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A hagyományokhoz híven, de korlátozott körülmények között történt a látványos felvonulás. További részletek a 3. 
oldalon.

Szüreti felvonulás 2020. szeptember 19. Szentkirály

Október 23-i megemlékezés!
Az idén – rendhagyó módon – a szentkirályi is-

kola szabad téren, a Szent István téri emlékműnél 
tartja megemlékező műsorát. A koszorúzást követő-
en rövid műsort adnak a 7. osztályosok, felkészítő 
tanáruk Bimbóné Ádám Mónika.

Mindenkit szeretettel várunk a megemlékezés-
re 2020. október 22-én, csütörtökön déli 12 órára. 
Ünnepeljünk együtt!

A kisbíró hangos dobolással vezette be a táncosokat, élükön a főbíróné és a főbíró. Ezt látványos táncbemutató kö-
vette, majd feldíszített fogatokra szálltak a táncosok. Főbírói jelképátadás is történt, a „hatalmat” jelképező bot Fara-
góné Klárika és Faragó József eddigi főbíróktól Bimbóné Ádám Mónika és Bimbó Ferenc kezébe került. Használják 
sokáig egészséggel! Kapcsolódó cikk a 3. oldalon.    
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A képviselő-testület szeptember 28-i ülésén történt
A képviselő-testület szeptember 

28-i ülésén történt.  Az ülésen 7 kép-
viselő volt jelen. A képviselő-testületi 
ülést a pénzügyi és ügyrendi bizottság 
ülése előzte meg. 

Az első napirendi pontban az ön-
kormányzat 2020. évi költségvetési 
rendeletének módosítását tárgyalta a 
képviselő-testület. Szabó Gellért pol-
gármester elmondta, hogy a módosí-
tást a Nonprofit Kft. be nem tervezett 
költségeinek ellentételezése indokolja, 
melynek fedezete az iparűzési adó be-
vétel. Év elején 43 millió forint támo-
gatási összeget állapítottunk meg ter-
vezet szintjén a NpKft. részére, ennek 
nagy része elfogyott, ezért szükség 
van plusz 10 millió forint támogatásra. 
A képviselő-testület egyhangúan elfo-
gadta a költségvetési rendelet módosí-
tást. 

A második napirendi pontban az 
önkormányzat vagyonrendeletének a 
módosítása volt a téma. Az iparterület 
közművesítése örvendetes módon ha-
lad. A beruházás befejezési határideje 
2020. október 31. A javaslat szerint a 
hasznosítás tekintetében a vagyonren-

deletünkben építve határoznánk meg 
jogi keretet ahhoz, hogy pályáztatás 
útján legyen lehetőség a parcellák 
bérbeadására - mondta Szabó Gellért 
polgármester. A parcellák bérlésére a 
pályázati felhívás tartalmazná a részle-
tes szabályokat a benyújtás és a bírálat 
feltételeiről, de a kereteket rendeleti 
szinten indokolt rögzíteni. Kutasi Fe-
renc településfejlesztő elmondta, hogy 
mind a hat parcellára van igénybe-
jelentés, de elköteleződést nem vál-
lalhattunk egyik jelentkező felé sem. 
Egyhangúan elfogadta a testület a va-
gyonrendelet módosítását. 

Az egyebek napirendi pont kere-
tén belül először a takarékszövetkeze-
ti épület hasznosítását tárgyalták. Az 
egykori takarékszövetkezeti ingatlan 
hasznosítására két pályázat érkezett. 
Szépségszalon létesítése, illetve egy 
könyvelő iroda kialakítása. Mindkét 
elképzelés esetében valós igény ki-
elégítéséről beszélhetünk. Az épület 
adottságait is mindkét beadvány fi-
gyelembe veszi. Szabó Gellért pol-
gármester elmondta, hogy a települé-
sünk érdekében kifejtett hasznosság 

tekintetében talán a második pályázat 
tűnik nagyobb horderejűnek, feltéve, 
hogy a helyi vállalkozók, szervezetek, 
magánszemélyek valóban megrende-
lőivé válnak a könyvelő irodának. A 
testület titkos szavazás alapján szava-
zott. A szépségszalon 2 szavazott, míg 
a könyvelő iroda 5 szavazott kapott. 
A könyvelő iroda az önkormányzati 
Nonprofit Kft. keretében működne, és 
az év hátralevő része áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy a megrendelői igény feltá-
rása megtörténjen, ami alapvetően ha-
tározza meg a vállalkozás január 1-től 
való elindítását. 

Második pontban a képviselő-tes-
tület egyhangúan elfogadta a Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrend-
szerhez történő csatlakozást. 

Az egyebek napirendi ponton belül 
utolsó pontként a KMB ingatlan hasz-
nosítását tárgyalta a testület. Elkészült 
az ingatlan értékbecslése, ami bruttó 
12.100.000.-Ft-ban határozta meg az 
értéket a teljes ingatlanra vonatkozó-
an. A képviselő-testület ezen az áron 
kínálja eladásra az ingatlant a mostani 
bérlőknek. 

Nagyon jó, hogy van lerakatunk, 
ahol nemcsak szentkirályi, hanem 
más települések épületromjaiból is 
szaporodik az útjavító alapanyag. Ez-
zel nem is lenne baj. Sajnos egyesek 
akár utánfutónyi olyan selejtes dol-
got is oda szállítanak, ami kukába, 
szelektív zsákba való. Nem valószí-
nű, hogy helyiek, esetleg tanyasiak. 

Egyebek közt ágynemű, paplan, mű-
anyag szigetelő, műanyag tároló kan-
nák. Felsorolni is hosszú lenne. Nem 
tudom, bárki is mit szólna, ha szüle-
inek a síremlékével ilyen telepen ta-
lálkozna. Már pedig telepünkön több 
tonnányi ilyen anyag van elhelyezve, 
melyek egyértelműen tudatják erede-
ti gazdájuk nevét. Szándékosan nem 

teszek róla fotót, szerintem kegyelet-
sértés lenne. Persze a sírkövesek vá-
laszthatnának másik lerakatot is, ha 
lenne, ahol nem kell érte fizetni. Ab-
ban biztos vagyok, hogy aki e soro-
kat olvassa, azok nem tesznek ilyet. 
Mások figyelmét is érdemes felhívni 
a nem etikus cselekedetre.

Vecsei

EjNYE, EjNYE!
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Félve a világméretű járványtól, 
az idén szokatlanul szerény volt 
a szüreti felvonulásunk. Minden 
a szokásos rendben zajlott, csak 
szerény létszámmal. A program-
ban résztvevők finom, kétfogásos 
ebéd elköltése után a táncosok 
bemutatójának tapsolhattak. Tel-
jesen új táncot tanított Takácsné 
Kis Márta erre az alkalomra. A 
fogatok felvonulásának hangulat-
csinálója Bakos András zenekara 
volt. A naplementekor már nyoma 
sem volt a szüreti felvonulásnak. 
Régi hagyomány, hogy az őszi 
báli, mulatós szezont a szüreti bál 
nyitotta. Ekkorra már a mezőgaz-

dasági munkák nagyrészt befeje-
ződtek. A borok kiforrtak, a libák, 
kacsák meghíztak. Adott volt min-
den a jó hangulatkeltéshez. Persze 
keresték is az alkalmat. A szüreti 
bált követte a fosztás bál, a regru-
ta bál, hiszen ilyenkor volt az őszi 
bevonulás. A padkaporos bálakat 
már télen tartották, inkább há-
zaknál. Gyakoriak voltak a legé-
nyek között a rivalizálások, amik 
sokszor verekedésekbe torkoltak. 
Sajnos ma már hagyományőrzési 
céllal rendeznek hasonló esemé-
nyeket. Ilyen tájon tartották az es-
küvőket, a lakodalmakat is.

V. F.

Szüreti felvonulás 2020. szeptember 19. Szentkirály

2001. óta Nemzeti Gyásznap-
ként emlékezünk október 6-ra. 
Ezen a napon 1849. október 6-án 
hajtották végre Haynau osztrák 
helytartó parancsára Aradon az 
1848-as szabadságharc főtiszt-
jeinek kivégzését. Ezen a napon 
országszerte megemlékezéseket 
tartanak. Településünkön Szabó 
Gellért polgármester helyezte el 
az emlékezés koszorúját kisdiá-
kok kíséretében. Tisztelet a hő-
söknek! (Fotó 12. oldalon)

Vecsei

NEMZETI GYÁSZNAp



Az olvasás végtelen sok élményt 
nyújthat gyermekünknek, ráadásul hasz-
nos is, hiszen bővíti a szókincsét, ismere-
teit. De mit tegyünk, hogy megszeresse?

Már az egészen kicsi gyereknek is 
adhatunk könyvet a kezébe. Persze nem 
egy regényt, hanem a korának megfelelő 
puha, szivacskönyvecskéket, amit nem 
fog kiolvasni, de barátkozik a formá-
jával, nézegetheti a színeket, később a 
formákat, történeteket, gyakorolhatja a 
lapozást, és ha még csipog, vagy sípol is, 
akkor biztosan felkelti az érdeklődését. 
Nézzük együtt, mi van a képeken, me-
séljünk róla akkor is, ha úgy gondoljuk, 
nem sokat ért belőle.

Ilyenkor még nem olvasásról van 
szó, inkább csak felkeltjük az érdeklődé-
sét, hozzászoktatjuk a közös olvasáshoz. 
Ahogy egyre nagyobb lesz, a könyvei-
nek is vele együtt kell fejlődni. Ha a szí-
neken, formákon túl vagyunk, érdemes 
az állatokkal folytatni. Mutassuk meg, 
hogy néz ki a kutya, cica, ló és utánoz-
zuk a hangjukat, hogy még érdekesebb 
legyen számára. Később már komplett 
történeteket is kitalálhatunk, amiket még 
érdekesebbé tehetünk, ha a gyerekünk 
is szereplőjévé válik. Ha el tudjuk érni, 
hogy néhány percig ránk figyeljen, már 
megtettük az első és egyben legfonto-
sabb lépést. 

Sok-sok kép. Ha már azt látjuk, hogy 
figyel ránk, vagy várja a mesét, akkor be-
vethetjük a kemény kartonlapokból álló 
képeskönyveket. Úgy tartsuk, hogy ő is 
jól lássa, és mindig mutassunk rá arra 
a képre, amelyikről éppen mesélünk. 
Ha már kicsit nagyobb és jól ismeri az 
adott könyvet, megkérhetjük, hogy most 
ő „olvasson” nekünk. Hatalmas élmény 
lesz számunkra, ahogy halandzsázik, de 
a hanghordozása, a gesztusa ugyanazok 
lesznek, mint amiket tőlünk látott. Ál-
talában minden gyereknek van kedvenc 
könyve, meséje, amit képes akárhány-

szor meghallgatni. Számukra fontos az 
ismétlés, még akkor is, ha nekünk már 
a könyökünkön jön ki az adott mese. Ők 
viszont napról napra többet értenek meg 
belőle, egyre inkább részévé válnak a 
történetnek. 

A közös olvasást nem csak akkor 
vethetjük be, amikor gyerekünk alvás-
hoz készül. Akkor is remek időtöltés, ha 
esik az eső, vagy nincs kedve semmihez, 
nyűgös. 

Anya is olvas! Ha már nagyobb 
a gyerek, és tud olvasni, akkor olvas-
sunk együtt, mindenki a saját könyvét. 
A gyerek mintát követ. Mindent eltanul 
tőlünk, ezért lényeges, hogy mi hogyan 
viselkedünk, mit teszünk. Fontos, hogy 
sokat játsszunk, mozogjunk, beszélges-
sünk, együtt végezzük a házi munkát, de 
éppoly fontos a közös olvasás is. Ha azt 
látja, hogy mi is rendszeresen olvasunk, 
akkor ez természetessé válik számára.

De mit adjunk a kezébe?  Az, hogy 
milyen könyvet adunk a gyerek kezébe 
jelentősen meghatározza, hogy megsze-
reti-e az olvasást, vagy sem. A legjobb, 
ha együtt megyünk könyvesboltba, és 
hagyjuk, hogy ő válasszon magának 
olvasnivalót, persze azért segítsünk. 
Mondjuk el, melyik miről szól, olvas-
suk el a tartalmát, mindig lapozzunk 
bele. Ezzel nemcsak azt érjük el, hogy 
tényleg neki való könyvet viszünk haza, 
de megtanítjuk arra is, hogyan érdemes 
olvasnivalót választani, ez pedig fonto-
sabb, mint gondolnák, hiszen ez sokszor 
még a felnőtteknek is fejtörést okozhat. 
Tegyünk ugyanígy később, a könyvtári 
könyvek esetében is. 

Tipp. Érdemes a korának megfelelő 
sorozatot választani, így mindig kíván-
csi lesz a folytatásra, ráadásul a vérbeli 
könyvmolyokat óriási örömmel tölti el, 
ha látják a könyvespolcukon sorakozni 
kedvenc sorozatuk újabb és újabb része-
it. Ha találunk olyan írót, akinek a stílu-

sa leveszi a lábáról, 
akkor javasolhatjuk 
neki, hogy ez alap-
ján válogasson. Ha 
már kialakul az ér-
deklődési köre, sok-
kal könnyebb lesz a 
döntés.

Különleges vi-
lág. Nagyobb gyerekekkel látogassunk 
el egy könyvtárba, antikváriumba, mert 
ott megismerhet régebbi könyveket is, 
biztosan hatalmas élmény lesz számára. 
A régi könyvek illata, a beleírt emlékek 
képesek egy különleges világba repíteni 
a gyereket. Az egész felér egy időutazás-
sal, ami biztos, hogy elvarázsolja őt, de 
még minket is. Az már csak hab a tortán, 
hogy így olcsóbban jutunk hozzá a köny-
vekhez. Ráadásul a legtöbb könyvtárban 
játszósarok is van, így tényleg csodás kis 
közeg lehet számukra.

Biztassuk! Ahhoz, hogy tényleg 
szívesen olvasson gyermekünk, fontos, 
hogy ne kötelességnek, hanem kikap-
csolódásnak érezze. Ezt úgy érhetjük 
el, ha bíztatjuk, dicsérjük, nem pedig 
megparancsoljuk, hogy üljön le olvasni. 
Soha, de soha ne büntessük olvasással! 
Beszélgessünk arról, hogy melyikünk 
mit olvas éppen, hallgassuk végig türel-
mesen az élménybeszámolóját. Ha így 
teszünk, meglátjuk: valósággal falni fog-
ja a könyveket!

Közös esti program. Minden nap, 
főként a délutáni, vagy az esti alvás előtt 
olvassunk neki mesét. Kezdjük mondó-
kákkal, versekkel, amelyeknek dallama 
könnyebben felkelti az érdeklődést. Ne 
csüggedjünk, ha elején még csak nem is 
figyel ránk! Most az a lényeg, hogy hoz-
zászokjon ehhez a közös programhoz, 
beépüljön a napi rutinjába. Legyünk ki-
tartóak és olvassunk neki mindig, min-
den nap.

Margó néni
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Így szeretheti meg a gyermek az olvasást

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. 
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Szentkirályiak
a nyugat-magyarországi

harcokban, 1921

Érdekes, hogy Szarvas József színmű-
vész egy nemrégi nagyobb interjúban ar-
ról is beszélt, hogy már mintha a magyar 
nyelv nem lenne alkalmas arra, hogy a 
nemzeti kultúránkat elbeszélje. „Nincsen 
história, nincsenek hőseink.” – summázza 
végül. („Maradok magammal szövetséges 
»érzelmiségi« Mandiner, 2020/30. szám.)  

Pedig, ha októberben széttekintünk az 
időben, akadnak említésre méltó hősök a 
Kárpát-medencében, s benne Szentkirá-
lyon is! Így azok a régebbi parasztembe-
rek, gazdák, akik egyszerűen csak éltek, 
gazdálkodtak; családot, falvat, hazát, egy-
házat tartottak fenn. Akik elszenvedték a 
Nagy Háború vérzivataros harcait 1914 
őszétől. Akik utána sem vonultak vissza, 
hanem Héjjas Iván katonatiszt hívó szavá-
nak („azonnal bevonulni!”) engedve, csak 
úgy, civil ruhában – rongyos gárdaként 
– fegyvert fogtak a Duna-Tisza közét is 
fosztogató román megszállók ellen, majd 
1921 októberében elmentek Nyugat-Ma-
gyarországra is hazát menteni, 1939-ben 
pedig a Munkács környéki harcokban ve-
rekedtek a csehekkel.  

A világháborút lezáró békeszerző-
dés egyik legaljasabb része volt, hogy a 
nyugati határszélen az újonnan létrejövő 
osztrák államnak is átadtak egy sávot a 
Magyar Királyság területéből, magyar la-
kosságú, vagy éppen magyartudatú horvát 
és német falvakkal, Sopronnal. Annak az 
Ausztriának, amely a Monarchián belül a 
világháború kirobbantásáért, s ebből kö-
vetkezően az azt követő szerencsétlensé-
gért alaposan felelős és a vesztesek sorába 
tartozott!   

A békeszerződésnek ezt az aljas-
ságát az elszegényedett Magyarország 
nem tudta elviselni és hazafiak, főként 
„rongyosok” mentek 1921-ben Nyugat-
Magyarországra. A területre bevonulni 
készülő osztrák csendőri és népfelkelő 
alakulatokat kiszorították, majd végül el-
érték, hogy Sopronban és környező nyolc 
faluban népszavazás döntsön a hovatar-
tozásról. 1921 augusztusában és szept-
emberének első napjaiban az Ausztriának 
odaítélt és átadott Nyugat-Magyarország 
déli részét a felkelők visszafoglalták, s a 
fenti harcok árán döntően megvetették a 
lábukat, mivel a fontosabb utak, vasutak 
és magaslatok kezeikbe kerültek a szerb 
demarkációs vonaltól majdnem a Fertő 
déli vonaláig. Ezen a szakaszon jóformán 

már mindenütt elérték a régi magyar, azaz 
a természetes határokat, így a Lajta, Lap-
pincs, Pinka patakokat és a határmenti 
hegyláncok vonalát.

A nyugati (antant) hatalmak azzal 
vádolták a magyar kormányt, hogy a fel-
kelőket vállalkozásaikban titokban segí-
ti. Ennek cáfolataként a felkelők 1921. 
október 4-én, Felsőőrött kikiáltották az 
átadott, de az ellenségtől újra elvett Nyu-
gat-Magyarország függetlenségét, Lajta-
bánság néven. 

A nyugat-magyarországi felkelésről, 
az annak alapján létrejött 1921 októberi, 
egyhónapos Lajtabánságról és a Rongyos 
Gárdáról nem kevés tanulmány, könyv, új-
ságcikk íródott. Dr. Héjjas Jenő – H. Iván 
egyik testvére – az 1929-ben megjelent 
visszaemlékezésében [A nyugatmagyar-
országi felkelés – Kecskemétiek az 1921. 
évi nyugatmagyarországi harcokban, a 2. 
kiadás: 2006.] egy mondatban így sűríti 
az eseményeket: 

„…nem a Jókai-regények csodás me-
sevilága elevenedett-e meg már abban a 
puszta tényben, hogy egy maroknyi ron-
gyos, rosszul felszerelt és még rosszabbul 
élelmezett magyarság, semmibe sem véve 
a győztes államok világhatalmasainak 
parancsát, saját kormányának erkölcsi és 
anyagi támogatása nélkül, sőt ellenére, 
máról holnapra Nyugaton terem, megál-
lítja Ausztria előnyomuló hadseregét és 
pár hét leforgása alatt a győztes ütközetek 
sorozatán keresztül kiűzi őket a már oda-
ígért és átadott magyar területről és hó-
napokon keresztül tartja magát veretlenül, 
míg a közbejött szerencsétlen események 
és a velencei egyezmény szomorú pontjai 
következtében felsőbb parancsra kivonul-
ni nem kényszerül?”

További súlyos, elgondolkodtató kér-
déseket is feltett:  

„Honnan vette ez az ötéves háborútól, 
gazdasági válságoktól és forradalmak-
tól elcsigázott nép azokat az erkölcsi és 
anyagi erőket, amelyeket a nyugatma-
gyarországi szabadságharc megvívása 
feltételezett és megkövetelt? Honnan vet-
te a háborútól elkínzott, forradalmaktól 
letiport, s a közöny letargiájába mélyedt 
nemzet ezeket az önfeláldozás, az önkéntes 
halni tudás magaslatára emelkedő, önzet-
len lelkeket, a felkelő harcok rongyosait, 
harcosait? Honnan vette csak a csapatok 
szállításához, élelmezéséhez szükséges 
anyagi erőket?”

Szívdobogtató, hogy a kényelmes 
osztrák erők ellen több csatában is, kisebb 
számú felkelő küzdött, mesteri módon al-
kalmazva a gerilla jellegű harcmodort és 

a régi magyar katonai eljárást, a „marta-
lék”-kal való csalogatást, majd rejtekből 
való váratlan és gyors tűzcsapást. A vis-
szaemlékezésekben, krónikákban bőven 
olvashatók az egyéni leleményességre, 
gyors helyzetfelismerésre épülő felkelő-
győzelmek. 

A nyugat-magyarországi felkelés tel-
jes hadi kerete 3500-4000 felkelő volt, 
Héjjas Jenő szerint, s ez a kicsiny, de el-
szánt erő négy hónapon keresztül tartot-
ta a több mint 200 kilométeres frontot, a 
szerb vonaltól a cseh megszállt területig.  
Érdekes, hogy a felkelők seregében nem 
volt külön tiszti és legénységi koszt és el-
látás vagy elszállásolás, mindenki egyfor-
ma elbánásban részesült.

Az említett Héjjas-mű szerint a fivé-
re által verbuvált Kecskemét környéki 
rongyosok között szentkirályiak is vol-
tak. 1920. június 20-án, az osztrák falu-
ban, Fürstenfeldben felhalmozott osztrák 
csendőri fegyvereket bravúros rajtaütéssel 
megszerző csapat tagjai között sorolja fel 
Szentkirályról Sörös Károlyt, Szabó Ist-
ván és Szabó Sándort. 

Az 1921. szeptember 4-én, a Pörgö-
lény községben (osztrák neve Kirschlag) 
megvívott csatában elesett felkelők között 
említi Német Istvánt Szentkirályról. 

A könyvben felsorolt jónéhány kecs-
keméti név viselői közül többen is lehet-
tek szentkirálypusztaiak is, de ott nem a 
precíz nyilvántartások foglalkoztatták a 
felkelőket. Ne feledjük, hogy akkoriban a 
szentirálypusztaiak is kecskeméti lakóhel-
lyel rendelkeztek. 

S bizony, arról se feledkezzünk meg, 
hogy az augusztusban nyári ruhákban 
érkező felkelők az októberi hideg éjsza-
kákban, esőkben, párás nyirkos időben 
már sokat szenvedtek. Egyedül a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetségének köz-
ponti vezetősége és a kecskeméti MANSz 
által gyűjtött és kiküldött meleg ruhák 
és pokrócok jelentettek nekik segítséget. 
Héjjas dr. szerint ez volt az egyetlen jel 
az egész ország társadalmi szervezeteinek 
közönyével szemben.

A felkelők első hősi halottját, Baracsi 
Lászlót Ágfalvánál temették el. Bossányi 
Árpád magyarkeresztúri plébános temeté-
si beszédében ezeket is mondotta Héjjas 
Jenő szerint: „a hatalmon és a szolga-
ságban, a jólétben és a nélkülözésben, a 
vezetésben és az engedelmességben csak 
egy érzés tölthet el minket közösen: a ha-
zaszeretet, csak egy cél lebeghet előttünk: 
a magyar feltámadás.” 

Békesség veletek. A kő marad.
--bor--



Kedves Testvérek!
Szeretettel adom közre az iskolá-

sok megáldásával kapcsolatos képe-
ket. Imádkoztunk és meg nem szű-
nünk imádkozni a gyerekekért és a 
közöttük levő békéért.

A liturgikus események a követke-
zők:

Október 8-a Szűz Mária, Magya-
rok Nagyasszonya, Magyarország 
Főpatrónájának ünnepe. 

Október 18. Évközi 29. vasárnap 
a Missziók Vasárnapja. Imádkozunk 
majd a missziókban szolgálókért és 
egyben gyűjtést szervezünk a misszi-
ók javára. 

November 1. Mindenszentek 
ünnepe. Csak a tisztítótűzben szen-
vedő lelkek javára fordítható teljes 
búcsút nyerhet az a hívő, aki no-
vember 1-től 8-ig áhítatos lélekkel 
temetőt látogat, s legalább lélekben 

imádkozik az elhunytakért, ill. aki 
halottak napján – november 2-án 
templomot vagy kápolnát áhítattal 
meglátogat, s egy Miatyánkot és 

egy Hiszekegyet elimádkozik. 
November 2. Halottak napja.

Szeretettel: Molnár Zsolt
plébános
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Isten nincs is messzire egyi-
künktől sem; mert őbenne 
élünk, mozgunk és vagyunk. 
(Apcsel 17,27.)

Istenemé a világ, Istenemé 
a mennyek országa, a tér, az 
idő és az örökkévalóság. Én 
is az övé vagyok. Isten kezei 
tartanak meg engem is, ahogy 
a csillagokat a maguk módján 
– semmi sem esik Isten tervén 
kívül. (A. Pötzsch)

Isten tulajdona vagyunk. 
Tőle jövünk, és hozzá mehe-
tünk vissza, ha őt választjuk. 
Jelenlegi ez életben való kap-
csolatunk vele, meghatározza 
azt a kapcsolatot, ami majd az 
örökkévalóságban érhet min-
ket.

Gyakran történnek dolgok, 
amiknek először semmi értel-
mük, ám egy idő múlva magá-
tól értelmet nyernek. Naponta 
ki vagyunk téve annak, hogy a 
minket érintő történéseknek és 
élményeknek értelmet adjunk. 
De az értelmezések rendezőek, 
átláthatóvá tesznek dolgokat, 
és megpróbálnak biztonságot 
adni. 

Van-e értelme az életemnek? 
Van-e értelme annak, amit csi-
nálok, a munkámnak, a család-
ban végzett szolgálatomnak? 
Van-e értelme templomba jár-
ni? Mi annak az értelme? Az, 

hogy ott nem hallok rosszat, s 
a hittanórára beírassam-e gyer-
mekemet, van-e értelme? Ott 
úgysem tanul rosszat?  

Értelemkeresésünk és a 
megtalálása óriási biztonságér-
zetet ad minden létbizonytalan-
ságunkkal szemben. 

Jézus Krisztussal és az Isten-
nel, Atyával - a Szentlélek álta-
li kapcsolatunk gyógyulást hoz 
az emberi létezés hiányossága-
ira. Ez a gyógyulás nem egy 
olcsó pirula, amit ha lenyelünk 
már egy csapásra minden jobb 
is lesz. Sokszor önmagammal 
és Istennel folytatott hosszú, 
kemény és kitartó munka kö-
vetkezménye. 

Te akarsz-e meggyógyul-
ni? Részt akarsz-e vállalni a 
kemény munkában? Akarsz-e 
megváltozni?  Akarsz-e léleg-
zethez, erőhöz, elevenséghez 
jutni? 

Ha kell, akkor segítséget 
is találsz ebben. A református 
gyülekezeten belül lehetőség 
van személyes lelkigondozás-
ra.

„A lelkigondozás megerősít, 
erőt ad életünk kialakításához 
és annak felelős vállalásához, 
illetve bizalmat ébreszt ben-
nünk az élethez.”

Ha úgy érzed, szükséged 
van lelki beszélgetésre, bátran 

keress meg (Balázs Hajnalka – 
70/9676480)! Igen, kell hozzá 
egy kis bátorság! De az élethez 
mindig bátorság kell!

Jézus mondja: „Kelj fel, 
vedd az ágyadat és járj!”

Híreink:
Megkereszteltük szeptem-

ber 27-én Szentkirályi Blan-
kát, Szentkirályi-Füle Judit és 
Szentkirályi Gyula első gyer-
mekét. Sok örömet kívánunk!

Szeretettel hívogatunk
mindenkit alkalmainkra:
• Istentiszteletek - minden 

vasárnap 10 órakor a járvány-
ügyi szabályok betartásával

• Újbori úrvacsorás Isten-
tisztelet – október 25. vasárnap, 
külön kelyhes úrvacsora

• Reformációi zenés (inte-
raktív) Istentisztelet – október 
31. szombat 18 óra

• Vigasztaló Istentisztelet – 
november 1. vasárnap 10 óra.

Kérdőívünket örömmel ves-
szük, ha kitölti, melyet interne-
ten keresztül lehet elérni. Kér-
je, ha nem kapta meg!

Köszönjük, ha támogatja 
gyülekezetünket, melyet meg-
tehet a Szentkirályi Reformá-
tus Egyházközség 11732208-
21059690 számlaszámon is.

REFORMÁTUS ÉLET

Isten kezében van minden élőnek a léte (jób 12,10a)



A magyar nemzet nem volt egységes 
a népvándorlás idején. Törzsekből állt és 
nomád életmód szerint élt évszázadokon 
keresztül. Ősi életmódjának és gazdálko-
dásának jellemzése a hiányos források 
miatt szinte lehetetlen. Őseink a honfog-
lalás idején összetett gazdálkodást foly-
tattak. Ugyanis nemcsak nomád pásztor-
kodással, hanem halászattal, vadászattal 
s hát földműveléssel is foglalkoztak. A 
magyarok, mint sztyeppei népfaj min-
dennapjait a rideg pásztorkodás is jelen-
tette. Az általuk gondozott állatállomány-
nak szükséges táplálékot valóban állandó 
mozgásban, télen-nyáron legeltetve biz-
tosították. A magyarok által uralt terü-
leteken lévő vizes helyeken halászat, az 
erdőkben pedig a szükséges vadállomány 
adta még a szükséges élelmet/táplálékot. 
Az általuk birtokolt földterületeken kez-
detleges formában, földműveléssel is 
kiegészítették létfenntartásukhoz a szük-
ségleteiket.

Állattenyésztés, állatfajták
Az bizonyítottnak látszik, hogy eleink 

a honfoglalás időszakában már különböző 
háziállat fajták tartásával foglalkoztak. A 
vándorló magyarok állattartása sokrétű, 
fajokban igen gazdag lehetett. Mintegy 
tízféle háziállatfaj: kecske, juh, ló, szar-
vasmarha, kutya, tyúk, lúd, réce, sertés és 
teve képezte az állatállományukat. Való-
színű, hogy még a szamár és a macska is 
gazdagította ezt a kört. A vándorlásaik al-
kalmával már a gazdaságukban megvolt 
a tarpán ló, ősracka juh, a teve és talán 
a bivaly is. Ezek valamennyien szilajtar-
tásúak, nagyon edzettek és rendkívül jól 
bírták az időjárás viszontagságait!

A természetes körülmények között 
tartott minden megpróbáltatást jól tűrő 
lófajtájuk nem igényelte az istállózta-
tást, bár a télre történő takarmányozást 
is alkalmazták elődeink. Pogány szokást 
alkalmazó őseink áldozatok bemutatá-
sakor, temetési szertartásokon lóhúst is 
fogyasztottak. Korabeli írott forrásokban 
olvasható a magyarokról a talán túlzó 
megállapítás: „…lovaikon szoktak járni, 
gondolkodni, álldogálni és beszélgetni”.

A honfoglaló magyarok lovai tarpán 
származásúak, amelyek a ridegtartás 
nehézségeit jól tűrték évszázadokon ke-
resztül. Egyébként őseink legértékesebb, 
legsokoldalúbb célra használható állata 
a ló volt. Nemcsak a magyar harcosok 
használták, hanem majdnem minden csa-
lád: teherszállításra és eke elé szántásra 
is igénybe vették a lovakat. A lóállomány 
jelentős részét az egységes keleti típus 

tette ki, de azért előfordult nyugati fajta 
és magas iráni lovaik is voltak. Nem a 
külsejük volt a fontos, hanem megfelelő 
fizikai jellemzőjük dominált. Általában 
a 20-25 fős ménes 5-5 kancából, néhány 
csődörből és a csikókból állt. A ménest 
a szállásuktól távolabb, a naponta igény-
be vett lovaikat viszont a szállás mellett 
legeltették. A kancatejből kumiszt készí-
tettek. A magyar lovakat a külföldi lóke-
reskedők is szívesen vásárolták. Szent 
István király később törvényben tiltotta 
a lovak vasár-és ünnepnapokon történő 
mezőgazdasági igénybevételét.

A szarvasmarha állomány akkor szin-
tén szilajfajnak számított. Ugyanis a gu-
lya kint élt a szabadban, természetes kör-
nyezetben. A rövid szarvú marhát a húsa 
és a teje miatt tartották, valamint igavonó 
állatként vették igénybe. Nagyon fontos 
volt őseinknek még a csavarodott szarvú 
juh is, mint univerzális haszonállat. Jól 
hasznosítható a gyapja, bőre és természe-
tesen a finom húsa. A sertés és a kecske 
is nagyon hasznos háziállata volt őseink-
nek.

A heti, napi étkezéseknél jól fel tud-
ták használni a baromfiféléket. De őse-
inknek kedves háziállata volt még a ku-
vasz és az agár is. Ezeket a ház mellett, 
meg a vadászat alkalmával is igénybe 
vehették!

Halászat és vadászat
Vándorló őseink téli időszakban a 

völgyekbe, a folyók, patakok partjainál 
telepedtek meg. Ekkor kezdődött a ha-
lászás ideje. Igyekeztek halak fogásával 
az élelmiszerkészletüket kiegészíteni. A 
halétellel változatosabbá tették a táplál-
kozásukat. Őseink jól ismerték a rekesztő 
halászatot, a varsát, a szigonyt, a horgot 
és a hálót is.

Talán nincs is a földön olyan nép, 
amely ne vadászna. Ennek jelentősége 
volt az állattartó, vándorló, nomádok 
életében. Ez nemcsak élelmezést, hanem 
egyúttal a szórakozást is jelenthette. De 
nyilván alkalmas katonai gyakorlatozás-
ra is. A nyíl és egyéb fegyver használata 
nemcsak a zsákmányszerzést szolgálta, 
hanem a készülést a harcra, az ellenfél 
legyőzésére.

Gyűjtögető életmód és földművelés
Az ősmagyarság természeti gazdál-

kodása a vadon termő gyümölcsfélékre, 
ehető gombákra, valamint a természet 
nyújtotta mézre is kiterjedhetett. Foglal-
koztak szőlőműveléssel, borkészítéssel 
is. Ugyanis a magyarok sem vetették 
meg sem a bort, sem a sört. Sokféle mó-

don ízesített italt, közte a kancatejből er-
jesztett kumiszt ittak.

Földműveléssel már a Dél-orosz 
sztyeppéken megismerkedtek őseink. A 
termésnek szánt magokat úgyszólván le-
hintették a felszántatlan földre, majd eké-
vel beforgatták. Leginkább kölest, árpát 
és búzát termeltek. A megérett gabonafé-
lét sarlóval aratták. Az őrléshez őrlőkö-
vet, illetve kézi malmot vettek igénybe. 
Vasalt ásóval és rövid kaszával is rendel-
keztek. A termelés során kimerült föld-
területeket elhagyták, majd máshol újat 
törtek fel. Ez a talajváltó művelési rend-
szer kezdeti foka.

Kézművesség
A népvándorlás idején és a hon-

foglaláskor jelentős kézművességgel 
rendelkeztek. Nagyon fontos szerepe 
volt a gazdálkodásban a kézműiparnak. 
Ugyanis a gazdálkodáshoz szükséges és 
nélkülözhetetlen eszközöket, szerszámo-
kat, fegyvereket a kézműipar biztosította 
folyamatosan. Ez vezetett a társadalmi 
munkamegosztáshoz. A honfoglalás és 
államalapítás időszakában többek közt 
a következő mesterségek alkották a kéz-
művességet: nyeregkészítés, kovácsmes-
terség, íjkészítés, bőr-és csontművesség, 
fafeldolgozás és fazekasság.

A gazdálkodásban a különböző ága-
zatok segítették egymást nyersanyaggal, 
hogy folyamatos legyen a termelés és 
anyaggyártás. A jól szervezett munka-
megosztást feltételezi az állattartás, halá-
szat, vadászat, földművelés eszközszük-
ségletének folyamatos biztosítása.

A kovácsok készítették a különféle 
fegyvereket (szablya, fokos és lándzsa). 
De az ő műhelyükből került ki a kengyel, 
zabla, csatok, ásók, ekék, kések, sarlók, 
balták és még sok más szerszám is.

Az ásatási leletekből nagyon sokféle 
fazekasipari termék került elő, amely a 
honfoglalás-kori fazekasság gazdagságát 
és sokszínűségét dicséri. A nomád pász-
torkodáshoz kapcsolódó termékek a sza-
badtéri tűzhelyeken való főzéshez szol-
gáló korongolt cserépbográcsok voltak.

A leírtak is bizonyítják, hogy őseink 
a népvándorlás korában, majd a honfog-
lalás időszakában milyen jól szervezett 
gazdálkodási rend szerint élték nomád 
életüket. Minden családnak, nemzet-
ségnek, törzsnek, gazdasági csoportnak, 
kézművesnek megvolt a társadalmon be-
lüli nélkülözhetetlen szerepe. Felhasznált 
irodalom: Magyar kódex. 1. kötet. Kos-
suth Kiadó, Budapest, 1999.

Kenyeres Dénes
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„A mese gyógyír, a mese játék, a mese 
csoda, a mese hit, a mese lélek. Mosoly 
mindenki lelkére.” (Csernik Szende)

A Népmese Napját szeptember 30-
án, Benedek Elek születésének évfordu-
lóján ünnepeljük. Iskolánkban ebből az 
alkalomból a felsős diákok mesét vittek, 
olvastak az alsósoknak. A mesék szerep-
lői is megjelentek ezen a napon, mert a 
gyerekek „mesebőrbe” bújhattak. Iga-
zán mesés nap volt! További képek az 
iskola honlapján!

Takácsné Kis Márta

A MAGYAR NÉpMESE NApjA

Szent Mihály napi vigasság

Tartva a világméretű járványtól 
szerényen, de megpróbáltuk felele-
veníteni, vagy legalább is emlékezni 
a régi idők pásztor hagyományaira. 
A korábban meghirdetett programok 
elmaradtak. Mégsem maradtunk egy 
kis szórakozás nélkül, vendégünk volt 
Demeter József, Magyardellőről szár-
mazott népi polihisztor.

Megmutatta különleges énektech-
nikáját, nem kellett hozzá visszhan-
gosító, Ő volt maga a visszhang is. 
Székely táncokat mutatott be, játszott 
dorombon, hegedűn, sőt zenélt ceru-
zával is. Verseket, történeteket ír, port-
rét rajzol. Művészetét értékelni tudni 
kell.

-szerk-

Turániáda -
Változat

Szentkirályi előadásom Alkalmá-
ból – (2020. szeptember 29-én)

Törzsközösségben élek,
Szerelmi törzsközösségben.
Attila népe, hej!

Törzsközösségben élek,
Szerelmi törzsközösségben.
Árpád népe, hej!

Törzsközösségben élek,
Szerelmi törzsközösségben.
Szent István népe, hej!

Törzsközösségben élek,
Szerelmi törzsközösségben.
Szentkirály népe, hej!

(Demeter József)
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Megérkezés Szarajevóba
és a merénylet előkészítése

A fegyverek útvonala
Čabrinović édesapja rendőr volt Sza-

rajevóban. A vonaton utazva apja egyik 
nyomozóbarátjával, Ivan Vilával talál-
kozott. A vele történt véletlen beszélge-
tés során tudomást szereztek Ferenc Fer-
dinánd Szarajevóba érkezésének pontos 
dátumáról. Princip, Grabež és Čabrino-
vić június 4-én érkezett meg a városba. 
Itt szétváltak. Princip elkísérte Ilić-et a 
Hadžiciban található házába, majd jú-
nius 6-án visszatértek Szarajevóba, Ilić 
édesanyjának házába. Princip ezután 
írnoki állást vállalt egy szerb kulturális 
egyesületnél, Grabež pedig csatlakozott 
a családjához Paléban. Čabrinović vis-
szament apja házába. Danilo Ilić Szara-
jevóban újabb három ifjút toborzott az 
Ifjú Bosznia mozgalomba és egyben a 
merénylethez is: a 17 éves Vaso Čubri-
lovićot, a 18 éves Cvetko Popovićot és 
Muhamed Mehmedbašićot, akiket Prin-
cipék addig nem ismertek. 

Június 14-én Ilić Tuzlába távozott, 
hogy a fegyvereket Szarajevóba szállít-
sa. Miško Jovanović a fegyvereket egy 
nagy doboz cukor közé rejtette. Másnap 
ketten Dobojba utaztak vonaton, ahol 
Jovanović átadta a teli dobozt Ilićnek, 
aki még aznap elutazott Szarajevóba, 
ügyelve arra, hogy csak a külvárosig 
menjen, onnan pedig átszálljon egy vil-
lamosra, így elkerülve a rendőrséget. 
A fegyvereket anyja házában, a kanapé 
mögötti bőröndbe rejtette el. A terv sze-
rint a merényletben részt vevő hat fő 
egy 500 méteres útszakaszon kettesével 
helyezkedett volna el, úgy, hogy mind a 
hat személy bombát hajíthasson az arra 
haladó járműre, a biztos siker érdekében. 
A merénylőket Ilić is lelkesítette. Júni-
us 27-én este Princip nem tartózkodott 
a többiekkel, de Mehmedbašić kijelen-
tette, hogy másnap együtt lesz az összes 
merénylő. Ezután hárman elküldtek egy 
képeslapot a Fekete Kéz boszniai igaz-

gatójának, Vladimir Gaćinović-nak, 
Franciaországba. Másnap Danilo Ilić ki-
osztotta a fegyvereket. Mindenki kapott 
egy-egy kézigránátot, de Čabrinovićnak 
és Mehmedbašićnak nem jutott pisztoly. 
Princip kapta a 19074-es sorszámú pisz-
tolyt.

Ferenc Ferdinánd
szarajevói látogatása

1913-ban Ferenc József megparan-
csolta Ferenc Ferdinánd főhercegnek, 
hogy látogasson el az egy évvel későbbi 
júniusi boszniai katonai hadgyakorla-
tokra. A tervek szerint a hadgyakorlatok 
után a főherceg a feleségével Szarajevó-
ban az új állami múzeumot avatta vol-
na fel. Chotek Zsófia – legidősebb fia 
szerint – a férjét támogatva kísérte el az 
útra. A bécsi udvarban Zsófiát rangon 
aluli házassága miatt közemberként ke-
zelték. Ferenc József császár csak úgy 
egyezett bele a házasságba, ha utódaik 
nem lesznek trónörökösök. 

A trónörököst megpróbálták lebe-
szélni az utazásról, mivel több alkalom-
mal is merénylet célpontja volt. Ferenc 
Ferdinánd mégis meg kívánta tekinte-
ni a hadgyakorlatokat. A szarajevói út 
nem indult szerencsésen, a vasúti sze-
relvényben több hiba is adódott, végül a 
boszniai fővárosba való megérkezéskor 
egy bomba robbant a pályaudvaron, és 
tizenegy fő megsérült. Ezután a trón-

örökös és hitvese a közelben található 
ilidžai szállásukra távoztak. Június 27-
én, az esti órákban, a főhercegi pár va-
csorán vett részt, amelyen megjelent a 
helyi előkelőség negyven tagja is. Ezt 
egy szűk körű tanácskozás követte, 
amelynek témája a trónörökös további 
programja volt. A főudvarmester a ked-
vezőtlen, feszült politikai légkörre való 
tekintettel a szarajevói látogatás lemon-
dása mellett foglalt állást, míg a főher-
ceg szárnysegédje azzal érvelt, hogy ez 
politikai megfutamodásnak tűnne, és 
sértést jelentene Oskar Potiorek számá-
ra is, így végül folytatták a programot, 
a terveknek megfelelően. Június 28-án 
reggel 9 órakor a főhercegi pár a hotel-
ben alkalmilag létrehozott házi kápol-
nában megtartott reggeli misét követő-
en vonattal Szarajevóba utazott. 

Az állomáson Potiorek táborszernagy 
fogadta őket, díszőrség kíséretében. Ezt 
követően rövid, pár perces látogatást 
tettek a helyi kaszárnyában, majd gép-
kocsiba ülve a városháza felé vették az 
irányt. Automobiljuk a kíséretükre ki-
rendelt oszlopban haladt. Mivel a menet 
élén haladó gépjárműben négy rendőr-
tiszt tartózkodott, abban valódi nyomo-
zóknak nem jutott hely. A másodikban a 
polgármester és a rendőrfőnök utazott. A 
harmadikban pedig, amely egy Gräf & 
Stift sportkocsi volt, Ferenc Ferdinánd 
főherceg és hitvese ült egymás mellett, 
velük szemben Potiorek táborszernagy, 
a cseh sofőr mellett pedig Franz von 
Harrach cseh gróf foglalt helyet. A ne-
gyedik, ötödik és hatodik gépjárműben a 
trónörökös kísérete tartózkodott.

A program szerint először egy lakta-
nyát látogattak meg, majd 10 órakor elin-
dultak a városháza felé. Az út egy kisebb 
folyó, a Miljacka mentén haladt, házak 
csak a folyó egyik oldalán voltak. Itt egy 
kisebb, éljenző csoport gyűlt össze, ek-
kor azonban a közeli vaskereskedés épü-
letén elhelyezett sárga-fekete Habsburg-
zászló a nézőközönségre zuhant. 

Szarajevói merénylet (befejező rész)

Ferenc Ferdinánd és hitvese közvetle-
nül a merénylet előtt

SÉRELMEK A pSZICHIÁTRIÁN 
INGYENES jOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai keze-
lése során? Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, hogy 
másokkal ugyanez már ne történhessen meg! Vegye fel ve-
lünk a kapcsolatot! Állampolgári Bizottság az Emberi Jo-
gokért Alapítvány Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 
06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu Minden információt bi-
zalmasan kezelünk!

pSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI pROBLÉMÁKRA?

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



Sütőtökös kevert sütemény 
Elkészítés: 45 perc
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 1 tk fahéj, 26 dkg cukor, 3 db 
tojás, 30 dkg sütőtök, 1 tk vaj, 3 egész tojás, kevés fahéj.
1. A lisztet a sütőporral és a fahéjjal egy tálban összekeverjük, egy másik-
ban a cukrot és a tojást habosra kikeverjük, majd beleforgatjuk a lereszelt sütőtököt 
és a lisztes keveréket. 2. A masszát vajjal kikent, kilisztezett tepsibe öntjük, majd 180 
fokra előmelegített sütőben kb. 25-30 perc alatt készre sütjük.

Született: Tóth Krisztián 2020. 
09. 03. anyja neve: Simon Mó-
nika, Gulyás Ferenc 2020. 09. 
21. anyja neve: Nagy Mária, 

Bagó Kristóf 2020. 09. 24. anyja neve: 
Szabó Dóra, Bárdi Dominik 2020. 10. 02. 
anyja neve: Csuka Nikolett.
Házasságot kötött: Faragó Szil-

via és Túri András 2020. 
09. 26., Pekár Renáta és 
Szórát Nándor 2020. 10. 

03., Rohács Fanni és Kovács Máté 
2020.10.03., Pesti Kitti és Rada Zol-
tán 2020.07.04.

Elhalálozott: Szabó Lászlóné 
élt 59 évet.
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek

Az utóbbi években megszokhattuk, 
gyakran visszatérnek az igazi nyári forró na-
pok. Mintha az elmúlt hónapban kevesebb 
lett volna. Ilyen napok voltak 5-e körül, 12-
e körül, amikor is napokon keresztül 30 C 
fokok voltak. Melegek voltak a nappalok 
21. és 25. között is. Szerencsére elmaradtak 
a deres reggelek. Sajnos csapadékban nem 
bővelkedett a hónap. A talaj rendkívül kiszá-
radt, a nyugvó talajvízszint nagyon mélyre 
süllyedt. Elmaradtak a szeptember végi 
zöld gabonavetések látványai is. Aki kicsit 
a talaj felé is néz, észrevehette, hogy ismét 

lehet látni gyíkokat futkosni. Ezt már egyes 
rovarölő vegyszerek betiltásának tudhatjuk 
be. A fecskék nagyon gyorsan eltűntek. Ez 
nem mondható el az utóbbi években „mig-
ránsként” érkezett barnás márványpoloská-
ról, és a zöld vándorpoloskáról. Igyekeznek 
mindenhova bejutni, telelőhelyet keresve. 
Ez a két faj gyakorlatilag kiszorította az ős-
honos „büdös” bogarunkat. Csapadék viszo-
nyok szeptemberben: 25-én 11,2 mm, 27-én 
0,2 mm, 28-án 7,6 mm, 29-én 0,2 mm, 30-
án 2,2 mm. Összesen: 22,4. mm. A sokévi 
átlag: 34 mm.   V. F.

Szeptember időjárása

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos 

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

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

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

* Eladó földterület gazdasági épület-
tel: 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 alkalmas telep. 
Érd: 06-30/33-63-203 telefonon.

* Szentkirályon 2 ha szántó (44 AK) 
eladó a Kincses dűlőben. Tel.: 30/336-
3202.

Fontos
Az újságcikkek leadási határideje: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. 
Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés 
esetén lehetséges. A cikkeket lehe-
tőleg elektronikus formában kérjük 
a szerkesztőség címére: sztkhirmon-
do@gmail.com
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók 
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi 
egy alkalommal ingyenes, továbbiak-
ban 10.- Ft szavanként. Nem előfize-
tőknek 20.- Ft szavanként. A keretes 
hirdetés az alábbi táblázat szerint. 
Előfizetők részére 50 % kedvezmény. 
A hirdetést minden esetben bizonyla-
tolás kíséri. A hirdetés árát a Polgár-
mesteri hivatal pénztárában lehet be-
fizetni, 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 tartal-
mazzák. Számlaszám a befizetések-
hez: 11732208-15338246

ERDÉSZETI SZAKIRÁNYÍTÁST VÁLLALOK.
(Erdészeti hatóság előtti ügyintézés) Tel.: 06/70/277-2369

KöSZöNET
Lakótársaim nevében is szeretném megköszönni Szabó Gellért polgármester úr-
nak és képviselőtársainak az új szúnyoghálós redőnyöket. Így a bogarak és a 
szúnyogok nem zavarnak bennünket és nyugodtabbak az éjszakáink.

Tisztelettel: Szurokné Marika néni

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 tanya-
gondnok: 0670 997-8287
Deák Béla tanyagondnok: 0670 
380 2196
Polgárőrség: 0670 3371-340



Köszönjük a gyümölcsöt!

Szeptember első napjaiban almát és banánt kaptak a szent-
királyi iskolások Holló Jánoséktól, az Anita Kkt-tól. Köszön-
jük, hogy gondoltak ránk, a gyümölcs finom és friss volt, nem 
kellett sokat kínálni!

Katzné Almási Zsuzsanna intézményvezető

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Idősek napja alkalmából ajándékműsor

 A kecskeméti amatőr színjátszó csoport, a Pótszék Társu-
lat, Gulyás László vezetésével, ajándékműsorral köszöntötte 
a szentkirályi időseket, nyugdíjasokat. Az egyórás műsorban 
Karády Katalin tragikus életéről mutattak be műsort. A prózai 
rész mellett gyönyörű Karády-dalokat hallhattunk. Köszönjük 
a műsort. 

Idén a járványra való tekintettel elmaradt az idősek műsorral egy-
bekötött köszöntése. Iskolánk diákjai egy képeslappal kívánnak 
békés, nyugodt, vírusmentes éveket községünk idős lakóinak.

Az idősek köszöntése


