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A közeledő tavasz hírnökei

Meseország nádora

A Kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár 28. alka-
lommal rendezte meg a mesemondó gyerekek városi talál-
kozóját. A novemberben induló megmérettetésen 311 gyerek 
indult, melyből a harmadik próbára már csak a 19 legtehetsé-
gesebb tanuló jutott tovább. Február 1-jén járulhattak a szakér-
tő zsűri, vagyis Meseország uralkodó párja és a Bölcsek Böl-
cse elé, akik a mesék meghallgatását követően kiosztották a 
kacsalábon forgó kastély címeit és rangjait (hercegnő, herceg, 
nádor, országbíró, kancellár, kincstárnok, lovag, udvarhöl-
gyek, apródok). Iskolánk diákja, Kutasi András 4. osztályos 
tanuló, az egyik legrangosabb címet, a nádori címet vehette át 
kiemelkedő szerepléséért. Szívből gratulálunk! 

Kovácsné Takács Bernadett

hóvirág

korai jázminbangita

gyermekláncfű
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A képviselő-testület 2020. január 27-i ülésén történt
Ezen a napon tartotta együttes ülé-

sét Szentkirály önkormányzatának, 
valamint Tiszaug önkormányzatának 
képviselő-testülete a Szentkirályi Fa-
luházban.  A napirend a két település 
által fenntartott Közös Önkormány-
zati Hivatal 2020. évi költségvetésé-
nek elfogadása volt.

Az előterjesztésből kiderült, hogy 
az előző évihez képest örvendetes vál-
tozás áll be 2020-tól az önkormány-
zati hivatalok állami támogatásában. 
Az eddigi összeg ugyanis 19 %-kal 
növekszik, amit régóta vártak már a 
települések, mivel a kötelező kiadá-
sokhoz (pl. minimálbér növekedése) 
6 év óta ugyanakkora támogatással 
járult hozzá az állami költségvetés. 
A finanszírozás azonban a lakosság-
számhoz is kötve van, ami szerény 
mértékben ugyan, de csökkent 2018-
ban mindkét településen (a költség-
vetési törvény a 2019. január 1-i ál-
landó lakosságszámot veszi alapul). 
Ennél jelentősebben érinti a hivatali 
működés támogatását a szentkirályi 
adóerő növekedése, amire tekintettel 
az állami finanszírozás kiegyenlí-
tő mechanizmusa esetünkben 3.618 
ezer forintot a hivatali támogatásból 
is elvon. (A teljes adóelvonás Szent-
király esetében több mint 47 millió 
forint 2020-ban, Tiszaug esetében 
ilyen hatás nem jelentkezik.) A tava-
lyihoz hasonlóan ezért a két település 
saját hozzájárulása szükséges idén is 
a feladatok ellátásához. A képviselő-
testületek részletesen megvitatták az 
előterjesztést, felhatalmazást adtak 
a Jegyzőnek, hogy az előirányzat 
keretein belül egyénileg határozza 
meg az alkalmazottak illetményét, és 
elfogadták a közös hivatal költségve-
tését.

Az együttes ülés után került sor a 
szentkirályi testület ülésére.

Első napirendként a településfej-
lesztő elmúlt évi tevékenységéről 
készült tájékoztatást vitatták meg. 
Ennek kapcsán Kutasi Ferenc tele-
pülésfejlesztő ismertette a múlt év 
pályázatainak sorát. Szám szerint 
összesen 13 pályázat készült. Ennek 

döntő többsége (11 db) nemzeti for-
rást célzott meg, köztük 7 a Magyar 
Falu Program keretein belül. Az 
utóbbi programból csak 3 pályázat 
részesült támogatásban összesen 10 
millió Ft értékben (orvosi eszköz, 
temetőfejlesztés, óvoda udvar fej-
lesztése). Ezen túl további nyertes 
pályázat volt még a Vágó-kör fej-
lesztésére, a közfoglalkoztatásra és 
a tanyagondnoki szolgálatok fej-
lesztésére benyújtott pályázat. Ezek 
értéke 12,8 millió Ft. A legnagyobb 
támogatási forrást uniós alapból 
nyertük, a bölcsőde létesítésére 
265,8 millió forintot, saját forrásból 
pedig egy szigetelt teherautó felépít-
ményt vásároltunk, amely melegedő-
nek és kisebb raktárnak is alkalmas. 
Megtudtuk, hogy a korábban elnyert 
pályázatok megvalósítása és elszá-
molása is sok tennivalót ad, példá-
ul az iparterület közművesítésének, 
továbbá a konyha bővítésének és a 
falubolt építésének közbeszerzé-
si eljárása is a napokban indul. Az 
előterjesztés tartalmazza még az al-
polgármesteri teendőket és a Hiva-
talban végzett más feladatokat is. A 
tájékoztatót a testület elfogadta.

A második napirend keretében a 
Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 
tárgyalták. A Pullai Béla és Retkes 
Csaba ügyvezetők által összeállított 
tervezet szerint a konyha a „többet, 
jobbat, olcsóbban” elv mentén igyek-
szik működni idén. Ez azonban az 
egészségesebb, változatosabb ételek 
biztosítása mellett magában hordoz-
za annak szükségét is, ami a vendé-
gebéd árának emelését jelenti. Az 
emelés mértékéről a képviselő-testü-
let később dönt. Az utak karbantar-
tása tekintetében igen sok a teendő. 
Gépeinkről a garanciák lejártak, így 
a javítási kiadások emelkedésére kell 
számítani, még úgy is, hogy egysze-
rűbb munkákat a gépkezelők elvé-
geznek. Nagy jelentősége van ebben 
a témakörben annak, hogy a helyi 
gazdálkodók, földtulajdonosok szo-
kásain mennyire sikerül változtatni, 
már ami a dűlőutak elszántását, okta-
lan tönkretételét illeti. Időt, munkát, 

pénzt, bosszúságot spórolhatnánk 
meg ugyanis egymásnak csak egy ki-
csit nagyobb fegyelmezettséggel.

Az üzleti tervet a testület módosí-
tással fogadta el 85.3 milliós gazdál-
kodási főösszeggel, 800 ezer forint 
eredmény betervezésével.

Ezt követően az önkormányzat és 
a NpKft. közötti vállalkozási szerző-
dést módosították, melynek lényege 
az étkeztetési feladat kiadásai-bevé-
telei egymás közötti elszámolásának 
változása.

Mindezek után került sorra az ön-
kormányzat 2020. évi költségvetési 
rendeletének megalkotása. A tervezet 
részletes megvitatása után a testü-
let végül a korábbi évek szokásaitól 
némileg eltérő feltételekkel alkotta 
meg a rendeletet. Eszerint egyebek 
között a Művelődési Ház és Faluház 
esetében az evőeszközök és a terem 
használati díja nem foglalja magában 
a mosogatást, takarítást. Lakodal-
makra a Művelődési Ház nagytermé-
nek bérleti díja 60.000 Ft. Szabály 
született arról is, hogy önkormányzati 
bérlakás esetében a döntést követő 30 
napon belül a bérleti szerződést meg 
kell kötni. A testület arról is döntött, 
hogy az Óvoda segítő személyzetét 
1 létszámmal megemelte. A költség-
vetés egyébként egyensúlyban van, 
a működési kiadások fedezése mel-
lett fejlesztést is tartalmaz: önrészt a 
konyha bővítéséhez, a falubolt épí-
téséhez, garázs építéséhez a Hivatal 
udvarán, illetve belterületi utca fel-
újításához, külterületi útjavításhoz. A 
gazdálkodási főösszeg csaknem 550 
millió forint.

Az egyebek napirendi ponton be-
lül a testület jóváhagyta az Önkor-
mányzat módosított Közbeszerzési 
Szabályzatát, elfogadta ez évi mun-
katervét és a polgármester éves sza-
badságolási tervét is. 

Itt esett szó a Szent Király Szö-
vetség jövő évben esedékes talál-
kozójáról is, aminek a mi falunk ad 
otthont. Egyelőre az időpontot rög-
zítették 2021. augusztus 6-8. között, 
ami az előkészületek, fellépők miatt 
fontos.
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Kültéri edzőterem Szentkirályon?

Több éve felmerült már, hogy a meg-
lévő játszótér a nagyobb gyerekek, ka-
maszok igényeit már nem szolgálja ki, 
illetve hogy a felnőttek is szeretnének 
közterületen elérhető fitnesz/kondi gé-
peket használni. Az így megfogalmazott 
célt követve, több forrás bevonásával 
igyekeztünk ennek az új szabadidő-töl-
tési lehetőségnek helyet és eszközparkot 
kialakítani az elmúlt években.

Első lépcsőként 2018 júniusában a 
Szentkirályi Ásványvíz akciója során 
gyűjtött 1.500.000.- Ft adomány teste-
sült meg két komplex kültéri fitnesz esz-
közben (Quatro I. street workout).

Ezeket követte egy év múlva a LE-
ADER pályázati forrásból megvaló-
sított, nagyobb léptékű, gazdagabban 

felszerelt fitneszpark. Az ekkor telepí-
tett 13 féle eszköz között a következő 
kondigépek találhatók: lábizom erősítő, 
légbenjáró, elliptikus sétáló, kombinált 
mellizom erősítő, íves függeszkedő, 
párhuzamos korlát, 2 db hasizom pad, 
hátizom erősítő oszlopon, dupla tolódz-
kodó, evező pad, hármas függeszkedő, 
multifunkciós tréner, vízszintes létra. 
Ez a beruházás összesen 4.445.000,- 
Ft-ba került, melyből 3.348.652,- Ft 
volt a támogatás.

A legújabb fejlesztés egy 2016-os 
– már-már elfeledett – pályázat eredmé-
nye. Ebből a forrásból az ősz folyamán 
a meglévő eszközöktől kicsit távolabb, 
a Fecskeház telkén létesült egy komp-
lett „B” típusú sportpark. A nyolcszög-

letű, gumitégla borítással rendelkező 
területen a következő eszközök vehetők 
használatba: multi tréner dupla, egyenes 
húzódzkodó, haspad és hátpad oszlopok 
között, kombinált húzódzkodó, fekvőtá-
masz elemek, lépegető, létra híd. Ennél 
a beruházásnál mi csak a terepet bizto-
sítottuk, a beszerzés és kivitelezés köz-
pontilag, 100 %-os támogatás mellett 
valósult meg.

Reményünk szerint így a települési 
Sporttér most már jobban megfelel el-
nevezésének és jó terepet biztosít a test-
edzéshez, szabadidő eltöltéshez, illetve 
a – más helyen kicsordulva talán kárt 
okozó – fölös energiák levezetéséhez. 
Váljék mindenki egészségére!

-kut-

MI LESZ A MűANYAGGAL?
(Mottó: Minden háztartásban van né-

hány műanyag szatyor, ami tele van mű-
anyag szatyorral.) A hibát mindig csak 
utólag vesszük észre, érezzük hatását. 
Így járt az emberiség a műanyag gyár-
tásával. A gond az vele, hogy nem bom-
lik le, csak aprózódik, és nagyon lassan, 
egyes esetekben évszázadok alatt. A 
szétaprózódott részecskék bekerülnek 
a táplálékláncba, és a csúcson az em-
beriség táplálékába. Ijesztő híreket hal-
lunk, hogy már hazai vizeink halaiban 
is kimutathatók a műanyag részecskék. 
Évszázadokra elszennyeztük környeze-
tünket. A becslések szerint eddig az ipar 
világméretben mint egy 7 milliárd ton-
na műanyagot állított elő. Ez azt jelenti, 
hogy Magyarország minden négyzetmé-
terére 75 kg műanyag jutna. Az előállí-

tott műanyagnak csak 7%-át hasznosít-
ják újra. A többi lerakókba, talajba és a 
vizekbe kerül. A tengerparti népek szer-
vezetében már kimutatható a műanyag. 
Ez az elfogyasztott tengeri lények, el-
sősorban puhatestűek révén (kagylók, 
rákok, csigák), melyeket a bélrendsze-
rükkel együtt használnak élelmiszernek. 
Világméretű akciók indultak a műanyag 
ellen. Igyekeznek természetes anyagok-
ból, pl. keményítőből csomagolóanyagot 
előállítani. Az EU próbálja szabályozni 
a felhasználást. Azért mi is tehetünk va-
lamit boltba menet, például használjunk 
bevásárló kosarat, természetes anyagból 
készült szatyrot, papír csomagolót. Ne 
dobjuk el, ne égessük el a műanyag cso-
magolókat, tegyük a hulladékgyűjtőbe, 
hogy a lerakókba kerüljön.    v.f.

Az első komplex eszközök telepítése. „B” típusú sportpark

PSZICHIÁTRIAI
SZEREK VISELKEDÉSI

PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” 
vagy „viselkedési rendellenesség” miatt 
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapít-
ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány 
is kérhető a hiperaktivitás témájában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-
5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan keze-
lünk!



A farsang a ta-
vaszvárás ősi öröm-
ünnepe. Egy olyan 
hagyomány, amit a 
kereszténység soká-
ig tiltott, mert úgy 
vélték, hogy ilyen-
kor feloldódnak a 
gátlások: az embe-

rek sokat esznek, isznak, mulatoznak, 
álarcokat, jelmezeket vesznek fel.

A magyar farsangi szokások a kö-
zépkorban honosodtak meg. A farsang 
német eredetű szó, a mesélni, pajkos-
ságot űzni szóból ered. A magyar elne-
vezés a 15. században tűnt fel. A királyi 
udvarban itáliai, a polgárság esetében 
német hatás érvényesült. A krónikások 
feljegyezték, hogy Mátyás király Itáliá-
ból hozatott álarcokat. Nagy farsangolás 
folyt II. Lajos udvarában is, ahol 1525-
ben álarcosok jelentek meg, még maga a 
király is ördögi álarcot viselt.

Falun és városon egyaránt minden 

társadalmi réteg és korosztály megren-
dezte a maga farsangi táncmulatságát. 
Falun a kocsmában, vagy bérelt házak-
nál tartottak összejöveteleket. Ezeknek 
a mulatságoknak rendkívül fontos szere-
pük volt a párválasztásban. A szervezők 
a mindenkori legények voltak. A palóc 
vidéken a mulatság előtt házról házra 
jártak, adományt gyűjtöttek és ezt gyak-
ran összekötötték a lányok táncmulat-
ságba való hívásával. 

Farsang a lakodalmak legfőbb idő-
szaka volt, hiszen sem adventkor, sem 
nagyböjt idején nem tartottak lakodalmat, 
hangos mulatságokat, bálokat. A farsangi 
bőséges evésnek és ivásnak azt a magyará-
zatot adták, hogy a természetet is hasonló 
bőségre akarják bíztatni. Ami az ételeket 
illeti, mindenütt arra törekszenek, hogy 
a készített ételmennyiség elfogyjon, hisz 
hamvazó szerda már böjtöt hoz. Jellegze-
tes ételek máig a fánk és a kocsonya.

Rendeztek és rendeznek ma is batyus 
bálokat, ahol ételt, italt visznek maguk-

kal a házaspárok, de jellegzetes farsangi 
szokás az úgynevezett asszonyfarsang, 
amikor az asszonyok rendeznek külön 
mulatságot evéssel, ivással.

Megmaradtak a farsangi bálok, tánc-
mulatságok, köztük például a mediku-
sok bálja, a jogászbál, operabál, évekig 
látványos műsorral, első bálozókkal, 
díszvendéggel, vacsorával. A gyerekek 
esetében az iskolák és az óvodák lettek 
a farsangi rendezvények, jelmezverse-
nyek, jellegzetes helyszínei. A farsangi 
jelmezek legszórakoztatóbb alakja: ci-
gány vagy öregasszony, koldus, török. 
Állatalakoskodók között a legkedveltebb 
a medve, kecske, gólya, ló megjelenítése 
volt. Ma már az éppen aktuális népszerű 
mesefigurák jelennek meg általában és 
ezeket egyre inkább kölcsönzőből, vagy 
a játékboltokból szerzik be a szülők. Ám 
megmaradt a hagyományos jelmeztár is 
(ennek van a legnagyobb sikere), amit 
házilag készítenek el ügyes kezű anyu-
kák és nagymamák.   Margó néni
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A FARSANGRÓL

Életmódot váltasz? Elmondjuk, hogyan maradj motivált.
Az elhatározás már megvan, csak az 

akarat kevés? Elárulunk néhány trükköt, 
amivel megőrizheted az elszántságod és 
teljesülhet végre az álmod. Elérheted a 
vágyott testalkatot, vagy visszaszerez-
heted az egészséged, ha nem adod fel. 
Mindezt hogy csináld? Íme 8 tipp:

1. Ne vegyél új ruhákat! Ha ép-
pen meg vagy hízva, és tenni szeretnél 
ellene, akkor ne kényeztesd magad új, 
nagyobb méretű, kényelmes ruhákkal, 
hanem hordd azokat, amelyek már szorí-
tanak itt-ott, így a kényelmetlenség érzé-
se miatt folyamatos lesz a késztetés arra, 
hogy odafigyelj a táplálkozásra.

2. Ne vásárolj felesleges ételeket! 
Az életmódváltás az elhatározáson túl, a 
bevásárlással kezdődik. Ha nincs otthon 
csábító, de hizlaló étel, akkor könnyebb 
ellenállni. Természetesen, a szülők ne-
hezített pályán mozognak ezen a téren 
is, de egy kis extra önuralom és ebből 
sem lehet gond. Továbbá, amit lehet a 
gyerekeknek is készítsük el a megfelelő 
alapanyagok felhasználásával.

3. Lásd magad előtt a célt! Ha tu-
dod, hogy mennyit szeretnél fogyni, 
akkor készíts egy centit. Például, ha 
10 kiló leadása a cél, akkor 1-től 10-ig 
szerepeljenek a számok. Minden egyes 
kiló eltűnésekor, lenyisszantunk egyet 
a centiből. Nagyon jó érzés lesz látni a 

fejlődést ezen a módon is.
4. Fokozd a hatékonyságot fotók 

segítségével! Van, aki attól lesz moti-
vált, ha a kedvenc szuper modellje vagy 
énekesnője fotóját nézi, mert az a célja, 
hogy rá hasonlítson. Vannak azonban 
olyanok is, akiknek az ad erőt, ha egy 
olyan képet látnak sűrűn, ahogyan nem 
szeretnének kinézni, de a jelenlegi élet-
módjukkal éppen jó úton járnak, hogy 
elérjék ezt a negatív változást. Mindegy 
melyik, amitől tartod az új életmódot, 
váltsd hasznodra. 

5. Legyen partnered! Ne csináld 
egyedül! Vond be a házastársad, a ba-
rátnőd, az anyukád, vagy bárkit, akivel 
jó hatással vagytok egymásra. Ez a fajta 
egyezség folyamatos motivációt nyújt 
majd. Persze csak akkor, ha szigorúak 
maradtok magatokkal és egymással is.

6. Jutalmazd magad! Tűzz ki mér-
földköveket és ha eléred, jutalmazd meg 
magad. Ha 30 kiló leadása a cél, amikor 
már 10 kilóval kevesebbet mutat a mér-
leg, vagy feljön az egy számmal kisebb 
nadrág, akkor jöhet egy kis kényeztetés. 
Egy régóta vágyott wellness, egy szín-
ház, egy új könyv. 

7. Légy mindig büszke magadra! 
Van, amikor nehezebben megy. Van, 
amikor nem mozdul a mérleg nyelve 
semerre és belefáradunk az egészbe. 

Na ekkor kell 
nagyon nagy 
levegőt venni 
és előhúzni a 
maradék ki-
tartásunkat és 
folytatni to-
vább. Az ered-
mény nem fog 
elmaradni.

8. Elegen-
dő alvás! Nem 
lehet eleget 
elmondani, hogy az alvás nem csak az 
egész szervezetünk számára rendkívül 
fontos, de az életmódváltásunk kiemel-
kedő szerepű segítője is. Aki kipihent, 
nem kíván nagy mennyiségű ételt, hogy 
pótolja az alváshiányból eredő kalória-
igényt. 

Ez az írás is az EFOP-1.5.3-16-
2017-00071 – „Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben a Ti-
szakécskei járásban” projekt keretein 
belül készült. További érdekes tartalma-
kért a témában megtalálhatóak a www.
sportelmenyekbacsban.hu weboldalon.
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Jótékony Szentkirály
Esztendőnk szentkirályi társasélete a 

Református Jótékonysági Bállal indult. A 
100. zsoltár és Balázs Hajnalka lelkipász-
tor üdvözlő szavai nyitották meg ezt az 
első kortárs nemes célú rendezvényt. A 
lelkészi köszöntő szerint megvan az ideje 
a táncnak is, ezért a jótékony cél mellett 
a rendezvény teret kívánt nyújtani az igé-
nyes társasélet gyakorlásához.  

A hívó szónak szépszámú közönség 
engedett; Szentkirály legnemesebb ha-
gyományait tovább éltetve ezzel. S ma 
nem is csak az anyagi jótékonykodásnak 
van szerepe, mert napjainkban már maga 
a megjelenés egy ilyen rendezvényen - 
üzenetértékű. Ahogyan egy másik lelki-
pásztor – Steinbach József, balatonalmá-
di lelkész és dunántúli református püspök 
– mondotta néhány éve: 

„…a puszta jelenléted hitvallás Jézus 
Krisztus ügye mellett, hitvallás amellett a 
kultúra mellett, amelyet Isten ránk bízott. 
Most, amikor elárasztanak bennünket 
mások; - ennek a puszta jelenlétből faka-
dó hitvallásnak döntő szerepe lesz.” 

A rendezvényt támogatóknak pedig 
büszkeséget is adhat, ha tudják, hogy a 
szorgalmas munka mellett a nemes jóté-
konykodás elődeinkre is jellemző volt. 

A Kecskeméti Közlöny, 1920. május 
23-ai számában olvashatjuk: „A felső-
szentkirályi korcsmában a hadifoglyok 
hazahozatalára rendezett táncmulatságon 
a nemes célra felülfizettek: id. Kuti János 
200, Cs. Tóth Gergely 40, ifj. Kuti János 
20, Horváth Mihály 20, Csizmadia János 
20, Dudás Sándor 40, Csizmadia József 
10, Szél Ferenc 10, Juraszek Ferenc, Ó. 
Kovács István 10, P. Seres László 10, 
Regedei Lászlóné 10, Kele István 10, P. 
Kiss Pálné 10, Pesti Imre 10, Szél Mihály 
10, Drégeli Katinka 6, Kocsó György 6, 
Drégeli István 5, K. Szabó Ferenc Kuti 
Péter 5, B. Hajagos Erzsébet 5, B. Haja-
gos Márton, Vörös Dezső 5, ifj. Kuli Já-
nos 4, Mátyus Pál 4, Berecski László 4, 
P. Kiss István 3, Viragh Ferenc 2, Ádám 
László 2, Farkas József 2, Vámos János 
1, Tánczos József 10, Kuti János 166, 
Kuti Jánosné 20 korona. A felsőszentki-
rályi korcsmában volt táncmulatság tiszta 
jövedelme a hadifoglyok hazahozatalára 
700 korona, melyet a házipénztár [a kecs-
keméti városi pénztárnál -bor-] szintén 
átvett.”

Tudni kell, hogy 1920-ban még na-
gyon sok, főként Oroszország keleti ré-
gióiba hurcolt magyar katona sínylődött 
hadifogságban. (Összehasonlításként: a 

cikket közlő hatoldalas lapszám ára volt 
1 korona, fél évi előfizetése 120 koro-
na.) A felülfizetés akkoriban a hivatalos 
belépti jegyen felüli készpénzadományt 
jelentette. 

A Kecskemét és Vidéke, 1921. au-
gusztus 14-ei száma közölte, hogy a 
Felsőszentkirályi Gazdakör július 10-én 
tartott – a köri épület javára rendezett 
– táncmulatsága alkalmával a következő 
felülfizetések folytak be: Búz Ambrus 
80, Deák Károly 60, Balajti Zsigmond 
50, Deák Mihály 20, U. Kovács Sándor 
50, Bimbó János 10, Farkas Antal 10, 
Détári Mihály 10, Vörös Gábor 10, Máté 
István 10, Sándor Mihály 10, Sándor 
György 10, Oláh József 10, Gyurkó Pál 
10, Gyurkó Antal 4, B. Hajagos József 4 
koronát, mely összegekért ezúton mond 
hálás köszönetet a Rendezőség,  (Ekkor 
a négyoldalas lapszám ára volt 2 korona, 
fél évi előfizetése 240 korona.)

Ebben az időszakban Alsószentkirály 
népessége mintegy feleannyi volt, mint 
Felsőszentkirályé, ezért, ha kisebb erővel 
bírtak is az alsószentkirályiak, de a jóté-
konyságból ők is kivették részüket. 

A Kecskeméti Napló 1913. augusztus 
24-én ekként tájékoztatott: 

„A felsőszentkirályi kath. Olvasókör 
megalakítása után az alsószentkirályi 
gazdálkodó katholikus lakosság kör-
ében is dicséretes mozgalom indult egy 
kath. Olvasókör megalakítása iránt. Ez 
a megalakítandó Olvasókör lesz hivatva 
nemcsak az ottvaló lakosság kulturális 
szükségleteit ellátni, hanem a társadal-
mi érintkezés fokozása és rendszeres-
sé tétele által megteremteni egy olyan 
kört, ahol a fárasztó napi munka után 
szellemi felüdülést is találhat és mű-
velődésére megfelelő alkalmat talál.  
A mozgalom intézőinek első gondja az 
alakítandó Olvasókör részére megfelelő 
tőkét összehozni. E célból folyó hó 20-
án, Szent István napján az alsószentkirá-
lyi kath. Olvasókör javára táncmulatságot 
rendeztek Alsószentkirályon, mely nap 
szép anyagi és erkölcsi siker jegyében 
folyt le. A sikerült mulatságon felülfizet-
tek: Szentkirályi Tóth Vince 1 kor., K. G.,  
N. N. 2 kor., Ujkécskei Malomtársaság 5 
kor., Felsőszentkirályi Kovács László 2 
kor., Miklós Mariska 1 kor., L. F., N. N. 
4 kor., Laurovics Sándor 1 kor., Ö. Gye-
nes János 10 kor., Sándor István 2 kor. és 
Halász Géza 20 fillér, összesen 28 korona 
20 fillért.” (N.N. a névtelenül maradni kí-
vánó adományozókat jelenti. 

S amit még nem is ismerhettünk meg, 

az is megható. A Nagy Háborúban a kez-
deti nagy összecsapások váratlan veszte-
séget okoztak a hadrakelt seregekben, a 
hadtápellátás nem tudott naprakész lenni, 
s előfordult, hogy a katonák nélkülöz-
tek, fáztak. Kecskemét város elöljárósá-
ga ezért a körülfekvő pusztákon tartós 
élelmiszert gyűjtött a harctéren szenvedő 
katonák számára. (Ne felejtsük el, hogy 
az alföldi földműves nép összlakossá-
gi arányszámához képest jóval nagyobb 
arányban hívták be katonának e néposz-
tály fiait – a pusztákon élők nyilván ilyen 
gyűjtésbe is bevonhatók voltak.) 

A Kecskeméti Napló 1915. február 
4-ei számában eme tudósítás látott nap-
világot: „a városi tanács által megindított 
gyűjtés eredményét, 29-es és 38-as házi-
ezredeink részére, az alábbiakban közöl-
jük:  Alsószentkirályon, Halasi Pál gyűj-
tése: Sándor Ferencné 2 liter lebbencs, 
egynegyed kiló szalonna; Bodor László 
2 liter tarhonya, 1 kiló szalonna; Csertő 
Lajos 2 és fél liter tarhonya, 1 kiló sza-
lonna, 1 és fél kiló sajt; B. Kovács István 
2 kiló szalonna, B. Kovács Imre 1 kiló 
szalonna; Németh Elek 3 liter tarhonya, 
1 kiló szalonna, 1 kiló kolbász; D. Ka-
lics Dömötörné 1 kiló szalonna, fél kiló 
kolbász; Horváth László 5 liter tarhonya, 
3 kiló szalonna; S. Tóth Dániel 2 kiló 
szalonna; Farkas Gergely fél kiló szalon-
na; Trungel Antal 1 kiló szalonna; Fara-
gó István 2 liter tarhonya; Beke Mari 2 
kiló szalonna, 1 kiló kolbász; Ö. Kovács 
László 2 korona, Oláh József 2 és fél liter 
tarhonya, 2 kiló szalonna; Mócza György 
1 és fél kiló szalonna; Bodor Béla 2 liter 
tarhonya; Lipóczi József 1 kiló szalonna, 
Gál Gábor 6 korona, Petényi Sándorné 1 
kiló szalonna, ifj. F. Faragó Mihály 1 ko-
rona; id. F. Faragó Mihály 2 korona; özv. 
Orosz Istvánné 40 fillér, Polyák György 
háromnegyed kiló szalonna, Rácz István 
1 korona. Felsőszentkirályon: id. Halasi 
Mihály 2 liter tarhonya, 2 kiló szalonna; 
özv. B. Szabó Mihályné 1 korona, 2 kiló 
szalonna; Almási Ferenc 2 kiló szalonna, 
özv. Hajagos Lászlóné 1 és fél kiló füstölt 
hús, Hajagos Rozália 1 korona, P. Kovács 
Eszter: füstölt sonka.”  (A „háziezred” ki-
fejezés pedig annyit jelentett, hogy a 29. 
és a 38. magyar királyi gyalogezredek 
feltöltési és újoncozási helye Kecskemét 
és térsége volt, s hogy ezen ezredek egy-
egy zászlóalja a hírös városban kapott 
elhelyezést.)

Békesség veletek! A kő marad. S a 
szentkirályi jótékonykodás és hitvallás is.

--bor--



Szeretettel tájékoztatok min-
denkit az előttünk álló időszak 
liturgikus eseményeiről, ünnepe-
iről.

Február 26-án szerdán kezdő-
dik a nagyböjti idő. A farsangot 
követően ezen időszaknak az 
a célja, hogy előkészítsen ben-
nünket a húsvét megünneplé-
sére. Nagyböjtben a liturgiánk 
ráhangol minket a feltámadás 
titkának megismerésére, emlé-
kezünk arra, hogy keresztények 
vagyunk és bűnbánatot tartunk. 
Ebben segít a keresztúti ájta-
tosság végzése is. Teljes búcsút 
nyerhet az a hívő, aki nagyböjti 
pénteken szentáldozás után a fe-
szület előtt áhítattal elimádkozza 
az „Íme, jóságos, édes Jézusom” 
imádságot. 

A 139. Zsoltárunk arról szól, 
hogy mennyire közel van hoz-
zánk az Isten. Aki ezt egyszer 
is átéli, mindig fog rá emlékez-
ni, hiszen óriási élmény, és per-
sze óriási ajándék is. Istennel 
egyébként minden pillanatban 
közel lehetünk egymáshoz. Ta-
lán ismerős az a kép, miszerint 
egy nap 86.400 másodpercből 
áll. Úgy is tekinthetjük ezt az 
időt, hogy egy nap 86.400 Ft-ot 
kap mindenki egy számlájára és 
ezt ki kellene venni minden nap, 
mert este majd elvész onnan az 
összeg. Másnap már egy másik 
számlán kapjuk meg ezt a 86.400 
Ft-ot. Sok-sok pillanatot el lehet 
veszíteni és ez azt akarja jelente-
ni, hogy a jelenben kell élnünk. 

Most kell befektetni, jól gazdál-
kodni, hogy a lehető legtöbbet 
tudjuk Istenből „vásárolni”. Fo-
galmazhatunk még másképpen 
is. 

Hogy mennyit ér egy év – kér-
dezd meg a diákot, aki megbukott 
és ismételnie kell egy tanévet! 

Hogy mennyit ér egy hónap 
– kérdezd meg az anyát, aki ha-
marabb szült! 

Hogy mennyit ér egy hét 
– kérdezd meg az újságokban a 
szerkesztőt!

Hogy mennyit ér egy nap – 
kérdezd meg a beteget a kórház-
ban, akit egyik vizsgálatról visz-
nek a másikra és még 5 társával 
együtt osztoznak fájdalomban és 
kellemetlenségekben!

Hogy mennyit ér egy óra 
– kérdezd meg a szerelmest, aki 
vár, vagy kétségek között vergő-
dik!

Hogy mennyit ér egy perc 
– kérdezd meg azt, aki lekéste a 
vonatot!

Hogy mennyit ér egy másod-
perc – kérdezd meg az autóst, 
aki nem tudta már elkerülni a 
balesetet, és elveszett valaki az 
életéből, vagy az ő lelke veszett 
el egy kicsit!

Hogy mennyit ér egy tizedmá-
sodperc – kérdezd meg a sporto-
lót, aki ezüstérmes lett! 

Ki az, aki elbújik Isten elől? 
Általában úgy mondjuk, hogy a 
bűnös. Mi ne bújjunk el sehová! 
Csak legyünk őszinték, legalább 
saját magunkhoz! Jól látjuk mi 

azt, hogy miről maradunk le egy-
egy alkalommal és talán nem is 
az idő miatt, hanem mert nem 
mertünk szólni, vagy nem mer-
tünk lépni, amikor pedig igaznak 
éreztünk egy indíttatást. Sokszor 
takargatjuk, elhomályosítjuk, 
hogy kik is vagyunk igazán. Pe-
dig nincs mit takargatni sem az 
Isten, sem saját magunk elől. 

Isten mélyen tervez, és mé-
lyen gondolkodik rólunk. És 
minden egyes nap ránk bízza, 
hogy a tervet megvalósítjuk-e? 
Minden nap ad lehetőségeket, 
nyit kapukat és utal 86.400 má-
sodpercet használatra. 

Van úgy, hogy jól sáfárko-
dunk és van úgy, hogy csak úgy 
elbotorkálunk, nem Isten útjain 
járunk, de mindig szabad oda-
állni Isten elé és azt mondani 
neki, hogy: „Istenem, vizsgálj 
meg! Tégy próbára!” Ő pedig 
csak hadd vizsgálgasson, hiszen 
ismer bennünket jól, Ő akarta, 
hogy éljünk, Neki volt terve az 
életünkkel és van terve mindan-
nyiunkkal. És akkor már enged-
jük is meg neki, hogy ha valami-
ben rontottunk a tervén, és nem 
az Ő útjain jártunk, akkor hadd 
segítsen rajtunk, nekünk, mert 
tudja, hogy mit kell tenni, mi is 
érezzük, csak néha kell egy kis 
indítás.

Szép farsangot, és szép nagy-
böjti kezdetet kívánok mindenki-
nek!

Szeretettel: 
Molnár Zsolt  plébános
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KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!
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Református Jótékonysági Zenés 
Estet tartottunk 2020. február 1-én 
szombaton 18 órától a Művelődési 
Házban, melyre nem csak a reformá-
tusokat hívtuk. A rendezvényen 130 
fő vett részt, családok, társaságok, és 
nagy örömünkre a római katolikus 
gyülekezetből is jöttek testvérek.

Az estét műsorral kezdtük, mely-
nek elején Balázs Hajnalka tartott kö-
szöntő áhítatot, majd Kenyeres Amb-
rus szavalatát hallhattuk (Reményik 
Sándor: A templom és iskola). Ezután 
a gyülekezetünk Káté zenekara adott 
elő néhány Istent dicsőítő dalt, rockos 
hangszerelésben. A református ifisek 
műsora vicces és komoly, de egy ki-
csit becsapós is volt, mert a nézőnek 
kellett kitalálni a tanulságot: ha esőért 
imádkozunk, akkor készüljünk is fel 
az esőre! Az est „sztárvendége” Bese-
nyei Dénes volt, aki trombitaszólójá-
val fokozta a hangulatot. 

Kétféle ízletes vacsorában és ré-
szünk lehetett, volt marhapörkölt és 
töltött csirke, ki melyiket választotta. 
Ezután csakhamar elkezdődött a na-
gyon jó hangulatú zenés-táncos mula-
tozás.

Az élő zenekar tagjai: Varga At-
tila és Csepedi Ottó (Kiskőrös), akik 
jó néhány dal erejéig Balázs Róbertet 
(gitár) is a színpadra hívták. Nagyon 
igényes, jó hangulatú bulit csaptak.

Pazar nyeremények gyűltek össze 
a tombola-felajánlásokból, volt köztük 
néhány „égbe emelő” is: pl. egy séta-
repülés és egy létra is. Nagyon köszön-
jük a sok-sok tombola felajánlást és 
a tombolán való részvételt is, ezen az 
izgalmas játékon sokan nyerhettek, de 
volt, aki csak tapasztalatot. A tombola-
húzás után is folytatódott a tánc. Nagy 
öröm volt, lelkészként is megélni, azt a 
sok segítő kezet és odaszánást, amit a 
bál kapcsán megtapasztalhattam. Min-

denkinek köszönjük a felajánlást, a 
gyülekezet magján kívül: a Nyugdíjas 
Klubnak a segítségét, Besenyei Dénes-
nek a hús felajánlását, mindenkinek az 
odaszánó, áldozatkész ajándékát, tette-
it. Így megtapasztalhattuk azt is, hogy 
nem vagyunk kevesen, van jövőnk a 
gyülekezet mozgósítására vonatkozó-
an, melyet anyagilag is megerősíthet-
tünk. Hálás a szívünk Istennek, akit 
igazán ünnepelhettünk ezen az estén! 
Egyedül Övé a dicsőség!

BH

Februári alkalmaink:
Bibliaóra – február 14. 19 óra
Családos Istentisztelet és házaspárok 
megáldása – február 16. vasárnap 10 
óra
Házaspárok délutánja – február 16. va-
sárnap 15 óra
Evangélizációs hét – február 24-már-
cius 1. 18 óra

REFORMÁTUS ÉLET

A képek a bálban készültek
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FELHÍVÁS!
Forrás: Internet

Hamarosan JÖN A TAVASZ, rengetegen veszik elő a 
biciklijüket és vágnak neki a környék felfedezésének. A 
bicikli használatának azonban nagyon szigorú szabályai 
vannak és nagyot tévedünk, ha azt hisszük, hogy úgysem 
büntetnek meg.

Megbüntetnek, ha megszegjük a szabályokat és giganti-
kus bírságot is fizethetünk, ha hibázunk. A bírság mértéke 
elérheti akár a 300 ezer forintot is.

A legkisebb helyszíni bírság 5 ezer forint, a legnagyobb 
50 ezer forint, leggyakrabban a bicikli irányváltoztatására 
vonatkozó szabályokat szegik meg, illetve hiányos a jármű 
kivilágítása. Ha fél éven belül kétszer büntetnek meg, ak-
kor akár már 70 ezres bírságot is kiszabhatnak ránk.

Ha szabálysértést követünk el, abban az esetben a rend-
őrség dönt első fokon, esetleges jogorvoslat esetén pedig a 
bíróság fog dönteni, ebben az esetben a bírság, akár elérheti 
a 300 ezer forintot is.

A KRESZ alapján a kötelező felszereléseknek meg 
kell lenni a kerékpáron, ezek pedig a következők: 
1. könnyen kezelhető, megbízható kormány.
2. két egymástól független fékrendszer, mely száraz és ned-
ves időben is megbízható
3. csak csengő hangot adó jelzőberendezés
4. elöl fehér vagy kadmiumsárga fényszóró, legalább 150 
méterre világító helyzetjelző
5. hátra piros fényt adó, legalább 150 méterről látható hely-
zetjelző lámpa
6. elöl fehér, hátul piros fényvisszaverő háromszög 1-1 da-
rab, vagy akár 2 db hátul, szimmetrikus elhelyezéssel
7. legalább az első keréken, legalább 2db küllőprizma, 
mindkét oldalra működő fényvisszaverővel

8. az első fehér vagy kadmiumsárga és a hátsó lámpa a bi-
ciklit hajtó emberen is lehet
9. fényvisszaverő mellény viselete kötelező, ha lakott terü-
leten kívül úttesten, leállósávon, útpadkán közlekedik.
TERJESSZÉTEK, hogy minél többen tudjanak erről!

Merész jóslat: 1-2 év, és nem lesz
szükség készpénzre Magyarországon?

Privátbankár.hu, MTI
A Bankszövetség szerint márciusban most már tény-

leg elindul az azonnali fizetések rendszere; a várakozá-
sok szerint rövid idő alatt gyökeres változásokat hozhat 
az életünkben.

Március 2-án elindul az azonnali fizetések rendszere, 
alapszolgáltatásként 10 milliós összeghatárig néhány má-
sodperc alatt teljesülnek a lakossági és vállalkozói egyedi 
átutalások az év minden napján éjjel-nappal - mondta Ko-
vács Levente, a Bankszövetség főtitkára az M1-en vasárnap 
az MTI összefoglalója szerint.

Mintegy 30-40 milliárd forintot és sokszázezer munka-
órát fordított az átállásra a bankszektor. A kétszintű bank-
rendszer kialakítása óta egy közös cél érdekében ez a legna-
gyobb közös fejlesztése a szektornak - mondta a főtitkár.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, bár egészen az 
utolsó időszakig ragaszkodott a július 1-jei bevezetéshez az 
MNB, nem sikerült tartani a feszített tempót: mivel több 

bank sem készült el időre a fejlesztésekkel és teszteléssel. 
Jelentős csúszással, a tervezett 2019. július 1-jei időpont 
helyett csak 2020. március 2-ától indul el az azonnali fize-
tési rendszer Magyarországon.

Egy-két év, és a zöldségesnél is azonnali átutalással 
fizetünk?

Eddig minden bank rendszeres időközönként küldte az 
elindított utalásokat a Giro Zrt.-nek, amely szétválogatta, 
majd továbbküldte azokat. Az új rendszerben nem lesz 
szortírozás, az elindított utalás az optikai kábeleken nyom-
ban a címzett pénzintézetnél lesz - ismertette szakember.

Hozzátette: várhatóan visszaszorul a készpénzhasználat, 
egy-két éven belül már a piacon a zöldségesnél is azonna-
li átutalással fizetünk, semmi szükség nem lesz arra, hogy 
készpénzt vigyünk magunkkal és az apróval bajlódjunk. 
Az új rendszer gazdaságfehérítő hatása pedig adóbevételek 
formájában akár évi 400-500 milliárdos hasznot is eredmé-
nyezhet a költségvetésnek.
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DROGOK NÉLKüL ÉLNI
2020. január 31-én, pénteken a Ti-

szakécskei Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársai drogprevenciós előadást 
tartottak a felső tagozatos tanulók szá-
mára.  Arra a kérdésre keresték kö-
zösen a választ, hogy vajon miért fo-
gyasztanak az emberek drogokat, és 
hogyan hatnak ezek a szerek a haszná-
lók szervezetére. Célokat fogalmaztak 
meg, amelyek eléréséhez nem szükséges 
tudatmódosító szerek használata, mégis 
boldoggá tudnak tenni. Az előadás vé-
gén a gyerekek letették a Drogmentes 
Kapitány esküjét, mely szerint jó pél-
dával járnak társaik előtt abban, hogy 
drogmentes életet tudjanak élni.

 Bízunk benne, hogy az itt elhang-
zott tények segítenek fiataljainknak tá-
vol maradni a problémák megoldásának 

ilyen formáitól!
Bimbóné Ádám Mónika

A piactér vízmentesítése

Esős időben szinte mindig ös-
szegyűlt a csapadék a piactér, és a 
közút közötti murvával felszórt ré-
szen, kellemetlené téve a parkolást, 
a gyalogos közlekedést. Az elmúlt 
év decemberében sor került a terület 
víztelenítésére, mégpedig egy víz-
nyelő árok kialakításával. Mintegy 

70-80 centiméteres árok készült, 
amely kő zúzalékkal lett feltöltve. 
A csapadékvíz ide folyhat be, és az 
árok, szikkasztóként működik. Ha-
sonló elkelne a posta előtti részen 
is, hiszen esőben a járdát is elönti 
a víz.

v.f.

Az év emlőse

Ebben az évben az év emlősének 
a vidrát választották. Ez a menyétfé-
lékkel rokon ragadozó vizes élőhelyek 
lakója. Tacskó kutya nagyságú, csak 
nyúlánkabb. Elsősorban halakkal táp-
lálkozik, válogatás nélkül. Több percig 
kibírja víz alatt. A halakat rendszerint 
üldözve fogja el, akár 2-3 kg-os harcsá-
val is megbirkózik. Táplálékát a vízpar-
ton fogyasztja el. Igen nagy étvágyú. A 
halakon kívül étlapján szerepel kígyó, 
béka, kisebb vízközeli emlősök, néha 
egy-egy vízi madár. Lakhelye part ol-
dalakba vájt üreg, melynek bejárata a 
víz szintje alatt van. 2-4 kölyköt nevel. 
Könnyen szokik az emberhez, kedves 
kis háziállat válik belőle, igaz, hara-
pós, ezért nem kedvelik. Vad vizeink-
ben elég gyakori. A halgazdaságokban 
és az intenzív horgász vizekben nem 
szívesen látott vendég. A vidra nem 
tévesztendő össze a környezetünkben 
levő csatornákban élő pézsmapatkán-
nyal. Ez utóbbi rágcsáló, és alig 1 kg 
súlyú. 

Fokozottan védett állat, eszmei ér-
téke 250.000.- Ft.

Ezúton is megköszönjük mindazok 
fáradozását és bizalmát, akik kitöl-
tötték az Interneten és a Szentkirá-
lyi Hírmondóban elérhető lakossági 
kérdőívet. Az elektronikusan kitölt-
hető változatból 63 db érkezett be, 
míg papír alapúból 19 db.
A kérdőívet névvel beküldő 41 sze-
mély közül a 2020. február 3-i ülésen 
sorsoltuk ki az egyenként 5.000,- Ft-

os vásárlási utalványt nyerő három 
szerencsést, akik az alábbiak: Ro-
hács Józsefné: Felső tanya 257., Né-
meth Józsefné: Rákóczi u. 60., Tohai 
Istvánné: Rákóczi u. 32.
A kérdőívek kiértékelését február 
hónapra tervezzük, melynek főbb 
megállapításait majd a hírmondóban 
is közzétesszük.

- kut -

Lakossági kérdőív



Trianonban hivatkoztak a nemzeti-
ségi határok jogosságára is, de 3,5 mil-
liónyi őshonos magyar által többségben 
lakott területet rendeltek idegen uralom 
alá, például Székelyföldet, Partiumot, 
Csallóközt, Bodrogközt, Bánátot, Kár-
pátalját (ahol csehek, ill. szlovákok nem 
is éltek).

Valójában a mesterségesen létre-
hozott új államhatárok kialakításakor 
csupán az antant hatalmaknak ked-
vező, főleg francia szempontokból 
előnyös gazdasági, befektetési és ka-
tonai-stratégiai szempontok érvénye-
sültek (nyersanyagforrások, bányák, 
termőterületek, vasutak, közigazgatási 
központok, hegyek, folyók elnyerése).

Elmondható tehát, hogy sem a tisz-
tességet követelő keresztény erkölcsi-
ség, sem az emberséget tápláló görög 
bölcsesség, sem az igazságosság jogi 
alapelvei nem kaptak szerepet, csak a 
nemzetközi nagytőke és pénzvilág ha-
talmasainak önző érdekei.

Magyarország feldarabolását – bizo-
nyítható módon – jóval az I. világhábo-
rú kitörését megelőzően eltervezték. E 
szándék és annak megvalósítása nem a 
háború kimenetelének függvénye volt, 
ezért nem kellett volna a háborút lezáró 
béke tárgyát képeznie. Ezt az állítást az 
alábbi tények támasztják alá:

Az 1914. június 23-án, tehát a sza-
rajevói gyilkos merényletet megelőzően 
az Oroszország, Szerbia és Románia kö-
zött létrejött katonai egyezmény Szer-
biának ígért olyan magyar területeket, 
amelyeken szerbek sohasem éltek. Ezt 
az ígéretet az 1918. november13-i belg-
rádi szerződéssel az antant hatalmak tel-
jesítették is annak ellenére, hogy ekkor 
Oroszország már nem is létezett, a terü-
letén létrejövő Szovjetunió pedig nem 
volt tagja az antantnak.

Az 1918. november 3-án Páduá-
ban teljes felhatalmazással aláírt, és az 
Osztrák-Magyar Monarchia és a Szövet-
ségesek között mindennemű fegyveres 
konfliktusnak véget vető fegyverszüneti 
egyezmény érintetlenül hagyta Magyar-
ország területét.

Ennek ellenére – vagy éppenséggel 
ezért – tíz nap múltán, a hatalmat 1918. 
október 31-én, gróf Tisza István mi-
niszterelnök meggyilkolásának napján 
magához ragadó hazaáruló gróf Károlyi 
Mihály kormánya Belgrádban katonai 
egyezményt köthetett a francia hadsereg 
képviselőjével, amely megengedi az el-

lenséges erőknek, hogy mélyen Magyar-
ország belsejében húzódó, akkor csapa-
taik által még el nem ért demarkációs 
vonalakra fejlődjenek fel. Mindezekre 
anélkül került sor, hogy időközben Ma-
gyarország bármely fegyveres konflik-
tusba keveredett volna.

Károlyi Mihály hazaáruló voltát cá-
folhatatlanul bizonyítja, hogy öt hónap 
múlva, amikor a hatalomról lemondani 
kényszerült, Magyarország legádázabb 
ellenségéhez, Edvard Benešhez mene-
kült, tőle kapott útlevelet, amellyel vi-
lággá ment, költségeit pedig egy Panast 
nevű, londoni cseh bankár fedezte.

Az 1918. november 3-i páduai fegy-
verszüneti egyezmény aláírása után 
döbbentek rá az antant hatalmak, hogy 
elvi akadályba ütközik a korábban titkos 
szerződéssel Romániának ígért Erdély 
átadása. Románia ugyanis az I. világhá-
ború alatt többször cserélt szövetségest, 
1916-ban alkalmasint hátba is támadva 
szövetségesét. 1918. május 8-án a néme-
tekkel aláírt békeszerződéssel végképp 
kizárta magát az antant hatalmak közül.

A politikai lehetetlenséget kato-
nai eszközökkel oldották fel: öt nappal 
a páduai fegyverszüneti egyezmény 
megkötése után, 1918. november 8-án 
a francia hadvezetés kettéosztja a Szer-
bia területén lévő csapatait, és egyik 
felét Berthelot tábornok vezetésével 
Bukarestbe irányítja, ahol megdöntik a 
németekkel szerződött, regnáló román 
kormányt, helyébe újat ültetnek, amely 
immár alkalmas arra, hogy Romániát a 
győztesek oldalára állítsa, és jutalmul 
megajándékozza Erdéllyel. (Lásd Romá-
nia új miniszterelnökének, Brătianunak 
Clemenceau francia miniszterelnökhöz 
írt 1918. november 8-ai köszönőleve-
lét.)

A bukaresti szerződéssel a Román 
Királyság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy legkésőbb augusztus 28-ig meg-
indítja a támadást a Monarchia ellen, 
illetve arra, hogy nem köt különbékét 
a központi hatalmakkal. Cserébe az an-
tant jelentős osztrák–magyar területeket 
ígért a románoknak (Erdélyt, az egykori 
Partiumot, a Bánságot – amire egy 1915. 
augusztus 18-án kötött szerződés alapján 
már Szerbia is igényt tartott – és Buko-
vinát). A szerződésben kikötötték, hogy 
a román támadás fő célja Budapest el-
foglalása kellett hogy legyen. Románia 
ennek ellenére 1918. május 7-én külön-
békét kötött.

Bár a páduai fegyverszünet min-
denféle harci cselekmény beszüntetését 
kimondta, az antant-hatalom Franciaor-
szág, saját fegyverszünetüket felrúgva 
hadüzenet nélküli háborút indított Ma-
gyarország ellen. Ez tény, akár az Oszt-
rák-Magyar Monarchia részének tekin-
tették, akár Clemenceau utasítása szerint 
az antant által el nem ismertnek, azaz 
politikai értelemben nemlétezőnek(!) te-
kintették Magyarországot.

Ezt a hadüzenet nélküli háborút – a 
szerbeket kivéve – olyan etnikumok-
ból toborzott alakulatok bevonásával 
folytatták, amelyekkel Magyarország a 
fegyverszünet előtt sem állt hadiállapot-
ban (csehek), vagy amelyekkel érvényes 
békeszerződésben rendezte az antant-
hatalmak felbujtására őt hátba támadó, 
áruló szövetséges által létrehozott há-
borús viszonyt (románok). Illetve olyan 
fantom nemzetállamokkal, melyeknek 
se állampolgárai, se határai, se törté-
nelmük, de legfőképpen államalkotó 
nemzetük sem volt, amelyek tehát csak 
az antant-vezérkarokat mozgató háttér-
erők és az őket kiszolgáló, hazájukban 
ismeretlen vagy tábor nélküli maroknyi 
emigráns politikusok vágyaiban „létez-
tek”, mint Csehszlovákia, Szerb-Horvát-
Szlovén Királyság/majdani Jugoszlávia.

Károlyi Mihály tettestársa a másik 
hazaáruló, Lindner Béla hadügyminisz-
ter, aki már a belgrádi katonai szerződés 
nyomán indított kisantant hadművelet 
előtt feloszlatta a magyar hadsereget, Ju-
goszláviába menekült és haláláig ott élt, 
majd szobrot állítottak emlékére.

A versailles-i békében a Magyaror-
szágra vonatkozó határozatokat durva 
hazugságokkal félrevezetett döntéshozók 
hozták. Lloyd George brit miniszterelnök 
később elismerte, téves adatok alapján 
döntöttek: „Voltak egyes szövetségese-
ink, akiknek minden bizonyítéka hazug 
és meghamisított volt. Hamis alapokon 
döntöttünk.” (Lloyd George, Queen’s 
Hall-i beszédek, Attachment 62).

A trianoni béke igazságtalanságát 
legkeményebben bizonyító tétel az, hogy 
Magyarország területéből még annak az 
Ausztriának is juttat 4026 négyzetkilo-
métert, amelyet sokkal inkább terhelt a 
felelősség a háború indításáért, mint Ma-
gyarországot. Tehát az az Ausztria is ka-
pott területeket Magyarországtól, amel-
lyel Magyarország a háború ideje alatt 
mindvégig egyazon államot alkotott!

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



Elhalálozott: Marsa Ferenc 
élt 61 évet, Lackó Antal élt 60 
évet.
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Rakott kelbimbó
Hozzávalók:

Zöldséges réteghez: 1 kg kelbimbó, 
1,5 l víz.

Húsos réteghez: 0.6 kg darált mar-
hahús (más hússal is teljesen jó lehet), 
200 g sűrített paradicsom, 2 közepes 
db vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 
0.5 dl napraforgó olaj, 3 tk só, 1 tk fe-
kete bors, 4 db babérlevél, 3 db szeg-
fűszeg, 2 kávéskanál fahéj (ne féljünk 
tőle, ettől lesz igazán finom a szósz!), 2 
teáskanál oregánó, 0.5 dl víz.

Szószhoz: 5 dl tej, 3 ek. vaj, 2 púpo-
zott ek. finomliszt, 15 dkg sajt (lehet 
füstölt is)

 1. A zöldség előkészítése: A kelbimbót 
előkészítjük, megmossuk, lecsepegtetjük, 
a nagyobbakat félbevágjuk, majd forró 
vízben kb. 8-10 perc alatt puhára főzzük. 
(Párolóedényben is megcsinálhatjuk.) 

2. A húsos réteg elkészítése: A vörös-
hagymát felkockázzuk, sózzuk, az olajon 
üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a darált 
húst, majd a fűszereket és a zúzott fok-
hagymát. Lepirítjuk. 

3. Hozzáadjuk a paradicsomsűrít-

ményt és egy pici vizet, ismét 
lepirítjuk. (Vigyázzunk, mert 
könnyen leég.) Tipp: nem 
árt sütés előtt kiszedegetni a 
babérleveleket (a szegfűszeget 
nem találtam, de nekünk még nem sikerült 
ráharapnunk). Aki tart ettől, használjon 
őröltet.

4. A szósz elkészítése: A vajat meg-
olvasztjuk egy fazékban, hozzáadjuk a 
lisztet, és elkeverjük. 

5. Levesszük a tűzről, és folyamatos 
keverés mellett apránként hozzáadjuk a 
tejet. (Aki biztosra akar menni, forralja fel 
a tejet előbb. Minél kisebb a hőkülönbség, 
annál biztosabb, hogy nem fog becso-
mósodni a szósz.) Visszatesszük a tűzre, 
felforraljuk, kb. 5 percig főzzük, hogy 
besűrűsödjön. 

6. Levesszük a tűzről, és apránként 
hozzáadjuk a reszelt sajtot. (Azért aprán-
ként, hogy ne hűtse le nagyon a szószt.) 

7. Sütés: A kelbimbó felét tűzálló tálba 
tesszük, erre kerül a húsos réteg, most 
jön a kelbimbó másik fele, és végül a 
szósz. Előmelegített sütőben aranybarnára 
sütjük.

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK Anyakönyvi hírek

Elmaradt a januári tél a jóslatok ellenére. 
Lassan megszokjuk az enyhe teleket. Vajon 
ez a globális felmelegedés következménye? 
Tehetnénk fel a kérdést. Ilyen hirtelen, és 
ekkorát azért nem változik az időjárás, talán 
a szélsőségek fordulnak elő gyakrabban, és 
drasztikusabban, esetleg katasztrófát okozva. 
A Kárpát medence kiváltságos helyen van. 
Magas hegykoszorú övezi, ez védelmet nyújt 
a vékonyabb rétegű hideg levegő beáramlá-
sától. Persze ha eláraszt bennünket a hideg, 
nehezen is mozdul ki. Hozzájárult az eddigi 
téli enyheséghez, hogy uralkodóvá vált az 
óceáni légáramlás, ami enyhe levegőt szállí-
tott a Kárpát medence fölé. Ezt a levegőt a 
Golf-áramlat fűti. Ez nem minden télen van 
így, hamar meg tud változni sarkvidéki, vagy 
kontinentális (Ukrajna felől) áramlásba. Ek-
kor kemény tél van. Lehet uralkodó a medi-
terrán áramlás is, ekkor igen enyhe, csapadé-
kos a tél. Van kettősség is, amikor a meleg 
mediterrán levegő alá sarkvidéki hideg áram-
lik, ekkor van igazi tél hófúvással. Érdekes, 
hogy gyakrabban fordul elő a tavasz köze-
ledtével, februárban, esetleg március elején. 
Az eddigi tél nem tett kárt a természetben. A 
másik oldal viszont, hogy nem tett kárt a még 
a meg nem honosodott kártevőkben sem. 
Előnye az enyheségnek, hogy hamarább el-
kezdhetjük a tavaszi munkálatokat, növények 
ápolását. Csapadékviszonyok januárban: 18-
án 0,8 mm, 28-án 11,2 mm, 29-én 1,2 mm. 
Összesen: 13,2 mm. A sokévi átlag: 30 mm. 
Az elmúlt év januárjában 24,3 mm esett, 
némi hóval. Vecsei.

ILYEN VOLT AZ IDŐ: Túrkevén 1947. 
február 1-én -28 C fok. Kőszegen 1944. febru-
ár 1-én 19,8 C fok. Nálunk idén február 1-én 
14 C fokot mértünk. Fügödön 1940. február 
15-én -28,2 C fokot mértek. Szombathelyen 
1998. február 15-én 21,4 C fok volt.

Vecsei F.

Január 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.

* Eladó földterület gazdasági épület-
tel: Szentkirályon a Jász út és a Temp-
lom dűlő közelében eladó 2,7 ha terület 
(1,7 ha legelő, 0,9 ha szántó) a rajta lévő 
8x60 m nagyságú gazdasági épülettel. A 
terület bekerített, állattartásra is alkalmas 
telep. Érd: 06-30/33-63-203 telefonon.

* Szentkirály vonzáskörzetében, 
szántót bérelnék! Göblyös Gergő Tel.: 
0630/413-6316

Szentkirályon március 7-én 9-11 óráig baba- és gyerekruha,
cipő és egyéb használati tárgyak vására a művelődési házban.



Az idei iskolai bálon is a nyolcadikosoké volt a főszerep. Báli ruhát és elegáns megjelenést vettek fel, hogy szü-
leiknek és a megjelenteknek is megmutassák: ők már majdnem felnőttek. A táncot Rohács Veronika tanította be. A 
szentkirályi iskola szülői munkaközössége és pedagógusai köszönik azok munkáját és segítségét, akik jelenlétükkel 
vagy bármilyen felajánlásukkal támogatták ezt az eseményt, melynek bevételét teljes mértékben iskolai célokra és a 
tanulók támogatására használják fel. Külön köszönet a helyi vállalkozóknak nagylelkű felajánlásaikért.

Katzné Almási Zsuzsanna

Iskolai bál gyermekeinkért

PATTANJ LABDÁRA SZENTKIRÁLY!

A képhez tartozó hirdetmény a 8. oldalon található.

Köszönjük azoknak a családoknak, akik a vasárnapi programunkon részt vettek, és labdára pattantak. Egy 
felejthetetlen vasárnap délutánt töltöttünk el együtt.

Ádámné Judit


