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Az ünnepi műsorral egybekötött megemlékezés 
 
 
 

2020. március 14-én, 

szombaton 
 
 

18 órakor 

 
 

kezdődik a Művelődési Házban. 
 
 

Program:  -  általános iskolások ünnepi műsora 
- köszöntő 

  
 

 

 A vacsora marhapörkölt lesz, melyre jelentkezni  
Horváth Máriánál lehet (tel.: 70/953-7183). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szeretettel várunk a közös megemlékezésre  
és egy kis beszélgetésre  

minden kedves érdeklődőt ! 

A Nőnap alkalmából ezzel a
fotóval köszöntjük nő olvasóinkat

Szabadság, szerelem! 
E kettő kell nekem. 
Szerelmemért föláldozom 
Az életet, 
Szabadságért föláldozom 
Szerelmemet.

Petőfi Sándor

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskola Március 15-i
megemlékezését, melyet az 1848/49-es

forradalom és szabadságharc tiszteletére
rendeznek

2020. március 13-án, pénteken 12 órától
tartja a művelődési házban.

ÁLDOTT E FÖLD
Az ünnepi műsort az iskola 6. osztályos

tanulói adják elő.
Felkészítő pedagógusok: 

Bimbóné Ádám Mónika és 
Takácsné Kis Márta

Az ünnepi műsor előtt 
11.30 órakor kezdődik

a koszorúzás a Hősi emlékműnél.

A megemlékezésre szeretettel várjuk a
szülőket, és minden kedves érdeklődőt.

Ünnepeljünk együtt!
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Az EU költségvetése
az Ön költségvetése: a gazdáktól a tudósokig, a vasúton utazók-

tól a kisvállalkozásokig mindannyian részesedünk az uniós forrá-
sokból finanszírozott projektek hasznából.

Uniós fejlesztések Magyarországon
Magyarország uniós tagságának eddigi 14 éve során rengeteg 

dolog épült és újult meg az országban. Az EU kiemelten támogatja 
többek között tagállamai kultúrájának, így Magyarország történelmi 
örökségének megóvását is. Uniós támogatással állítottak helyre or-
szágszerte számos fontos műemléket: rekonstruálták az egri mina-
retet, a sümegi, a kőszegi, a szigetvári várat is, és a sor még hosszan 
folytatható.

Természetesen nemcsak műemlékek felújítására jut EU-s forrás. 
2007 és 2013 között Magyarországon 63.000 fejlesztés valósult meg 
a 8200 millárd Ft-os uniós támogatásból. Többek között számottevő 
EU-s támogatással jöttek létre nagy infrastrukturális fejlesztések, 
mint a magyar autópálya-hálózat bővítése vagy a budapesti 4-es 
metróvonal. Ezeken felül az Európai Unió több tízmilliárd forintos 
nagyságrendben, a költségek 90-100%-át fedezve támogatta kórhá-
zi diagnosztikai eszközök beszerzését, árvízben megsérült közutak 
helyreállítását, valamint több száz más típusú fejlesztést, több ezer 
munkahely megteremtését.

Az EU költségvetése Magyarországon
Magyarország a csatlakozás óta a nettó kedvezményezett tag-

államok közé tartozik, azaz több támogatást kap az EU költségve-
téséből, mint amennyit befizet. A pozitív egyenleg a csatlakozástól 
2017-ig közel 12 000 milliárd forint (részletesen lásd az alábbi táb-
lázatban).

Részletes információ az EU költségvetésének működéséről és 
az uniós források Magyarországon történő felhasználásáról elérhe-
tő a Bizottság költségvetési honlapján.

A magyar kormány által kezelt uniós források
A strukturális alapok és a Kohéziós Alap pénzügyi támogatá-

sainak igénybevételéhez szükséges átfogó stratégia és az operatív 
programok elkészítésére, valamint a támogatások felhasználásához 
szükséges intézményrendszer kialakítására létrehozott koordináló 
szervezet a Miniszterelnökségen belül működik.

Feladata a Magyarország nemzeti, ágazati és regionális fejlesz-
tési terveinek elkészítésével kapcsolatos kormányzati feladatok ös-
szehangolása, az érintett uniós és hazai költségvetési források fel-
használásának koordinálása, illetve az Európai Unió strukturális és 
kohéziós politikájával kapcsolatos hazai intézkedések betartatása.

Minden érdeklődő és potenciális pályázó számára javasoljuk, 
hogy látogasson el a www.palyazat.gov.hu oldalra, ahol Magyaror-
szág fejlesztési tervének, forrásfelhasználásának napi statisztikáitól 
kezdve a nyertes pályázókat segítő tudnivalókon át az aktuális pá-
lyázati lehetőségekig számos fontos és érdekes információ megta-
lálható.

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési források
Az EU a mezőgazdasági kiadásokat az uniós költségvetés részét 

képező két alapból fizeti. Az egyik az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalap (EMGA), amely a termelőknek szánt közvetlen ki-
fizetéseket nyújtja, valamint a mezőgazdasági piacokat szabályozó 
intézkedéseket finanszírozza. A másik forrás az Európai Mezőgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), amely a tagállamok vidék-
fejlesztési programjait támogatja.

A Bizottság a támogatásokat alapesetben nem közvetlenül a 
kedvezményezetteknek folyósítja: a megosztott igazgatás elve 
alapján a támogatási összegek kifizetése a tagállamok felelősségi 
körébe tartozik. A feladat végrehajtását az uniós országok az e cél-
ból létrehozott kifizető ügynökségeken keresztül végzik.

A Magyarországon működő kifizető ügynökség 2016 végéig a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) volt, amely-
nek szerepét jelentős részben a Magyar Államkincstár vette át, de 
fontos feladatokat lát el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is.

Térkép az uniós fejlesztésekről: https://terkep.fair.gov.hu/

„Lélekmozgató” testnevelés órák a Magyar Parasport Napján
Az Országgyűlés 2018-ban egyhangúlag megszavazta, hogy 

február 22. minden évben a magyar parasport napja legyen. 
„Fogyatékosnak lenni nem jelenti azt, vesztesnek lenni.” Ez 

a mondat is elhangzott a február 19-én tartott testnevelés órákon 
a szentkirályi tornacsarnokban, amikor is a köznevelési intézmé-
nyek számára kiírt LÉLEKMOZGATÓ programhoz kapcsolódott 
az iskola.

Hubai Hunor testnevelő először videón mutatta meg a gyerek-
nek mit és hogyan sportolnak a fogyatékkal élők: úsznak, kere-
kesszékben kosaraznak és vívnak, a látássérültek csörgőlabdával 

játszanak. A látottak rövid megbeszélése után maguk a gyerekek 
is kipróbálhatták az ülő röplabdát, és megismerkedtek a csörgőlab-
dával is.  Ezzel a szokatlan testnevelési órával az a célunk, hogy 
tanulóink ne értetlenkedve és fenntartással nézzenek a fogyatékkal 
élőkre, bármilyen élethelyzetbe kerülnek is. 

A sport által is kerüljön közelebb egymáshoz ép és fogyatékos 
ember (gyermek), fogadják el és ismerjék el egymás eredményeit, 
hiszen minden ember egyformán értékes.

Bízunk benne, hogy tanulóink egymást elfogadó, nyitott és 
boldog emberekké válnak, ebben talán segített ez a program is.
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172 éve történt
Az 1848-49-es szabadságharc ese-

ményei, bukása, a megtorlás nemzeti 
történelmünk legkiemelkedőbb feje-
zete. A ’48-as forradalom szervesen 
illeszkedik hazai történelmünkben a 
Rákóczi vezette 1701-11. között zajló 
szabadságharc és az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc sorába. A három 
szabadságharc megmozgatta szinte az 
egész magyar társadalmat. A haladó 
gondolkodású emberek kivették részü-
ket ezekből a mozgalmakból. A sza-
badságharcok katonái a magyar haza 
szabadságáért és függetlenségéért küz-
döttek éveken, hónapokon keresztül. 
Nem rajtuk múlt, hogy akkor a harcuk 
elbukott a túlerővel szemben.

Honvédő harcunk

Kossuth vezetésével
A ’48-as szabadságküzdelem vezér-

alakja Kossuth Lajos volt. A Batthyány-
kormányban pénzügyminiszterként 
szolgálta hazáját. Az önvédelmi harc 
kezdetétől, 1848. október 8-tól pedig 
az Országos Honvédelmi Bizottmány 
elnökeként vezette a magyar nemzet 
szabadságharcát a Habsburg elnyomás-
sal szemben. Toborzó körútjain hívta 
fel a nemzet figyelmét a veszedelem-
re. Felhívására tömegesen jelentkeztek 
a polgárok a haza védelmére. Sokan 
nemzetőrnek/honvédnek álltak. Szinte 
a semmiből szerveződtek a nemzetőr-
, és honvédzászlóaljak valamint a hu-
szárezredek s különböző szakcsapatok, 
külföldi légiók. A Kecskemétről és 
környékéről toborzott személyek főleg 
a 13., a 25., a 71. később pedig a 92., 
a 129. és a 130. honvédzászlóaljba let-
tek beosztva. Környékünkről a 16. és 
a 18. huszárezredbe jelentkezhettek a 
hadfiak.

Rövid idő alatt felszerelték egyen-
ruhával a honvédeket, s ellátták fegy-
verzettel és a szükséges ágyúval, 
lőszerrel az alakulatokat. A fiatal tisz-
tikar kiképezte, begyakoroltatta harcra 
a bevonult újoncokat és a tartalékos 
állományt. A hazánkra törő ellenséges 
erőkkel bátran vették fel a harcot ezek 
az újonnan felállított egységek.

1848 nyarán a szerbekkel, majd 
a horvátokkal csatáztak a magyarok 
a különböző harctereken váltakozó 
eredménnyel. 1848 őszétől pedig az 

osztrák császári-királyi csapatok törtek 
hazánkra. A Magyar Királyság kényte-
len volt önvédelmi harcot folytatni egy 
időben több fronton is a túlerő ellen. A 
magyar kormány 1849 első napjaiban 
áttette székhelyét Pest-Budáról Deb-
recenbe, s onnan szervezték tovább a 
haza védelmét.

A dicsőséges tavaszi hadjárat
1849. február 5-én a honvédcsapa-

tok áttörtek a Branyiszkói hágón. Le-
hetővé vált a honvédseregek egyesü-
lése. Ezután Görgei Artúr vezérőrnagy 
és Klapka György ezredes hadtestei 
találkoztak. Megkezdődött a támadás 
előkészítése – először csak a térképek 
előtt, majd a terepen is. 1849. április 
2-án a kecskeméti születésű Gáspár 
András ezredes VII. hadteste Hatvan-
nál nagyszerű győzelmet aratott. Ez-
zel kezdetét vette a tavaszi hadjárat. 
Ugyanis a következő két hónapban a 
magyar honvédseregek egyik győzel-
met a másik után aratták Görgei tábor-
nok vezetésével. A magyar honvédek 
minden csatában rendkívül hősiesen 
és bátran harcoltak a jobban kiképzett 
császári-királyi csapatokkal szemben!

A tavaszi hadjáratban a magyar se-
regek Hatvannál, Szenttamásnál, Tápi-
óbicskénél, Isaszegnél, Vácnál, Nagy-
sallónál és Komáromnál vívtak sikeres 
ütközeteket az ellenséggel és arattak 
nagyszerű győzelmeket. Mindezt meg-
koronázta Buda vára sikeres ostroma 
Görgei főparancsnoksága alatt. A ma-
gyar honvédek 1849. május 21-én ro-
hammal visszafoglalták a császáriaktól 
Buda várát. A várparancsnok Hentzi 
generális is elesett a vár védelme so-
rán. Görgei fővezér pedig kitüntetése-
ket adományozott május 22-én serege 
legjobbjainak.

A szabadságharc leverése
A magyar hadseregek még több 

fényes győzelmet arattak 1849 nyarán 
az ellenség felett. Sajnos az európai 
nagyhatalmak nem igazán támogatták 
politikailag a magyar függetlenségi tö-
rekvéseket. Ausztria császára az orosz 
cárhoz fordult, s kért katonai segítséget 
a magyar szabadságharc leveréséhez. 
Az Európa zsandárjának tartott I. Mik-
lós cár nem sokat habozott. Mintegy 

200 ezer fős haderőt indított a Magyar 
Királyság területére a rettegett szabad-
ságküzdelem letörésére. Az egyesített 
osztrák és orosz seregek jelentős túl-
erőt jelentettek a magyar hadsereggel 
szemben. Hazánknak mintegy 150 ezer 
katonája küzdött a különböző hadtes-
tekben. Ezzel szemben az egyesült 
osztrák-orosz seregek létszáma megha-
ladta a 350 ezer főt!

A honvédseregek több fronton is 
súlyos vereségeket szenvedtek a cári, 
illetve a császári haderőktől 1849. 
július végén, augusztus elején. Bem 
altábornagy Erdélyben vívott elkese-
redett harcokat az orosz erőkkel, de 
alul maradt. Július 31-én Segesvárnál 
is győzelmet aratott a cári haderő, ahol 
Petőfi Sándor koszorús költőnk is hősi 
halált halt. A fősereg pedig Temesvár-
nál szenvedett vereséget augusztus 9-
én. Ezért Kossuth átadta a polgári és 
katonai hatalmat Görgeinek. A magyar 
fővezér a haditanács döntése alapján 
augusztus 13-án a Világos melletti sző-
lősi mezőn lerakatta seregével a dicső-
séget szerzett fegyvereket és a hadi lo-
bogókat. Ezután levélben felszólította 
a vezértársait, hogy kövessék példáját. 
A legtovább Komárom vára állt ellen 
az osztrák seregnek. Ugyanis Klapka 
György tábornok várparancsnok csak 
kellő garanciákkal volt hajlandó átad-
ni az általa védett erődítményt. Klapka 
honvédzászlóaljai csak 1849. október 
2-6. között hagyták el Komárom várát.

A magyar nemzet sohasem feledhe-
ti elődei nagyszerű tetteit, a mártírok 
hősiességét és önfeláldozó életüket, 
amelyet a haza szabadságáért áldoztak. 
Ők mindenkor méltóak az utókor meg-
becsülésére. Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharcnak olyan nagyszerű 
államférfijai voltak mint: Kossuth La-
jos, Batthyány Lajos, Széchenyi Ist-
ván, Szemere Bertalan, Eötvös József 
és még sokan mások. A honvédserege-
ket is kiváló hadvezérek vezényelték: 
Görgei Artúr, Damjanich János, Józef 
Bem, Klapka György, Guyon Richard, 
Kiss Ernő, Vécsey Károly tábornok, s a 
sort lehetne még folytatni.

Mi, a mai kor emberei büszkék le-
hetünk a 172 éve történt nagyszerű ese-
mények feledhetetlen államférfijaira és 
hőseire. Méltóak az utókor tiszteletére 
és megbecsülésére.  Kenyeres Dénes



Aki látott már 
öltözőben anyukáját 
püfölő kisgyereket, 
vagy nagymamájá-
val csúnyán kiabáló 
óvodást, az tudja, 
mennyire kellemetlen 
ez a helyzet. A többi 
gyermek érdeklődve 
figyel, a szülők lesü-

tött fejjel hallgatnak, az érintett felnőtt pe-
dig a legszívesebben elsüllyedne. 

Régebben a rossz gyerekként elköny-
velt ovisok, iskolások egymást püfölték, 
piszkálták, a felnőttekkel szemben legfel-
jebb egy-egy szemtelen beszólást engedtek 
meg maguknak. Ma egyre gyakrabban ta-
lálkozni azzal a helyzettel, hogy a kisgye-
rekek – lányok és fiúk egyaránt – verbális 
és fizikai erőszakot alkalmaznak a szüle-
ikkel, nagyszüleikkel, pedagógusokkal 
szemben. Nyilvánvaló, hogy erről nem ők 
tehetnek.

Mi táplálja az agressziót? A szó, defi-
níció alapján szándékos károkozást jelent, 
veleszületett hajlamok és tanult reakciók 
bonyolult viszonyrendszereként alakult ki. 

A gyerek eleve egy adott temperamen-
tummal születik. Van, aki jól alkalmazko-
dik, és magasabb az ingerküszöbe, a másik 
pont fordítva, a természete megnehezíti az 
ő és az őt körülvevő felnőttek dolgát. Az 
is kérdés, hogy a szülő és a gyerek tempe-
ramentuma hogyan illeszkedik. Ha mind-
ketten nyugodtak, vagy mindketten tempe-
ramentumosak, akkor könnyebben tudnak 
együttműködni, mintha nagyon eltérőek, 
mert akkor idő, mire megtanulják kezelni 
egymás természetét. Az a kisgyerek, aki 
megszokta, hogy minden áldott este nyolc-
kor ágyban van, nem fog kiborulni attól, 
hogy az ovis társa este 11-kor fekszik le. 
Az a hároméves, aki az esetek felében pár 
perc sírás után megkapja a csokit a bolt-
ban és ebéd előtt meg is eheti, minden al-
kalommal cirkuszolni fog, mert megvan a 
reménye, hogy megkapja azt, amit akar. 
Ha vannak következetesen betartott jó ke-

retek – amelyek nem túl szűkek és nem túl 
tágak –, akkor alapvetően csökkentjük az 
agressziót.

Szabad dühösnek lenni! A düh teljesen 
normális emberi érzés, de különbséget kell 
tenni a között, amikor valaki mérges, vagy 
mérgében másokra támad. Nem szabad 
letiltani, hogy valaki dühös legyen, dühöt 
érezzen, vagy ennek külső jegyeit mutassa; 
azt kell megakadályozni, hogy ez erősza-
kosan, pusztító módon érvényesüljön. A 
legjobb módszer, ha az ezeket a helyzete-
ket már egészen kicsi kortól megbeszél-
jük a gyerekkel. Ezt úgy lehet kialakítani, 
hogy meleg, szeretetteljes közegben van 
a gyerek, és a szülő azt mondja: „Megér-
tem, hogy most nagyon dühös vagy, mert a 
testvéred megette előtted az utolsó csokit. 
Igazad van, gyere, találjuk ki, mi lehetne 
jó megoldás ahelyett, hogy püfölöd.” Mint 
általában a nevelés minden területén, itt is 
erősebb hatása van a szülői mintának, mint 
a kimondott szavaknak. Kérdés, milyen 
példát lát a gyerek, a szülő hogy kezeli a 
konfliktusokat, hogyan tud elnézést, bo-
csánatot kérni.

Dac korszak és tinédzser évek. A dac 
korszakban és tinédzser években kicsú-
csosodik az agresszió, ilyenkor még job-
ban kell figyelni. Ha a szülő eltűri, hogy 
kétévesen a gyerek hozzávágja a cipőjét, 
ne számítson arra, hogy majd nagykorára 
kinövi. Ezért fontos közölni: „Értem, hogy 
dühös vagy, ez teljesen rendben van, de 
ettől még nem üthetsz, vághatsz meg má-
sokat.” Baj akkor van, ha a szülő megijed 
a gyerek agresszív viselkedésétől, ha úgy 
érzi, nem tudja kezelni a helyzetet. Komo-
lyabb időszak a kamaszkor, amikor a hor-
monok rátesznek a hangulatra egy lapáttal, 
és a kamasz szerepkonfliktusba kerül: amit 
szeretne, ahhoz még gyerek, amit nem sze-
retne, azt meg kell csinálnia, mert ő már 
felelősségteljes nagy gyerek. Ha látjuk raj-
ta, hogy feszült, ideges, akkor ne provokál-
juk tovább, ne gúnyolódjunk rajta, hanem 
majd ha nyitott rá beszéljünk vele nyugod-
tan. Szomorú tény, hogy az agresszió iránti 

igény nem telítődik, hanem folyamatosan 
újratermelődik, vagyis nincs olyan, hogy 
„jól kiverekedi magát”, s utána két hétig 
nyugalom van. Olyan, mintha egy morális 
gát átszakadna és legközelebb már az a ko-
rábbi korlát sincs.

Nincs olyan család, ahol ne lenne fe-
szültség, agresszív indíték, ezt a kicsik na-
gyon pontosan érzékelik. Ideális esetben jól 
kezelt agresszióval találkozik, vagyis látja, 
hogy alakul ki az indulat, hogyan csattan 
fel, hogyan cseng le, és történik meg a bo-
csánatkérés. Az a szerencse, ha ezek mind-
egyike megfelelő formában történik, és a 
gyerek végig követheti a folyamatot.

Van jófajta büntetés. Ha már a dü-
höt elkerülni nem tudjuk, kérdés, hogyan 
tudjuk kezelni annak megnyilvánulását a 
gyerek részéről. Az agresszió jutalmazá-
sa agressziót szül; ha a felnőtt nem vesz 
róla tudomást, nem szól, az olyan mintha 
beleegyezne, vagyis muszáj büntetni, azt 
viszont nagyon okosan kell csinálni. A 
gyerek értékrendjébe be kell építeni, hogy 
a nyílt agresszió rossz. Ez akkor működik 
igazán, ha a kapcsolat meleg, szeretettel-
jes. Észrevették, hogyha egy olyan szülő, 
nevelő feddi meg a gyereket, akit ő szeret, 
az elmondottaknak akkor is van hatása, ha 
a felnőtt épp nincs jelen. Ezzel szemben 
egy rideg kapcsolatban nincs hosszú távú 
eredménye a feddésnek. Amikor azt hall-
ja, hogy „ha még egyszer megütöd a hú-
godat, agyon verlek”, akkor csak behódol, 
nem bántja a húgát, mert fél, de nem válik 
belsővé a dolog, sőt alig várja, hogy olyan 
helyzetbe kerüljön, amikor nem látják és 
kiélheti agresszív késztetéseit a testvérén. 
Ha nincs semmiféle büntetés, akkor nem 
fogja fel a dolog jelentőségét. Az enyhe 
büntetés a legideálisabb, mert akkor saját 
belső igazolást kell keresni, hogy elég erős 
legyen a motiváció. A cél az, hogy a fruszt-
ráció eredménye ne agresszió legyen, min-
dig jutalmazni, dicsérni kell, így erősíthet-
jük meg, hogy ez az agresszió kezelésének 
helyes módja. 

Margó néni
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Hogyan állítsuk meg az agressziót?

A „3 generációval az egészségért” program keretében 2020. június 30-ig az 1975. előtt született felnőtt betegeink szá-
mára ingyenes átfogó szűrővizsgálatokat szervezünk Szentkirályon.
Lehetőség van életkorra, nemre, alapbetegségekre szabottan a következő vizsgálatokra: szívérrendszeri rizikóbecslés, 
laborvizsgálat, koszorúér-betegségek, szívritmuszavarok, artériás érszűkület, 24 órás vérnyomásmérés, 24 órás rit-
muszavar vizsgálat, vastagbél-, méhnyak-, emlődaganat, csontritkulás, demencia, hepatitis B, C szűrés elvégzésére.

Kérjen időpontot! 
   Dr. Szűcs Zsolt, 76/445-033.
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A helytállás könyve

Bizony, a ’helytállás’ szó is a kihaló-
félben lévő szavak közé tartozik a nagy 
európai szemfényvesztésben, amely azt 
hirdeti, hogy minden kósza emberi vágy-
ból alapvető emberi jog lehet. Csakhogy 
a kötelességek sora meg a régmúlt ködé-
be veszett nyugaton, így a helytállás is. 
A reklámok özöne önmegvalósításra hív-
ja az európai korszerűeket, holott csak a 
fogyasztásról (habzsolás, dőzsölés) szól 
minden, de majd keserű lehet ébredésük 
egy muzulmán munkatáborban.

A magyar minta azonban még ma is 
más. Hagyományainkba belefér az, hogy 
a katonatiszt lehet művelt, tudós, lova-
gias, hívő. Milyen érdekes, hogy amíg 
nyugaton évszázadokkal ezelőtt egy fel-
szentelt áldozópap nemhogy fegyvert 
nem foghatott, hanem lóra sem ülhetett, 
addig nálunk Mohácsnál főpapok – To-
mory, Szalkai érsekek is – fegyverrel a 
kézben, lóháton védték a hazát. (Csak azt 
ne mondják a materialisták, hogy vélet-
lenül!) S ott van Zrínyi Miklósunk, aki 
nemcsak vitéz, nemcsak tudós, hanem 
még költő is volt! Sorolhatnánk napes-
tig: Fazekas Mihály, Kisfaludy Károly és 
Sándor, s a nagy 19. századi tudós-térké-
pész-feltaláló-író katonasereglet, Mészá-
ros Lázár, Czetz János, Gál Sándor, Tö-
rök Ignác! 

A sor most, 2019-ben, Kecskemé-
ten folytatódott. Híres ezereskapitány 
verbunkba hívta kipróbált nyargalóit; 
táborba szólította öreg regrutáit, s ifjú 
talpasait; kidoboltatta, hogy az obsitosok 
is vonuljanak be hozzája, … s lám, egyik 
sem mondta, hogy ha még egyszer azt 
üzeni…, akkor majd megyek. 

Csakhogy itt a kipróbált nyargalók 
a szerző cikkei és megemlékezései, az 
öreg regruták és ifjú talpasok a régebbi és 
újabb riportjai, interjúi; az obsitosok pe-
dig a folyóiratokban, hírlapokban nyugvó 
tanulmányai, értekezései, szelek szárnyá-
ra tett beszédei. A tábor pedig nem más, 
mint szép, kemény könyvtáblákba kötött 
papírlapok feszes sora. Rajta a cím: Válo-
gatott cikkeim, interjúim, tanulmányaim 
és nyilvános beszédeim (szerzői kiadás, 
Kecskemét, 2019, 400 oldal). A híres 
ezereskapitány, azaz a könyv szerzője 
pedig Kenyeres Dénes, nyá. honvéd alez-
redes. Igen, a szentkirályi eredetű katona-
tiszt, aki községünkbe hazatér.  

Helytörténeti, sőt, katonai helytörté-
neti; légitechnikai, kitüntetéstani, önélet-

rajzi könyvei után most a mulandóság 
mezején vágott szép nagy rendet, azaz a 
különféle napilapokban, folyóiratokban, 
katonai szaklapokban megjelent cikkei-
ből, interjúiból, tanulmányaiból, beszé-
deiből állított össze egy jelentékeny kö-
tetet. Százhatvankilencig számolhat, aki 
mindegyiket ujjbegyre szedi. Jelkép ez a 
szám, mert ha valaki egy naptári hét min-
den órájában elolvasna egyet, még utána 
is maradna ráadás, jelképezvén, hogy a 
szerző sem elégedett meg azzal, ha a ki-
szabott feladatát teljesítette, mindig töb-
bet tett annál. 

Ekkora betakarítás a termésből már 
megalapozott következtetéseket enged. A 
cikkek, megemlékezések köre tág ölelésű, 
időben és térben is. Kolombusz Kristóf, 
Türr István, az olasz szabadságharcossá 
lett honvédtiszt is helyet kapott a sorban. 
A magyar történelem jelesei, Szent István 
és Szent László, III. Béla, Bocskai fejede-
lem, Vak Bottyán, Kőrösi Csoma Sándor 
sem maradhatnak el. A válogatás zöme 
a ’48-49-es szabadságharc és a 19. szá-
zad híres katonáiról, művészeiről, íróiról 
avagy fegyvereiről, kitüntetéseiről szól. 
Említést érdemel a kecskeméti, nagykő-
rösi, szentkirályi helytörténeti megemlé-
kezések sora, s nem hagyható szótlanul a 
néhány családi vonatkozású írás sem, Ke-
nyeres Ferencz kovácsmesterről, Bognár 
János katonaruhás vőlegényről, a kőrösi 
Czira-famíliáról. A cikk-válogatás egész 
jó áttekintést ad hazai történelmünk szép 
napjairól, személyeiről, s tanúskodik a 
szerző alapos felkészültségéről, lényeg-
látásáról. Szépen észrevehető ezen írások 
fegyelmezettsége. Nem túlírtak, nem szó-
szátyárkodóak, fölösleges szavakat, mon-
datokat nehezen lehetne belőlük kihúzni. 

Az interjúk, riportok sorában helyet 
kaptak a 2001-es ünnepi évben Szabó 
Gellért polgármesterünkkel és Puskás 
Mihály plébánossal készült darabok is. A 
kötet igazi csemegéi is ebben a fejezetben 
kaptak helyet! A szerző ugyanis katona-
ként olyan kecskeméti régebbi és újabb 
vadászpilótákkal beszélgethetett, akiket 
civilek nemigen érhetnek el. Olvashatunk 
itt személyes háborús emlékekről, ’56-os 
repülőtéri eseményekről, háttértörténé-
sekről, amelyek máshol nem lennének 
hozzáférhetőek. Izgalmasak a szerencsés 
kimenetelű kecskeméti repülőgépes bal-
esetek történetei. Az újabb „arcok”, Vári 
Gyula, Kilián Nándor, s az újabb „vasak”, 
a Gripenek is helyet kaptak e fejezetben. 

A tanulmányok köre is erőssége a 

könyvnek, s hiánypótló fejezetei a katonai 
történetírásnak, így a Kecskeméti repü-
lők az 1956-os forradalom időszakában; 
a Hazánk egyik legnagyobb helyőrsége 
Kecskeméten létesült, s a Kecskeméti 
repülőalakulatok a Csehszlovákia elleni 
1968-as műveletekben. Alapos, tárgyila-
gos, részletes, de közérthető szakcikkek; 
érdeklődő civilek számára sok újdonság-
gal, rácsodálkozási lehetőséggel. 

A beszédek köre kecskeméti, kőrösi, 
szentkirályi évfordulókon, konferenci-
ákon, koszorúzásokon elhangzottakból 
merít.

Mindezeken végighaladva, fiatalabb 
olvasók bő ízelítőt kaphatnak történel-
münk országos és helyi jelentőségű ese-
ményeiről, személyeiről. A középkorú, 
vagy éppen régebb óta fiatal olvasókban 
pedig helyre kerülhetnek a hivatalos tan-
anyagban másként tanított dolgok; rég 
hallott, olvasott emléktöredékek jelentést, 
keretet kaphatnak. 

S hogy mi köti össze ezt a válogatást? 
A helytállás. Aki helyt áll, az küzdelem-
ben a helyén maradva, onnan nem tágítva 
kitart, nem futamodik meg; a támadást 
bevárja, szembenéz vele. Feladatát, mun-
káját derekasan elvégzi, nem riadva vis-
sza a nehézségektől. Az a helyét megtart-
ja, helyéből ki nem mozdul, állhatatosan 
megmarad állomásán. A szótárak imigyen 
fogalmazzák meg a helytállás lényegét. A 
könyvben pedig mindehhez, minderre ka-
punk példát.

A válogatásban olyan történelmi sze-
mélyiségekről, vagy éppen katonákról, 
közemberekről olvashatunk, olyan kor-
társakkal készült beszélgetéseket élhe-
tünk át, akik megállták a maguk helyét. 
Láthatatlan fonalként köti össze az írá-
sokat a hűség, a becsület, a tisztesség. A 
légibalesetekből kikerülő pilóták véres 
tenyere, akik igyekezvén elkerülni, hogy 
kár essen emberekben, településekben, 
húzták-tolták a karokat, fogantyúkat 
kesztyű-, tenyérszakadásig…

Az ókori görög monda szerint a 
szörny, Minótaurusz labirintusából egy 
fonal, Ariadné fonala segített kijutni a 
hősnek, Thézeusznak. Számunkra ilyen 
fonal lehet a bemutatott könyv, s a hason-
lóak helytállás-fonala, amely segíthet ab-
ban, hogy lelkileg-szellemileg kijussunk 
(és jó messzire hagyjuk) az agymosó, 
reklám- és fogyasztásvezérelt szörny-vi-
lágból. 

Békesség veletek! A kő marad. 
--bor--



Ha a jó Isten nem szent há-
romság volna, akkor szép lassan 
ateistává lennénk. Jézus, amikor 
elmondta, hogy az Istennek egy-
ségében három személy van, ez 
azért is fontos, mert mi is kap-
csolatokban élünk. Isten a sze-
retet és ezt a szeretetet három-
ságban lehet megélni, egyébként 
nárcizmus volna. Ha hiányozna 
Istenből a szeretet, akkor egy 
nagyon ijesztő személlyel lenne 
dolgunk. Akkor tudunk csak hin-
ni az Istenben, ha tudjuk, hogy 
szeret minket. Ő pedig elmegy a 
végső határig, a halálig és a meg-
bocsátásig. 

Az életünk annyit ér, amen-
nyire jelen van benne a szeretet. 
Annyit ér a közösségi életünk is. 
Szeretni azt jelenti, hogy máso-
kért és a másik ember által élni, 
vagyis sosem magunkért és ma-
gunk által. A másik számára élni 
annyi, hogy ajándékok vagyunk, 
és így nem mindegy, hogy mi-
lyen ajándékokká válunk. Lehet 
megmérgezni a másikat és lehet a 
szeretet lenni számára. Az, hogy 
a másik által élünk az azt jelen-
ti, hogy készen állunk elfogadni 
a felebarátunkat, aki lehet köze-
li, vagy távolabbi ismerősünk. 
Nagy kihívás ez! A szenthárom-
ság életformája megvalósul a mi 
közösségeinkben is. Nem csak 
egyházközösségben, hanem csa-
ládi, vagy baráti közösségben is. 

Kérdés, hogy a keresztény-
ség meg tudja-e mutatni a tár-
sadalomnak, hogy milyen a 
szentháromságos közösség? Így 

nem csak arra figyelünk, hogy 
bennünk éljen Isten, hanem arra 
is, hogy közöttünk éljen. Még 
pontosabban kifejezve: legyünk 
azzá, amilyennek Ő alkotott meg. 
De olyanok legyünk, és éljük ezt 
az életet és akkor szép lassan 
szentekké válunk. Tisztelnünk 
kell egymást, mindenféle közös-
ségben a Szentháromság mintája 
szerint. Olyan ez, mint egy szim-
fónia: a hangszerek harmóniában 
vannak, együtt. A kereszténység-
nek ez az egyik nagy üzenete és 
küldetése a nem keresztények 
felé, hogy közösséget hozzunk 
létre egymás között, amely ké-
pes a működésre, az együttgon-
dolkodásra, az életre. 

Amikor engedjük, hogy a 
Szentháromság éljen bennünk, 
akkor a természetfeletti életből 
sok mindent meg lehet tanulni, 
úgyszólván a magunkévá lehet 
tenni. Az egyház mindig is kö-
zösségi volt. Nekünk azon kell 
lennünk, hogy ez megtapasz-
talható is legyen, talán eleinte 
úgy, mint emberséges és egyben 
hitbeli közösség. A modell az 
Atya, Fiú, Szentlélek szeretetkö-
zössége. Ezt „utánozzuk”. Hogy 
pedig jól tudjuk ezt tenni, kell a 
dialógus egymás között. Az egy-
háznak meg kell szentelnie a vi-
lágot, ezt viszont csak úgy tudja 
megtenni, ha beszélget a világgal 
és nem elzárkózik tőle. Rá kell 
nekünk is néznünk a Titokra, és 
beszélgetnünk kell embertársa-
inkkal. 

Mindig aktuális marad, hogy 

elmélkedjük végig a saját kap-
csolatunkat Jézussal, hogy jus-
son az eszünkbe az, amiért erre 
a földre születtünk. Amikor el-
indultunk a saját utunkon és ott 
találkoztunk Jézussal, hogy az 
milyen volt? Ki segített nekünk? 
Az apostolok közvetlen kapcso-
latban voltak Vele és az életük 
új jelentést kapott. És a mi éle-
tünk? Miben kapott új jelentést? 
Valamiképpen képviseljük Jé-
zust mindannyian mások előtt. 
Ez a tudat bennünk milyen erős? 
Vagy nem erős? Nem baj, ha nem 
erős, mert legalább már tudjuk. 
Az apostolok lettek a feltámadás 
tanúi. Jézus pedig általunk akar e 
világban látható lenni. Bár ez ne-
héz dolog, és talán még nehezebb 
lesz, de ha lehet, legalább most 
a nagyböjtben beszéljünk keve-
sebbet a bajokról…persze, ha ez 
ép ésszel megtehető! Beszéljünk 
Isten Országáról, hogy az mit je-
lent egy adott problémában, egy 
gödörben lévő embernek, vagy 
egy nem hívő testvérünknek, 
vagy bármelyikünknek, hiszen 
mindannyian a magunk szintjén 
viseljük a keresztet és a nyomo-
rúságot. Amikor látjuk a múl-
tunkat, hogy mivel szakítottunk, 
vajon látjuk-e azt is, hogy most 
mivel kellene szakítani? 

„…nézd, az ajtóban állok és 
zörgetek, aki meghallja szavam, 
az kinyitja az ajtót, és ahhoz be-
megyek…”

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános
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KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!
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Februári eseményeink
Február 1-én Református Jóté-

konysági Estet szerveztünk, mely 
egy nagyon jól sikerült, hangulatos 
este volt. Köszönjük az adományo-
kat!

Február 7-9-én Mátraházán vet-
tünk részt a gyülekezeti hétvégén-
ken.

Február 16-án vasárnap Házas-
páros estet szerveztünk, melynek 
keretén belül 8 házaspár vett részt 
egy kellemes, romantikus vacso-
rán. Házaspáros időt tölthettek egy-
mással, közben gondolatébresztő 
előadást hallhattak a házasságok 
fejlesztése, építése témakörben. 

Február 24-től Böjti evangé-
lizációs hetünk volt, vendég ige-
hirdetők szolgálatával, akik mind 
nagyszerűen tanítottak bennünket a 
helyes böjtre. 

Hétfőn Kovács Teodóra Kriszti-
na, kiskunhalasi ref. lelkész beszélt 
arról, hogy mit is jelent a böjt: tes-
tileg-lelkileg. Kedden Hulej Enikő, 
kecskeméti evangélikus lelkész 
megerősített minket abban, hogy a 
böjt minősített idő. Szerdán Ferenc-
zy József, lajosmizsei ref. lelkész a 
böjt és bűnbánat összefüggéséről 
beszélt.  Csütörtökön Alföldy-Bo-
russ Dániel, szalkszentmártoni ref. 
lelkész a böjt és imádság szoros 
kapcsolatát hangsúlyozta.

Pénteken Vincze Árpád, ref. 
vallástanár-lelkész Kecskemétről 
megerősítette, hogy a böjt lehető-
ség az elköteleződésben, Isten kö-
vetésében.

Vasárnap Szabó Gábor, ref. tb. 
esperes, az irgalom útján - hang-
súlyozta a  közösséget Istennel és 

egymással. Ezen a napon a böjti 
úrvacsorában is részesülhettünk. 
Az alkalmak után lehetőség volt 

beszélgetni vendégeinkkel és egy-
mással is szerény vendégség ke-
retében.

REFORMÁTUS ÉLET

Márciusi – április eleji alkalmaink
Családos Istentisztelet – március 8. vasárnap 10 óra, szeretettel várjuk a 
családokat!
Presbiteri gyűlés – március 10. kedd 18 óra
Ifi klub – március 12. és 26. csütörtök 16 óra
Bibliaóra – március 27. péntek 19 óra
Virágvasárnap – családos Istentisztelet – április 5. vasárnap 10 óra
Nagycsütörtöki alkalom – április 9., 18 óra
Nagypénteki alkalom – április 10. 18 óra
Húsvétvasárnap és Húsvéthétfő – Feltámadás ünnepe, 10 órakor ünnepi 
úrvacsorás Istentiszteletek
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Óraállítás
Március 29-én vasárnap, hajnali 
2-ről 3-ra kell állítani az órákat 
(veszítünk egy órát). 
Az óraátállítás első kipróbálá-
sa 1916-ban Amerikában történt 
meg próba jelleggel pár évig. Eu-
rópában a franciák alkalmazták 
először az óraátállítást még 1976-
ban. Az energiahiány és a spóro-
lás lehetősége miatt terjedt el. 
Magyarországon 1980-ban került 
bevezetésre, előtte is működött 
rövid időszakokban. A megválto-
zott fogyasztás miatt ma már nem 
jelent takarékosságot ez a mód-
szer. 
Az óraátállítást 2011-ben Orosz-
ország, Fehéroroszország, Ukraj-
na is eltörölte, így náluk a nyári 
időszámítás marad érvényben. Je-
lenleg egy 1996-os kormányren-
delet szabályozza az óraátállítást. 
A nyári időszámítás március utol-
só vasárnapjától október utolsó 
vasárnapjáig tart. A téli időszámí-
tás október utolsó vasárnapjától 
március első vasárnapjáig tart. 
Így a legjobban igazodik az em-
berek szükségleteihez, hiszen tel-
jesen mindegy, hogy épp mennyi 
időt mutat az óra, a nap mozgása 
nem fog ahhoz igazodni.

Hasznos, jó,…. de lehet veszélyes is!
A francia gyermekpszichiáter Serge 

Tisseron szerint hároméves kor alatt 
érdemes kerülni a képernyő minden 
formáját. Három és hatéves kor között 
megnézheti a tévében a kedvenc műso-
rait, de csak a szülők által megszabott 
keretek között. Az internethasználatot 
kilencéves kor alatt nem ideális elkez-
deni.

Bizony elcsodálkoztak a gyerekek, 
amikor meghallották, hogy ezt a rendőr-
ség, és a bűnmegelőzésen dolgozók is így 
gondolják. A gyerekek számára a tévé és az 
internet a felhőtlen szórakozás és lehetősé-
gek tárháza! A veszélyekkel pedig szinte 
egyáltalán nincsenek tisztában: pszichés 
sérülések, adatlopás, visszaélések stb. Bi-
zony, veszélyes a kontroll nélküli interne-

tezés, videojátékozás, tévézés. 
Az iskolában ez is elhangzott, s ezekről 

a veszélyekről a szülők részére is szeret-
nénk a későbbiekben tájékoztatást adni. A 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitány-
ság dolgozói február 11-én tartottak foglal-
kozást a témában a Szentkirályi Általános 
Iskolában.

Katzné Almási Zsuzsanna

Miért fontosak a vitaminok és az
ásványi anyagok?

A tél végi 
- tavaszi idő-
szakban még 
fontosabb a 

vitaminok fogyasztása, mivel ilyenkor kön-
nyebben betegedünk meg, kapunk el fertő-
zéseket. 
Először is pontosítsuk, hogy mit is jelent 
a szó, vitamin. A vitaminok létfontosságú 
anyagok, amelyeket néhány kivételtől elte-
kintve sem az emberi, sem az állati szerve-
zet nem képes előállítani, így étkezés útján 
jut hozzá a szervezet. A vitaminok hiánya 
szimptómákat okoz, amelyek a pótlásukkal 
megszűnnek. Sajnos, a tünetek általában 
nem annyira jellegzetesek, így gyakran ne-
héz felismerni őket. Azonban árulkodó le-
het a fáradtság, a hajhullás, de az emésztési 
problémák is. 
Az étkezésünkkel rengeteget tehetünk az 
egészségünkért és igen fontos vitaminokat 
is juttathatunk szervezetünkbe. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a vitaminok legértékesebb 
forrása a nyers zöldség és gyümölcs, mivel 
főzés és sütés közben sok-sok értékes táp-
anyag vész kárba. 
Mi gátolhatja a felszívódást?
A dohányzás:
A dohányzók hátránnyal indulnak, hiszen 
a cigarettázás közben a szervezetbe kerülő 
elem a kadmium megköt egyes vitaminokat, 
főleg a C-vitamint.
Az alkoholfogyasztás:
Akik rendszeresen, viszonylag nagy men-
nyiségben fogyasztanak szeszes italokat a 
szervezetük, főleg a gyomruk állandó gyul-
ladásban van, így ez a szerv képtelen a vita-

minok optimálás felszívódását elősegíteni.
 A gyulladásos folyamatok jelenléte:
A szervezetben jelenlévő gyulladásos folya-
matok is nehezítik, akár teljesen blokkolhat-
ják az értékes vitaminok felszívódását. 

Hányás-hasmenéses állapot:
Nem szükséges sokáig magyarázni, hogy a 
meggyorsított bélrendszeri folyamatok miatt a 
vitaminok szinte teljes egészében kiürülnek. 

Más tápanyaggal történő együttes fo-
gyasztás:
Körültekintőnek kell lennünk mit, mivel pró-
bálunk pótolni, hiszen például a magnézium 
gátolja a vas felszívódását. 
Azt is jó tudni, hogy a vitaminok nem csak 
étkezéssel, táplálék kiegészítőkkel, de na-
gyon jól pótolhatók gyógyteákkal is. 
A téli időszakra az ízesített teák mellé aján-
lunk is két igen hatékony gyógyteát, a csalánt 
és a csipkebogyót. A csalántea méregtelenítő 
hatású és a vas tartalma is jelentős, így a téli 
fáradékonyság elkerülése érdekében ajánlott 
a kúraszerű fogyasztása. 
A csipkebogyó tea pedig igen jelentős C-vi-
tamin tartalommal bír, amely a vas felszívó-
dását is elősegíti, így még ellenállóbbá tehet-
jük az immunrendszerünket. 

Ez az írás is az EFOP-1.5.3-16-2017-00071 
– „Humán szolgáltatások fejlesztése térsé-
gi szemléletben a Tiszakécskei járásban” 
projekt keretein belül készült. További 
érdekes tartalmakért a témában megta-
lálhatóak a www.sportelmenyekbacsban.
hu weboldalon.
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Farsangi sokadalom és vigadalom

2020. február 7-én tartotta farsangi mulatságát az iskola. Az idén tánc és igazi mulatozás jellemezte a délelőttöt, még mellé 
sztárvendégekkel! De volt hagyományos jelmezes felvonulás, zenés műsor, banyaégetés és tombolasorsolás is. Szóval volt ott 
sokadalom és vigadalom!

Mik azok a szuperételek?
Aki érdeklődik az egészséges táplálkozás 

iránt, biztosan találkozott már azzal az angol 
kifejezéssel, hogy superfood, ami magyarul 
annyit tesz: szuperétel. 

Azaz, jól gondolkozunk, ha a szuperéte-
lek kategóriájába olyan ételeket feltételezünk, 
amelyek fogyasztása csak és kizárólag jóté-
kony hatással van a szervezetre. Továbbá nem 
nagy elvárás az a gondolat sem, hogy az ilyen 
extra minőségű tápanyagok fogyasztása meg-
előzhet betegségeket és gyógyító folyamato-
kat indítanak be.

Ilyenkor szoktunk legyinteni, hogy „huuu, 
ha ez ennyire egészséges, akkor biztosan drá-
ga is, és valószínűleg nem lehet kapni a szu-
permarketben, csak mindenféle erre szakoso-
dott, jól felszerelt bioboltban”. Ez az állítás 
részben helytálló, mert valóban vannak ilyen 
szuperételek is, de a jó hír az, hogy vannak 
olyanok is, amelyek bárhol kaphatóak és nem 
kell mélyen a pénztárcánkba nyúlnunk ahhoz, 
hogy akár mindennap fogyasszunk belőlük.

Fokhagyma: A háztartások nagy százaléká-
ban megtalálható és olyan alapanyag, amelyet 
a sokféle étel elkészítésekor használhatunk 
is. 

Sokak a nem túl kellemes „illata” miatt 
kerülik, amivel érdemben nem nagyon te-
hetünk semmit. Hiszen hiába igyekszünk 
akár egyben is lenyelni egy gerezdet, hogy a 
szánkban ne érződjön „az illat”, a fokhagyma 
a gyomorban történő lebomlás után a vize-
lettel és az izzadtsággal is távozik, így min-
denképpen érezhető lesz a fogyasztása. Na de 
miért is érdemes mégis bevállalni? Olyan ha-
tóanyagai vannak, amely egyes betegségeknél 
a penicillinnél is hatásosabb antibiotikumnak 
bizonyulnak. Kedvezően hat a keringésre, a 

vérnyomásra, tisztítja a vérfalakat és a vér-
cukorszintet is stabilizálhatja. Ennyi áldásos 
hatás mellett, ha nem is naponta, de érdemes 
hetente fogyasztani belőle.

Alma: Van az a mondás, hogy „Napi egy 
alma, az orvost távol tartja!” – és ez a kife-
jezés egészen helytállónak tűnik, bár vannak 
tanulmányok, ahol inkább napi két almát 
javasolnak. De vajon miért? A Házi patika 
(www.hazipatika.com) írása szerint a követ-
kezők jellemzőek az almára: „Tény, hogy ez 
a gyümölcs minden porcikájában különösen 
értékes táplálék. Húsa 8-13 százaléknyi gyü-
mölcscukrot tartalmaz, egy közepes nagysá-
gú nyers almában 80 kalória van, 21 gramm 
szénhidrátot, 3,7 gramm rostot és 10-15 mg 
C-vitamint. A- és B-vitamin, folsav, kalcium, 
magnézium, kálium, kéntartalma is jelentős. 
Vízoldékony rostanyaga, a pektin sokféle jó-
tékony hatást gyakorol az emberi szervezetre: 
rendezi a székletet (a tapasztalatok szerint 
főve, párolva a hasmenés, nyersen a szék-
rekedés ellen vethető be), kedvezően hat a 
bélflórára, csökkenti a vér koleszterinszintjét, 
magas káliumszintje a magas vérnyomásúak-
nak segíthet.

Sütőtök: Magas A-vitamin tartalommal bír, 
ízletes és mégis alacsony a kalóriatartalma, 
diétába tökéletesen illeszthető. A sütőtökről 
a korábbiakban már írtunk a Sportélmények 
Bácsban weboldalon, írásunk ide klikkelve 
érhető el: http://sportelmenyekbacsban.hu/a-
szezon-sztarja-sutotok/

Sárgarépa: Minek nekünk bármilyen drága 
szuperétel, amikor van nekünk elérhető áron 
és közelségben sárgarépánk? Annyi vitamint 

tartalmaz és annyi jótékony hatással bír, hogy 
egy egész cikket érdemelne. Nem véletlen, 
hogy a bébiételek és a (sokszor betegségek 
miatt készülő) levesek egyik alapanyaga. Tar-
talmaz A-, B-, C- E-, és K-vitamint is, továb-
bá kalciumot, káliumot, foszfort, vasat, kró-
mot és magnéziumot. Vélhetően ennek a sok 
vitamin és ásványianyag tartalomnak köszön-
hetően jótékony hatásainak listája is hosszú: 
erősíti az immunrendszert, segít serkenteni a 
hasnyálmirigy és a mellékvese működését is. 
A napjainkban sajnos oly’ gyakori daganatos 
betegségek ellen is hatásos fegyver. Ami még 
pozitívum, nem keletkezik a fogyasztása után 
kellemetlen szag és nem is puffaszt. Ezek 
után ugye nem kérdéses, hogy ebből a csoda-
szerből érdemes naponta fogyasztani.

Tökmag: Még egy szuperétel, ami igazi cse-
mege, a gyerekek is szívesen fogyasztják. Ez 
a pici mag tele van antioxidánssal és tökéletes 
fehérje forrás. Vese-, szív- és májproblémák-
ra is pozitívan hat. Nem elhanyagolható, hogy 
segít az álmatlanság elűzésében és remek 
nyugtató hatással bír, hashajtónak sem utolsó 
és a vérszegényégre is jótékonyan hat. Igazi 
egészséges csemege. Fogyasszuk bátran!

Ez az írás is az EFOP-1.5.3-16-2017-00071 
– „Humán szolgáltatások fejlesztése térsé-
gi szemléletben a Tiszakécskei járásban” 
projekt keretein belül készült. További 
érdekes tartalmakért a témában megtalál-
hatóak a www.sportelmenyekbacsban.hu 
weboldalon.



Történelmi tény, hogy az I. világhá-
ború kitöréséért a Magyar Királyságot 
felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 
1920. évi Békeszerződés delegációi a vi-
lágháború kitöréséért egyedül a Magyar 
Királyságot büntették meg.

A Kárpátaljával történtek megköze-
lítik az ausztriai eset méltánytalanságát. 
Trianonban még Csehszlovákiának ítélték, 
hogy az ott többségben élő ruszinokkal 
gyarapítsák az új állam szláv népességének 
arányát. Ám Beneš elnök minden jogalap 
nélkül egyszerűen átengedte a területet a 
Szovjetuniónak. Ekképp lett Kárpátalja 
a Szovjetunió szétesését követően annak 
az államnak, Ukrajnának a része, amely-
hez történelme során soha nem tartozott. 
A területén ezer év óta élő ruszinoknak és 
magyaroknak még a népszavazás, azaz az 
önrendelkezés jogát sem biztosították.

A trianoni békét követő években a 
történelem ékes bizonyítékot szolgálta-
tott arra, mennyire hamis volt a háborús 
készülődést szító antant országokbeli pro-
paganda, mely szerint Magyarország a né-
pek és a nemzetiségek börtöne lett volna. 
Az Ausztriához csatolt területek falvainak 
lakosai nem nyugodtak bele az elcsato-
lás tényébe, és az önrendelkezési joguk 
megtagadását követően fegyveres küz-
delmet folytattak annak érdekében, hogy 
visszacsatolják őket Magyarországhoz. 
Tíz falunak sikerült ezt 1923-ban elérnie. 
Magyarország befogadó, az idegeneket ál-
lamalapító királyunk óta tisztelő magatar-
tásának ékes bizonyítéka abban állt, hogy 
e falvak népessége döntő mértékben nem 
magyar, hanem német és horvát nemzeti-
ségű volt! Tehát a német többségű falvak 
el akartak szakadni a német ajkú Ausztri-
ától, és visszatértek hazájukhoz, a Szent 
Korona országához, Magyarországhoz.

A tisztelet jeleként álljon itt a tíz vis-
szatérő falu neve: Alsócsatár, Felsőcsatár, 
Horvátlövő, Kisnarda, Nagynarda, Ma-
gyarkeresztes, Németkeresztes, Ólmod, 
Pornóapáti, Szentpéterfa.

Az utódállamok szinte semmiben 
nem váltották be szerződéses kötelezett-
ségeiket, amelyek szerint azt vállalták, 
hogy az uralmuk alá kerülő magyaroknak 
biztosítják emberi és nemzeti jogaikat. 
A magyar nép lélekben sohasem fogadta 
el a két világháború után rákényszerített 
békét.

A trianoni béke ellen a korabeli ma-
gyar állam hatásos és elvszerű diplomá-
ciát folytatott, amely meghozta a maga 

gyümölcsét: nemzetközi döntőbíróságok 
visszaadták Magyarországnak a megha-
tározó módon magyar etnikumú terüle-
teket. Ám a második világháborút követő 
béke ezt újból fölülírta.

A Békeszerződéshez csatolt Kisebb-
ségi Záradék szerint a Szerződést aláíró 
felek kötelezettséget vállaltak a területü-
kön élő valamennyi nemzetiség emberi 
jogainak maradéktalan biztosítására. Az 
emberi jogok biztosítása az elcsatolt terü-
leteken nem érvényesült: történelmi tény 
az elcsatolt területen élők más területekre 
kitelepítése, internálása, deportálása. Tény 
a templomrombolások, a vallásszabadság 
semmibe vétele, a nyelvhasználat korláto-
zása, a kultúra gyakorlásának tiltása.

A kisebbségi jogok betartása biztosít-
va nem volt, ezzel a szomszédos államok 
– Románia, Jugoszlávia és Csehszlovákia 
– szerződésszegést követtek el.

Külön kiemelném azt a történelmi 
tényt, amikor Csehszlovákiából több 
mint 100 ezer magyart kényszerítettek 
lakhelyének elhagyására és Magyaror-
szágra történő költözésükre úgy, hogy 
ingó és ingatlan vagyonukkal nem ren-
delkezhettek (Benes dekrétum). A Szer-
ződéshez csatolt Kisebbségi Záradékban 
foglaltak betartását soha senki nem ellen-
őrizte. A Záradékban foglaltak betartása 
a Magyarországgal határos államok ré-
széről 1920. évtől kezdődően nem érvé-
nyesült. A kisebbségeket ért atrocitások 
következménye az is, hogy több, mint 
100 ezer magyar az elcsatolt területekről 
gyakorlatilag eltűnt. Ez a háborús bűntett 
miatti felelősséget veti fel. Hivatkoznék 
arra a konkrétumra, amikor Josip Broz 
Tito terroristái több mint 40.000 magyart 
mészároltak le Délvidéken. A magyar la-
kosság számának radikális fogyatkozását 
a korabeli és a jelenlegi lexikonok adatai 
közötti eltérés is igazolja. E körben figye-
lembe veendők az 1910-es népszámlálás 
adatai is.

Ráadásul az utódállamok még a tri-
anoni szerződés követelményeit sem 
tartották meg, mert a területükön élő 
magyar közösségek statisztikai eltünteté-
sén (hamisított népszámlálással), fizikai 
beolvasztásán (iskolarendszeri és anya-
nyelv-használati korlátozásokkal) vagy 
szétszóratásán és felhígításán (mestersé-
ges, államilag támogatott betelepítések-
kel) fáradoztak, illetve földreform címén 
a magyarok gazdasági önállóságát és ere-
jét is korlátozták, és az intézkedések ellen 

a  tiltakozókat a többiek megfélemlítésé-
re meghurcolták, bebörtönözték, szám-
űzték. A magyarok ezeken a területeken 
több mint ezeregyszáz éves őshonossá-
guk ellenére a mai napig csak jogaikban 
korlátozott másodrendű állampolgárok. 
Például az anyanyelvük nem egyenrangú 
a hivatalos államnyelvvel, önrendelkezési 
jogukat tiltják, nemzeti történelmük ok-
tatása korlátozott, de kötelező a magyar 
nemzetet gyalázó hivatalos tananyag ta-
nítása.

Éppen ellenkezőleg, a Magyarország-
tól elkobzott területeket birtokló országok 
– Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia 
– egyeztetett politikával igyekeztek Ma-
gyarországot gazdaságilag és politikailag 
elszigetelni, a területükhöz csatolt magyar 
nemzetrészeket felszámolni, beolvasz-
tani vagy felbomlasztani. Vagyis etnikai 
tisztogatást folytattak! Vagyonelkobzás 
földreform címén, oktatási és kulturális 
elnyomás, hűségnyilatkozatok kikénysze-
rítése, kolonizáció, idegenek betelepítése, 
a népszámlálási adatok meghamisítása, a 
magyarok hátrányos megkülönböztetése, 
történelmi és kulturális emlékek lerombo-
lása, megsemmisítése stb.

Közismert tény, hogy a Békeszerződés 
delegátusainak tagjai között a Magyaror-
szágot sújtó retorziót illetően egyetértés 
nem volt. A nézetkülönbségek a korabeli 
jegyzőkönyvekből, visszaemlékezések-
ből egyértelműen igazolhatók.

Alig négy évvel az I. világháború 
kitörése előtt, 1910. április 2-án a ma-
gyar parlamentben tartott beszédében 
Theodore Roosevelt, az Amerikai Egye-
sült Államok elnöke, történész így szólt: 
„Itt az alkalom, hogy a magyar nemzet-
nek kifejezzem köszönetemet azért a 
hősiességért, amellyel közel 1000 éven 
keresztül, karddal a kezében, az európai 
civilizációt védte. Ennek a nemzetnek 
nem volt más sorsa a múltban, mint-
hogy minden keleti, civilizáció-ellenes 
megmozdulással és támadással szemben 
védje nemcsak önmagát, de a Nyugatot 
s nemcsak az európai Nyugatot, hanem 
annak méhében Amerikát is. Én ezt azért 
mondom, mert ismerem történelmüket, és 
nem tartanám magam művelt embernek, 
ha nem ismerném a magyar népet. Köszö-
netet mondok újólag. A képviselő urakat 
arra kérem, hogy Magyarország minden 
választókerületében mondják el, hogy 
Amerika hálás a magyar nemzetnek.”

Folytatjuk.

10. oldal                                   SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                           2020. március

Titkolt tények Trianonról III.
(forrás: internet. A cikket terjedelme miatt, csak több részletben tudjuk közreadni.)
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Petrezselymes – májas töl-
tött csirkecomb

Előkészület: 30 perc.  Főzés: 
10 perc. Sütés: 120 perc.

Hozzávalók: 6 db csirkecomb (nagyobb), 
50 dkg csirkemáj (szívvel), 6 db főtt 
tojás, 1 csokor petrezselyem, 2 db tojás, 
1 db zsemle, 4 gerezd fokhagyma, 1 kk 
fűszerpaprika (őrölt), só ízlés szerint, 
bors ízlés szerint, ételízesítő ízlés sze-
rint, 1 teáskanál napraforgó olaj.

1 Sós vízben megfőzzük a májat a 
szívvel együtt, a tojást szintén, majd 
mindkettőt apróra vágjuk, vagy ledarál-
juk (mi jobban szeretjük darabosan, így 
csak aprítjuk).
2 Tálba tesszük a tojást, a májat és az 
apróra vágott petrezselymet is, hoz-
záadunk 2 tojás, a zsemlét beáztatjuk, 
és kinyomkodva azt is belemorzsoljuk, 
belepasszírozzuk a fokhagymát, ízesít-
jük és összegyúrjuk. 
3 A megtisztított csirkecombok bőrét 
zsebbé tágítjuk kézzel, amennyire csak 
tudjuk, csak ne szakítsuk ki, majd alát-
öltjük a tölteléket. 
4 Alaposan sózzuk, borsozzuk a com-
bokat is, csepp olajat öntünk alájuk, és 
betesszük őket a sütőbe sülni.

ÉTKEK, TIPPEK, 
FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek

Az időjárás nem menetrend szerint 
közlekedik, mint az autóbusz.  Ami el-
maradt, az nem jön elő, esetleg másik 
veszi uralma alá a kontinenseket. A mé-
diákban volt részünk ijesztgetésekben. 
Tovább folytatódott az Atlanti-óceán fe-
lől az enyhe levegő beáramlása, felfűtve 
szinte egész Európát. Februárban nappal 
egyszer sem csökkent a hőmérséklet 5 C 
fok alá. Éjjelente viszont ebben az idő-
szakban -4-5 fokra csökkent a hőmér-
séklet, a kisebb vizek, tavak befagytak. 
Nem mindennapi heves zivatarfront 
vonult át felettünk 11-én éjjel. 50-100. 
évvel ezelőtt még azt következtetést 
vonták le a februári zivatarokból, hogy 
zivataros, és csapadékos lesz a nyár. A 
Kárpát-medencére egyébként is jellem-
ző a szélsőséges időjárás. A „Szentki-
rály Évszázadai” kiadványban is szere-
pel egy 1926. nyári pusztító jégverés, 
amely állatokat vert agyon a pusztában, 
óriási károkat okozva a faállományban. 
Ugyancsak ezen a nyáron Kalotaszeget 
vitte el, mosta el a vihar. Gyakorlatilag 
újjá kellett építeni a falut. A Görögkeleti 
Templomot Koós Károly tervei alapján 
építették ujjá. Pusztító vihar vonult át 
pusztánkon 1990. július első napjaiban, 
letarolva a nyárfaerdők nagy részét. Te-
hát szélsőséges időjárás régen is volt, le-
het, hogy ritkábban fordult elő. Lentiben 

1963 március 1-én -27 C fokot mértek. 
Szegeden 1934. március 1-én 19,8 C fok 
meleg volt. Március 15-én Szombathe-
lyen 1953-ban -16,4  C fokra hűlt a leve-
gő. Kisteleken 1979. március 15-én 22,7 
C fok meleg volt. Vissza a jelenbe. Hó 
csak mutatóba esett 28-án, szinte azon-
nal elolvadt. A hónap közepén hírt kap-
tunk, hogy Kecskeméten havazott! Hát 
bizony klasszikus értelemben az nem hó 
volt, hanem a mérhetetlen környezet-
szennyezésnek a mellékterméke. Egyéb-
ként Kecskemét is bekerült a legszen-
nyezettebb városok közé, az „előkelő” 
5. helyre. A gépjárművek általi korom, 
füst, és a por, a motorok melege, a gumik 
súrlódási melege, megemelte a levegőt. 
A csapadékképződés szabálya szerint 
a vízpára ezekre a mikro részecskékre 
kicsapódott, tulajdonképpen mestersé-
ges havazást okozott. Az enyhe időnek 
a hátrányait ezután fogjuk megérezni, 
kevesebb rovar pusztult el (kullancs, po-
loskák, levéltetvek stb.). Nyugodtan ki-
jelenthetjük, hogy enyhe volt a február. 
Csapadékviszonyok: 2-án 0,3 mm, 4-én 
5,5 mm, 10-én 7,5 mm, 11-én 4,2 mm, 
13-án 6,2 mm, 25-én 8,3 mm, 26-án 7,8 
mm, 27-én 9,6 mm, 28-án 1,8 mm. Ös-
szesen 51,2 mm. A sokévi átlag: 32 mm. 
2019 februárjában 6,7 mm esett. 

V. F.

Február 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 te-

lepüléseken szántót, legelőt, kaszálót vásá-
rolnék 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.  

- Szentkirály vonzáskörzetében, szántót 

bérelnék, vagy vásárolnék! Szabó Sándor 
06-30-258-4495.

- Szentkirályon családi ház eladó. Érd.: 
70/320-3187.

- Napelem szerelés. Villanybojlerek javí-
tása, vízkőmentesítése. Villanyhálózat felújí-
tása, áramfogyasztás ellenőrzése. Világítás 
kiépítése, javítása. 06 20/297-2321.

- Eladó 2 db gázpalack (üres) 3 db zöld-
fehér mintás foltvarrott takaró. Érd: 70/337-
1337



Farsangi vigadalom és sokadalom
További fotók a rendezvényről

Idén is aranyérem a Bugac-kupán!
Sikerült megvédeni a tavalyi bajnoki 
címet focista lányainknak a Bugac-
kupán. Nagyszerű eredmény ez, hi-
szen 8 csapat részvételével rendez-
ték meg a tornát, tehát éremhez jutni 
is szép eredmény lett volna. Szinte 
minden meccset simán „hoztak” a 
lányok, az utolsó meccset azonban a 
hazaiak nem is gyenge csapata ellen 
kellett játszani, és 1:1-es döntetlen 
után jött a 11-es párbaj. De lányaink-
nak helyén volt a szíve, és jól kon-
centráltak a feladatra, így ők nyerték 
a kupát. Gratulálunk nekik és edző-
jüknek, Hubai Hunornak!
A csapattagok: Bimbó Petra, Gulyás 
Bíborka, Szabó Kitti, Varga Zsuzsi, 
Bódog Petra, Tóth Roxán és Szente-
Varga Edit (a torna legjobb kapusa!)


