklet, 
és három alkalommal emelkedik, melyet 
csapadék kísér, nagy valószínűséggel hó 
formájában. Az utolsó fagyok április 26, 

27-én jönnek úgy, hogy 4-5 napon is haj-
nali fagyok lesznek. Csapadékból akár 
100 mm-rel is több eshet, mint tavaly. A 
hőmérséklet ingadozását 1750-ig vissza-
nézte, kétségtelen, hogy kissé emelkedik 
a hőmérséklet. Május hónap végén nyá-
rias meleg lesz. A legmelegebb időszak 
június 10-e és 20-a táján, illetve július 
eleje táján lesz. Aki szereti a meleget, és 
nyaralni akar, augusztus hónapban remek 
alkalom lesz rá.        Lejegyezte: Vecsei
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Bölcsek és balgatagok 
Bizony, mily érdekes, hogy amikor a 

történelmet még nem a Google írta, hanem 
tintafoltos szerkesztőségekben szedték ös-
sze, majd papírra nyomták, mindig annyi 
hír történt, amennyi éppen belefért az adott 
lapszámba. Bizonyíték erre, hogy egyik lap-
szám sem jelent meg félig üresen. Eltekint-
ve persze, a cenzúra húzásaitól. Nos, a hír-
mennyiség eme meghatározása újévi tréfa, 
azonban az már nem, hogy a régi lapokban 
érdekes dolgokat olvashatunk bölcs és bal-
gatag szentkirályi elődeinkről. A helytörté-
netírás hiányos az élet mindennapos öröme-
inek, avagy tragédiáinak bemutatása nélkül, 
az időjárási csapások hatásainak számba 
vétele nélkül, a divat-hatások ábrázolása 
nélkül, az élvezeti szerekhez (dohány, kávé, 
ital, kártya stb.) való hozzájutás erőfeszíté-
seinek leírása nélkül. A Kecskeméti Lapok 
1875-ben (október 10.) így tudósított: „Az 
emberiség szaporodását még a szárazság 
sem képes meggátolni, ezt bizonyítja Szórát 
János szentkirályi polgártársunk, akit fele-
sége szept. hó 28-án három ép egészséges 
fiúgyermekkel lepett meg. Tarcsa meg Is-
ten a háromas új polgártársakat, szülőikkel 
együtt jó egészségben.”

A város önkormányzatának gazdászati 
osztálya 1876-ban (szept. 3.) íly hirdetést 
közöltetett a Kecskeméti Lapok-ban: „A 
városi közönség tulajdonához tartozó szent-
királyi malom, a hozzá tartozó épületekkel, 
földdel és egy bormérési joggal, továbbá 
a szentkirályi korcsma, a hozzá tartozó 27 
hold és 1185 négyszögöl szántófölddel fo-
lyó évi november hó 1-ső napjától számít-
va 6 évre haszonbérbe adatni elhatároztat-
ván…”

Sokszor a korcsmákban elhomályosodik 
a látás, összekeverednek a számok, egészek 
és fele(se)k, hiszen félig berúgni kidobott 
pénz; nem tudhatjuk tehát, hogy a követke-
ző esetben a gazda és juhásza vagy éppen az 
újságíró szenvedett-e efféle látás-homályo-
sulásban, mindenesetre a Kecskeméti La-
pok 1877. október 14-én ezt közölte: „Vak-
merő lopás történt a múlt keddi hetivásár 
alkalmával a sertéspiaczon. Gyenes István 
szentkirályi gazda és juhásza nehány darab 
anyabirkát és ürüt árult. Midőn a hetivásárra 
beállott, akkor még meg volt minden ürüje, 
szám szerint 10, de mikorra eladta s tulaj-
donkép az átszámolásnak meg kellett volna 
történnie, csak kilencz darab volt. Egyet te-
hát a gazda és a juhász szeme elől loptak el. 
A nyomozás a tolvaj után folyamatban van.” 
No, fiatalabb olvasóink kedvéért, az ürü 
nem más, mint az ivartalanított hím juh.

Nemcsak a március tizenötödike meg-
ünneplésének van közel százéves hagyo-
mánya Szentkirályon, hanem a következők 
szerint, a majálisozásnak is. A Kecskemét 
(a kecskeméti függetlenségi és 48-as párt 

politikai és közművelődési közlönye) 1890. 
június 1-én imígyen tudósított: „Majális 
Szt.-Királyon. A puszta-szentkirályi gazdák 
f. évi május hó 26-án a szentkirályi erdőben 
igen sikerült majálist rendeztek. A tánczo-
lók részére téres és kényelmes sátor volt 
ügyesen felállítva. A szép rendben lefolyt 
majálist igen sokan látogatták a városból 
is; jelen volt a többek közt Horváth Ádám 
[országgyűlési -bor-] képviselő is. A vig 
majális rendezésének érdeme Tóth Dezső 
szentkirályi birtokost illeti.”

Szintén a Kecskemét című lap tette köz-
zé 1898-ban (aug. 7.) a következő ritka tett 
leírását, amely szinte csak a jász-kun ön-
megváltáshoz (redempció) mérhető egyéni 
áldozatvállalás a közoktatás oltárán. „Di-
cséretes adomány. Habár a múlt heti köz-
gyűlési tudósításunkban felemlítettük is, 
külön is meg kell emlékeznünk arról a derék 
polgártársunkról, Horváth József szentkirá-
lyi birtokosról, aki az ott épülő iskola célja-
ira egy hold földet egészen ingyen, egy hold 
400 négyszögölet pedig 300 frt kedvezmé-
nyes árért adott. Követendő szép példa ez, 
annyival is inkább, mert köztudomású, hogy 
városunk úgyis óriási összegeket áldoz a 
népoktatásra, s bizony nem egyszer meg-
esik, hogy midőn közcélra (iskolaépítésre, 
agyagbányára) van szüksége földre, hal-
latlan magas árakat követelnek tőle. Ezért 
kétszeresen is köszönet illeti Horváth Jó-
zsefet jótékonyságáért.”  Összehasonlítás-
ként lássuk, hogy ugyanebben az időben a 
szentkirályi malomépület után évi 468 frt, a 
csárda után évi 350 frt. bért szedett a város! 
(Kecskemét, 1897. január 3.)

S lám, elkészült a szentkirályi központi 
iskola (a ma élők „öreg iskola” néven ismer-
hetik). Ott gazdaemberek is megjelentek, 
akiket hasznos tudományokkal ismertettek 
meg, a Kecskemét című lap 1902. decem-
beri számai szerint: „Gazdasági előadások. 
A földművelésügyi minisztérium anyagi 
támogatásával rendezi a Kecskeméti Gaz-
dakör téli gazdasági előadásait. Az elnök-
ség felkérésére Marjalaky Kálmán föld-
mivesiskolai tanár múlt vasárnap délelőtt 
Puszta-Szentkirályon tartott ilyen előadást 
A beteg állatok gondozása s a velük való 
bánásmódról címmel. A puszta népe temp-
lomból kijövet az iskolahelyiségbe vonult 
és nagy figyelemmel hallgatta az előadást. 
Megköszönték az előadó szívességét, és ki-
jelentették, hogy máskor is szívesen jönnek 
ilyen előadásra.”

A Kecskeméti Újság – független napilap 
– 1909. május 22-én a járlatkezelők elfogyá-
sáról adott hírt. „Szentkirályon nincs járlat-
kezelő. Zsigmond József szentkirályi tanító 
halálával és Kádár [helyesen: Kálmán, -bor-
] János ottani ref. lelkésznek Örkényre való 
megválasztásával megüresedett a szentki-
rályi járlatkezelési hivatal. Ennek betölté-

sére legközelebb pályázatot hirdetnek.” A 
fiatalabb olvasók pedig majd utánanéznek 
vagy kérdeznek, mi is az a járlatlevél. Úgy 
látszik, a munkaerőhiány is örökzöld sajtó-
alapanyag.

A közös ellenség mindig jó csapatépítő, 
mint azt megírta a Kecskeméti Újság 1909-
ben (júl. 24.) „A puszta legényei. A szent-
királyi gazdák a rendőrkapitányság kihágási 
osztályánál [ma szabálysértési hatóság] ké-
relmezik (mintegy 20-an) Nyúl László, Ko-
csis Károly, Imre, Lázár Imre, Tamás Amb-
rus kocsérpusztai legények megfenyítését, 
mivel ezek a legutóbbi búcsú alkalmával 
Szentkirályon részegségükkel és duhajko-
dásaikkal az egész búcsút megbotránkoz-
tatták.”

Az pedig egészen elképesztő változat-
lanság, hogy a gyorshajtóktól már száztíz 
éve sem lehetett nyugta a népnek! Persze, a 
Kecskeméti Újság 1919. nov. 23-ai számá-
ban írt gyorshajtást lovaskocsival követték 
ám el! „Vigyázatlan hajtás. Kovács Lajos 
szentkirályi lakos gyorshajtás közben jár-
dára hajtott a Szolnoki utcán s egy idős as-
szonyt elütött, aki kezén és arcán könnyebb 
húzódást szenvedett. Kovács ellen az eljárás 
megindult.”

A következő szöveg sem mai, hanem 
bizony, a Kecskeméti Újság füstölgött így 
1910. január 15-én! „Mikor a fattyú műkö-
dik. Sok panasz hangzik el, különösen az 
öregek szájáról a mai fiatalság ellen. Egész 
más fában ringatják ma a fattyúkat, mint 
régen. Ma a gyerek tolakodó, szerénytelen, 
gúnyolódó és pöntyög a felnőttel! Gyerek az 
apát hazudtolja meg, testvér a testvért püfö-
li. Többet tud a csirke, mint a tyúk. Mentsen 
Isten, hogy valami idegen ilyen alkalommal 
beleavatkozzék a dologba, s kifejezést mer-
jen adni felháborodásának, örüljön, ha ütleg 
nélkül szabadul. Ilyen az új kor gyermeke. 
Nem mind, de a legtöbb. A szülőt leköti a 
nyomorúság, a mindennapi kenyérért való 
keserves küzdés és e miatt nem ér rá törődni 
gyermekével, kinek lelke parlagon marad, a 
gyom üt benne tanyát s ha éppen Sobri Jós-
ka nem is lesz belőle, de más is alig. Vég-
tére ma már az útonállónak nem okvetlen 
szükséges az úton állania. Egy elvetemedett 
fiú esete adja tollunkra ezen gondolatokat. 
Tegnap történt az Ürgésben, hogy egy fattyú 
az utcán fellökte édesanyját, mert az nem 
adott neki pénzt. A szomszéd, aki korholta 
e cselekedetéért, szintén rosszul járt, mert a 
fattyú lemondta minden csozé, akasztófára-
valónak. A fattyút, akit feljelentettek – leg-
helyesebben – jól meg kell botozni a rendőr-
ségen. Ez sommásabb eljárás, mint egy-két 
napi elzárás.” De más a dörgés Ürgésben és 
más Szentkirályon, ahol jó Horváth József-
ről szól az emlékezetünk!

Békesség veletek! A kő marad.
--bor--



Szeretettel tájékoztatok minden-
kit az előttünk álló időszak liturgi-
kus eseményeiről, ünnepeiről.

Január 12-én Urunk megkeresz-
telkedését ünnepeljük.

Január 13-tól következik az az 
időszak, amikor harminchárom, 
esetleg harmincnégy hét folyamán 
– a sajátos jellegű időkön kívül 
– Krisztus Titkának nem valame-
lyik külön szempontját ünnepeljük, 
mint most tettük a születése kap-
csán, hanem éppen Krisztus Titkát 
a maga teljességében, főként vasár-
napokon. Ezt az időszakot hívjuk 
Évközi Időnek.

Január 25-én ünnepeljük Szent 
Pál apostol megtérését, amit más 
néven Pál fordulásának is neve-
zünk.

Február 02-án lesz Gyertyaszen-
telő Boldogasszony ünnepe, másik 
nevén Urunk bemutatása. Ilyenkor 
a templomba elhozott gyertyákat 
megáldjuk, és ha valaki nem hoz, 
annak külön készítünk, hogy ottho-
nába elvihesse.

Mindannyiunk életét elkérte Jé-
zus és ettől a ténytől nemcsak az 
üdvösségünk függ, hanem emberi 
boldogságunk is. Jézus életét mi 
éljük. Te is és én is. Folytatjuk az 
Ő küldetését. Bár embernek ehhez 
önmagában nincs ereje, ezért pró-
bálunk meg mindig Istennel együtt 
létezni. Első feladatunk akár lehet 
ez is, hogy az Istennel való életet 
elsajátítsuk. Ez elsőre nehéz és ért-
hetetlen dolognak tűnhet, de mind-
annyian alkalmasak vagyunk az 
életszentségre, úgyhogy aggoda-
lomra semmi okunk. Jézus az apos-
tolokat valamilyen szempontból 
kiválasztotta. Ha sok kudarcunk 

volt is, vagy van is, akkor sincs 
mitől félnünk, mert a jó Isten már 
belekalkulálta azokat is életünk 
történetébe.

Hogyan lehetünk Vele együtt? 
Hát végtére is Benne élünk, moz-
gunk és vagyunk. Úgyhogy egé-
szen egyszerűen. Tőle nem lehet 
eltávolodni, bár szabadságunk van 
arra, hogy elzárkózzunk Előle. 
Úgy tudjuk ezt elképzelni, hogy a 
minket éppen körülvevő környe-
zet, tele van zenével, beszéddel, de 
csak akkor halljuk meg, ha van egy 
rádiónk. Ezért nyitjuk ki a szívün-
ket és az akaratunkat. És azt pedig 
úgy kell csinálni, hogy például el-
kezdjük magunkban mondogatni, 
hogy: „Istenem, Téged kereslek!”. 
Lassan menni fog. Szt. Ágoston 
is így imádkozott: „…én kívül ke-
restelek és Te bennem voltál, szét-
törted süketségemet, látóvá tetted 
vakságomat.”

Annak a feltétele, hogy Isten-
nel valóban találkozhassunk a 
belső csend. Azt mondják sokan, 
hogy külső csend nélkül nincs bel-
ső csend sem, de a külső csend az 
nem valami süketnémaságot jelent, 
hanem a rendezett élet zavartalan-
ságát. Hasonlítható helyhez is, tu-
datállapothoz is, amikor a hajszolt 
világban egyedül tudunk lenni az 
Istennel és bár hamar eszünkbe 
jutnak a világ gondjai, a hordozott 
keresztek, de mégis könnyű lesz 
ráérezni erre a belső csendre. Kell 
hozzá egy kis idő, amíg megszok-
juk és ha nagyon gyakorlatias aka-
rok lenni, akkor azt mondom, hogy 
a legjobbak a reggeli és az esti idők 
erre…természetesen nagyban függ 
ez az élethelyzetünktől. Tehát pl. 

nemcsak a lámpát oltjuk el, hanem 
a világgal való kapcsolatunkat is 
– és Isten kezébe hajtjuk le a fejün-
ket. Az is segít, ha a lakásban van 
olyan hely, ahol jól tudjuk érezni 
magunkat, mert Isten jó, a környe-
zete is jó és alapvetően jó ott lenni. 
A csendet tovább segíti, hogy ami-
kor templomba megyünk, akkor 
az Oltáriszentséggel szemben úgy 
viselkedünk, mintha Krisztus előtt 
állnánk. Ilyenkor nem leszünk gon-
dozatlanok, hisz Jézushoz jövünk 
vendégségbe. Kérlek benneteket, 
hogy továbbra is óvakodjatok a túl-
zásoktól! Isten soha nem hív olyan 
okból, hogy tönkretegyük saját 
magunkat. Azt nem akarja. Inkább 
azt, hogy fegyelmezettebbekké vál-
junk. Hisz emlékeztek még, hogy 
hányszor kellett leírnunk a betűket, 
hogy írni tudjunk. Isten előtt is sok-
szor ki kell fejeznünk magunkat, 
míg rátalálunk saját hangunkra. 
Áldott, jó küzdelmeket kívánok és 
békés csendeket az Úrral való be-
szélgetésekhez!

Szeretettel: 
Molnár Zsolt  plébános

Hitéleti statisztikai
jelentés 2019.
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Kedves Testvérek!
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2020. év vezérigéje:
„A trónuson ülő ezt mondta: 

’Íme, újjáteremtek mindent.’ És 
így szólt: ’Írd meg, mert ezek az 
igék megbízhatóak és igazak!’” 
Jelenések 21,5

Isten az újjáteremtés Istene. 
Ám az újjáteremtés nem mindig 
valami teljesen új létrehozása, 
hanem gyakran valami réginek az 
újragondolása, aktualizálása. Pl. 
azok a közösségi terek, amelye-
ket a gyülekezet az elmúlt évek-
ben újított fel. 

Istennél az újjáteremtés nem 
öncél. Azt szolgálja, hogy nyi-
tottabbakká váljunk Isten felé, 
egymás felé és általánosságban 
véve mindarra az újra, amit Is-
ten hoz elénk. A megújulás gon-
dolata lelkiképpen fontossá vált 
presbitériumunk számára, mely-
ben igazából a reformációhoz 
kapcsolódunk, reformátusokként 
szüntelenül a megújulás gondo-
latában, de mégis sokkal inkább 
abban a felismerésben, hogy az 
utóbbi években inkább mind-
ez az épületeink megújulására 
vonatkozott. A megújulásunk 
a gyülekezetünk égető szük-
sége is, mert a gyülekezetünk 
létszámára vonatkozó kicsiny-
ségünkből adódtak a problémá-
ink, melyek mindig lehangolóvá, 
szomorkássá, jövőkép nélkülivé 
tették a gondolatainkat. Ennyi-
en (kevesen) vagyunk, mégis 
– a Szentlélektől jövő megújulás 

által fontossá kell, hogy váljon, 
hogy a korábban megfogalma-
zott küldetésünk még mindig 
aktuális, és szeretnénk ebben 
megújulva megerősödni. Külde-
tésünk, hogy Istent imádjuk, 
dicsérjük egy erős, összetartó 
közösségben, ahol szeretetben 
szolgálunk egymás felé a lelki 
fejlődés által, és mások felé az 
evangélium megosztásával. 

anyakönyvi adatok a 2019-
es évből: Megkereszteltünk 3 
gyermeket, 1 fiút és 2 leányt. El-
temettünk 6 testvérünket, 3 férfi- 
és 3 nőtestvérünket. Konfirmált 2 
fiatal, 1 leány és 1 fiú. Házasság-
kötésének megáldását egyetlen 
pár sem kérte gyülekezetünkben.

(BH)

rEForMáTUs élET

B.Ú.é.K.! Bízzad Újra életed Krisztusra! 

2019 Karácsonyán az óvodás és elsős református gyermekeink

alkalmaink: 
Bibliaóra – január 17. péntek 19 
óra
Ökumenikus Imanapok – janu-
ár 23-24. 18 óra – Január 23.: 
a református gyülekezeti házban 
szolgál: Molnár Zsolt róm.kat. 
plébános, Január 24-én – a Római 
Katolikus Templomban szolgál: 
Balázs Hajnalka ref.lelkész
református Jótékonysági ze-
nés Est nem csak reformátusok-
nak – 2020. február 1. szombat 
18 órától a Művelődési Házban. 
Műsor, vacsora, Zenekar: Var-
ga Attila és barátai (Kiskőrös), 
Tombola. Asztalfoglalás: Vörös-
né Vári Ilona (Tel: 70/3390344) 
Vacsora: 3500 Ft/fő, Támogatói 
jegy: 2000.-Ft. Tombolatárgyak 
felajánlását szívesen fogadjuk!
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MEsEnaPTár 2020
2019 őszén a Katona József me-

gyei Könyvtár pályázatot hirdetett 
a kistérségi könyvtárak számára 
Mesenaptár készítésére. Több kor-
osztálynak 12 db mesekönyv alap-
ján kellett illusztrációt készíteni. 
Erre a pályázatra iskolánk sok alsó 
tagozatos diákja benevezett.

25 településről 294 pályamű ér-
kezett, ezekből kerültek ki a 2020-
as falinaptár képei. A legtöbb rajz 
Zalka Csenge Virág: Ribizli a világ 
végén című mesekönyvéhez ké-
szült.

Ezért is nagy dicsőség, hogy 
iskolánk 2. osztályos tanulójának 
szakáll dórának a rajza bekerült a  
Mesenaptárba. Rajza 54 illusztrá-
ció közül lett kiválasztva.Gratulá-
lunk Dóri! Örülünk a sikerednek! 

Jakabné Ferenczi Noémi

Bábelőadás
ünnepváró

hangulatban
December 17-én a helyi reformá-

tus gyülekezet szervezésében evangé-
liumi bábelőadásra került sor a helyi 
sportcsarnokban. A helvéciai Halacska 
bábcsoport az adventi időszakban sorra 
látogatja az iskolákat és óvodákat, hogy 
a bábok segítségével hirdessék Jézus 
születését, a szeretet és a jó szavak fon-
tosságát. Az előadás lényege így foglal-
ható össze: szavainknak teremtő ereje 
van, törekedjünk azokat jóra használni, 
lássuk meg és hirdessük a jót!

Az iskolások és óvodások nevében 
köszönjük az előadást Balázs Hajnalká-
nak és a református gyülekezetnek!

Az év madara a fülesbagoly
Az év madarának választották 2020-

ra az erdei fülesbaglyot. Ki ne ismerné 
ezt a kecses madarat? Rendszerint fel-
borzolt tollakkal néznek le ránk falunk 
belterületének sűrű lombú örökzöld 
fáiról. Tollazata fakéreg színű, így alig 
lehet észrevenni. Nagysága felborzolt 
tollakkal fácántyúk méretű, jellegzetes 
felálló tollfülekkel. Szinte a fél világot 
belakja. Ki hinné, vándormadár. A he-
gyekből télire lehúzódik a síkvidékre, 
és az északi országokból is jelentős lét-
számmal érkeznek hozzánk. Jellegzetes-
sége a nagy szemei, melyek fixen ülnek 
a szemgödrükben, így nem mozgatha-
tók csak a fejjel együtt, azt viszont 270 
fokban, szinte körbe tudják fordítani. 
Éjszakai ragadozó, ezért jól lát sötétben 
is, azonban táplálékszerzés közben leg-
jobban a fülére hagyatkozik. Repülése 
zajtalan. Tápláléka elsősorban kisrág-
csálók (egér, mezei pocok) közül kerül 
ki. Elkapja a kisebb patkányt, és elsősor-
ban a talajon megbúvó kis énekesmada-
rakat. Zsákmányát egészben nyeli le. A 
nem emészthető részeket (csont, tollak) 
visszaöklendezi. Áldozatát repülés köz-
ben deríti föl hallására támaszkodva. 
Rendkívül érzékeny füleivel repülés 
közben 20 cm-es hó alatt akár 25 mé-
terről vaksötétben is meghallja az egér 
mocorgását, és a puha havon keresztül 

lenyúl érte. Fülnyílásai vadászat köz-
ben kinyílnak, a körülötte lévő tollak 
úgy helyezkednek el, hogy a hangot a 
fülnyílásba vezessék. Baglyunk elég 
korán, már február végén költ. Fészket 
nem épít, rendszerint szarkáktól foglal-
ja el. Faodú, vagy akár gólyafészek is 
megfelel a 4-5 fióka felneveléséhez. A 
fülesbagoly védett madár, természeti ér-
téke 50 000 Ft.

V.F

FonTos!
ne feledkezzen meg a szentkirá-
lyi Hírmondó előfizetéséről. Meg-
rendelni a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában lehet munkanapo-
kon szerda kivételével, változatlan 
áron: 1200 Ft egész évre. a cikkek 
leadási határideje minden hónap 
3-ával bezárólag. Ennek betartá-
sával tudjuk újságunkat 10-e körül 
megjelentetni. -szerk-



2020. január                               szEnTKIrályI HÍrMondÓ                                   9. oldal

Alapítványi karácsony

A Szentkirályért Közalapítvány karácsonyi ün-
nepségét december 22-én délután tartotta műve-
lődési házunkban. Az alapítvány 2019. évi mun-
kájáról, pénzügyi gazdálkodásáról Szabó Gellért 
polgármester számolt be. (A beszámolót a hírmondó 
egy későbbi számában közöljük). Ez után általános 
iskolánk diákjai karácsonyhoz illő színdarabokat 
adta elő, benne betlehemes játékokkal.

a Gárdonyi Géza Művelődési ház januári programjaiból
• 15-én: „Ismerkedés a meditációval” Előadó: Knap sándor.
• 17-én: Véradás
• 25-én: Baba börze. 8 órától várjuk az eladókat, 9 órától az érdeklődőket.



Történelmi tény, hogy az I. világhábo-
rú kitöréséért a Magyar Királyságot fele-
lősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. 
évi Békeszerződés delegációi a világhá-
ború kitöréséért egyedül a Magyar Ki-
rályságot büntették meg. A Békeszerződés 
előtt a Magyar Királyság területe 325.411 
km2 volt, lakosainak száma 20.886.000 fő. 
A Békeszerződés következményeként az 
ország területe 92.863 km2-re, míg lako-
sainak száma 7.615.000 főre csökkent.

a szerződés következtében Magyar-
ország területi elcsatolása az alábbiak 
szerint történt:  
Romániához 103.093 km2 (31,8%), 
5.256.451 fő (25,2%),
Horvátország (Jugoszláviához): 42.541 
km2 (13,1%), 2.621.954 fő (12,6%),
Jugoszláviához: 20.551 km2 (6,3%), 
1.510.897 fő (7,2%),
Csehszlovákiához: 61.633 km2 (18,9%), 
3.515.351 fő (16,8%),
Ausztriához: 4.026 km2 (1,2%), 292.031 
fő (1,4%),
Lengyelországhoz: 589 km2 (0,2%), 
24.880 fő (0,1%),
Olaszországhoz: 21 km2 (0%), 49.806 fő 
(0,8%). 

Elcsatolt területek és lakosság össze-
sen: 232.448 km2 (71,5%), 13.271.370 
fő (63,5%). Elcsatolás után megmaradt 
terület és lakosság: 92.963 km2 (28,6%), 
7.615.117 fő (36,5%). Magyarországot 300 
millió USD (USA dollár) kártérítés megfi-
zetésére is kötelezték az alábbiak szerint: 
Oroszország részére 200 millió USD, 
Jugoszláviának 50 millió USD, 
Csehszlovákiának 50 millió USD.

A  Békeszerződések következtében Ma-
gyarországot – többek között – az alábbi 
veszteségek érték:

Haditengerészetünket ért kár szína-
ranyértékben: hadihajó 60.000 kg szín-
arany + hajógyári anyagok, iparcikkek, 
gépek 480.000 kg
– hadikórházak, hidrográfiai hivatalok, 
hadiakadémiák 300.000 kg
– hadikikötői felszerelések 10.000 kg 
– 801 db hajó 80.000 kg
– Fiume kikötő felépítésének értéke 
21.300 kg
– Fiume kikötő ingó és ingatlan értéke 
7.500 kg

– tengerhajózási vállalatoknak nyújtott se-
gély összege 7.500 kg
– tengerhajózási vállalatok vagyona 7.785 
kg. Összesen 974.085 kg színarany-érték.

(Az adatok dr. Juba Ferenc tengerész-
kapitány-történész szakértő adatain ala-
pulnak.)
További veszteségek:
– az ország összes arany-, ezüst- és sóbá-
nyája,
– a szénbányák 80 %-a,
– az erdők 90 %-a,
– vasútvonalak és az ezekhez tartozó vas-
úti szerelvények,
– felbecsülhetetlen értékű műkincsek, 
– Fiume, az egyetlen tengeri kikötő elvé-
tele,
– az összes tengeri és folyami hajók,
– a kiépített közút- és vasúthálózat Buda-
pest centrummal sugarassá lett torzítva, 
mert a sugarakat összekötő utakat elcsa-
tolták.

Ez az eljárás több szempontból is 
törvénysértő. A Magyar Királyság 1914-
ben nem volt független és önálló állam. 
Ettől 1849-ben nemzetközi erőszak fosz-
totta meg, és az 1867-es kiegyezés és a 
duális Monarchia létrejötte sem külügyi 
sem hadügyi kérdésben nem engedett 
önállóságot. Mindvégig a magyar érde-
kektől idegen Habsburg császári akarat 
érvényesült.

A világháborút a nagyhatalmak már 
jó előre, évekkel korábban eltervezték 
és felkészültek rá (Anglia, Franciaor-
szág, Oroszország és Németország is). 
Hiteles dokumentumok igazolják, hogy 
egy háborúra az Osztrák- Magyar Monar-
chia készült fel legkevésbé.

A háborús konfliktust kiprovokáló 
ürügyet, a merényletet szervező szerb 
terroristákat mind az orosz, mind pedig 
a német titkosszolgálat támogatta, hogy a 
Monarchiát tehessék bűnbakká a háború-
ért a trónörökös meggyilkolása kapcsán. 
A szerb titkosszolgálat által kitervelt és 
levezényelt akcióról volt szó.

A merénylet után a Monarchia koro-
natanácsában a magyar miniszterelnök, 
Tisza István a háború ellen szavazott. A 
német diplomácia azon fenyegetése miatt 
kényszerült beleegyezni egy hónap múltán 
a császár óhajába, miszerint az elkerülhe-

tetlen háborúban a magyar vétó miatt Né-
metország nem nyújt segítséget az Erdélyt 
és Kárpátalját érhető, súlyos magyar vesz-
teséggel járó keleti orosz támadás esetén. 
Az csak természetes, hogy amikor mégis 
hadba léptek, akkor tisztségéhez méltó 
módon mindent megtett a minél sikere-
sebb és minél kisebb magyar veszteséggel 
járó hadügyi helyzet biztosításáért.

A háború végén, a Monarchia felbom-
lását követően megszűnt titoktartási köte-
lezettsége, de miután bejelentette, hogy az 
Országgyűlés előtt mindent feltár, akkor 
bérgyilkosok végeztek vele, így a győzte-
sek Párizs melletti „béketárgyalását” nem 
zavarhatta meg a háború kirobbantásának 
igaz története, s a francia tankönyvek máig 
Magyarország döntő felelősségéről írnak.

Az országhatárok megrajzolásakor, 
de utána sem tették lehetővé a népszuve-
renitás kinyilvánítását, vagyis az önren-
delkezési jog alkalmazását. A mai napig 
sem volt erről népszavazás az elorzott 
területeken! Csupán egyetlen város kapott 
rá esélyt, Sopron, amely hűséggel mégis 
a megcsonkított Magyarországot válasz-
totta a Burgenlanddal megjutalmazott 
Ausztria helyett. Ezt követően ezt az em-
beri alapjogot nem engedélyezték az utód-
államokban, követelőit meghurcolták, sőt 
megölték, mint például a cseh megszállás 
elleni pozsonyi tüntetés néhány résztve-
vőjét (1919. febr. 12-én 7 halott, 23 súlyos 
sebesült a sortűz után!).

A cseh, román, lengyel, szerb esetben 
hivatkoztak a történelmi jogfolytonosság 
alkalmazására, a korábbi királyságok terü-
leti megújítására, de  a Magyar Királyság 
jogfolytonosságára ez nem vonatkozott, 
sőt annak területi többségét a szomszédos 
államalakulatok kapták jutalmul, mint pél-
dául Magyarország teljes északi területét 
az egymilliónyi magyar őshonos lakossá-
gával együtt Csehországnak juttatták (egy 
olyan területet átadva, amit Csehország 
soha előtte nem birtokolt), amiért Cseh-
szlovákia a francia befektetések érdek-
szférájába kényszerült (tőlük kaptak hitelt 
elég magas kamatra például a hadsereg 
felfegyverzésére, kiképzésére, hadászati 
művek megépítésére, amit a francia had-
seregtől és cégektől rendeltek meg).

Folytatjuk.
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Titkolt tények Trianonról
(forrás: internet. A cikket terjedelme miatt, csak több részletben tudjuk közreadni.)

Kedves Olvasó!
Bizonyára ebben az évben lesznek olyan mindenkit érintő bel-, és külpolitikai események, történések, amelyek felkeltik a 
lakosság érdeklődését. Nincs megnyugvás a Közel-Keleten, ebből eredően nem csökken a migráns áradat, ami inkább me-
nekülés. Gyakorlatilag mindenkit érintenek az állatjárványok, az Afrikai sertéspestis, vagy az ismételten felbukkanó baromfi 
influenza. Ez utóbbiak gazdasági jelentősége sem elhanyagolható. Ami lényeges lesz, 100. éve kényszerítették Magyaror-
szágra a Trianoni diktátumot, amely hazánknak gyásznap, míg a környező országoknak örömujjongásra, ünneplésre adó 
alkalom. Megítélésünk az elmúlt 100 évben nem változott az eseményről.



 Napunk több milliárd év óta ontja 
éltető sugarát felénk. Legnagyobb csil-
lagunk körül Földünk kissé ovális pá-
lyán kering, egyszer közelebb, másszor 
távolabb. A legnagyobb távolság 152,1 
millió km. Ekkor van nálunk nyár. Leg-
közelebb 147,1 millió km-re van. Ekkor 
a Déli féltekén van nyár. Az 5 millió km 
különbség némi magyarázatot ad arra, 
hogy miért van a Déli féltekén kissé 
melegebb. Nálunk a legrövidebb nap 
december 21-én van. Ekkor a nappal 
hossza 7 óra 21 perc. Ezután már hos-
szabbodnak a nappalok, január végére 1 
óra 31 perccel. A nyári napforduló idén 
június 20-án lesz, amikor a nappal 15 
óra 59 percen keresztül tart. Földünk 
bolygótestvérei közül Napnyugta után a 
Vénusz hívja fel magára a figyelmet. A 
Mars hajnali 4 óra előtt kel, tehát ekkor 
nézhetjük meg. A Jupiter közvetlenül 
Napfelkelte után látható. Természetesen 
ez utóbbi két bolygó a keleti égbolton 
kereshető. Elsősorban a korai buszo-
soknak tűnhetnek fel.

született: Kovács Enzó Ri-
chárd 2019. 12. 02. anyja 
neve: Villanueva Lavado 

Mariela.
Házasságot kötött: Gyulai 
Petronella és Dudás Sándor 
2019. 12. 06., Szabó Liliána 

és Gyurján Áron 2020. 01. 04.
Elhalálozott: Erki-Szabó Ba-
lázsné sz.név.: Szijártó Mária 
élt 82 évet.
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sült répás-almás leves
Hozzávalók: 4-5 közepes méretű 

répa, 1 kis fej vöröshagyma, 1 közepes 
méretű alma, 2 ek. olíva olaj, 2 ek. vaj 
vagy margarin, 1 ek. reszelt gyömbér, 3 
bögre csirkehús alaplé, ízlés szerint só, 
fehér bors, kurkuma, fahéj, szerecsen-
dió, őrölt pirospaprika, tejszín.

Sütőpapírral bélelj ki egy tepsit és me-
legítsd elő a sütőt 180 fokra. A fél cen-
tisre felkarikázott répákat, a felszeletelt 
almát és hagymát keverd össze egy tálban 
az olíva olajjal, kis sóval, fehér borssal, 

majd tedd a tepsibe és süsd 
addig, amíg aranyló nem lesz.

2Ha kész olvaszd meg a 
vajat, add hozzá a fűszereket, 
majd folytonos kevergetés 
mellett főzd össze őket, aztán add hozzá 
a tepsi tartalmát és az alaplevet. Miután 
összefőzted egy botmixerrel turmixold 
össze a levest a tejszínnel. Tedd vissza 
és forrald fel ismét. Miközben a leves 
tovább fő a maradék vajat olvaszd fel 
és keverd össze a pirospaprikával, mint-
ha rántást készítenél és add a leveshez.

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK Anyakönyvi hírek

Vártuk a karácsonyi havat, nem jött, 
sőt még kilátás sem volt rá. Enyhe volt a 
hónap, csak 4-5-6-án volt nappal is 0 C 
fok körül a hőmérséklet. A többi napokon 
10 C fok körül alakult. Ezután jelentősen 
emelkedett a hőmérséklet 15-18 C köré. 
Gyakorlatilag az éjszakák is fagymen-
tesek voltak. Karácsonykor virágzott a 
hóvirág, a mécsvirág, az ibolya, a kö-
römvirág. Szokatlan látvány volt 22-én 
északfelé vonuló daru-, és vadlúdcsapat. 
Ilyen vonulást február végétől lehet lát-
ni. Ez valószínű a tél csúszását jelentheti, 
vagy enyheségét. Csapadékviszonyok 
decemberben: 1-én 5,6 mm, 2-án 8,2 

mm, 9-én 0,9 mm, 11-én 0,8 mm, 12-én 
5,6 mm, 13-án 0,2 mm, 21-én 7,2 mm, 
22-én 6,2 mm 23-án 11,2 mm, 24-én 0,8 
mm, 25-én 1,1 mm. Összesen 47,8 mm. 
A sokévi decemberi átlag 46 mm. 

 Térségünk sokévi éves átlaga: 535 
mm. Az elmúlt év csapadéka havi bon-
tásban. Január: 24,3. mm. Február: 6,7 
mm. Március: 1,5 mm. Április: 38,9 
mm. Május: 126,5 mm. Június: 121 mm. 
Július: 48,7 mm. Augusztus: 46,5 mm. 
Szeptember: 56,3 mm. Október: 21,7 
mm. November: 70,2 mm. December: 
47,6 mm. Összesen: 610,1 mm.

Vecsei F.

dEcEMBEr IdőJárása

sZEnTkIRÁLYI HÍRMOndÓ
független közéleti lap

Megjelenik havonta. Kiadja Szentkirály község önkormányzata. Felelős kiadó Szabó Gellért polgármester. Telefon: 06 
76 597 011. E-mail: polgarmester@szentkiraly.hu.
Felelős szerkesztő: Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325. 
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna iskolaigazgató, Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres Ambrusné, Takácsné Kis Márta, 
Kenyeres Dénes, Dr. Kenyeres Tibor, Kutasi Ferenc, Molnár Zsolt plébános, Szabó Gellért polgármester. Szerkesztőség 
címe: Polgármesteri Hivatal, 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13. telefon: 06 76 597 011, E-mail: sztkhirmondo@gmail.
com
Az újságcikkek leadási határideje minden hónap 3-ig, lehetőleg elektronikus formában a fenti címre.
Készül 350 példányban. Nyomda: Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, telefon: 06 76 441 519. Felelős vezető: Tóth Géza.
A hírmondóval, és a hirdetésekkel kapcsolatos további információk a www.szentkiraly.hu honlapon. 

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.

* Szentkirályon 2,3 ha Kövidinka és 
3,4 ha Cserszegi szőlőültetvény eladó. 
Érdeklődni: 30/443-8344 

* Tűzifa eladó: Száraz félkemény 
(ecetfa) ölfa, Szentkirályon helybe szál-
lítva, 2.600,- Ft/mázsa eladó. Érd.: Ku-
tasi Ferenc, 20/973-4922.

Egy kis
csillagászat



A nyugdíjas klub karácsonyán köszöntötték 
a kerek születésnaposokat, majd hangszeres 
kísérettel karácsonyi dalokat énekeltek. Szabó 
Gellért, Pusztainé Emese és Szecsődi György 
zenével köszöntötték az ünnepelteket. Az ün-
nepi asztalon finom ebéd és a tagok által ho-
zott rengeteg sütemény várt… kitűnő hangulat, 
zene, ajándékozás. Jó ennek a közel 70 tagot 
számláló közösség részesének lenni. Köszön-
jük!

(Pásztor Géza fotói)

Karácsonyi ünnepség a nyugdíjas klubban

adVEnTI Vásár

December 14-én, szombaton az idén 
is megrendezésre került a művelő-
dési házban az iskolások adventi vá-
sára.  A karácsonyi készülődéshez 
sokféle kelléket be lehetett szerezni, 
lehetett enni-inni, a legkisebbek pe-
dig mesefilmet is nézhettek. 


