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Emlékeztünk a 100 évvel ezelőtt 1920. jú-
nius 4-én 16:32-kor az első világháborút 
lezáró kikényszerített „béke” diktátum 
Trianonban történt aláírására. A Szent 
István téri Székely kapunál levő Triano-
ni emlékműnél ugyanazon időpontban 
a harangzúgást és a Himnusz éneklését 
követően Szabó Gellért polgármester 
emlékezett az akkori eseményekre, és az 
azt követő reagálásokra. Az elszakított 
országrészekre egy-egy onnan származó 
dal közös éneklésével és versekkel emlé-
keztünk. Az emlékezés koszorúját Bimbó 
Józsi bácsi és felesége Juliska néni he-

lyezték el, polgármesterünk közreműkö-
désével. A Bimbó házaspár állt a jelenlé-
vők közül korban legközelebb az aláírás 
dátumához. Az emlékezést a Székely 
Himnusz zárta. Ezzel még nem ért véget 
a Nemzeti gyásznap. Községünk csatla-
kozott az egész világot átfogó Összetar-
tozás tüzének a fellobbantásához. Este 
pontban 20:20-kor lobbant fel a láng, 
hazafias dalok kíséretében. Tánccso-
portunk erre az alkalomra koreografált 
táncot mutatott be Takácsné Kis Márta 
rendezésében. Ezt követően felidéztük 
a 73 országból 2551 település 6128 tűz-

gyújtó helyével szerveződött mozgalom 
három kerek évfordulójának mai időkre 
szóló üzeneteit: a Szent István királyunk 
által létrehozott 1000 éves magyar álla-
miság, a Hazánkat 100 éve megcsonkító 
nagyhatalmi döntés és a kettős állam-
polgárságról 10 éve megalkotott törvény 
mai kornak szóló tanulságait, jövőbeni 
küldetésünk sarokpontjait.
A vihar ugyan megzavarta az eredeti 
forgatókönyv részleteit, de a szép szá-
mú társaság a kerti pavilon ponyvázott 
terében kitűnő menedéket talált, a tűz 
pedig rendületlenül égett.

Nemzeti Gyásznap – Összetartozás Napja
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A képviselő-testület dolgozik
Ha jól látom, legutóbb a képviselő-tes-

tület március 17-i üléséről adtunk számot 
a Hírmondó áprilisi számában. A veszély-
helyzeti intézkedések következtében ren-
des ülést ugyan nem tarthatunk, ám az ön-
kormányzati döntéshozói munka nagyon is 
folyik. Azóta éppen 5 jegyzőkönyv készült, 
ami azt jelenti, hogy a képviselők elektro-
nikus úton kapják az előterjesztéseket, erre 
reagálhatnak, majd a szavazás is megtörté-
nik szintén elektronikus úton.

Az utóbbi közel három hónapban tehát 
március 27-i, április 9-i, május 11-i, május 
21-i és május 28-i napokon volt ülés. Az 
ülések napirendjén kivétel nélkül szerepelt 
valamelyik beruházásunkkal összefüggés-
ben közbeszerzéssel kapcsolatos döntés. 
Íme a részletek.

Március 27-én eredménytelennek nyil-
vánítottuk a Falubolt és a Konyhabővítésre 
kiírt ajánlattételi felhívást, és új pályázta-
tásról döntöttünk. Ekkor döntött a testület 
arról is, hogy elfogadja a TIFOR Zrt. aján-
latát az egykori takarékszövetkezeti kiren-
deltség eladási árára és megvásárolja azt. 
Aktualizáltuk a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot és Tervet is.

Április 9-én az Iparterület 2. munkaré-
szének, vagyis a szervízútra kiírt ajánlat-
tételi felhívást kellett eredménytelennek 
minősítenünk, egyúttal új felhívásról dön-
teni. Ekkor kapott tájékoztatást a testület 
arról is, hogy a kormányzati intézkedések 
következtében a gépjárműadó eddig hely-
ben maradó részének Kincstár felé történő 
befizetése településünket kb. 9,5 millió fo-
rinttal rövidíti.

A május 11-i ülésre végre olyan elő-
terjesztést tudtunk készíteni, ami közbe-
szerzési eljárás sikeréről szólt. Mégpedig 

a Falubolt és a Konyhabővítés pályázatá-
nak győzteseként a kiskunhalasi székhelyű 
Püspöki Építőipari Kft-t, amely kivitele-
zővel azóta a vállalkozási szerződést is 
aláírtuk, vagyis a munkálatok hamarosan 
kezdődnek.

Ugyancsak szívesen küldtem az elő-
terjesztést a május 21-i ülésre, ami vég-
re meghozta az eredményt az Iparterület 
szervízútjának közbeszerzési kiírásában 
is, ennek győztese a TEAM Épületgépész 
Kft. Ekkor kapott tájékoztatást a testület a 
Család-, és gyermekjóléti szolgálat műkö-
déséről is.

Legutóbb május 28-án volt ülés, mely-
nek egyik napirendi pontja volt a kétcso-
portos bölcsőde építésére a közbeszerzési 
dokumentáció elfogadása és a tender ki-
írása. Ideális esetben néhány héten belül 
itt is elkezdődhet a kivitelezési munka, a 
villany és gázlekötés már megtörtént, a víz 
és szennyvíz nemsokára. Ezen az ülésen 
döntöttünk az önkormányzat 2020-2024. 
évekre vonatkozó gazdasági programjá-
ról, továbbá arról, hogy ezentúl kedvező 
feltételekkel szabadpiacról szerezzük be 
a gázenergiát. Tudomásul vettük, hogy a 
központi háziorvosi ügyelet fenntartásához 
történő hozzájárulásunk összege csaknem 
50 %-kal emelkedik, elfogadtuk az ön-
kormányzat vízi közműveinek 2021-2035. 
időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét, 
valamint az eddigi masszázs tevékenység 
folytatásához bérbe adtuk vállalkozónak a 
Szociális Szolgáltató Ház egyik helyiségét.

Abban a reményben készítettem a fenti 
összefoglalót, hogy a veszélyhelyzet meg-
szüntetése mielőbb visszaállítja számunkra 
is a rendes ülésezési lehetőséget. 

Szabó Gellért

Sáskajárás
A média repítették világgá, hogy egyes ázsiai országokban tömegesen elszaporod-

tak a sáskák, és felmérhetetlen károkat okoznak. Országunkban 1993-ban volt sáskain-
vázió. Abban az évben is hasonló volt az időjárás. A réteken sétálva bizony a fű között 
elég gyakran lehet fél kisujjnyi még röpképtelen sáskákat látni. Még pár hét és csapa-
tokba verődve repülő felhőkké állnak össze, és ahol leszállnak, igen nagy pusztítást 
végeznek. Kedves Olvasó! Ha esetleg nagyobb tömegben találkozik sáskákkal, jelezze 
az Önkormányzat felé. -szerk-

Emlékezünk

Öt éve, hogy nincs köztünk Puskás 
Mihály plébános. 2015. június 5-én 
14 órakor búcsúztunk el Tőle engesz-
telő szentmise keretében. Temetése 
ugyanezen a napon szülőföldjén, Mo-
gyoródon volt. Hálás szívvel emléke-
zünk egykori plébánosunkra. Emlékét 
a Szent István parkunkban emlékhely 
őrzi. -szerk-

Mi lesz veled
Feszület?

Köszöntés
A pedagógusokat köszöntjük június első vasárnapján. Azokat köszöntjük, akik a leg-

szebb hívatást vállalják: a jövőnek, a jövőért dolgoznak. Munkájuk gyümölcse évek, vagy 
évtizedek alatt érik be. Idézet Széchenyi Istvántól: „Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, 
akik igaznak tartanak, a jövőnek élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk!” Hazánkban 1952-
ben ünnepelték először a pedagógusokat. Elsősorban a gyerekek köszöntik tanáraikat, taní-
tóikat, egy-egy virágcsokorral, verssel. A Szentkirályi Hírmondó szerkesztősége is köszönti 
és, elismerését fejezi ki pedagógusainknak az áldozatos munkáért, és kíván nekik sok sikert. Százhúsz éves a Szolnoki úti isko-

lánál levő, kereszténységünket jelké-
pező feszület. Az idő vasfoga erősen 
kikezdte. Képviselőtestületünk közel 
20 éve napirendre tűzte felújítását. 
Akkor önkormányzatunk nem tudott 
megbirkózni a költségekkel. Szabó 
Gellért polgármester: Tervezzük ren-
dezni a feszület sorsát, mégpedig a pár 
éven belül elkészülő elkerülő út cso-
mópontja közelében. -szerk-
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Vérző Magyarország – magyar írók Magyarország 
területéért 1921.

A 100 másodpercnyi harangzúgást 
hallgatva jutott eszembe, ami az 1920. 
június 4-e óta eltelt 100 évet szimboli-
zálja, milyen rövid idő is 100 másodperc. 

A mögöttünk hagyott 100 év meg-
lehetősen hosszú időnek tűnik a mi 
számunkra is, akik a csonkán maradt 
országrészen töltöttünk ebből 20-40-80 
évet – minél többet, annál tartalmasab-
bat, tarkábbat. Büszkék lehetünk arra, 
hogy megmaradtunk, hogy létezünk, 
ám a saját és honfitársaink teljesítménye 
ehhez a sikerhez viszonylagos. S akkor 
járunk el helyesen, ha teljesítményünket 
nem egymáséhoz mérjük csupán, hanem 
a Gondviselés mércéjéhez, aki számára 
a mögöttünk hagyott 100 év csak egy 
pillanat lehet. Ám eseményeket, sikere-
ket és tragédiákat, hétköznapi hősöket 
és gyarló országvezetőket termő micso-
da pillanat volt ez! S talán a miénknél 
sokszorta nagyobb súlyt nyom az égi 
serpenyőben az önkényesen meghúzott 
határok túloldalára szorult magyar test-
véreink 100 éve. 

Az évfordulós megemlékezésre han-
golódva olvasgattam a gondola.hu inter-
netes újság tízrészes sorozatát „Vérző 
Magyarország” címmel. Ezzel a cím-
mel jelent meg egy kötet még 1921-ben 
Kosztolányi Dezső szerkesztésében, ami 
korabeli írók, költők egyházi vezetők, 
politikusok, tudósok magyarázatát, írá-
sait tartalmazza a döntés körülményei-
ről, hátteréről.

Dvorcsák Győző: A tót kérdés című 
írásában a szlovák és főleg a cseh poli-

tikusok lobbizásáról számol be. A sá-
rosi levéltáros, újságíró, később parla-
menti képviselő azt taglalja, hogy cseh 
és szlovák (tót) vezetők, köztük Benes, 
Massaryk és Stefanik 1918 májusában 
az Egyesült Államokbeli Pittsburg vá-
rosában közös dokumentumban nyil-
vánították ki a cseh és a szlovák nép 
egységét, miszerint ők mindig is egyek, 
cseho-szlovákok voltak. Ezzel a doku-
mentummal lobbiztak Párizsban és elér-
ték, hogy a francia állam elismerte őket 
a cseh-szlovák állam kormányának. Au-
gusztusban pedig már, mint hadviselő fél 
ajánlottak fegyveres segítséget a franci-
áknak és kötöttek szerződést velük, azt 
rögzítve, hogy a háború befejezése után 
a franciák segítségével visszaállítják 
Cseho-Szlovákiát régi, történelmi hatá-
rai közé. A világtörténelemben azonban 
Cseho-Szlovákia sosem létezett, csak 
Csehország. A honfoglalás előtt létezett 
Morva-Szlovák birodalom, ám az a len-
gyelekkel éppen a csehek ellen viselt ha-
dat. A cseh vezetők célja ezzel az volt, 
hogy Prága és Moszkva közvetlen szá-
razföldi összeköttetést kapjon. Ám még 
ezen is túlmentek, amikor 1919 tavaszán 
a béketárgyalások elnökénél Clemen-
ceaunál jártak azt próbálván elérni, hogy 
Pozsonyból közvetlen területi kapcsolat 
létesüljön Jugoszlávia felé, ezért Nyu-
gat-Magyarországot csatolják Ausztriá-
hoz.

gróf Andrássy Gyula, az egykori 
miniszterelnök fia írásának címe: A har-
madik Balkán. Az írás párhuzamot von 

a térség örökös puskaporos hordójának 
tartott balkáni államok közötti békétlen-
ség és a trianoni döntés következtében 
előállott geopolitikai és társadalmi hely-
zet között. Amint írja: „a Balkán azért 
idézett elő annyi bajt és szerencsétlensé-
get, mert ott a nemzetiségi elvet emelték 
államalkotó princípiummá, a nemzetisé-
gi elv pedig egymás ellen küzdő részek-
re tépte azt az országot, mely csak egy 
bizonyos egység mellett virulhatott.” 
Macedónia példáját hozva írja, hogy 
ha Európa függetlenítette volna szom-
szédaitól „megsértette volna az ott lakó 
bolgároknak, szerbeknek és görögöknek 
azon, a nemzetiségi jog alapján emelt 
igényét, hogy egyesüljenek. Ha az egyik 
szomszédhoz csatolta volna osztatlanul 
az egész tartományt, úgy kihívta volna a 
többit mind a küzdelemre és az ellenál-
lásra, mert a keverten lakó nemzetiségek 
egyikét sem lehet a többiek feláldozása 
nélkül kielégíteni.” A trianoni döntés kö-
vetkeztében létrehozott államokról így 
ír: „nálunk az újonnan alakult államok 
egységét és életképességét még az a tény 
is veszélyezteti, hogy oly valótlanságo-
kon alapulnak, mint az, hogy a cseh és 
a tót eredete ugyanaz, nyelve, kultúrája 
azonos, és hogy e két faj egy akar lenni, 
vagy hogy a horvát és a muzulmán bos-
nyák magát szerbnek tudja és szerbbé 
akar válni.”

(A teljes kötet elérhető: http://mtda-
portal.extra.hu/books/verzo_magyaror-
szag.pdf)

Szabó Gellért 

Megkezdődött

Az M44 gyorsút építése rohamos iramban halad Lakitelek-
nél. Átadása jövő év őszén várható. Az ottani építkezésnél felsza-
baduló munkagépek folyamatosan kerülnek átcsoportosításra a 
Szentkirályi csomóponthoz. Már nem csak előkészületi munkákat 
végeznek, hanem konkrétan építést is. Épül a felüljáró töltése, az 
építőanyag deponálása, jelenleg óriási földhalom formájában.

Elon Musk
12 ezer műholddal akarja 

elárasztani a világűrt
Az amerikai űrkutató magáncég, a SpaceX, Elon Musk 

vállalata a nagyszabású projekt részeként összesen 12 ezer 
műholddal hálózná be a bolygót, cserébe olyan térségekben is 
hipergyors, másodpercenként 1 gigabites sebességű internetet 
biztosítana, ahol ma egyáltalán nincs internet-hozzáférési le-
hetőség. Derült estéken, éjszakákon, ha szerencsénk van, akár 
több száz egymás után vonuló „csillagot” láthatunk az égen. 
Ezek már a fent említett projekt részei. A 250 kg-os műholdak 
végleges keringési magassága 550 km lesz. Nehezen elkép-
zelhető, hogy ingyenes lesz a hozzáférés, noha azt ígérik. Azt 
nem is tudjuk, még mire fogják használni. Egy biztos: biztosít-
va van a jövő űrszemétje. 

V:F:



(Szabó T. Anna írásaként találtam, 
szeretném megosztani).

Sokáig nem volt eső, az erős szél 
gyakran felszárította a locsolást, letör-
delte a frissen ültetett futó muskátlit. 
Por-tavasz volt.

Vajon honnan veszik színüket és 
erejüket a virágok, hogy így kiviríta-
nak? Télen is szárazság volt, hogyan tud 
annyit raktározni az a semmi hagyma, 
hogy ilyen magasra tartsa szép, piros fe-
jét a kései, csokros tulipán? Tőlük kell 
tanulnunk, megtanulni virágozni akkor 
is, mikor már a puszta túlélés is nehéz. 

Médiában értelmetlen, üres szavak 
hogyan segíthetnének ebben a tavaszban, 
ebben a kertben, ahol minden adott lenne 
a nyugodt munkához? Az ember inkább 
pakol, rendezkedik, takarít, nehezen tud 
szabadulni a benne lévő ürességtől. Ed-
dig a kérdései éltették, a kívánsága, bá-
torsága, hogy szembenézett születéssel, 
ha-lállal – ám most itt az ideje, hogy 
valóban elszámoljon az elválással és a 
halállal, gyáván meghátrál, mintha elo-
dázható lenne a pillanat, mintha állandó-
sítani lehetne ezt a lassú átmenetet, ami 
különben is csupa fájda-lom, szorongás, 
önsajnáltatás.

Értelmetlennek tűnik a tett, mert em-
berek halnak meg váratlanul, tömegesen, 
és nem lehet rajtuk segíteni, de értelmet-
len a tétlenség is, hiszen annyi ok és le-

hetőség volna az értelmes cselekvésre! A 
járvány és a karantén egy csapásra ismét 
szűkké és fenyegetővé tette ezt a nem-
rég tág, otthonos világot. Élhető helyett 
félhető lett. Nem elég a klímaváltozás, 
a terrorizmus, az új népvándorlás, a tár-
sadalmi feszültség, természetpusztítás, 
most minden még törékenyebb és még 
kiszámíthatatlanabb. Nehéz felelős fel-
nőtt módjára biztonságot nyújtani a kö-
vetkező nemzedéknek: senki sem látja 
tisztán a holnapot. Válság, vállalás, vá-
lás, választás, váltás: forognak a szavak, 
beszél a nyelv.

Rossz érzés, hiszen bármikor meg-
változhat minden, s az ember nem tehet 
mást, csak kivárja és túléli, ha bírja. Fel-
dolgozni, hogy elmennek a gyerekek, 
hogy megváltozik az élet, hogy sokszo-
ros erőfeszítésbe kerül bármilyen cse-
lekvés. A legrosszabb mégis a szülők 
féltése, a róluk való végleges leválás 
lehetetlenségének beismerése – mert aki 
egyszer gyermek volt, hiába nőtt fel, s 
ha elárvul is, valakinek a valakije ma-
rad, élő nyoma, tanúja, emlékjele: ha ő is 
meghal, vele vész a szülők emléke. Ár-
nyék árnyékának árnyéka, fuvallat, lehe-
let, hullám felszáradó nyoma, szárazság 
az áradás nyomán.

Gondoljunk az édesanyákra. Ők is 
sok mindent kibírtak valahol – harag és 
szemrehányás nélkül vitték végig ezeket 

a nagy változáso-
kat az életben. Mint 
a tulipánhagyma: 
mindig áttelelt és 
kivirágzott, az arcán 
mosoly ült, vajon 
hogy’ csinálta? 

Most itt vagyunk 
egymásnak, meghú-
zódva a könyvekkel és képekkel bélelt 
lakásban. Ki tudja, mikor szaba-dulha-
tunk újra ki – az időseknek 3 nap egy 
esztendő, egyre kevesebb a vesztegetni 
való idő, minden karantén héttel keve-
sebbet látni a külvilágból. Elmúlt a má-
jus, jön a nyár, a gyöngyvirág, az orgona 
felizzott, lehullott, és még mindig tart a 
feszült, fárasztó várakozás.

Meg kell tanulnunk gondolatban 
ölelni. Úgy ölelni át szüleinket, gyerme-
keinket, hogy a távolból is megérez-zék! 
Nem lehet telefon hanggal cirógatni, át-
ölelni. Az érintés aszályában, amikor a 
testi közelséget szomjazzuk, nem a szó 
segít, hanem a tett. Cselekedni kell, de 
gondolatban. Egymásra hangolódni: 
megtanulni test nélkül is szeretni. Soha 
nem volt ekkora lehetőségünk arra, hogy 
legyőzzük a halált azzal, hogy megte-
remtjük egymásban és egymásnak a tes-
ten túli szeretetteli jelenlétet. Nem éssze-
rű, de megvigasztal.

Margó néni
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Ölelésmeditáció

Közösségi adománygyűjtést hirdet a 
díjnyertes ásványvízmárka a Magyar Gyer-
mekmentő Alapítvány javára. A Telekom 
Vivicittá Városvédő Futás hivatalos ásvány-
vizeként a Szentkirályi a korábbi évekhez 
hasonlóan idén is jótékonysági akcióval 
készült a rendezvényre, azonban a futóver-
seny elhalasztása miatt az eredeti elképzelés 
nem valósulhatott meg. Az ásványvízmárka 
a kampány újratervezése mellett döntött, és 
új koncepciót dolgozott ki a gyűjtés megva-
lósítása érdekében.

A Szentkirályi a kezdeményezés ré-
szeként a korábban tervezett felajánlást je-
lentősen növelve 5 millió forintot juttat a 
Magyar Gyermekmentő Alapítvány részére, 
valamint közvetlen adománygyűjtést indít az 
adjukossze.hu weboldalon keresztül. A júni-
us 14-ig tartó akcióval a közösség erejére 
támaszkodva további 500 ezer forint össze-
gyűjtése a cél.

„A kialakult helyzet legnagyobb tanulsá-

ga, hogy az egészségünknél semmi sem fon-
tosabb. A legnagyobb tisztelet pedig azokat 
illeti, akik nap mint nap emberéletek meg-
mentéséért küzdenek. Nem ez az első alka-
lom, hogy anyagi hozzájárulással segítjük a 
gyermekekért nélkülözhetetlen munkát vég-
ző Magyar Gyermekmentő Alapítványt, így 
biztosan állíthatom, hogy náluk a legjobb 
helyen lesz a támogatásunk. Számítunk a 
Szentkirályi-hősökre is, akik már korábban 
is bizonyították, hogy bármikor készek ado-
mányukkal a jó ügyet szolgálni” – mondta 
Balogh Levente, a Szentkirályi Magyaror-
szág elnöke és tulajdonosa. 

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány 
olyan szakápolók és -orvosok által létreho-
zott szervezet, amelynek célja a súlyos vagy 
életveszélyes állapotban lévő gyermekek 
mentése. Az Alapítvány szakemberei számos 
feladatuk mellett a korszerű gyermek-men-
tőellátás hazai elterjesztésén is dolgoznak, 
ezért az adományokat teljes egészében a 

Gyermek Mentőorvosi Kocsik működtetésé-
re, és országszerte elérhető ingyenes elsőse-
gélyképzések szervezésére fordítják.

„Nagyon köszönjük a Szentkirályinak, 
hogy ismét bizalmat szavaztak Alapítvá-
nyunknak és nagylelkű támogatásukkal 
segítik a munkánkat. Az idei év rendkívüli 
eseményei miatt különösen nagy segítség 
számunkra minden adomány, hiszen mentési 
és oktatási tevékenységünket teljes egészé-
ben támogatásokból és az 1 %-os felaján-
lásokból valósítjuk meg” – tette hozzá Dr. 
Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Ala-
pítvány szakmai igazgatója.

Ötmillió forinttal és közösségi gyűjtéssel segíti a
Szentkirályi a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkáját
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Nagypéntek, 100 éve
Bizony, érdekes dolog az, hogy a tri-

anoni megemlékezések jó része csak az 
eseménysor felidézésével foglalkozik, ami 
kétségtelenül szükséges is; ám a háttér, az 
összefüggések, a kérdések feltevése gya-
korta elmarad. Ama 1920. június 4-e, a 
gyászos aláírás napja, bizony, péntek volt. 
A magyar nemzet nagypéntekje; tehetnénk 
hozzá, de hát, ilyen összefüggést a fogyasz-
tói világ nem enged felvetni. Hiszen a ke-
resztényi értelemben vett nagypénteket a 
föltámadás követi… Márpedig Európa ke-
resztény eszmeiségű, itt még az istentagadó 
(ateista) is keresztényi alapon áll. 

Milyen érdekes rögtön az is, hogy a 
Nagy Háborút átprogramozták ideológiai 
háborúvá, amely már kizárja a katonai-po-
litikai háborúkat lezáró érdekegyeztető 
(kompromisszumos) békekötést; s csakis 
az ellenfél végső legyőzését tűzi ki célul. 
Ha nem fegyverrel, akkor békeszerződé-
sekkel, papíron. 

Kocsis István, író, drámaíró, szentkoro-
na-kutató veti fel a következő ellentmondá-
sokat a Nagy Háborút lezáró békekötések 
körüli ügyeskedésekről (Magyarország 
Szent Koronája, Püski kiadó, 2001. 2. ki-
adás): 

„A történelmi Orosz Birodalmat meg-
fosztják dinasztikus (azaz trónutódlási 
-bor-) és közjogi hagyományaitól, de te-
rületi egysége majdnem teljes egészében 
megmaradhat, szükség is van erre a terü-
letre, ezen egy nagyszabású kísérlet fog 
elkezdődni. 

A történelmi német birodalmat is meg-
fosztják dinasztikus és közjogi hagyomá-
nyaitól, de területe szintúgy majdnem teljes 
egészében megmaradhat, a területén ugyan 
egészen másféle kísérlet kezdődik el. 

A magyarságot Trianonban nem mint 
bűnöst, hanem mint legártatlanabbat bün-
tették, mindenki helyett, ellenfél és szövet-
séges helyett egyaránt.

A történelmi Ausztria elveszti Dél-Ti-
rolt, de kárpótolják Nyugat-Magyarország-
ból. (Az Osztrák Császárságot feldarabol-
ják, de ez nem történelmi államalakulat 
– és a történelmi Ausztria, az ún. örökös 
tartományok háború utáni politikusai nem 
is ragaszkodnak a felélesztéséhez.)”

Nézzük mit is írtak a korabeli kecske-
méti lapok 1920 júniusának elején, hogyan 
értelmezték a trianoni békediktátum aláírá-
sát? 

Kecskemét törvényhatósági jogú vá-
ros (ma megyei jogú városnak nevezzük: 
amikor egy város magára nézve megyei 
feladatköröket is ellát) napjait 1920 júni-
us elején meghatározta az új kecskeméti 

főispán, dr. fáji Fáy István tisztségébe való 
beiktatása, éppen június 4-én, 10 órakor. 
A lapok teljes terjedelmében közölték az 
új főispán beiktatási beszédét. Ebből most 
csak egy gondolatot idézünk, amelyből ki-
tűnik, hogy a manapság fogyasztói világ-
nak nevezett jelenség – „az igények mód 
nélküli fokozódása” – már akkor is megfi-
gyelhető volt: 

„Egy sajnálatos véletlen úgy hozta ma-
gával, hogy főispáni beiktatásom összeesik 
a békeszerződés aláírásának határidejével, 
minek hatása alatt mély megilletődéssel 
érzem országunk, - szegény szerencsétlen, 
kizsákmányolt, lerongyolódott magyar ha-
zánk, - mai rettenetes helyzetét. Hiszen a 
gazdasági fejlődés folyamatában oly ne-
héz akadályok, oly felakadások vannak, 
az egyéni érdek visszataszító harcát látjuk 
egymásközt és a közzel szemben, az anya-
gi segédeszközök fogyatékossága és hiá-
nya egyre jobban érezhetővé válik a köz 
és magánszükségletek kielégítésénél, s ami 
mindennél veszedelmesebb: az igények 
módnélküli fokozódása mellett egész tár-
sadalmi osztályok küzdenek a megélhetés 
elemi nehézségeivel.” (Kecskemét című 
lap, 1920. június 6.) 

A Kecskemét és Vidéke (általános ke-
resztény független politikai napilap) 1920. 
június 5-ei száma „Beteljesedett…” cím-
mel közölt vezércikket. Ebből is két rövid 
gondolatot idézünk:  

„Aláírtuk a békeszerződést, mert kény-
telenek voltunk aláírni. Hiszen fegyveres 
rablók támadtak meg bennünket, a véd-
telent, a gyengét, a porbasujtottat és igy 
oda kellett adnunk legdrágább kincseinket, 
hogy puszta életünket megmenthessük. Alá-
írtuk a békeszerződést, de nincs az a hata-
lom, mely arra kényszeríthetne bennünket, 
hogy ezt a vérforraló igazságtalanságot, - a 
gyenge, a védtelen megrablását, - jogosnak 
ismerjük el és megnyugvással viseljük.  …  
Hazánk, ami drága anyánk, a nagy vér-
vesztéstől elgyöngült és a megcsonkítás 
fájdalmában vonaglik. Áhítattal, csendben, 
egymás iránti szeretettel a szívünkben jár-
junk ágya körül és tegyünk szent fogadást, 
hogy nyomorában, szenvedésében ezerszer 
jobban fogjuk szeretni, és mindent elköve-
tünk, hogy minél előbb talpraálljon.”

E lap június 6-ai „Ne zokogjatok!” 
című vezércikkében már felveti a nagypén-
teki összefüggést, idézzük: „1920. június 
4-én, pénteken írták alá a szörnyű békét. Ez 
a nap a magyar nép nagypéntekje volt. … 
Kedves magyar népem! E napot vésd mé-
lyen a szivedbe és ne feledd, hogy e napon 
rettenetes igazságtalanság történt veled. …

De ne zokogjatok! A sírás gyöngeség-

re mutat. Aki erőt érez magában, az nem 
zokog, mert tudja jól, hogy erővel, kitartó 
küzdelemmel a veszteséget visszaszerezhe-
ti. Ne csüggedj tehát magyar népem, ha 
erőt érzesz magadban! Már pedig bennünk 
megvan az erő a feltámadásra. Így az erő-
szak diadala csak ideig-óráig tarthat.”

A Kecskeméti Közlöny 1920. június 
5-én „Aláírták” címmel közölt vezércik-
ket, ilyen gondolatokkal: „Ezt az aláírást 
úgy kényszerítették ki belőlünk. Épen azért 
nekünk nem fontos, hogy mi történt ma 
délelőtt a »trianoni palotába«. Ha úgy 
éreznénk, hogy ez a szerződés kötelez ben-
nünket, akkor most lecsuklott fejjel kellene 
járnunk, akkor most zokogó sírással kelle-
ne felsírnunk vagy néma megadással mel-
lünket verve meakulpáznunk. Azonban itt 
nem ilyen változások történtek. Dacosbüsz-
kén állunk a sors elébe és birkózni akarunk 
a halállal.  …  Június negyedikén megkez-
dődik a magyarok élet-halálharca. Ettől az 
időtől kezdve a földműves a kapa-kaszánál, 
a munkásember szerszámjánál, a tisztvi-
selő hivatalában és a katona fegyverénél 
virrasztva, örök munkában várja az idők 
teljességének eljövetelét. Nem csügged el 
senki, nem veszti munkakedvét a halálos 
Ítélet percében és ha a magyarság dacos 
hitének diadalmas álma ma Trianonig 
szállhatna, akkor fakófehér arccal, remegő 
kézzel, halálos ijedtségben gyülekeznének 
ott a hóhérok.” 

Az új főispán beiktatási beszédjére Ré-
vész István nagytemplomi plébános, pápai 
prelátus, (később tábori püspök) törvény-
hatósági bizottsági tag válaszolt, amelyet 
szintén közöltek a lapok, s amelynek e gon-
dolataival búcsúzunk: 

„Nem az ellenség, hanem a nemzeti ér-
zés megrontása csavarta ki a magyar kato-
nák kezéből a fegyvert, az dobott oda min-
ket apró, kultúra nélküli népeknek hitvány 
zsákmányává. … 

Azzal az igazságtalan szerződéssel 
szemben, amelyet egy egész nemzet rablán-
cát 

viselő kar írt e percekben alá, oda ál-
lítunk egy másik szerződést, amelyet nem 
fekete tintával, s nem is egy szabadságától 
megfosztott kar irt alá, hanem a magyar 
népnek milliói szívük tiszta piros vérével és 
amely szerződésnek egyik föltétele a becsü-
letes magyar munka, magyar veríték s ha 
kell magyar vér, a másik feltétele a szabad, 
független, lelkében megtisztult, testében ép 
csonkithatlan Magyarország. Ez az ígéret 
földje.”

Békesség veletek! A kő marad. Nagy-
péntek nélkül nincs Föltámadás. 

-bor-



Kedves Testvérek!

Szeretettel közlöm mindenkivel, az 
előttünk álló időszak egyházi liturgikus 
programjait. 

Június 14-én Krisztus Szent Teste és 
Vére – Úrnapja – Főünnepe lesz, ha az 
időjárás engedi, akkor természetesen kör-
menettel együtt megünnepelve. Erre a fel-
emelő szertartásra szeretettel várom mind 
a vallásos, mind a nem vallásos kedves 
felebarátaimat! Ezen az ünnepen teljes 
búcsút nyerhet az a hívő, aki templomon 
belül vagy azon kívül végzett szentséges 
körmeneten, elsősorban az úrnapi körme-
neten áhítattal részt vesz. 

Június 19-én Jézus Szent Szíve Főün-
nepét várjuk. Teljes búcsút nyerhet ezen al-
kalommal az a hívő, aki Jézus Szentséges 
Szívének ünnepén nyilvánosan elimádkoz-
za az „Urunk Jézus! az emberekre árasz-
tott”… kezdetű engesztelő imádságot. 
Ugyanezzel az imádsággal más körülmé-
nyek között részleges búcsút lehet nyerni. 

Június 24-én Keresztelő Szent János 
Születése Főünnepe lesz. 

Június 29-én Szent Péter és Szent Pál 
apostolok Főünnepét üljük.

Nemrégen Jézus Mennybemenetelét, 
majd Pünkösdöt ünnepeltük: az Egyház 
születésnapját. A kincseskamra kulcsa 
nyugodtan mondható, hogy a kezünkben 
van. Annak ellenére, hogy érdemtelen-
nek érezzük magunkat…attól az még a 
kezünkbe lett téve. A nagy ajándék pedig 
megannyiszor nagy terheket is jelent. Min-
den emberben ösztönös félelem él a fáj-
dalommal szemben. A felnőtt tudja, hogy 
keserű a pirula, de az vezet a gyógyulás-
hoz…a felnőtt tudja kezelni a fájdalmat. 
Az a mi problémánk ebből a szempontból, 
hogy rosszul vagyunk beállítva, ill. a neve-
lésünk, a neveltetésünk hiányosságai miatt 
a bennünk lévő iránytű mintha nem találná 
a helyét. 

A szenvedés nem egyenlő a fájdalom-
mal!

A fájdalom az fáj és inkább fizikai ter-
mészetű dolog. 

A szenvedés az kín, és inkább lelkileg 
gyötör meg minket. 

A kinyilatkoztatás az utolsó apostol ha-
lálával lezárult. Ez azt jelenti, hogy azóta a 
jó Isten semmi újat, vagy többet nem mond 
el magáról és nem is fog, mert az emberi 
értelem felfogásának a határához érkezett. 
Amit tudnunk kell Róla, amit egyáltalán 
képesek lehetünk felfogni, az már mind 

a kezünkben van, csak az értelmezésében 
vannak nem kevés vitáink, sőt szakadt szét 
az egy egyházunk is. Még ez is nagy kihí-
vás, amit már tudunk az Istenről. 

Természetesen lehetnek magán kinyi-
latkoztatások, ahol akár a Szűz Anya, akár 
Jézus valamit még elmond valakinek, de 
ezek a jelenések, vagy üzenetek tartalmi-
lag semmit nem adnak hozzá ahhoz a tu-
dáshoz, melynek jelenleg is a birtokában 
vagyunk és ami így is megosztást szül 
családi és nemzetközi szinten egyaránt. 
Jó magam úgy nevezném a magán kinyi-
latkoztatásokat, hogy bizonyos kérdéseket 
felhoznak, amelyek éppen abban az idő-
szakban fontosak és jobban megmutatják, 
hogy mire figyeljünk mindenképp oda. 

A sikertelenség nem azt jelenti, hogy 
tragédia van.

Nem is azt jelenti, hogy kudarcot val-
lottunk. 

A sikertelenség azt jelent, hogy min-
dent megteszek a siker érdekében és még-
sem sikerül. 

A nehézségek szolgálják a megszen-
telődésünket. John Lennon mondta, hogy: 
„Hamburg csinált belőlünk zenészt”. Ott 
ugyanis egy kikötői lokálban zenéltek és 
szórakoztatni kellett a közönséget. Lennon 
még a WC-ülőkét is a nyakába akasztotta, 
hogy szórakoztasson…és az amúgy pök-
hendi énekes elismerte Hamburgot. 

Amikor az ember megtalálja a hitét…
ha mégoly nehezen is, az számára a legfon-
tosabb. Olyan nincs, hogy nem gyakorolja 
a hitét valaki, mert ha megtalálta, akkor 
mindenhol éli és gyakorolja, nemcsak a 
templomban. Kívánok hát nektek mélyvi-
zet, és mindig józan ítéletet alkotó értelmet 
és legyetek jó emberek…egyáltalán legye-
tek csak igazi emberek!

Újra volt Szentkirályon motoros 
zarándoklat. 

Ez más, mint a helyi motorosok felvo-
nulása, hiszen többen 100 kilométereket 
utaztak, hogy itt legyenek. Természetesen 
a helyben élő motorosokat is megáldom, az 
ő kérésükre.

Az elkövetkezendő években is várja 
egyházközségünk az ide zarándokoló mo-
toros testvéreket. Az ideiről szeretnék köz-
zé tenni néhány képet.

Községünkben jövőre is megáldom 
ezeket a testvéreinket – ha a jó Isten meg-
engedi – ők pedig szeretettel imádkoztak 
minden úton lévő, elsősorban Szentkirá-
lyon lakó, vagy innen elszármazott család-
tagjainkért.

Szeretettel: Molnár Zsolt plébános
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KA TO LI KUS ÉLET
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Szentlélek nélküli életünk elég sivár, 
panaszos, görcsös, kevés. Lélek nélkül 
minden olyan üres, erőtlen. Reményte-
len és szomorú. Ahogyan a tanítványok 
szíve is Jézus mennybemenetele után. 
Kicsoda a Szentlélek? A Szentháromság 
Isten harmadik személye, akit az Atyá-
val és a Fiúval egyenlőképpen imádunk. 
A Szentlélek: vigasztaló erő, remény-
ség, az a Lélek, aki imádságra hív, aki 
munkálkodik, aki tesz értünk! Aki tesz 
bennünk! 

A Szentlélek jelenléte az ő munká-
jában, az ő tetteiben ismerhető fel körü-
löttünk, bennünk! A Szentlélek kitölté-
se, ajándéka, jelenléte a mi tetteinkben 
is meglátszódik! Ha ott van bennünk, 
annak a tettek, jó tetteink lesznek a 
következményei! „A Lélek gyümöl-
cse: szeretet, öröm, békesség, türelem, 
szívesség, jóság, hűség, szelídség, ön-
megtartóztatás.” (Galata 5,22) Az Isten 
dicsérete, magasztalása, az egyik követ-
kezménye a bűnbocsánatot elfogadott, 
Szentlélekkel betelt embernek. Továbbá 

a Szentlélek Isten összekapcsol! Felfelé 
Istennel, de horizontálisan az emberek-
kel, a nemzetekkel! A Szentlélek össze-
kapcsolja a keresztyéneket egymással, 
bármilyen nemzethez is tartozzunk! 
Magyarságunkat is a Lélek ereje tarthat-
ja meg, foghatja össze! Adja meg az Úr 
az ő Lelke által ezt az összekapcsolást 
önmagával és egymással! 

Május 17-től újraindultak alkalma-
ink a református gyülekezetünkben! 
Öröm volt újra együtt lenni, még akkor 
is, ha sokféle higiéniai szabály miatt egy 
kicsit másként is kellett jelen lennünk! 
Jó, hogy a Lélek újra összekapcsolt 
minket a Templomunkban is, nem csak 
a lelki közösségeinkben! A pünkösdi úr-
vacsorában is, külön kelyhekből vettük 
az úrvacsorát, de öröm, hogy tehettük! 

Köszönjük azt, hogy a járvány ide-
jében is a gyülekezetünket szívén hor-
dozta, hogy bekapcsolódott az online 
alkalmakba, és adományaival is segítet-
te gyülekezetünk megmaradását! 

A hitoktatást digitális módon to-

vábbra is folytattuk, a gyerekek többsé-
ge nagyon ügyes volt, de lassan véget 
ér a tanév és készülünk a nyárra. Bár 
táborok tarthatóak, egyelőre még a szer-
vezéssel várunk, hiszen aki tábort tart, 
annak óriási szabályokat kell betartatnia 
a gyermekekkel, melyek felnőtteknek 
sem könnyűek! 

Amennyiben lesz mód rá, jelentkez-
ni fogunk a hírekkel!
Alkalmaink: 

Minden vasárnap 10 órakor Istentiszte-
let

Konfirmációs vizsga: június 25. csütör-
tök 18 óra, presbiteri gyűlés keretében. 
Konfirmációi fogadalomtétel: augusz-
tus 23. de. 10 óra, úrvacsorás újkenyéri 
Istentiszteleten.

Június 21-én vasárnap Kókai Géza szol-
gál az Istentiszteleten helyettesítéssel.

Balázs Hajnalka
Fotók: Varga Sándor

RE FOR MÁ TUS ÉLET

„A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”
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200 éve született Klapka György tábornok
A 48-as szabadságharc egyik kiemelkedő 

katonai vezetőjének, Klapka György hon-
védtábornoknak kötődése van a hírös város-
hoz is. Ugyanis két évig koptatta a Piarista 
Gimnázium padjait.

Gyermek- és ifjúkora
Klapka György 1820. április 6-án szü-

letett Temesváron vagyonos, nemesi család-
ban. Apja Klapka József, Temesvár szabad 
királyi város polgármestere volt, édesanyja 
pedig Kehler Julianna. Nagyapja Klapka Ká-
roly Morvaországban született, a kormányzat 
megbízásából, a törökök elleni háború idején 
tábori gyógyszertárakat létesített. György ha-
mar elvesztette anyját. Ötéves korában már 
nevelőintézetbe került. Elemi iskolába, aho-
vá beíratták kizárólag németül folyt az okta-
tás. Nyolc éves korában elvégezte az elemi 
iskolát. Utána a temesvári piarista gimnázi-
umba került.

Németül és latinul megtanult írni és be-
szélni. A magyar nyelv elsajátítása miatt, 
1832-ben Kecskemétre vitték nagybátyjá-
hoz, Klapka Károly Antalhoz. Két év alatt 
elsajátította a magyar nyelvet és a legjobb 
eredménnyel tett érettségit Kecskeméten a 
piaristáknál. 1835-től pedig Szegeden tanult 
a liceumban. 1836-38. között Karánsebesen 
elvégezte az ottani katonaiskolát. Tizennyolc 
éves korában beállt kadétként a 2. tüzérez-
redhez, ahol elméleti és gyakorlati ismerete-
ket szerzett a tüzérség alkalmazásáról.

1840. július 21-én átkerült a császári-ki-
rályi bombászkarhoz, hogy magasabb is-
mereteket szerezzen a tüzérfegyvernemről. 
1842 tavaszától kérelmére áthelyezték a Ma-
gyar Királyi Nemesi Testőrség állományába, 
ahol kinevezték testőr hadnaggyá. A nemesi 
gárdában egyidőben 72 fiatal tiszt szolgált 
Bécsben az uralkodó környezetében. Ötéves 
gárdai szolgálat leteltével, főhadnagyként át-
helyezték Klapkát Pancsovára a 12. határőre-
zredbe. Innen kérte magát tartalékállomány-
ba, ami meg is történt.

A szabadságharc törzstisztje
majd tábornoka

Az Európában zajló forradalmak Klapka 
Györgyre is hatással voltak. 1848. március 
végén Pestre utazott, majd szolgálattételre 
jelentkezett. Batthyány Lajos gróf minisz-
terelnök megbízásából rövid körutat tett Er-
délyben, a Székelyföldön. A kormány prok-
lamációját kellett átadni a fontosabb székely 
városok vezetőinek. Hazatérve részletes je-
lentést tett a kormányfőnek a Székelyföldön 
tapasztalt jelenségekről és gondokról.

Batthyány kinevezte Klapkát századossá 
1848. június 9-én, a 6. honvédzászlóaljhoz. A 
zászlóalj Veszprémben szerveződött. A szer-
vezésből és a kiképzésből Klapka alaposan 
kivette a részét. A zászlóalj 696 fővel, júli-
us 28-án elindult a Délvidékre. Harcoltak a 
szerb felkelők ellen Óbecsén és Verbászon. 

Augusztus elején áthelyezték a vezérkar tá-
borkari osztályához. Megbízták, hogy Ókér 
település védelmi munkálatait irányítsa.

Azonban Batthyány Lajosnak ismét 
szüksége volt a magasan képzett és meg-
bízható Klapka százados szolgálatára. Szep-
tember 22-én kelt levelében Pestre rendel-
te. Kinevezte Komárom várában erődítési 
igazgatónak. A fiatal táborkari tiszt fényesen 
megfelelt a miniszterelnöki bizalomnak. 
Ugyanis 1848. október 16-ai hatállyal elő-
léptették vezérkari őrnaggyá, s áthelyezték 
Pozsonyba, ahol szintén az erődítési munká-
latokat vezette.

Klapka őrnagy a kapott parancsokat és 
szakfeladatokat mindig a legjobb tudása sze-
rint, igen lelkiismeretesen hajtotta végre. De 
azután is újabb és újabb szolgálati feladato-
kat kapott a politikai és katonai vezetéstől. 
November közepén Kiss Ernő vezérőrnagy 
bánáti hadtestében kapott vezérkari beosz-
tást. A hadműveleti tervek kidolgozásában 
aktívan dolgozott. Megvalósítható haditerve-
ket dolgozott ki a hadtestparancsnokság ré-
szére. A seregtest csapatai több helyszínen is 
véres ütközeteket vívtak a szerb felkelőkkel.

Kossuth Lajos, az Országos Honvédelmi 
Bizottmány elnöke 1848. december végén 
magához kérette Klapkát. Kinevezte Vetter 
Antal tábornok táborkarába és megbízta a 
vezérkari osztály vezetésével. Klapka és Vet-
ter tábornok egy általános hadműveleti tervet 
dolgoztak ki, amely a közelgő téli hadjárat 
alapjául szolgált. Fel kellett adni a fővárost, a 
kormány áttelepült Debrecenbe, a honvédség 
pedig a Tisza mögé vonult vissza. Ott volt 
1849. január 2-án azon a haditanácson, ahol 
döntés született a magyar sereg átcsoporto-
sításáról.

Klapka a honvédhadtest élén
Kossuth január 7-én Debrecenben Klap-

ka részére felajánlotta a Felső-tiszai hadtest-
parancsnokságot. A fiatal, ambiciózus törzs-
tiszt elfogadta a magas katonai beosztást. Az 
alezredesi rang kihagyásával, előléptették 
ezredessé, s 1849. január 1-jei hatállyal ki-
nevezték hadtestparancsnokká. Január 10-én 
már Tokajban volt a seregteste főhadiszállá-
sán. Átvette a parancsnoki teendőket. 

Klapka ezredes gyorsan megfegyelmezte 
egységeit, lelket, hitet öntött az emberekbe. 
Parancsokat adott, haditerveket dolgozott ki, 
15-én szózatot intézett a seregéhez. Rövid 
idő múlva több helységnél is támadott: janu-
ár 31-én Tokajnál, majd Bodrogkeresztúrnál 
megállította az ellenség előnyomulását, illet-
ve visszaverte a császári erőket. A magyar 
honvédhadtestek kiváló együttműködése 
révén egyesültek Klapka és Görgei seregei 
1849. február 10-én. Ezzel lehetővé vált a 
magyar hadsereg lendületes tavaszi offenzí-
vájának megszervezése.

Klapka György részt vett a dicsőséges 

tavaszi hadjárat haditerveinek elkészítésé-
ben, annak kivitelezésében. Mint seregtest-
parancsnok nagyon jól kamatoztatta vezér-
kari elméleti és gyakorlati ismereteit. Klapka 
ezredes Görgei bizalmából továbbra is aktív 
szerepet kapott a honvédseregek támadó ha-
ditervének kidolgozásában. Ő maradt az I. 
hadtest parancsnoka is.

A tavaszi hadjárat legtöbb ütközeténél 
jelen volt. Jól vezette hadtestének hadműve-
leteit és harcait. Az egységei az ütközetek-
ben és véres csatákban bátran és hősiesen 
küzdöttek a császári erőkkel szemben. A 
magyar kormány Görgei tábornok javasla-
tára, elismerte Klapka hadvezéri érdemeit. 
Ezért kitüntette a Magyar Katonai Érdem-
rend III. és II. osztályával, április 4-én pedig 
előléptette honvédtábornokká. Április 20-án 
az alábbi parancsát olvasták fel a táborban: 
„Bajtársak! Lehetőségem volt arra, hogy 
megcsodáljam az alárendelt csapatok önfel-
áldozó bátorságát és kimagasló hősiességét. 
Az I. hadtest becsülete újból fényesen beiga-
zolódott.”

A Komáromi vár parancsnoka
Klapka tábornokot a kormány a május 

1-28. közötti időszak alatt ideglenes hon-
védelmi miniszterré is kinevezte. Majd ki-
nevezték a jól megerősített Komárom vár 
parancsnokává. Július 13-tól pedig ő lett 
a Komáromnál visszamaradt II. és a VIII. 
hadtest parancsnoka. A várban és környékén 
mintegy 18 ezer katona maradt Klapka alatt. 
Az erődítményből a honvédcsapatok, több 
alkalommal is sikeres kitörést hajtottak vég-
re. Sajnos a szabadságharc a túlerő ellenében 
elbukott augusztus közepén, de a komáromi 
vár ormán még hónapokig magyar zászló 
lengett. Klapka várparancsnok sikeres tár-
gyalásokat folytatott az ellenség főparancs-
nokával. Kellő garanciák mellett a honvédek 
szabadon kivonulhattak a várból. A magyar 
katonák és tisztek menlevelet kaptak. A hon-
védseregek 1849. október 2-4. közt hagyták 
el az addig sikeresen védett erődítményt.

   Klapka György Svájcban, Francia-
országban és Olaszországban élt éveken 
keresztül. Élénk levelezést folytatott az 
emigrációban élő személyekkel. Sőt fontos 
tisztségeket töltött be az emigráció vezetésé-
ben. A kiegyezést követően hazatért. Bekap-
csolódott a politikai életbe. Országgyűlési 
képviselővé választották. A polgári életben 
gazdasági vállalkozásokkal is próbálkozott. 
Sőt megírta visszaemlékezéseit az 1848/49-
es magyar szabadságharcról. Budapesten 
halt meg 1892. május 17-én. Hazánkban 
több szobor, emléktáblák s utcák őrzik ne-
vét, emlékeit. Kecskeméten, ahol lakott utca 
és szép emléktábla is hirdeti örök dicsőségét. 
Egressy Béni szerezte a Klapka-induló zené-
jét még 1849-ben.

Kenyeres Dénes
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Élet a karanténban
Ezzel a címmel írtak fogalmazást a hetedik 

osztályosok május végén. Nemcsak ők, mi felnőttek 
is érezzük, hogy különleges, már-már történelmi 
napok vannak mögöttünk. Mindenki másként élte 
meg az elmúlt két hónapot, de közös az aggoda-
lom, sok a megválaszolatlan kérdés, és a hogyan 
tovább… Büszke vagyok tanítványaim okos gon-
dolataira. Csak néhányból idézek, de mindenki 
szépen teljesített!  Katzné Almási Zsuzsanna

2019 decemberében Kína egyik nagy városá-
ban Vuhanban egyfajta járvány, vírus jelent meg, 
ami viszonylag gyorsan terjedni kezdett szerte a 
világban… A vírus rendkívüli sebességgel jutott 
be Európába. Magyarország az ilyesfajta helyze-
tekre nem igazán volt felkészülve, időbe tellett, 
mire a lélegeztető gépek, a maszkok és az egyéb 
orvosi eszközök megérkeztek. Mi, akik eddig vi-
dáman játszottunk kint a szabadban, és magoltuk 
a könyvek tartalmát, most itthon punnyadunk és 
várjuk, hogy vége legyen ennek az egésznek, hogy 
találkozhassunk a barátainkkal, hogy érezhessük 
a szelet, ami végig süvít a fülünkön, mikor ide-
oda rohangálunk a pályán a focilabdát kergetve. 
A nagyszülők is magányosak lehetnek, hogy az 
unokájuk nem csünghet rajtuk akár egy egész álló 
nap. A nehézségek ellenére, a legtöbb diák próbál 
megfelelni az elvártaknak, de a tanároknak sincs 
könnyebb dolguk. A karantén miatt a napjaink a 
feje tetejére álltak, ez alól sajnos én sem vagyok 
kivétel. Ebben az időszakban, hogy pótoljam az is-
kolában végzett tevékenységeket pl: próbálok töb-
bet mozogni, de azért néha lehetetlen ellenállni a 
kísértésnek, hogy inkább olvassak, vagy sorozatot 
nézzek, vagy bármi más elfoglaltságot végezzek, 
ami nem sportolás. Ezen kívül sokkal több időt 
kell fordítanom a tanulásra, ugyanis így, hogy sen-
ki nem tudja elmagyarázni, nehezebb dolgunk van 
most, mint amikor a suliban vagyunk, és a tanár 
csak a táblánál magyaráz. Anyukám óvónő és neki 
sem könnyű 2 hete kezdett el újra rendesen dolgoz-
ni. Mivel az ovisok még túl kicsik, így nem tudják 
felfogni a helyzet fontosságát, így az óvónőknek 
folyton szemmel kell tartaniuk a gyerekeket. Anya 
általában mire hazaér, már hullafáradt. Reggelen-
te úgy 9 óra körül felkelek (ha csak nem megyek 
el futni (ami ritka)) átpörgetem a classroom-ot és 
kinézem a mai házit, és néha-néha, ha sok a más-
napi, akkor megcsinálok belőle egy kettőt. Azon-
ban ha kémia vagy fizikát kell leadni, akkor még 
aznap megcsinálom, ugyanis azt a két tantárgyat 
nagyon szeretem! Ezenkívül rengeteg időm jut az 
öcsémmel játszani is pl: az ugrálóban focizni, vagy 
megnézni együtt a kedvenc sorozatunkat, néha-né-
ha pedig segítek neki az angolban, vagy akár egy 
új filmet is megnézünk, a legtöbb esetben pedig 
a Schwalbe-t festegetjük (ami amúgy fújós spré) 
természetesen az utolsót csak apa felügyeletével, 
mert hát az a motor apa szemefénye. Így telnek az 
én napjaim. (Gulyás Bíborka)

Összességében a családommal egész jól ke-
zeltük a helyzetet, és nem paráztunk rá az egész 
dologra, mert tudtuk, vagyis bíztunk és remény-
kedtünk abban, hogy ez az egész gyorsan le fog 
menni, és próbáltuk mindig a pozitív oldalát nézni 
mindennek, aminek csak lehetett.

Véleményem szerint a média és az egész 
híradó, bulvársajtó mindenség nagyon felkapta 
ezt az egész dolgot, ezzel több embert is megré-
mítve miközben szerintem fele akkora baj nem 
volt, mint amit mindenhol mondtak. Ezért any-
nyira nem is néztem a híreket, mert nem igazán 

érdekelt. Lehet kicsit buta felfogás, de ez saját 
véleményem, és tiszteletben is tartom azokat, akik 
teljesen máshogy gondolják, mert mindenkinek 
más a felfogása. A jövő tanévet nézve számomra 
kicsit nehézkes lesz így, egyből iskolába menni, 
de mindent megteszek az érdekben, hogy minél 
jobban teljesítsek. Döcögős időszak lesz az már 
egyszer biztos, de ez lesz az utolsó évem ebben az 
iskolában, és minden lehetséges pillanatot meg-
próbálok jól megélni és élvezni ez alatt az időszak 
alatt. (Varga Zsuzsanna)  

Először nagyon nem értettem, hogy miért 
van ez a járvány és iskolabezárás, egy kicsit meg-
ijedtem és csalódott voltam, hogy nem láthatom 
a barátaimat egy jó ideig. A vírus Kínából indult 
és elsősorban az időseket fenyegeti. Egy fiatal, 
egészséges immunrendszerű ember könnyedén 
átvészelheti. A híradókból sem lehetett semmi jót 
hallani, ezért még lehangoltabb lettem. Mivel be-
zártak az iskolák, attól még az életnek haladnia 
kellett, igaz nem a megszokott módon, hanem egy 
kicsit másképp. Ezért az egész ország online ok-
tatásba kezdett egy erre kiváló applikációval. Már 
az első egy hétben érkeztek a feladatok, ami elég 
jónak mondhatni. Egyrészt azért, mert nem volt 
egyszerű ez senkinek sem, másrészt meg hallot-
tam olyat is, ahol csak két hét után tudtak bele-
rázódni. Én mindvégig próbáltam pozitív marad-
ni és tartani magamban a lelket, hogy hátha egy 
hónap után majd kinyitnak az iskolák, de nem ez 
lett. Helyette még szigorúbb intézkedéseket hoz-
tak, például: összevonták a buszokat, időkorlátot 
szabtak meg korosztályonként, a boltok nem tart-
hattak csak bizonyos időn belül nyitva. Ezért anya 
is autóval kezdett járni, hogy elkerülje a tömeget, 
meg időben beérjen a munkába, mert előtte ő is 
busszal utazott. Teltek a hetek, nekünk pedig fo-
lyamatossá vált a mindennapi rutinunk, ami abból 
állt, hogy felkeltünk, elkészültünk és már kezdtük 
is a feladatokat. Volt olyan, amikor sokat kaptunk 
vagy nehezet, de nem csak leckéket, hanem dogá-
kat is írtunk, ami azért érdekes, mert azon a héten, 
amikor elindult az online oktatás dogát írtunk vol-
na töriből. Kicsit nehéz volt, de sikerült vele va-
lahogy megbirkóznom. Nemcsak rossz oldala volt 
ennek, hanem jó is. Így többet tudtam foglalkoz-
ni az állataimmal, több időm jutott mindenre és 
tovább aludhattam. Akkor kellett csak korábban 
kelni, amikor megbeszéltük a tanárokkal a mee-
tingeket. Ilyenkor haladtunk tovább az anyaggal 
és örültünk, hogy látjuk egymást. Ez így ment las-
san két hónapja, amikor a rádióban meghallottam, 
hogy hamarosan lazítani fognak Magyarországon 
is, ami azért volt jó hír, mert már rengeteg más or-
szágban is oldottak fel korlátozásokat. Ekkoriban 
még mindig reménykedtem, hogy legalább május 
vége felé mehetünk iskolába. (Medgyesi Tímea)

Március elején még senki se gondolta volna, 
hogy pár nappal később megváltozik az életünk…
Amikor a TV-ben láttam, hogy azt mondják, nem 
lesz iskola, el se akartam hinni, azt hittem, hogy 
megint csak be akarnak magyarázni valamit az 
embereknek. De nem így történt. Pár nappal ké-
sőbb, március 16-án hétfőn nem kellett bemenni 
az iskolába. Az elején azt hittem, hogy könnyebb 
lesz így tanulni, de nekem ez az online oktatás 
valahogy nem szimpatikus. Bizonyára már min-
denki tudja, hogy miért zárt be szinte minden pl: 
iskolák, éttermek, strandok és sok más, ez nem 
másért van, mint a koronavírus miatt, más néven 
COVID-19. Ez a vírus Kínából, Vuhan városá-

ból indult még 2019 decemberében egy piacról 
a denevérektől, de olyat is hallottam, hogy direkt 
fejlesztették ki. Március 11-én az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvá-
nította. A vírus tünetei: láz, torokfájás, fáradság, 
légszomj, száraz köhögés. A járvány főképp idős, 
krónikus beteg embereket fertőz. 

Az én életemben elég sok dolog megválto-
zott e kis idő alatt. Meg kellett szokni az online 
oktatást, azt, hogy nem kell iskolába menni már 
majdnem 3 hónapja, és nem találkozunk az osz-
tálytársaimmal, kevesebbet járunk a városba, és 
a piacra, ami nálunk néha egy jó vasárnapi prog-
ram szokott lenni. Nekem az online oktatás nem 
nagyon jön be, lehet csak azért, mert sajnos néha 
lusta vagyok tanulni, de azért meg lehet szokni. 
Szerintem sose fogja felülmúlni a rendes iskolát, 
de biztos van olyan gyerek, akinek az internetes 
tanulás jobban tetszik. Biztos a tanároknak is ne-
hezebb így ellenőrizni a házit, mert a fényképen 
nem minden részlet látszik, de máshogy nem lehet 
megoldani azt, hogy a tanárok lássák mit írtunk a 
feladatba. De természetesen van jó oldala is, pél-
dául az, hogy egész nap itthon lehetünk, és ha va-
lamit nem értünk a háziban, akkor meg lehet nézni 
az interneten.

Mindenesetre nekem már nagyon hiányzik 
az iskola, a barátaim és minden, amit ez előtt csi-
náltam. Remélem hamarosan vége lesz ennek az 
egésznek, és minden visszakerül a normális ke-
rékvágásba, úgy kezdhetem a 8. osztályt, mint az 
eddigi 7-et. (Bot Géza)

Az online tanulás nem sokkal másabb, mint 
ha iskolában tanulnánk, de mégsem az igazi. A 
tanárok küldik az anyagot, nekünk pedig fénykép-
pel kell bizonyítani az elkészítését, és vissza kell 
küldenünk határidőre. Néha szokott lenni videó 
chatelés, amikor látjuk a tanárt és az osztálytár-
sakat. Ilyenkor szoktuk megbeszélni az anyagot, 
amit nem értünk. Iskolába azért volt jobb járni, 
mert a tanárok elmagyarázták az anyagot és így 
sokkal könnyebb volt megérteni. A napjaim elég 
sokat változtak. Sokkal később végzek a tanulás-
sal, mint amikor suliba kellett járni. Az edzéseim 
is elmaradtak, de most szerencsére újra elkezdőd-
tek. Véleményem szerint így is lehet tanulni, de 
az iskolában sokkal jobban megértettük. A leg-
nehezebb tantárgy szerintem a német, kémia és 
a nyelvtan volt, de ezek a tantárgyak suliban se 
sokkal könnyebbek.

Szabadidőmben sokat bicikliztem, beszélget-
tem a barátaimmal, játszottam és még sok más do-
loggal töltöttem a szabadidőmet. Az elején kicsit 
féltem, hogy milyen lesz ez az egész, de hamar 
megszoktam.

Nehéz volt, hogy nem nagyon mozdulhat-
tunk ki, főleg a két nyugdíjas mamámat féltettük. 
De a velünk élő mamám minden nap azt főzött, 
amit szeretünk. Az itthoni kaja sokkal finomabb, 
mint az iskolában a menza. Anyukámnak nehéz 
volt, mert ő amúgy is itthon dolgozik, a tesóm-
nak pedig sokat kellett segítenie, így ő elcsúszott 
a munkájával. Emiatt minden hétvégén, és még 
húsvétkor is dolgozott. Láttam rajta, hogy már 
nagyon fáradt.

Reménykedjünk, hogy a jövő tanévben már 
nem ez a rendszer lesz oktatás szempontjából. 
Abban is reménykedem, hogy ez az egész vírus 
minél hamarabb elmúlik és a nyarat sem fogja be-
folyásolni. Hátha tudunk menni nyaralni, strandra 
menni, és a barátainkkal tudjuk tölteni a nyarat. 
(Dobi János)



A nátrium-glutamát (E-621) egy széles 
körben elterjedt olyan ízfokozó adaléka-
nyag, melynek érdekessége, hogy teljesen 
íztelen. Ízfokozó hatását úgy éri el, hogy 
stimulálja az ízlelőbimbókat. Nem az étel-
re, hanem az agyra hat. Tönkreteszi az 
agysejteket és többek között az agyalapi 
mirigy által irányított funkciókat. Az em-
berek 30%-a érzékeny rá, és nem is tud 
róla. A nátrium-glutamát egy színtelen, 
szagtalan, gyorsan oldódó kristályos por, 
amit az ételek ízének fokozására hasz-
nál az élelmiszeripar. A Na-glutamát fel-
használásának gyökerei egészen Japánig 
nyúlnak vissza. A japánok évezredek óta 
a tápanyagban gazdag tengeri hínárt hasz-
nálták ízfokozónak, egészen addig, amíg 
1908-ban Dr. Kikunae Ikeda sikeresen 
izolálta a tengeri hínárban lévő ízfokozó 
anyagot. Ez volt a glutamát. Ezután Dr. 
Ikeda céget alapított az anyag Na-gluta-
mátként való forgalmazására. Idővel a 
nyugati világba is eljutott ez a por, ami az 
íztelen ételek „feljavítására” volt hivatott. 
Az élelmiszeripar kihasználta a nagy le-
hetőséget, és a jelentős költségcsökkentés 
reményében minden komolyabb vizsgálat 
nélkül használni kezdte. Az 1970-es évek-
ben, amikor a gyorsétkeztetés megkezdte 
piaci növekedését, a Na-glutamát hasz-
nálata óriási növekedésnek indult az élel-
miszerekben. Ma már szinte mindenben 
megtalálható. A feldolgozott ételek több-
ségében, valamint a gyorséttermi ételek 
több mint 90%-ban nagy mennyiségben 
jelenlévő anyaggá vált, levesporok, le-
veskockák, mártások, konzervek, fűszer-
keverékek, fűszersók, fagyasztott készé-
telek, virslik, felvágottak, szójatermékek, 
üdítőitalok, burgonya szirmok, snack-ek, 
stb. elengedhetetlen alkotóeleme lett. A 
Na-glutamát függővé tesz bizonyos éte-
lek fogyasztására. Nem véletlen, hogy a 
természetes ízű zöldségek, gyümölcsök 
nem ízlenek sok gyereknek, annyira hoz-
zászoktak a natrium-glutamát ízfokozó 

jelenlétéhez az ételekben. A média által 
közvetített reklámok ínycsiklandó ételei a 
gondosan válogatott összetevőivel, íz va-
rázslataival, íz rafinériájával, szintén ezt a 
függőséget erősítik. A Na-glutamát a kö-
vetkező tüneteket okozhatja: migrénes fej-
fájás, hányinger, hányás, hasmenés, aszt-
más rohamok, egyensúlyzavarok, mellkasi 
fájdalmak, erős szívdobogás, gyerekeknél 
viselkedési zavarok, pl: hiperaktivitás, ami 
figyelem összpontosítási hiánnyal párosul. 
Jelentkezhetnek allergiás tünetek is, úgy-
mint bőrpír, orrfolyás, kiütések. Egyéni 
érzékenységnek megfelelően van, akinél 
a legkisebb mennyiség is azonnali reakci-
ót vált ki, van, akinél csendesen a felszín 
alatt munkálkodik. A glutamáttal szennye-
zett ételek mellékhatásai megegyeznek a 
nikotin és a kábítószer elvonási tüneteivel 
(csoki függés, mellkasi fájdalom, dekon-
centráltság, depresszió). A gyerekek van-
nak a legnagyobb veszélynek kitéve, mert 
náluk a mérgező anyagok könnyebben 
találnak utat az agyba. A legújabb kutatá-
sok szerint a Na-glutamát nem egyszerűen 
csak allergiát okoz, hanem idegi elválto-
zásokat is, így Parkinson-, vagy Alzhei-
mer-kórt. Káros hatásáról már 1968-ban 
lehetett cikket olvasni egy neves amerikai 
orvosi lapban, azóta számos kísérlet bizo-
nyította sejtméreg mivoltát. A glutamát in-
gerület átvivő aminosav, az agyi neuronok 
közötti információátvitelben játszik szere-
pet. Ma már ismert, hogy a leggyakoribb 
daganatfajtáknak: mell, prosztata, bőr, 
vastagbél, tüdő, petefészekrák, valamint 
a fej és nyaki tumoroknak vannak gluta-
mát receptoraik. Ha ezek a daganatok sok 
glutamátot választanak ki, sokkal gyor-
sabban nőnek és terjednek, valamint a szo-
kásos kezelési eljárást is megzavarják. Mi-
nek köszönhető töretlen lendülete? Ahol 
csillapíthatatlan a profitéhség, ott könnyen 
eltűnnek a tömeges fogyasztói panaszok 
és könnyű szőnyeg alá söpörni a kutatá-
si eredményeket. Tény azonban, hogy az 

emberek zöme érzékenyen reagál a gluta-
mátra. A nyugati orvosi modell nem veszi 
figyelembe az élelmiszerbevitelt és az 
élelmiszereken keresztül felhalmozódott 
kémiai anyagok hatását, szerintük nincs 
tudományos bizonyíték a glutamát egész-
ségügyi kockázatára. A 60-as évek után 
egy kutató a Na-glutamátot összefüggésbe 
hozta a „kínai étterem szindrómával” (fej-
fájás, feszültség az arcban, a mellkasban, 
a nyakon, szívdobogás érzés, asztmás tü-
netek, emésztőrendszeri panaszok), amely 
egy súlyos allergiás reakció, aminek akár 
halál is lehet a következménye.

A Független Egészségtanács Fóru-
mában megjelent cikk szerint a glutamát 
kerülendő, egészségkárosító hatású adalé-
kanyag. Addig is, amíg eltűnik az élelmi-
szerekből – bár erre túl sok esélyt nincs –, 
figyeljünk az összetevőkre! Ma már sokan 
tisztában vannak az anyag káros hatásával, 
ezért a glutamátot cselesen különböző ne-
vek alatt rejtik el az ételek összetevőiben. 
A gyártók már nem használják az E621 
jelölést, inkább egy gyűjtő fogamat hasz-
nálnak, pl: a termék ízfokozót tartalmaz. 
Előfordulása: bébiételekben(!), minden 
húskészítményben, minden tejkészít-
ményben, készételekben, gyors-ételekben, 
ízesített üdítőkben, édességekben (pl. az 
összes csoki és csokiszármazékban), a 
többi műkajáról nem is beszélve. Mivel 
teljesen nem tudjuk életünkből kitörölni 
ezeket az élelmiszereket, ezért próbáljuk 
fogyasztásukat minimálisra csökkenteni, 
és amit csak lehet, készítsünk el magunk, 
vagy vásároljunk házi alapanyagokat, ké-
szítményeket. Az egészség nagyon fontos, 
ezért figyelni kell arra, hogyan táplálko-
zol, mit teszel kosaradba, mit teszel az 
asztalra, mit adsz tovább gyermekeidnek. 
Meg kellene tanulni újra ízletes ételt ké-
szíteni. De hát a vásárolható alapanyagok-
ból hogyan? Első lépés lenne leszokni az 
ételízesítőkről. Ez legalább olyan nehéz, 
mint az alkoholról. Forrás: internet.
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SZENT KI RÁ LYI HÍR MON DÓ - füg get len köz éle ti 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. 

Azok az ételízesítők!



Cseresznyés pite
előkészület: 60 perc sütés: 50 
perc 

Hozzávalók: 25 dkg finomliszt, 9 
dkg cukor, 1 db tojás (nagy házi), 12.5 dkg 
vaj (puha), 1     db tojás (a kenéshez), 1 ek víz 
(a kenéshez)
A töltelékhez: 1 kg cseresznye (magozott), 10 
dkg cukor, 3 evőkanál kukoricaliszt, 2.5 dkg 
vaj

1 A lágy vajat a cukorral, robotgép segítsé-
gével összekeverjük. Hozzáadjuk a tojást, 
további fél percig keverjük.
2 A lisztet is beletéve már csak pár másodper-
cig, éppen addig járatjuk a gépet, míg a tészta 
össze nem áll. (Ha szükséges kevés jéghideg 
vizet adhatunk hozzá.) Enyhén lisztezett felü-
letre téve kézzel összegyúrjuk. A tésztabucit 
fóliába csomagoljuk, és a hűtőbe dugjuk fél 
órára.
3 A tészta kétharmadát lisztezett felületen kör 
alakúra nyújtjuk, akkorára, hogy egy 23 cm-
es piteformát ki tudjunk bélelni vele. A tészta 
peremét a vízzel higított tojással megkenjük. 
A kimagozott cseresznyét összekeverjük a 
cukorral és a kukoricaliszttel. A tölteléket a 
piteformába töltjük és rákockázzuk a vajat.
4 A maradék tésztát kinyújtjuk, és rácsokat 
készítünk a pite tetejére. A rácsokat tojással 
kenjük, és meghintjük némi kristálycukorral.
5 Légkeverésen 200 fokra előmelegített sütő-
be dugjuk, majd 10 perc elteltével mérsékel-
jük    a hőt 160 fokra. További 30-40 percig 
sütjük, míg aranyszínű nem lesz a tészta.
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ÉT KEK, TIP PEK, 
FOR TÉ LYOK Tovább halmozódott a csapadékhiány 

térségünkben, és ez hagyott nyomot május-
ban a növények fejlődésében. Szenvedtek a 
gabonák. Annak ellenére, hogy 13 nap esett 
eső, több alkalommal szinte csak a mér-
hetőség határán volt. A sokéven keresztüli 
csapadékos napok átlaga 10 alkalom. A csa-
padékhiányon kívül a hőmérséklet sem volt 
kedvező. Fagyosszentekkor a mélyebb fek-
vésű helyeken rövid ideig tartó talajmenti 
fagy is kialakult, annak ellenére, hogy nap-
pal derült volt az idő. Éppen ebből követke-
zett, hogy nagy volt az éjszakai kisugárzás. 
A korai kitavaszodás ellenére az akácok vi-
rágzása is késett. Aranyat ért volna a máju-
si eső. A hónapvégi határjárás kedvezőtlen 

képet mutatott. A jobb minőségű földeken a 
gabonák az elfogadhatóság határán vannak, 
az öntözött területeken jó termés ígérkezik. 
Bebizonyosodik, hogy öntözés nélkül a ga-
bonatermesztés sem kifizetődő. A mérsékelt 
meleg igen kedvezett a levéltetvek elszapo-
rodásának, szinte minden kultúrában igen 
elszaporodtak. Csapadékviszonyok: 3-án 
0,3 mm, 5-én 1,8 mm, 16-án 4,6 mm, 17-én 
5,2 mm, 19-én 1,9 mm, 20-án 0,5 mm, 24-
én 2,2 mm, 25-én 11,2 mm, 26-án 0,3 mm, 
27-én 12,4 mm, 28-án 0,3 mm, 29-én 1,2 
mm, 31-én 0,6 mm. Összesen 42,5 mm. A 
sokévi átlag májusban: 54 mm. 2019 máju-
sában 126,5 mm volt a csapadékmennyiség, 
háromszorosa az ideinek.

Május időjárása

HIRDETÉSEK
Szentkirályon, és a vele szomszédos 

településeken szántót, legelőt, kaszá-
lót 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.

Szentkirály vonzáskörzetében, szán-
tót bérelnék, vagy vásárolnék! Szabó 
Sándor 06-30-258-4495.

Napelem szerelés. Villanybojlerek 
javítása, vízkőmentesítése. Villanyhá-
lózat felújítása, áramfogyasztás elle-
nőrzése. Világítás kiépítése, javítása. 
06 20 297-2321.

Kerti fűnyírást, gyepszellőztetést, 
egyéb gyeppel kapcsolatos munkákat 
vállalok. Telefon: 0630 3087862.

Született: Bagi Olivér 2020.05.05. anyja neve: Dakó Zsófia Nikoletta
Házasságot kötött: Sándor Éva és Halász József 2020.05.07., 

Rohács Kitti és Király Szabolcs 2020.05.09.
Elhalálozott: Kovács Lászlóné sz.név.: Kis Julianna élt 82 évet, Bencsik Ist-
ván Jánosné sz.név.: Kuli Ilona Irén élt 78 évet, Karazsia Sándorné sz.név.: 
Tasi Jolán Anna élt 84 évet

Anya köny vi hí rek

Fontos
Az újságcikkek leadási határideje: minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől 
eltérés csak előzetes egyeztetés esetén lehetséges. A cikkeket lehetőleg elektro-
nikus formában kérjük a szerkesztőség címére: sztkhirmondo@gmail.com

A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók 
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiakban 
10.- Ft szavanként. Nem előfizetőknek 20.- Ft szavanként. A keretes hirdetés az 
alábbi táblázat szerint. Előfizetők részére 50 % kedvezmény. A hirdetést minden 
esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árát a Polgármesteri hivatal pénztárában 
lehet befizetni, vagy utalni.

Hirdetési tarifák:
1/1 oldal 230x180 mm 10.000 Ft
1/2 oldal (álló, fekvő) 180x125 mm 6.000 Ft
1/4 oldal (álló, fekvő) 125x90 mm 5.000 Ft
1/8 oldal 90x60 mm 3.000 Ft 
1/16 oldal 60x45 mm 1.000 Ft.

A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák.
Számlaszám a befizetésekhez: 11732208-15338246

A boglárka lepke
Május végén, júniusban réteken, utak mentén kertjeinkben, gyakran találkozunk csodá-
latos, égszínkék lepkékkel. A hímek a színesebbek, a nőstények inkább barnásak.  A lep-
kének nem is a színe a szokatlan, hanem a fejlődésmenete. A lepkék hernyói nagyrészt 
növényeken élnek és táplálkoznak. A boglárka lepkéknek több mint 40 faja létezik. Táp-
növényük is sokféle, csüdfű, tárnics, pillangósok, vérfű…stb. Érdekes, hogy a ragadozó 
életmódot folytató hangyákkal békében élnek. Vannak fajaik melyek egyenesen a hangya-
bolyban bábozódnak, és a lepkék a hangyák járatain keresztül bújnak elő. Valószínű, hogy 
olyan feromont választanak ki, melytől a hangyák elkábulnak, vagy családtagnak érzik 
a lepkét. Védett rovarok. Ne bántsuk, ne gyűjtsük. Képek a lepkéről a 12. oldalon. V. F.



Május az év legszebb hónapja

Terményfelvásárlás és
raktározás!

A Tiszaalpári telephelyén
6066 Tiszaalpár, 108/20 HRSZ.

Jó árak, gyors fizetés
Önhöz igazodva

Kovács Imre: 30/32-88-911
Barna Zoltánné: 70/492-89-57
fabergabonakft@gmail.com

búza, kukorica, árpa, rozs, tritikálé,
olajos és apró magvak

Az idei szezonban is várjuk
régi és új ügyfeleinket!

 Lassan aratásra érik az ősziárpa. Nagyon szép búzatáblákat is lehet látni, persze benne az öntözőberendezéssel. Az 
ápolatlan búzaföld is felhívja magára a figyelmet, főleg ha tele van virágzó pipaccsal. És végül a boglárka lepkék.

Közérdekű telefonszámok
Általános segélyhívó: 112
Rendőrség: 107
Kecskeméti Rendőrkapitányság: 0676 484-684
Tiszakécskei rendőrőrs: 0676 441-155
Körzeti mb. Urbán Ferenc: 0670 624- 8060
Hatósági állatorvos Dr. Molnár Gyula: 0670 776-5920
Szabó Gellért polgármester: 0670 3371-341
Dr. Szűcs Zsolt háziorvos: 0630 9832- 966
Kovácsné Lázár Ilona tanyagondnok: 0670 997-8287
Deák Béla tanyagondnok: 0670 380 2196
Polgárőrség: 0670 3371-340

A vírusos szünet alatt megszépült óvodánk kerítése, kö-
szönhetően az óvoda és a bölcsőde dolgozóinak. 


