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A szüreti felvonulás
szentkirályon

2020. szeptember 19-én lesz.

A felvonulás 13:30-kor a piactérről 
indul. Úticél az Ifjúság Lakótelep, megálló 
több helyszínen, majd ezek után jut vissza 
a menet a Művelődési Házhoz. A 
megállóhelyeken a Szentkirályi 
Tánccsoport tánccal köszönti az 
ott lakókat, érdeklődőket.

A zenét Bakos András
zenekara szolgáltatja.

Az esti bál idén elMArAD!
Minden érdeklődőt szeretettel

várnak a rendezők!

Államalapító királyunkra, községünk névadójára, Szent Istvánra emlékeztünk augusztus 20-án, bensőséges hangulat 
keretében. Szabó Gellért polgármester köszöntötte az elmúlt évben született legifjabb lakosainkat, a nyugdíjba vonult 
önkormányzati dolgozókat, és az ez évben 90. évet betöltött szép korúakat. Az ünnepben nem maradhatott el az ifjúsági 
tánccsoport műsora. Halhattunk verset Kökény Imréné előadásában, és az alkalomhoz illő énekeket Pusztainé Emese és 
leánya Réka előadásában. Az igazán kellemes időben jól érezte magát felnőtt és gyerek egyaránt. Az ünnepi beszéd és a 
kitüntetettek méltatásának írásos változatát a 2-3. oldalon olvashatják.  További fotók a 9. oldalon.

ÜnnEpEltÜnk

Megkezdődött az iskola

A fotón az első osztályosok. Részletek a 9. oldalon.

Szüreti
MulatSág
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A képviselő-testület augusztus 17-i ülésén történt
Az ülésen 7 képviselő volt jelen. Az első 

napirendi pontban az önkormányzat 2020. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról és az 
1. féléves gazdálkodásról tárgyalt a testület. 
Takácsné Kis Márta pénzügyi bizottsági elnök 
elmondta, hogy a testületi ülés előtt a pénz-
ügyi bizottság ülésén a vendégebéd térítési díj 
emeléséről is szó esett. A bizottság szeptem-
ber 1-től 700 Ft-ra javasolja emelni. A testü-
let egyhangúan elfogadta a módosításokkal az 
önkormányzat 2020. évi költségvetési rendele-
tét illetve az önkormányzat 2020. évi 1. félévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatást.

A második napirendi pontban a lakáscélú 
támogatást szabályzó helyi rendeletet módosí-
tását vitatták meg. Dr. Lajos Krisztina jegyző 
elmondta, hogy a módosítás az ifjú házasok 
lakásszerzési támogatására vonatkozik. A szo-
ciális bizottság javasolta, hogy az eddigi 35. 
életéves korhatár helyébe kerüljön a 40. életév. 
A testület egyhangúan elfogadta a rendeletmó-
dosítást, így többen lesznek jogosultak a támo-
gatásra. 

A harmadik napirendi pontban dr. Lajos 
Krisztina jegyző ismertette a szociális célú 
tüzelőanyag juttatás feltételeiről szóló helyi 
rendeletet. Jegyző asszony elmondta, hogy a 
belügyminiszter idén is meghirdette a rászo-
rultak szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó pályázatot. Az 5000 lakos alatti 

önkormányzatok több tényező alapján gépi 
úton kiszámolt mennyiségre pályázhatnak. A 
testület egyhangúan elfogadta a rendeletet és 
egyetértett a pályázat benyújtásával, eszerint 
2021. február 14-ig lehet igényelni a szociális 
tűzifát.

A negyedik napirendi pontban a testület a 
Szentkirályért Közalapítványhoz pályázat be-
nyújtását tárgyalta meg. Szabó Gellért a Szent-
királyért Közalapítvány kuratóriuma felhívá-
sára pályázati kérelem benyújtását javasolta a 
Gyógyszertár épületének belső felújításához, 
továbbá az Arany János utca aszfaltburkolatá-
nak építéséhez. A képviselő-testület egyhangú-
an egyetértett a pályázat benyújtásával továbbá 
a testület felhatalmazta a polgármestert a támo-
gatási szerződés aláírására, ami 10-10 millió Ft 
célzott támogatásra vonatkozik.

Az egyebek napirendi pont keretén belül 
először a takarékszövetkezeti épület hasznosí-
tását tárgyalták. Szabó Gellért elmondta, hogy 
az egykori takarékszövetkezet épületének hoz-
záértő által végzett tüzetes átvizsgálása során 
derült ki, hogy a tetőzet lécezése elkorhadt. A 
munkákat mielőbb indokolt elvégeztetni. Az 
ingatlan hasznosítására kért lakossági felhívás 
nem hozott igazán eredményt. A testület abban 
foglalt állást, hogy árajánlatok bekérése után 
születik döntés a tető felújításáról, a hasznosí-
tásra vonatkozóan pedig pályázat legyen kiír-

va. Ezután Kutasi Ferenc településfejlesztő el-
mondta, hogy lehetőség nyílt általános iskolai 
épületek energetikai felújítására a Magyar Falu 
Program keretében. Az ismereteink szerint ren-
delkezésre álló támogatási keretösszeg talán a 
kéttantermes betonyp épület szigetelését és a 
nyílászárók cseréjét teszi lehetővé. A fenntartó 
Kecskeméti Tankerületi Központ adhatja be a 
pályázatot, de szükség van a tulajdonos önkor-
mányzat hozzájárulására is, amit a képviselők 
megadtak. A testület elfogadta az előző évek 
gyakorlatához hasonlóan az iskolások részére 
10-10 ezer forintos iskolakezdési támogatás 
fedezetének a biztosítását is, majd a vízi köz-
művek 2021-2035. közötti időszakra szóló 
gördülő fejlesztési tervét tárgyalta és fogadta 
el. Döntés született még egy krízishelyzetbe 
került család lakhatásának biztosítására kamat-
mentes kölcsön nyújtásáról, valamint a testület 
felhatalmazta a polgármestert a 105 millió fo-
rintos pályázati támogatásból csapadékvíz-el-
vezető rendszer és záportározó megvalósulását 
biztosító támogatási szerződés aláírására. A 
temető és a katolikus templom között létesülne 
egy 5.000 m2 területű vízgyűjtő, ahová az Ani-
ta presszótól a Kossuth Lajos, Dózsa György, 
Katona József, Sallai, Templom utca és Szent 
István tér által határolt területről nyílt rákos 
rendszerben jutna a csapadék. A részletekről 
hamarosan tájékoztatást adunk.

Három évvel ezelőtt a Szentkirály névre 
történt újrakeresztelkedésünknek, tavaly a 
Szent Király szobra felállításának ünnepel-
tük 30. évfordulóját. Erre az évre is jut egy 
harmincas évforduló. Bő egy hónap múlva, 
szeptember utolsó napján lesz ugyanis 30 
esztendeje annak, hogy Magyarországon a 
rendszerváltozás utolsó előtti eseményeként a 
polgármesterek és a képviselőtestületek tag-
jainak megválasztásával megalakulhattak a 
helyi önkormányzatok. Az események ilyen 
kurta felsorolása jelentőségük súlyát tekintve 
talán méltatlannak is tűnhet azok átélői szá-
mára, ám tudomásul kell vennünk, hogy elfu-
tottak velünk az évek. Az a 3 évnyi időtartam 
nemzetünk történetében olyan sűrű tartalmát 
hordozta az eseményeknek, amely tartalom 
feldolgozása máig sem fejeződött be, átél-
ni mindazt pedig így utólag is hihetetlennek 
tűnik. Főként, hogy mindez vérontás nélkül 
ment végbe, másfelől pedig a társadalmi-köz-
életi különbség nagysága az 1987-es és a mai 
viszonyaink között.

Átalakult a politikai és a gazdasági szer-
kezet, az egyén és közösségeinek felelőssége 
megváltozott. Az önkormányzatiság lényegi 
jelentősége a szabadság megélésében rejlik 
úgy a távlatos, mint a mindennapi döntések 
terén, vagyis a magunk urának lenni. Nem 
véletlen azonban, hogy a nemzet számára a 
rendszerváltozást a népmesék szegénylegé-
nyének három próbatételéhez hasonlítják. Az 
első a sorban az új országgyűlés megválasz-

tása és megalakulása volt, amely a legfőbb 
sarokpontokat jelölte meg, irányt és kereteket 
adva Országunk jövőjének, a társadalmi folya-
matoknak. Ennek részeként tekinthető a máso-
dik próba, amikor a helyi közösségek szintjén 
nyílott lehetőség élni a szabadsággal, megala-
kítva a települési közösségek önigazgatásának 
letéteményeseit, a képviselőtestületeket, köz-
gyűléseket, a polgármestereket és a hivatalo-
kat. Az új közigazgatási-politikai szerkezet, a 
váz ezzel el is készült. Immár tanács helyébe 
képviselőtestület, a tanácselnök helyébe pol-
gármester, a vébétitkár helyébe jegyző került, 
a tanácsházát polgármesteri hivatalnak hívták, 
és intézhette az önkormányzat a helyi köz-
ügyeket a törvény keretei között. De a mesék-
ben is a harmadik próbatétel a legnehezebb. 
Annak kiállása, leküzdése kívánja meg a leg-
több erőt, a legfurfangosabb észjárást, a leg-
nagyobb ügyességet a mesehőstől. És a mesék 
szegénylegényei mindig győznek. Esetünkben, 
ami a rendszerváltozást – és ebben a vonatko-
zásban fontos, hogy nem rendszerváltást illeti, 
a harmadik, egyben utolsó próbatétel az egyén 
szintjén vár ránk. Pontosabban dehogy is vár, 
benne vagyunk és küzdünk mindannyian. Nap, 
mint nap. Azért, hogy ne kelljen félnünk senki 
önkényétől, azért, hogy más istenek imádását 
senki ránk ne erőltesse, azért, hogy gyerme-
keink a mi erőfeszítéseink eredményeként 
az Ő gyermekeikre is távlatos jövőt biztosító 
természetes környezetet hagyhassanak. Ádáz 
harcainkban rá kell döbbenünk végre, hogy 

saját kiválóságunkat ne másik embertársunk 
gyarlóságához mérjük, egyúttal feloldozást is 
elkönyvelve a szemeinkben lévő gerendára, 
mert az igazodási pontot a Szent Király mu-
tatja. Hősies nagylelkűség, bölcsesség és alá-
zat képében. A zápor ezután is szakadni fog, 
ömlik az ár, süvít a szélvész és nekizúdul a 
háznak és a Hazának, mint 100 éve Trianon-
ban, de ha a támaszunk és talpkövünk a tiszta 
erkölcs, sziklára épült házunk állni fog. 100 
évvel ezelőtti őseink képesek voltak sziklává 
szilárdítani a megrogyasztásra ítélt magyar 
társadalmat és gazdaságot, amit azóta is cso-
dál a világ. Mi is.

Szentkirály faluközösségének talán nem 
kell szégyenkeznie a 30 évvel ezelőtt meg-
kapott szabadság és felelősség talentumainak 
hasznosítása miatt. Az Égi Bíró talán a szent-
királyiak törekvését önmaguk és családjuk 
boldogulására, jobbulására elegendőnek ítéli 
ahhoz, hogy erőnket meghaladó megpróbálta-
tással a jövőben sem terheljen minket. A vírus 
azonban bennünk van. A közösségen élősködés 
és a harcedzett kalózként minden lehetségeset 
elrablás vírusa. Végzetes tévedés azonban, ha 
ezeket bárki afféle magyaros virtusként, vagy-
is erényként, a túlélés egyetlen eszközeként 
próbálja beállítani. Másokat is, önmagunkat 
is megtéveszthetjük, a mércét azonban a Szent 
Király tartja. Ne máshoz, ehhez igazítsuk tet-
teinket, saját, belső világunk értékrendjét! Így 
legyen!

Szabó Gellért

Ünnepi beszéd augusztus 20.
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A kitüntetettek méltatása
Gergely Attiláné 

Személyében egy szakközépiskolá-
ban érettségizett gyors- és gépíró majd 
szakképzett titkárnő, vizsgázott sza-
kács, szárazvirágkötő, felszolgáló, vi-
rágkertész és takarítóból lett közműve-
lődési felelős lakozik, aki 14 éven át a 
„Gárdonyi Géza” Művelődési Házunk 
vezetője, háziasszonya volt.

Számára semmi sem volt lehetet-
len, ha egy klubfoglalkozáshoz, vagy 
több száz fős vendégséghez kellett a 
feltételeket biztosítani, fáradhatatlanul 
szolgálta kényelmünket és szórako-
zásunkat éjszakákba nyúlóan is. Időt 
és energiát nem sajnálva hosszú éve-
ken keresztül tekintette „sajátjának” 
a Művelődési Házat otthonosságot és 
vendégszeretetet nyújtva helyieknek 
és távolból érkezőknek egyaránt. A 
ház asszonyaként mindig készséggel 
állt rendelkezésére az ünnepelni vágyó 
faluközösségnek. Sokoldalú adottságai 
kiválóan érvényesülhettek munkája so-
rán úgy a programok szervezése, mint 
a pazar látványt nyújtóan berendezett 
báli és esküvői termek képében.

kovácsné lázár Ilona (lina)
A képviselőtestületnek 2010-től 9 

évig volt tagja. A felnőttképzésben 19 
éven át betöltött állását cserélte a II. 
körzet tanyagondnoki hivatására, amit 
2013. február 1. óta lát el. Munkáját a 
rászorulók iránti nagy odaadással és 
szakmai tapasztalattal végzi. Értéket 
teremteni és értéket őrizni egyidőben 
– ez egyik fontos jellemzője. Igazi lo-
kálpatriótaként folyamatosan a falunk 
jobbá és szebbé tételén dolgozik. Öt-
leteit a megvalósításig véghez viszi, 
sőt az utógondozásra is figyel. Mind 
a testületi megbízatás, mind a tanya-
gondnoki feladat és az önkormányzat 

feladatkörébe tartozó más szervezé-
si-irányítási feladatok ellátása során 
meggyőződhettünk lendületes munka-
stílusáról, pontosságáról, önmaga és a 
lakókörnyezetünk iránti igényességé-
ről, amit szent hévvel igyekszik köz-
üggyé tenni. 

A Falugondnokok Duna-Tisza közi 
Egyesülete elnökségének 2018 febru-
árja óta tagja.

kovács Menyhért
Elsősorban „vasban utazik”, ezen 

a területen maga a megtestesült precíz 
szakértelem művészi adottságokkal és 
képességgel. Lina ötleteinek társszer-
zője és sokszor gyakorlati megvalósí-
tója is. Ezermesterként több kültéri al-
kotásunk is keze munkáját dicséri, de 
közösségi rendezvényeink lebonyolí-
tásában is nélkülözhetetlen munkatárs. 
A mesterség tudományának átadásáért 
már gyermekeink közül is többen hálá-
val gondolnak rá. 

pápai Ferencné 
Nyugdíjazásáig 34 éven át a Szent-

királyi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanítója volt, 2014 
óta a Nyugdíjas Klub aktív tagja, a 
Horgoló Klub vezetője. Példaértékű 
szorgalmának, fiatalos lendületének 
köszönhetően a kézművesség mára 
olyan fogalom a fiatalok körében is, 
amihez kultúra, értékrend, hagyomá-
nyaink tisztelete és a maradandó alko-
tás öröme társul. Közösségi munkáját 
az áldozatkészség, a jó szervezői adott-
ságok és a fiatalos lendület jellemzi. 

Dr. Szűcs Enikő és Dr. Szűcs Zsolt 
orvos-házaspár

Dr. Szűcs Zsoltot Beszterczey 
Doktor Úr mutatta be, mint leendő 

utódját még 2001 májusában. A praxis 
majdani átadás-átvételének feltételei-
ről nem sokkal később megállapodtak, 
így a képviselő-testület 2001. június 
13-i ülésén már az önkormányzati el-
köteleződésről határozott, ám csak a 
képesítési előírások teljesülését köve-
tően 2001. december 1-től háziorvosa 
a szentkirályiaknak. Doktor Úr akkor 
benyújtott önéletrajzában az szere-
pel, hogy felesége, Dr. Szűcs Enikő a 
Kecskeméti Megyei Kórház Radioló-
giai Osztályának orvosa. Azóta kette-
jük munkahelyét illetően változás nem 
történt. Az önzetlen segítségnyújtás 
jellemzi mindkettejüket – olykor erőn 
felül, néha munkaidőn túl is, és vég-
telen türelem. Munkájuk összehango-
lásával is folyamatosan a szentkirá-
lyi gyógyulni vágyók rendelkezésére 
állnak. Gyógyító munkájuk mellett fa-
luközösségünk aktív tagjai.

Szentkirályi nyugdíjas klub
A Klub életét a változatosság és 

sokszínű programok jellemzik. Közös 
névnapozás, születésnapok köszöntése, 
évente bál, kirándulások, más települé-
sek nyugdíjasaival való aktív kapcso-
lattartás. Ez ad életerőt, jobb kedélyt, 
vidám pillanatokat a mindennapokban 
idősebb falus-társainknak.

Közösségi rendezvényeinknek is 
aktív tagjai és a gyakorlati megvaló-
sításban segítői. Varázsukat azonban 
nem tartják titokban, hiszen más tele-
pülésről is vannak aktív tagjaik. Vala-
mennyi rendezvényük a derűs együtt-
lét jegyében telik, ami kortól és nemtől 
függetlenül kiváló táplálék úgy a szel-
lemi, mint a fizikai egészség megőr-
zésére, a magányosság feledtetésére. 
Táncosaink mellett ők is kiváló képvi-
selői a „szentkirályi” márkanévnek.

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. 



Tisztelt Tanárnő! Küldöm a kért fo-
galmazást. Elnézést a késésért, de én 
vágtam le apa haját géppel, utána még 
el kellett dugni a lakás összes tükrét, ne-
hogy infarktust kapjon.

A kijárási korlátozásban a legfurcsább 
az eleje volt. Nálunk minden második 
üzlet pékség, de anya úgy kezdett süt-
ni, mintha egy lakatlan szigeten élnénk. 
Régebben rántottát is futártól rendelt, de 
most kenyér, zsömle, fonott kalács – az 
összes Facebook-os kajakihívást meg-
sütötte. A hűtőnkben csak élesztő volt 
két hétig, és még sörből is élesztőt fab-
rikált a koszovói recept alapján. A túlzott 
szénhidrát fogyasztástól egyre gömbö-
lyödtünk, de szerencsére anya átszokott 
a kertészkedésre. Addig is, míg megnő 
a rengeteg paradicsom, amiből majd le-
csót főz, pedig azt senki nem eszi, apa 
lereszelte a sok száraz kenyérmaradékot. 
Életünk végéig lesz prézlink. 

Öcsi az iskolabezárás hétvégéjén 
elkezdett játszani a számítógépén, azó-
ta abba se hagyta. Szerintem észre sem 
vette, hogy nincs suli. Anya lassan ideg-
összeomlást kap a KRÉTA-üzenetektől, 
mert Öcsi semmilyen leckét, vagy órai 
anyagot nem adott le, pedig apa írta meg 
helyette. Biológiából szégyenszemre 
hármas lett a tesztje, pedig két évet járt 
az állatorvosira. Anya szerint nem vé-
letlen, hogy nem fejezte be. Az állatok 
tüntetésen követelték, hogy távozzon, 
mielőtt nagyobb kárt okoz. De apa úgy 
emlékszik, azért kellett elmennie egy 
vízvezetékszerelő mellé dolgozni, mert 
megszületett a nővérem. Egyébként is 
akkor vigéckedjen anya, ha majd jobb 
angol házit ír. Úgy látszik hiába moso-
gatott két nyarat is Londonban.

Régebben kő-papír-ollóval döntöt-
tük el, ki viszi sétálni a kutyát. Most an-
nyit sétáltatjuk, hogy nyüszít, ha valaki 
leveszi a pórázt a fogasról. Vettünk neki 
egy gördeszkát, azon húzzuk a háztömb 
körül, ha már nincs kedve jönni. 

Végre van idő olyan dolgokra, ami-
ket eddig csak odáztunk. Apa például 
rendelt az előszobába egy IKEA gard-
róbszekrényt. Hetek óta imbuszkulc-
csal álmodik. Állítólag atomokból kell 
összeszerelni, egyszerűbb lett volna 
tömbfából kifaragni smirglivel. Én csak 
azon aggódom, mi lesz, ha rájön, hogy 
a hosszú csavart nem a 4. oldal alapján 
kellett volna beépítenie, hanem a 73. ol-
dalnál.

Anya panaszkodik, hogyha továbbra 
sem jut el a fodrászhoz csupa ősz lesz 
a haja. Apa szerint az jó, mert legalább 
járhat a nyugdíjas idősávban is vásárol-
ni. Mondta neki azt is, ne csikorgassa 
a fogait, mert kihullik és akkor 9 előtt 
tényleg csak személyit felmutatva me-
het boltba.

A nővéremnek rendezvényszervező-
ként elég sok ideje szabadult fel. Anya 
megjegyezte, hogy megszervezhetné, 
hogy felviszi a téli ruhákat a padlásra, 
mert nem lehet elférni a szekrényében, 
de Ági ebben az össze-vissza időjárás-
ban nem tenné messzire a síoverált, 
különben is, amíg apa nem cseréli le a 
téli gumikat hadd lógjon a szekrényben 
a bunda is.

Ráadásul elkezdett dolgozni a kü-
lönleges tudakozónál otthonról. Olya-
nok hívják fel 200 Ft-os percdíjjal, akik 
lusták googlizni. Másodikos matek fel-
adatokat old meg a szülők helyett, és 
már fejből tudja a galgahutai buszme-
netrendet.

A szomszédunk élete nem sokat vál-
tozott, mert Metro vezető. Azt mondja 
szívesen home office-olna, de nincs 
pincéjük.

Apa azt mondta, ebben a bezártság-
ban van azért jó, nem kell olyan gyak-
ran meglátogatni a nagyit. Erre anya 
ideges lett, hogy az évi egy látogatás 
nem volt olyan gyakori, de apa szeme 
még mindig rángatózik, ha a tavalyi 
kaktusz-átültetésre gondol. Egy hétig 
szedte a tüskéket a kezéből, nagyi meg 
hívott minket, hogy mégse lesz ott jó 
helyen a kaktusz, mert folyton lepisili a 
Pötyi kutya. 

Én viszonylag jól bírom az egészet, 
mert elmaradnak Lilla nénivel az in-
formatika órák addig, amíg nem sike-
rül neki valahogy bekapcsolni a gépét. 
Állítólag, ha így maradnak a dolgok, 
jövőre kalapból húzzák ki, ki jut be a 
gimnáziumba. Ez nagyban növelné az 
esélyeimet. Apa szerint a foci EB-t is 
pénzfeldobással játsszák majd végig a 
bírók, úgyhogy a válogatott akár bajnok 
is lehet. Mi nagyon pozitívan nézünk a 
jövő elé. Ezt kívánom a tanárnőnek is. 
Meg hogy legközelebb ne felejtse el 
kikapcsolni az osztályfőnöki óra után a 
WEB kamerát, amikor átöltözik.

Margó néni

Komolyra fordítva a szót: Iskola-

kezdés, bizonyta-
lanság

Szeptember 1-
én megkezdődött 
az új tanév. A TV 
reklámok szerint a 
gyerekek már alig 
várják, hogy újra 
suliba mehessenek, 
és még az is lehet, hogy ez így van, 
hiszen találkozhatnak a barátokkal, sőt 
talán még annak is örülnek, hogy ismét 
beülhetnek a padba, élőben láthatják a 
tanárokat, tanítónőket. A gyerekek ilye-
nek, mindig örülnek a változásnak és az 
elmúlt fél év után ez valóban újdonság 
lesz. De mi lesz a szülőkkel? Azokkal a 
felnőttekkel, akik mérlegelnek, és akik 
folyamatosan figyelik a híreket? Akik 
esetleg szintén újrakezdik a hagyomá-
nyos munkarendet, kiszabadulva a home 
office fogságából, vagy éppen kizárva a 
home office biztonságából. És ott van-
nak azok az anyukák, akik újra talál-
kozhatnak a kollégákkal – a barátságo-
sokkal és az undokokkal, a főnökökkel 
– a megértőkkel vagy a kötekedőkkel 
– akiknek megint hajnalban kell kelni-
ük, hogy elindítsák a napot, a magukét, 
meg a családét. Kezdhetnek újra smin-
kelni, blúzt vasalni, frizurát készíteni, 
uzsonnát csomagolni. És ez még nem 
minden. Mert ők azok, akik nyomon 
követik a híreket és olykor elbizonyta-
lanodnak. Hiszen a számok nem olyan 
megnyugtatóak, hogy felejthető lenne 
a tavaszi óvatosság, mert korántsem ju-
tottunk túl a veszélyeken. Ugyanakkor a 
bezártság sem tartható a végtelenségig. 
Ez a folyamatos bizonytalanság komoly 
hatással lehet mindannyiunk életére. 
Gond, hogyan lehet kezelni az ember-
próbáló helyzeteket. Mi felnőttek állító-
lag felelőséggel tudjuk élni az életünket, 
képesek vagyunk felmérni a lehetősége-
ket, az okokat és a következményeket, 
legyünk hát valóban körültekintőek és 
felelősségteljesek. Vegyük fel az utált 
maszkot, akkor is, ha éppen nem ellen-
őriznek, nem büntetik a hiányát, vagy 
ha azt látjuk, hogy mások nem teszik 
fel, sőt talán meg is mosolyognak min-
ket, mert szabálykövetők vagyunk. Ne 
törődjük velük! Ha biztosak vagyunk 
magunkban, tudjuk kezelni a bizonyta-
lanságot is. Tegyük meg! Magunkért és 
a többiekért. …

Margó néni
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Összezárva a család (Sallai Ervin nyomán: humor, irónia, karantén, koronavírus)
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1950. a mezőgazdaságban
Bizony, az újságírás 1950-ben nem a 

hiteles tájékoztatást szolgálta. A lapokat 
és újságokat államosították akkorra, a rá-
kosista MDP (Magyar Dolgozók Pártja) 
pedig az államot sajátította ki. A sajtóban 
ezért csak a Párt véleménye kaphatott 
helyet. A korábbi rákosista kommunista 
párt 1948-ban magába szippantotta a szo-
ciáldemokratákat, 1949-ben úgynevezett 
alkotmánylevelet tettek közzé. A hatalom 
egészét a szovjet szuronyok mögött la-
puló kommunisták ragadták meg erővel. 
1950-re tehát teljes mértékben a rákosista 
kommunista hangvétel kaphatott helyet a 
sajtóban, s az ország egészében. 1950-ben 
indították a recski munkatábort, s az alföldi 
munkatáborokat a másként gondolkodók 
megtörésére. 

Éppen Kecskeméten, s éppen Rákosi 
hirdette meg, 1948-ban vérgőzös program-
jának azon részét, amely a mezőgazdaságra 
nehezedett. Bevezették a kulák szót, mind-
azon gazdákra, akik 25 kataszteri holdnál 
nagyobb birtokkal rendelkeztek. A kulákká 
nevezett gazdáknak súlyos terménybeszol-
gáltatási, adózási kötelezettséget írtak elő, 
sokszor eleve teljesíthetetlenül. Persze, vö-
rös módon, a kuláklistára valójában bárki 
rákerülhetett, még ha csak néhány holdnyi 
földje volt is, ha éppen a helyi pártvezetők-
nek nem volt szimpatikus az illető. 

E zsarnokság oda vezetett, hogy 1956-
ra a bíróságok több mint 400.000 embert 
ítéltek el, úgynevezett beszolgáltatási kö-
telezettségek elmulasztása miatt, kisebb-
nagyobb szabadságvesztésre, pénzbünte-
tésre. 

Megyénk sajtója 1950-ben torz gúny-
rajz az újságírásról, de ha átlátunk a kom-
munista propagandán, a nép mérhetetlen 
szenvedése tárul elénk a sorok mögül.

Az állampárt Bács-Kiskun Megyei 
Népújság című lapja 1950 tavaszán ilyen 
szövegeket közölt: 

„Megyénk állami gazdaságaiban a 
szocialista verseny április 4-i felajánlási 
szakasza sikerrel záródott. T I és M L trak-
torvezetők a szakmári állami gazdaságban 
a tárcsázásban 383 százalékos eredményt 
értek el. K I és Cs S segédvezetők pedig 
313 százalékot. Az ágasegyházi állami 
gazdaságban az április 4-i felajánlásokat 
41 százalékkal túlteljesítették. … A bácsal-
mási állami gazdaságban K S gazdaságve-
zetővel beszélgettünk. Elmagyarázta, hogy 
a Cégány-csoport (…) a műtrágyaszórás-
nál 16 óra alatt 335 százalékos eredményt 
értek el.”  [a neveket kivettük, itt most csak 
az események érdekesek – bor-]

Látható tehát, hogy az állampárt befo-

lyása alá került mezőgazdaság (akkori föld-
művesszövetkezetek, termelőszövetkezeti 
csoportok, tszcs-k) a fantasztikum terére 
illő százalékokat, munkamennyiségeket 
érhettek el a termelésben. Papíron, persze. 
A valóságban nyilván elképzelhetetlen, 
hogy a földeken való, mindig is megfeszí-
tett munkákat három-négyszeresen men-
nyiségben lehetett volna elvégezni. 

Ugyanakkor a saját gazdaságukat mű-
velő gazdák feje fölött a beszolgáltatás 
lebegett, s szinte bármiért bíróság elé ke-
rülhettek, ahol csak súlyos büntetéseket 
kaphattak: „A húsvéti ünnepek előtt észre-
vehetően csökkent az üzletekben a tej- és 
tejtermékek mennyisége. A dolgozók jogos 
panaszának kivizsgálása során megállapí-
tást nyert, hogy a dolgozók ellátását a tejet 
be nem szolgáltató kulákság szabotálta. … 
A demokratikus igazságszolgáltatás azon-
ban rövid időn belül leleplezi és megto-
rolja a kulákok szabotázsait. A kecskeméti 
járásbíróság az alábbi tejet be nem szolgál-
tató tehéntartók ellen hozott ítéletet:

Sz. V J Alsószentkirály 6. szám alat-
ti lakos 61 holdas kulákot 6 hónapi és 15 
napi börtönre, 3000 forint vagyoni elégté-
telre, 1500 forint pénzbírságra és 6 hónapi 
kitiltásra, P I kisfái 158. sz. a. lakost 24 
hold saját és 16 hold bérlettel rendelkezőt 
3 hónapi fogházra és 1000 forint pénzbír-
ságra, Ú L (Alsószentkirály 80.) 45 holdas 
kulákot 2 hónapi fogházra, M F 47 hol-
dast 4 hónapi fogházra, 3 évi jogvesztésre, 
2000 forint pénzbüntetésre, Gy B-t 2 hó-
napi fogházra, 1000 forint vagyoni elégté-
telre, K S-t 3 hónapi fogházra, 600 forint 
pénzbüntetésre és 2 havi hivatalvesztésre, 
… ítélték.”

Az állampárt a lapban a nyílt uszítást 
is elkövette: maguk, a gazdálkodók ellen:  
„Az elmúlt napokban vásár volt Kecske-
méten. Ezen és a piaci napokon bővérű, 
táncoló paripák a tanyavilágból ’csézákon’ 
röpítik a városba a P, a H, a M, a B, a F, 
a M, stb. kulákdinasztia, jóltáplált tagjait. 
A Kecskemét környéki tanyavilágban te-
nyésztődik ki az igazi, tipikus kulákság, 
úgy élnek ezek a városföldi, szentkirályi 
tanyákon mint megannyi »királyfi«”.

A fény és a siker csak az egyik oldal-
nak járt ki a lap hasábjain: „A másfélmé-
teres búza, kétméteres rozs, a gabonaérle-
lő, jó meleg napsütés a lakitelkieket [így 
írták!] is  figyelmezteti arra, hogy nemso-
kára elérkezik az idő, amikor jó munkájuk 
eredményét, a tavalyinál bőségesebb ter-
mést be kell takarítani. A lakiteleki dolgo-
zók alaposan áttanulmányozták a minisz-
tertanácsi határozatot. - Jól készüljünk fel 
a legnagyobb mezőgazdasági munkára, 
hallatszott innen is, onnan is. … Laki-

telken [így!] jó munkával, fokozott éber-
séggel készülnek az aratásra és cséplésre. 
Már beosztották a cséplőgépeket. Minden 
cséplőgéptulajdonos megkapta a listát, 
hogy az idén melyik területen csépel. A 
DÉFOSz munkástagozatának a vezető-
sége továbbá már kijelölte a gépekhez a 
bizalmiakat. Megszervezték a jelentkező 
munkásokat is. Eddig már 160 dolgozó 
kérte közvetítését. Lakiteleken a Défosz 
nemcsak biztosította a gépekhez szüksé-
ges munkaerőt, de már felesleg is van. 
Ki tudják elégíteni a környező községek 
szükségleteit is. Igy Szentkirály már 60 
munkást kért. Ott az aratásra és cséplésre 
kevés a munkáskéz. - Megyünk is szíve-
sen bárhová - meséli az irodában Kerekes 
bácsi. Úgy terveztük - mondja H J, - hogy 
minden cséplőgép versenyez egymással. 
Az ellenőrök már ki vannak jelölve. …” 
A lap így summáz: „Ezek a dolgozókhoz 
hű agrárproletárok, akik már eddig is jó 
munkát végeztek.”

Az aratás évezredes munkáját 1950-ben 
már a pártállami vezetés kívánta irányítani 
– jóllehet teljesíthetetlen tervgazdasági elő-
írásokkal a pártállam maga okozta zűrzavart 
a földeken is. A zűrzavart persze, mindig a 
kulákokra, a szabotőrükre fogták. Kérdés, 
persze, hogy a pártemberek az irodákban 
és az újság szerkesztőségében mitől gon-
dolták azt, hogy korábban maguktól nem 
tudtak aratni a gazdák. De ilyen szöveget 
képesek voltak kinyomtatni: „Dolgozó pa-
rasztságunk a múlt évi tapasztalata alapján 
rájött arra, hogy ha nem kezdünk időben az 
aratáshoz és későbbre halasztjuk, ez azt je-
lenti, hogy elszalasztjuk a kellő időpontot! 
Ha nem időben kezdjük el az aratást, akkor 
az elhúzódás a túlérett gabona elszóródá-
sához vezet. Dolgozó parasztságunk így 
megértette a Minisztertanácsnak az aratás 
cséplés és terménybegyűjtés végrehajtásá-
val foglalkozó határozatát.”

A nép totális kizsákmányolása rejlik e 
sorok mögött is, 1950 augusztusának végén.   
„A begyűjtési verseny valóságos népsza-
vazás volt a béke, a szocializmus mellett. 
Bács-Kiskun Megye dolgozó parasztsága 
is a békére, nagy Pártunkra, a szocializmus 
ügyére szavazott azzal, hogy augusztus 
20-ára, az alkotmány ünnepére teljesítette 
terménybeadási kötelezettségét. A verseny 
azonban ezzel nem lanyhult el, hanem 
újabb eredményeket ért el. Most már a túl-
teljesítésért folyik a legtöbb járásban.” A 
teljesíthetetlen beszolgáltatási kötelezett-
ségek túlteljesítése. Szép. Ilyen volt az élet 
hetven éve. 

Békesség veletek. A kő marad. És em-
lékezünk.

--bor--



kedves testvérek!
Szeretettel közlöm az előttünk álló hónap liturgikus 

eseményeit. 
Szeptember 13-án Tanévnyitó iskolatáska-megáldást 

tartunk a templomban, melyre minden iskolás gyermeket 
(felnőttet) szívesen várunk. Kérem, hogy mindenki hoz-
za magával az iskolatáskáját, és mindazt, amit úgy vél, 
hogy az iskola ezen tanévéhez szüksége lesz. Segítség-
képp pl. tankönyv, gyufa, bicska, boxer, tízórai, fénykép 
anyuról…

Szeptember 27-én vasárnap lesz Szentírás Vasárnapja 
és egyben az Elvándorlók és Menekültek Világnapja. 

Szeptember 29-e Szent Mihály, Szent Gábor és Szent 
Rafael főangyalok ünnepe. 

Hálát és köszönetet mondok mindenkinek, aki a bú-
csúi feladatok ellátásában részt vett, sikeréért imádkozott 
és gondolt a szervezőkre. Hálámat nem fejezhetem ki ne-
vesítve, de így név nélkül is Isten áldását kívánom min-
denkire, aki jó szándékkal, jó szívvel, jó emberként se-

gítség lett, hogy nekünk szép legyen ez az ünnep. Külön 
köszönet a rosszakaratú embereknek, mert kívánságuk 
teljesült és tényleg sok nehézség adódott, de az is erőseb-
bé tett bennünket. Íme néhány kép az ünnepünkről. 
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kAtOlIkUS ÉlEt

Szeretettel: Molnár Zsolt plébános
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kÉRDEZZÜnk,
AMÍG kÉRDEZHEtÜnk

(Ef 5,16)
Sohasem tudom már meg, miért 

könnyezett édesanyám - meghalt, mi-
előtt megkérdezhettem volna -, miért 
sírt, amikor Jánoska énekelt?

Jánoska volt a kácsi “remete”. Af-
féle se fiú, se lány fura figura. Magá-
nyosan élt magatákolta kalyibájában 
a csalitos dombtetőn. Az egyik kör-
nyékbeli plébános könyörülhetett meg 
rajta, mert barnás-zöldesre kopott papi 
ruhafélében járta a két sor házból álló 
Bükk-hajlati falucskát. Hogy apám mi-
ért éppen ott épített egy parányi nyara-
lót, azt sem tudom meg már soha. Talán 
mert Kácstól nem vezetett tovább az út, 
s éjjelenként a csönd még valódi csönd 
volt, s a ház feletti erdő még erdő.

Akinek déltájt a háza előtt Jánoska 
megállt, az adott neki enni. Olykor egy-
két pengőt mellé. Így tartotta el a falu. 
Így alakult. Nem szervezte meg ezt sen-
ki, és nem volt “betervezve”, adminiszt-
rálva. Jánoska Kácsé volt, Kács meg 
Jánoskáé. Igaz, senki se tudta, honnan 
került oda. Itt-ott feltűnt a kopott, rojtos 
reverenda. Jánoska kortalan, szőrtelen 
madárkaarcán réveteg mosollyal min-
denkinek biccentett, akivel találkozott. 
Két kezét a reverenda bő ujjaiba dugta, 
mint ódon képeken a kerengőkben kör-
bejáró barátok. Nem emlékszem, hogy 
valaha is hangját hallottam volna. 

Csak csillagos-holdas esténként 
- a lakatlan, málló falú, ódon kolostor 
feletti dombról - szárnyalt fel Jánoska 
éneke. Csengő szoprán hangon grego-
rián dallamtöredékeket lalázott, szöveg 
nélkül. Még anyja ölében megbúva, 
vagy később öreg oszlopok tövében, 
templomok lépcsőin kéregetve szívód-
tak bele ezek a dallamok? Nem tudta 
senki. Ám ilyenkor a kácsiak kiültek 
házuk elé a kis padra. Aki ilyenkor fe-
cserészett, azt csöndre intették: - Nyug-
hass mán, Jánoska énekel. - A férfi-
ak még az etetést is abbahagyták. Ki 

szénaforgó villájára, ki kerítésére dőlve 
figyelt. Az asszonyok letették a sajtárt, 
a lányok abbahagyták a csivitelést, és 
hallgatták-hallgatták Jánoska lányka-
hangú énekét. Belengte az egész falut. 
Utolsó dallama úgy hullt a sötétbe, mint 
a meglőtt madár. 

Ilyenkor mi is kint ültünk a nyitott 
ámbituson. Apám Jánoskát hallgatva ne-
kidőlt a tornác oszlopának, és rezzenés-
telenül figyelt. Anyám ölébe ejtette, amit 
kötögetett, és meg sem moccant. Csak 
ha szemét törölgette. Mert amíg Jánoska 
énekelt - sírt. Mindig sírt. - Restelltem? 
Nem mertem? Nem akartam? Nem tu-
dom már. De nem kérdeztem meg, miért 
sír. S nem tudom meg soha. 

Azt sem, miért nevetett úgy, aho-
gyan csak ő tudott, úgyszólván hang-
talanul, de egész testével, amikor sza-
bolcsi szülőfaluja tétova bolondjáról és 
eltartottjáról beszélt: Dodóról. Ahogy 
öregedett, egyre gyakrabban emlegette 
Dodót, aki csak ezt a két szótagot tudta 
kimondani: do-do...

- Tudjátok - mesélte újra és újra 
anyám -, Dodó úgy tudta irgetni-forgat-
ni, emelni, mélyíteni ezt a két szótagot, 
hogy menten mindenki tudta: éhes-e, 
szomjas-e, vagy csak pár fillért akar. Ha 
megkapta - mesélte tovább -, és mindig 
megkapta, amit kért, fiúnak, lánynak, 
fiatalnak, öregnek hálából elénekelte, 
el-do-do-dó-dózta: csak egy kislány 
van a világon, de csak az első sorát: do- 
do- do- do;  do- do- do- do- do.

Akárhányszor mondta el édesanyám 
a régi históriát, mindig megkísérelte 
Dodót utánozni, összecsippentett szem-
mel, de az első taktusra tüstént elnevet-
te magát. Alig-alig adva hangot csak 
nevetett, nevetett. Amikor abbahagyta, 
mindig, de mindig megkérdezte: - De 
miért ezt, miért mindig és mindenkinek 
ezt énekelte?

Nem tudtunk rá válaszolni. Gondo-
lom nem is várta. 

Mostanában gyakran gondolok Já-
noskára és Dodóra, akik úgy éltek, mint 

az ég madarai és a mezők liliomai az 
emberek szeretetéből - és hallom anyám 
sírását és nevetését. 

Csak azt nem tudom, miért nem kér-
deztem meg, hogy miért sírt Jánoskán 
és nevetett Dodón?

Miért nem kérdezünk, amíg kérdez-
hetünk? Miért?

Ilyenkor eszembe jut Nehézi Ká-
roly is, öreg lelkészbarátunk, atyánk, 
lelkigondozónk, aki be gyakran fi-
gyelmeztetett bennünket konferenciák 
domboldali esti csöndjében: - Áron is 
megvegyétek az alkalmakat, mert a na-
pok gonoszok. 

Egyszer hozzátette: - Azért is go-
noszok, mert elmúlnak. - Hamarosan 
meghalt. 

Igaz is: miért nem kérdezzük meg 
olykor még anyánkat sem, miért sír 
vagy nevet? Miért? Miért?

Szabó Mária gyűjtése

REFORMÁtUS ÉlEt

Híreink

Augusztus 23-án, Újkenyér ünne-
pén konfirmált gyülekezetünkben két 
fiatal: Balázs Hunor és pusztai Már-
ton. Isten áldja a két felnőtt gyülekeze-
ti tagunkat! Gratulálunk!

Szeptemberben is várunk minden-
kit a vasárnapi Istentiszteleteinkre, dél-
előtt 10 órakor.



Eljött az ősz, a gondos háziasszony 
bespájzol télire, hogy ne legyen ki-
szolgáltatva a bolti ismeretlen eredetű 
terményeknek, és termékeknek. Persze 
nem mindenkinek adódik ilyen lehető-
ség. Lehet a családi méreteknél kicsit 
nagyobban is csinálni, pl. önkormányza-
ti szinten. Igy tesz községünk is, hiszen 
rendelkezésre áll a falu alatt 2  ha beke-
rített szántó, melynek fele gyümölcsös, 
a másik fele, pedig zöldséges, mondja 

Retkes Csaba a Nonprofit Kft vezetője, 
aki egyben meg van bízva a kertészet 
vezetésével is. A kertészet művelését 
9 fő közmunkás végzi más közterületi 
munkák mellett. A területen termesztünk 
borsó, babot, paprikát, paradicsomot, 
uborkát, gyökérzöldségeket. Borsó he-
lyére földi epret telepítettünk csepegtető 
öntözéssel, mondja a kertészet vezetője. 
A megtermelt élelmiszer alapanyagok 
a közellátást szolgáló konyhán kerül-

nek felhasználásra. Persze nemcsak 
közvetlenül kerülnek konyhára, hanem 
szakavatott kezek közreműködésével 
és technikával termékké alakulnak és 
betárolásra kerülnek. Az idén jóval több 
került a raktárba, valószínű, hogy az 
új megjelenéséig elég lesz a konyhára, 
mondja Bimbóné Pápai Ildikó az élel-
mezésügy vezetője. Legyen sikeres az 
év!

Vecsei F.
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A hosszúra nyúlt szünet után a 
Szentkirályi Általános Iskolában is 
megkezdődött az új tanév. 22 első osz-
tályos kezdi meg tanulmányait, akik a 
tanévnyitó ünnepségen már be is mu-
tatkoztak, verset mondtak, fát ültettek, 
és átvették a szülői munkaközösség 
hagyományos kis ajándékát is. Első-

sorban a legkisebbeknek, de minden 
tanulónak jó munkát, sok élményt és 
sikeres tanévet kívánunk!

Az elsősök névsora: Balatonfüredi 
József, Bárány Bence, Bartucz Dávid, 
Béni Jázmin, Benke Mircea Dávid, 
Csontos Tamás, Csősz Vivien, Faragó 
Jázmin, György Izabella, Kiss László, 

Kókai-Szabó Péter, Kovács Réka Diá-
na, Kozma Levente, Kucsár Zoé, Ku-
tasi Gréti, Orosz Máté, Pácsa Martin, 
Sáránszki Kitti, Susa Karina, Szabó 
László, Szilva Liliana Virginia, Teleki 
Mira.

Osztályfőnök: Palatinusné Németh 
Éva.

MEGkEZDőDÖtt A 2020/21-ES tAnÉv!

További fotók az „Ünnepeltünk” cikkhez
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Szentkirály napja
Az idén is megtartottuk a Szentkirályi búcsút. Csodálatos 

nap virradt ránk. Katolikus templomunkban 10 órakor kez-
dődött a szabadtéri ünnepi nagymise, körmenettel, új kenyér-
szenteléssel. A búcsúról fotók a katolikus oldalon. Ebéd után 
beindult a forgalom a vásári árusok sátrai és a szórakoztató 
ipar eszközei között. Gyerekek részére ott volt az ingyenes ug-
ráló vár. A kisvonat is kedvenc volt. Lehet továbbiakban em-
líteni az ugráló gumikötelet és a dodgemet. Az árusok között 
elsősorban nézelődőkből nem volt hiány, vásárló viszont kevés 
akadt. Az ünnepi műsor 16 órakor kezdődött polgármesteri kö-
szöntővel. Fellépett az elmaradhatatlan Szentkirályi tánccso-
port és a nyugdíjas énekkar. Vendégként a Tiszakécskei Tubar-
ózsa citerazenekar, a Lakiteleki Tűzoltózenekar, a Kecskemét 
Táncegyüttes, valamint „MICI” Farkas Gyula zenekara magyar 
nótákat muzsikált. A műsorok közben került sor a pályázati 
díjak átadására. A Díjazottak fotója a 12. oldal alján látható. 
Délután tanyaházunkban régi paraszti otthonba tekinthettünk 
be. A művelődési Házban fotó, és a nyáron táborozó gyerekek 
kovácsmunkáiból készült kiállítást csodálhattuk meg. Külön 

említést érdemel Kovács Menyhért kézműves kovácsoltvas dí-
szei, benne az I. világháborúban használt páncélvonat makett-
ja. Természetesen volt termény és termékkiállítás is. A napot a 
Szentkirályi Tűzzsonglőrök bemutatója zárta. További fotók a 
12. oldalon.       -szerk- 

A Szentkirályi búcsú

„Aki befogad egy ilyen kis gyermeket 
az én nevemben, engem fogad be” (Mt. 
18,5 – Iz. 1,17)

Nevelőszülőket keresünk családju-
kat átmenetileg, vagy tartósan nélkülöző 
gyermekek számára. 

A jelentkezés feltételeiről, a nevelő-
szülővé válás menetéről az Otthon Szociális Szolgáltató hon-
lapján bővebben tájékozódhat: www.otthongyermek.hu  és +36 
1 294 64 20 telefonszámon. Jelentkezését az otthon.szocialis.
szolgaltato@gmail.com címre várjuk.

A nevelőszülői jogviszony 2014. 01. 01.-től foglalkozta-
tási jogviszonynak minősül.

Nevelőszülő az Otthon Szociális Szolgáltatónál csak az le-
het, aki:
– 24. életévét betöltötte
– magyar állampolgár
– cselekvőképes, büntetlen előéletű

– fizikailag, pszichésen a jelentkező és a vele egy háztartásban 
lévő nagykorú hozzátartozó is alkalmas
– otthona, környezete alkalmas a gyermekek fogadására – saját 
jövedelemmel bír
– házastársa, élettársa hozzájárul a nevelőszülői tevékenység 
folytatásához – a Katolikus Egyház értékrendjét elfogadja, 
tiszteletben tartja
– a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon (60 órás) eredménye-
sen részt vett, tanúsítványt szerzett, vagy nevelőszülői OKJ-s 
képzésben részt vesz és 
a “Befogadott gyermek 
ellátásának alapfelada-
tai” követelménymodul-
ját sikeresen elvégezte, 
vagy OKJ-s nevelőszülő 
szakképesítéssel rendel-
kezik. Szeretettel várjuk 
jelentkezését!

A váci Egyházmegye fenntartásában lévő Otthon Szociális
Szolgáltató Új nEvElőSZÜlők jelentkezését várja



Bögrés almás-fahéjas süti 
Előkészület: 15 perc sütés: 30 perc. 
Hozzávalók: 3 db tojás, 2 bögre porcukor, 1 csomag va-
níliás cukor, 1 bögre olaj, 1 csipet só, 3mk fahéj, 2 bögre 
liszt, 1mk szódabikarbóna, 4 bögre alma, 4 bögre alma, 
1 mk szódabikarbóna, 3 mk fahéj, 1csipet só.
1. A tojásokat a porcukorral és vaníliás cukorral habosra ke-
verjük. Hozzáöntjük az olajat, a sót és a fahéjat. A lisztben 
elkeverjük a szódabikarbónát, majd a masszához keverjük.
2. A tésztát sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk, és a tetejére 
halmozzuk a megpucolt és szeletekre vágott almát. 180 fokra 
előmelegített sütőben 30 perc alatt készre sütjük.

Született: Sendula Ábel 2020. 08. 18. anyja 
neve: Csurgai Barbara.

Elhalálozott: Bolla István élt 80 évet.
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek

Egy jó kis hónap volt időjárási szempontból. A korábbi évek 
nagy forróságai elmaradtak. Legtöbbször 30 C fok körül, esetleg 
1-2 fokkal fölötte. A nem túl magas hőmérséklet ellenére szinte 
fájdalmasan szúrt a nap. Ez az igen erős UV sugárzásnak tudha-
tó be, ami meg a felső légkör ózonhiányának a következménye. A 
nyár búcsúzása volt a kemény, 34-35 C fokkal búcsúzott 29-30-án 
a hónap. Kedvezett az idő a növényeknek. Jó terméssel kecsegtet 
a napraforgó, a kukorica. Érdekes, hogy az őszibarack, a füge, de 
általában a többi gyümölcs is vontatottan ért be. A dinnyeszezon is 
elhúzódott. Kedvezett az idő a szívó kártevőknek, mint a levélte-
tüknek, a lepkekabócáknak, az invazív poloskáknak. Jók az előjelei 
az őszi munkáknak a bőséges csapadéknak köszönhetően. A hónap 
végére eltűnnek a gólyák, gyülekeznek a fecskék, gyurgyalagok a 
vándorútra. Csapadék viszonyok: 3-án 2,3 mm, 4-én 25,6 mm, 5-én 
16,2 mm, 11-én 1,3 mm, 15-én 12,6 mm, 16-án 9,3 mm, 17-én 5,2 
mm, 18-án 4,2 mm, 31-én 1,8 mm. Összesen 78,5 mm. A sokévi 
átlag: 47. mm. A nyugvó talajvízszint elég alacsonyan 310 cm mé-
lyen van. V. F.

Augusztus időjárása

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken szán-

tót, legelőt, kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő 
telefon: 06-20/9424-219

* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 és fél hektár legelő 
eladó. Érdeklődni a 70/442-7008-as telefonszámon.

* Szentkirály vonzáskörzetében, szántót bérelnék, vagy 
vásárolnék! Szabó Sándor 06-30-258-4495.

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

Fontos
Az újságcikkek leadási határideje: minden hónap 3. napjával 
bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés esetén lehet-
séges. A cikkeket lehetőleg elektronikus formában kérjük a 
szerkesztőség címére: sztkhirmondo@gmail.com
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók 
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, 
továbbiakban 10.- Ft szavanként. Nem előfizetőknek 20.- 
Ft szavanként. A keretes hirdetés az alábbi táblázat szerint. 
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

Csillagos égbolt szeptemberben
A korán ébredők a keleti égbolton gyönyörködhetnek a 

Vénusz látványában. Szerencsés az, akinek az ablakába bera-
gyog. A Napról visszaverődő fénye olyan erős, hogy árnyékot 
vet. Este a déli égbolton félmagasságban a Jupiter a feltűnő, 
kissé keletre a Szaturnusz fényesebb a csillagoknál. Este későn 
a vörös színű kél fel. Egy erősebb kézi távcsővel megláthatjuk 
a Jupiter 4. legnagyobb holdját. A Szaturnusz gyűrűjének az 
észleléséhez minimum 70 X-es távcső szükséges. A Vénusz és 
a Mars vizsgálatához már komoly csillagászati eszközre van 
szükség. -vecsei-



Szent Mihály napi vigasságközérdekű
telefonszámok

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

A SZEntkIRÁlYI BÚCSÚ

Szent Mihály Napi Vigasság a több éves
hagyományok alapján idén újra megrendezésre

kerül 2020. szeptember 26-án, szombaton,
a települési Sporttéren.

Program:
10:00 - főzőverseny az arany fakanálért és az arany habverőért
- babakocsis felvonulás – a kismamák köszöntése
- kézműves foglalkozások, játékok óvodásoknak
kb. 13:00 - eredményhirdetés

A rendezvény programjaival, részleteivel kapcsolatban ér-
deklődhet Horváth Máriánál, tel.: 70/953-7183.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


