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Az ünnepelt Szabó Gellért polgármester

Harminc éves polgármesterünk polgármestersége

Nem mindennapi titkos összejövetelre voltak hivatalosak harminc éves demokráciánk eddigi községi képviselői. 
Október 12-én napra pontosan harminc éve volt az első alakuló ülés. Szabó Gellértet beiktatták, illetve letette a pol-
gármesteri esküt. A választott képviselők is ekkor kapták megbízó okmányaikat és esküt tettek. Az első képviselők: 
Bimbó József, Bőszén Imre, Darányi József, Kovács Ferenc, Kókai-Szabó István, Dr. Piller József, Varga Jánosné, al-
polgármester. A jubileumi ülés levezető elnöke Vörösné Vári Ilona volt. A meghívottak üdvözlése és a himnusz után 
egyperces néma felállással, gyertyagyújtással emlékeztek az elmúlt harminc év elhunyt képviselőire: Kókai-Szabó 
István, Dr. Beszterczei Gyula, Varga Jánosné, Harnos István, Kutasi István, Zana Antal. Ezután Szabó Jutka szavalta 
el versét, melyet az első alakuló ülésen hét éves lánya mondott el. További cikk a 3. oldalon. 

Szabóné Adorján Erika türelemmel viseli férje
polgármesterségét

Vörösné Vári Ilona az ünnepség levezetője Együtt a hivatal dolgozóival
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Szentkirály belterületi utcái – tér-
ségi összehasonlításban talán kiemel-
kedő módon – nagyrész jó minőségű 
aszfalt burkolattal rendelkeznek. Az 
újonnan nyíló utcarészektől eltekint-
ve volt és van azonban néhány út-
szakasz, amely már régóta várt/vár 
pormentes felületre, s ennek az ott 
lakók is hangot adtak aláírásgyűjtés 
formájában a közelmúltban. Önkor-
mányzatunk – a Béke utca kivéte-
lével – ezeket a fejlesztési felada-
tokat mindig is igyekezett lakossági 
hozzájárulás igénybevétele nélkül 
megvalósítani. Ez a szemlélet nem 
mondható általánosnak a környe-
ző települések vonatkozásában, sok 
helyütt már a telek eladási árába be-
lefoglalják a későbbi útépítés költsé-
gét. Nálunk maradt a pályázati forrás 
(ezek elérhetősége viszont nehezen 
tervezhető) és az önkormányzati ön-
erő erre a feladatra.

A pályázati rendszereket ismer-
ve alapvetően az utcák burkolatának 
felújítására több alkalommal lehet 
pályázati forrást igénybe venni, mint 
burkolat kiépítésre. Ennek eredmé-
nyeként valósulhatott meg pl. a Kos-
suth L. és az Ifjúság utca felújítása. 
Meglehetősen ritkán fordulnak elő 
azonban teljes útszerkezet kiépítésre 
vonatkozó pályázati kiírások, ezek-
nek ugyanis jelentősen nagyobb a 
költségigénye.

Az Arany J. és a Katona J. utcák 
burkolat kiépítésére először 2006-
ban készíttettük el a tervdokumen-
tációkat és csomagban, több más 
utcával együtt 2007-ben nyújtottunk 
be régiós forrásra pályázatot. Mivel 
ezt nem sikerült elnyerni, az elmúlt 
években saját erőből, építési törme-
lék felhasználásával készítettünk út-

alapot, hogy legalább az biztosítva 
legyen.

A 2014-2020-as ciklus projekt-
tervei (TOP) között nem támogatták 
útfejlesztési terveinket, ezért nem is 
volt lehetőségünk ilyen célra pályá-
zatot benyújtani. Új pályázati lehető-
ségeket a 2019-ben meghirdetett Ma-
gyar Falu Program jelentett, melyre 
már előre készültünk: a Templom, 
az Arany J. és a Katona J. utcák ter-
vezési-engedélyezési munkáit még 
2018-ban elindítottuk, mivel a régi 
tervek hatályukat vesztették. A pá-
lyázati kiírásban azonban maximum 
30 millió Ft támogatás volt kérhető, 
ami a költségkalkulációk szerint csak 
kb. 400 m út létesítésére elegendő. 
2019-ben ezért csak egy utcára lett 
beadva támogatási igény, a legna-
gyobb költségtételt jelentő Templom 
utcára. Ez a pályázat viszont forrás-
hiány miatt nem nyert.

2020-ban már több sikerrel pá-
lyáztunk, azonban a maximalizált 
keret itt is csak egy utca kiépítését 
tette lehetővé. Így valósult meg 2020 
őszén a Templom utca burkolatának 
kiépítése. Az itt elnyert 30 millió Ft 
támogatás mellé még 2,5 millió Ft 

önerőt kellett biztosítani. Az Arany 
J. utca burkolása kizárólag önerő-
ből, a Szentkirályért Közalapítvány 
támogatásából valósulhatott meg, 
melyet szervezés szempontjából egy 
időszakra hoztunk össze a Templom 
utcával.

Időközben az útfelújításos pályá-
zatokról sem mondtunk le: szeptem-
ber végén kaptuk meg az okiratot, 
hogy az Árpád fejedelem utca bur-
kolatának felújítására 15.583.370,- 
Ft támogatást kapunk (50 %-os 
a támogatás, ugyanekkora önerő 
szükségeltetik hozzá), így várhatóan 
jövő tavasszal ezt az utcát fel tudjuk 
újítani. Erre az időszakra tervezzük 
a Katona J. utca burkolatának kiépí-
tését, de ezt is teljes mértékben csak 
önerőből tudjuk majd megvalósítani. 
Az elkövetkező években szeretnénk 
még megvalósítani a Sallai utca fel-
újítását, valamint a Templom utca 
második szakaszán útalap kiépíté-
sét.

Ezek a beruházások jelentősen 
megterhelik az önkormányzat költ-
ségvetését. Terveink szerint 2019. 
és 2021. között belterületi útjaink 
fejlesztésére kb. 105 millió Ft-ot 
fordítunk, melyből 50 millió Ft lesz 
önkormányzati önerő. Egyéb folya-
matban lévő és tervezett, önerőt is 
tartalmazó beruházásainkat tekint-
ve (konyhabővítés, falubolt létesí-
tés, gyógyszertár felújítás, garázs 
és irattár építés, bölcsőde létesítés, 
csapadékvíz elvezetés részleges 
kiépítése záportározóval stb.) meg-
lehetősen „csúcsra van járatva” a 
költségvetésünk. Kérjük tehát a még 
pormentesített úttal nem rendelkező 
telkek lakóit, legyenek türelemmel. 
Minden reális lehetőséget megra-
gadunk, hogy a Szentkirály minden 
lakóját érintő fejlesztések további 
folytatásához forrást szerezzünk, de 
a „házibankunk” vagyis az Alapít-
vány tőkéjének visszapótlása nélkül 
céljainkat valóra váltani nem tud-
juk!

Kutasi Ferenc településfejlesztő

BELTERüLETI uTcÁINK BuRKOLÁSA
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Önkormányzatunk dolgozói közösen szervezték 
titkon a jubileumi megemlékezést. A szervezésbe 
belevonták Erikát, polgármesterünk feleségét is. A 
meghívottak feszülten várakoztak a csalárd módon, 
mondvacsinált indokkal a művelődési házba csalt 
polgármesterre. Bízott hozzá a csapat, hogy tény-
leg meglepetésben lesz része polgármesterünknek. 
Sikerült. Polgármesterünk megköszönte a váratlan 
meglepetést.  A hivatalos protokoll végeztével (lásd 
1. oldal) kötetlen beszélgetésekkel folytatódott a 
rendezvény, természetesen egy kis harapnivaló és a 
jubileumi torta kíséretében. 

Titkos szervezkedés a polgármester háta mögött



A járvány miatt mindannyiunk élete 
fenekestül felfordult, bizony a gyereke-
ké is. Nem értik az egészet, nem tudják 
meddig tart, félnek, hogy megfertőződ-
nek és emiatt csúfolhatják őket.

Őrjítő bizonytalanság 
Amikor kitört a járvány, mindenhon-

nan azt hallottuk, hogy ezzel meg kell 
tanulnunk együtt élni. Ez a legijesztőbb 
mondat a világon. Magába foglalja, hogy 
ezután minden más lesz. A változás pedig 
mindig aggodalommal, szorongással tölt 
el mindenkit. Ettől feszültek vagyunk, 
és nagyon haragszunk a vírusra, ami vi-
szont nem egy megfogható dolog, ezért 
– ha nem is tudatosan – arra haragszunk, 
aki megfertőződik, hiszen mindig kell, 
hogy találjunk bűnbakot. Pedig ez bár-
melyikünkkel megtörténhet. A gyerekek 
is rettegnek a járványtól. Hiszen az ő éle-
tük is megváltozott. Nem lehetnek együtt 
a barátaikkal, nem akarnak távoktatást, 
szeretnék felhőtlenül megélni a gyerek-
korukat, kamaszkorukat. Érthető, ha őket 
is padlóra küldi ez a helyzet. 

Jelek, melyekre figyeljünk
1. Újra előjönnek a régi szokások. A 

kisgyerekeknél például visszatérhet az 
ujjszopás, előkerülhet a régi plüssállat, az 
idősebb gyerekek pedig újra elkezdhet-
nek a régi, elfeledett játékokkal játszani, 
vagy korábbi hobbijaikkal foglalkozni.

2. Dühkitörés. Gyakran a szorongás 
dühkitörés formájában mutatkozik meg. 
Ezért ha azt vesszük észre, hogy apró-
ságokon elsírja magát, csapkod, kiabál, 
akkor ne büntessük, hanem próbáljuk 
megnyugtatni.

3. Túlzott ragaszkodás. A szokatlan-
nak tűnő ragaszkodás is lehet jele annak, 
hogy a gyerek szorong, stresszes. Ha fo-
lyamatosan a sarkunkban van, az azt mu-
tatja, hogy szeretné biztonságban érezni 
magát, segítségre van szüksége az érzel-
mei kezeléséhez.

4. Megváltozott alvási és étkezési 
szokás. Ha a gyerek sokkal többet, vagy 

kevesebbet alszik, mint korábban, ét-
vágytalan vagy túl sokat eszik, válogatós 
lesz, ez is jelezhet problémát.

5. Túl sok kütyü. Ha jóval többet 
használja a különböző eszközöket, foly-
ton a barátokkal csetel, elvonul a szobá-
jába, annak lehet az oka az érzelmi elvo-
nulás is, mert nehezen tud megbirkózni a 
helyzettel.

Amit tehetünk
 Legyünk türelmesek. Bár mi is fe-

szültebbek vagyunk, amire most a gyere-
keknek a legnagyobb szüksége van, az a 
higgadtságunk, nyugalmunk.

Adjunk lehetőséget a játékra, kikap-
csolódásra és a pihenésre, lehetőleg ott-
hon, velünk együtt, esetleg szabadban.

Próbáljuk megtartani a napi rutint, 
mert ez alapból szükséges a biztonságér-
zetéhez.

Hallgassuk meg a félelmeit, aggo-
dalmait, ne nevessük ki, inkább nyugtas-
suk meg, de ne úgy, hogy azt mondjuk, 
nincs mitől félni. Adjunk meg neki min-
den szükséges információt úgy, hogy azt 
meg is értse. Mondjuk el neki, hogy mi 
az, amit tehetünk, hogy vigyázzunk ma-
gunkra.

Együtt gyűjtsük be az infókat. A hí-
reket nem lehet teljesen szűrni, sokkal 
könnyebben megvalósítható, hogy ve-
lünk együtt nézze őket és figyeljünk rá, 
ha valami olyat találunk, ami nem hite-
les, akkor rögtön tudjunk reagálni. Arra 
is figyeljünk, hogy ne vigyük túlzásba a 
témában való kutakodást.

Ha félti a nagymamát, vagy minket, 
akkor nyugtassuk meg, hogy megteszünk 
mindent, amit lehet, hogy ne fertőződ-
jünk meg.

Mutassunk példát! Az, hogy men-
nyire szorong a gyerek a vírushelyzet 
miatt, nagyrészt rajtunk, szülőktől függ. 
Cseppet sem mindegy, hogy mit lát raj-
tunk, mi mennyire félünk, gyártunk-e 
összeesküvés elméleteket, hibáztatunk e 
másokat.

Mit tegyünk
a kiközösítés ellen? 

A gyerek egyik 
legnagyobb félelme 
ez. Fél attól, hogy-
ha megfertőződik, 
akkor a többiek úgy 
bánnak vele mintha 
leprás lenne, elkerü-
lik, csúfolják, még 
telefonon sem beszélnek vele, mert ciki. 
Sajnos ebben is a szülőnek van a legna-
gyobb felelőssége, hiszen minden gyerek 
a szüleit utánozza. A gyerekünk ebben a 
helyzetben is megfigyel minket, hogy mi 
hogyan reagálunk, mennyire rettegünk, 
mit teszünk, ha kollégánk, barátunk, 
szomszédunk, rokonunk beteg lesz. Ha 
kirekesztően viselkedünk, a gyerekünk 
is ezt fogja tenni a saját környezetével. 
Ha segítséget nyújtunk, megértőek va-
gyunk, abban is utánozni fog bennün-
ket. Sokat segíthet, ha beszélünk róla, ha 
együtt viselkedünk helyesen. Például ha 
egy szomszédról, vagy barátról kiderül, 
hogy megfertőződött, hívjuk fel együtt 
telefonon kérdezzük meg mire van szük-
sége, hogyan segíthetünk. Vásároljunk 
be neki, vigyünk gyógyszereket, tegyünk 
az ajtaja elé apró ajándékot, rajzot, leve-
let, bármit, ami jobb kedvre deríti. Kér-
dezzük meg, hogy lakókörnyezetünkben 
van-e szüksége bárkinek hasonló segít-
ségre. Mindez nemcsak annak jó, akivel 
figyelmesek vagyunk, hanem nekünk is, 
a gyereknek is.

Joggal gondolhatjuk most, hogy jó, 
persze, de ettől még a mi gyerekünket 
ugyanúgy csúfolni fogják, ha beteg lesz. 
Meglehet. De cseppet sem mindegy, 
hogy ezt a gyerek hogyan pakolja el ma-
gában. Csalódás persze érheti bármikor, 
de ettől nem tudjuk, és nem is kell meg-
óvni. Ha rendben van az értékrendje és 
lelki biztonsága, hamar túlteszi magát 
rajta.

Margó néni
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Vírus miatt szorongó gyerekek – Hogyan segítsünk?

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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Füstjelek Szentkirályról
Bizony, sajátos áldozatot hozott 

1941. október 5-én, vasárnap, Tóth Fe-
renc haszonbérlő, aki Szentkirálypusz-
táról gyalogolt be Kecskemétre, hogy 
letegye adományát a honvédekért tar-
tott dohánytalan napon.

Az Esti Újság című napilap, majd a 
Kecskeméti Közlöny is hírt adott a hírös 
városban főispáni kezdeményezésre 
tartott dohánytalan napról. Balásfalvi 
Kiss Endre főispán maga is szenvedé-
lyes dohányzó létére, a cikk szerint így 
fordult a város törvényhatósági bizott-
sága (vezető testülete) felé: „Kecske-
mét közönsége imádkozik a keleti fron-
ton harcoló honvédekért; éjjel-nappal 
velük van lélekben és az együvé-tar-
tozás külső jeleit is szeretné kimutatni. 
Azzal az indítvánnyal fordulok a város 
közgyűlése elé, indítson mozgalmat a 
városban, hogy a dohányosok egynapi 
dohányadagjukat ajánlják fel a magyar 
honvédeknek!”

A kezdeményezés nem maradt szó-
beszéd.  Az Esti Újság cikke szerint: 
„A főispáni kezdeményezés város-
szerte őszinte helyeslést váltott ki. A 
»dohánytalan nap« megrendezésére a 
Tűzharcosok Szövetsége helyi alaku-
latát kérték fel. Vasárnap reggel 8 órá-
tól este 8 óráig a városháza főbejárata 
alatt lehetett átadni a dohányzó Kecs-
kemétiek adományait, lemondásait.  
A rendezőség kimondotta, hogy csu-
pán a napi dohányadagot kérik. Nyug-
tául jelvényt kaptak az adakozók, amit 
egész nap viseltek. (Vállalniuk kellett, 
ugyanis, hogy aznap nem is gyújtanak 
rá. -bor-) Ha ilyen jelvényest az utcán 
vagy bárhol tetten értek, hogy mégis 
dohányzott - 5 pengős bírságot fizetett. 
(Öt pengő például kéthavi napilap-elő-
fizetés ára volt akkor. -bor-)

Jellemző, hogy csak egy-két »kihá-
gás« miatt történt azonnali bírságolás. 
Reggel nyolc órakor már sorra léptek a 
gyűjtőasztal elé az adakozók. Pontosan 
reggel 8 órakor megérkezett dr. Szász 
Lajos pénzügyi államtitkárnak, Kecs-
kemét országgyűlési képviselőjének 
adománya: 4 nagydoboz Royales és 
2000 darab cigaretta. A második ada-
kozó dr. Balásfalvi Kiss Endre volt, aki 
mint Kecskemét legszenvedélyesebb 
dohányzója ismeretes, közel 4000 darab 
cigarettával váltotta meg a napi adagot. 

Dr. olaszi Liszka Béla polgármester, 
Kovács Sándor prelátus-apátplébános, 
dr. Hetessy Kálmán ref. lelkész, püs-
pökhelyettes és Sárkány Béla evangéli-
kus főesperes folytatták a felajánlást.

Délben 12 órakor már 
60.000 darab cigarettát számol-
tak meg a hivatalos ellenőrök.  
Számtalan megható jelenetnek voltak 
tanúi az adományokat átvevő tűzhar-
cosok. Nemcsak a dohányosok vittek 
dohányt a magyar honvédeknek, ha-
nem olyanok is, akik sohasem dohá-
nyoztak. Uriasszonyok, napszámos-
nők, városszéli zselléremberek, tanyai 
földmívesek, diákok, elemisták 20-100 
darab cigarettát adtak át, hogy juttas-
sák el a fronton harcoló honvédeknek. 
Szentkirálypusztáról - 22 kilométerről 
- gyalogolt be Tóth Ferenc haszonbér-
lő. Könnyezve adta át adományát: Két 
fiam a világháborúban elesett, most az 
unokám harcol a muszka ellen, küldjék 
ki neki az urak...

A Mária-városból könnye-
ző asszony saját töltésű ciga-
rettával telt dobozt adott át:  
Motoros honvéd a fiam, helyette adom 
az ismeretlen honvédnek!”

A honvédek javára tartott dohány-
talan napnak széles körű visszhangja 
támadt, tartottak ilyet később Félegy-
házán, de még a sepsiszentgyörgyi 
Székely Nép napilap is hírt adott róla, s 
követendő példának nevezte.

Tudjuk, jól, hogy a dohányzás kul-
túrafüggő cselekvés is, nem csak ön-
célú szórakozás. A magyar irodalom 
cigarettával kapcsolatos egyik legszebb 
darabja a Heves megyei Szajla község-
ben született Oravecz Imre (1943-) kor-
társ kötő és író Halászóember (Szajla, 
Töredékek egy faluregényhez) című és 
alcímű kötetében jelent meg, először 
1997-ben. A kulturált társasági dohány-
zás, vagy éppen a kedélyes egyéni pö-
fékelés lassan már a múlté. Ma már az 
utcán dühödten fújják arcodba a füstöt, 
s terítik a csikket szanaszét…, sok a 
szemét. De mi még olvashatjuk Ora-
vecz Imrét: 

Cigaretta
Cigarettát venni és rágyújtani még a 
félkegyelmű is tudott,
csak pénz kellett hozzá, gyufa és tüdő,
de cigarettát sodorni és a szájszögletben 
ajakra tapasztva tartani –

az művészet volt,
kellett hozzá először is dózni,
a dózniban finomra vágott dohány,
melyet sikerült a fináncok elől elrejte-
ni,
aztán jóminőségű, hártyavékony ciga-
rettapapír,
és szükségeltetett még két ügyes kéz 
is,
a dohányzó a bal hüvelyk- és mutató-
ujja közé fogta és vízszintesen tartotta 
a papírt,
a jobb kezével dohányt terített rá,
majd óvatosan megnyálazta,
egyetlen mozdulattal hengert formált 
belőle,
és rálapította a nedves peremet,
utána kihúzigálta a kiálló dohányszála-
kat,
a két véget a dózni fedeléhez ütögette,
és máris elkészült a cigaretta,
a szájszögletbentartás, az ajkakrata-
pasztás külön lapra tartozik,
míg sodorni minden valamire való gaz-
da tudott,
addig e fontos takarékossági művelet-
hez csak kevesen értettek,
tartósan csak kialudt szívnivalóval le-
hetett csinálni,
és titka a helyes nyálmennyiség megvá-
lasztásában rejlett,
melyet a cigarettázó a megfelelő pilla-
natban ráengedett a szájban lévő végre,
és ügyes szellőztetéssel hagyta,
hogy a papír az ajkára száradjon,
egy embert ismertem csak,
ki ezt tökélyre vitte,
Dudás Péter volt az,
pirkadattól napnyugtáig viselte ily mó-
don szájában ugyanazt a félig szívott 
rudacskát,
és bármit tett közben,
beszélt, kiáltott, kiköpött vagy lehajolt,
sosem esett ki neki,
igaz, őt a szükség is hajtotta,
hiányzott a fél karja (Oroszországban 
hagyta),
és nehezére esett volna mindig újat so-
dorni,
e szépséghibát viszont jól ellensúlyozta 
sodrásainak kifogástalan minősége,
fél kézzel sodort cigarettáiban még a 
legmegátalkodottabb kétkarú sem talált 
semmi kivetnivalót.

Békesség veletek. A kő marad.
--bor--



Kedves Testvérek!
A múlt hónapban megáldottuk a 

terményeket és minden termést, amit 
ebben az évben a munkánkkal és Is-
ten segítségével a természettől kap-
tunk. 

Szeretettel közlöm az előttünk 
álló időszak liturgikus eseményeit.

November 11-én lesz Tours-i 
Szent Márton Püspök ünnepe. E na-
pon különösen is kérjük égi pártfo-
gását!

November 15-e vasárnap a Sze-
gények Világnapja. Ekkor lesz temp-
lomunkban az Erzsébet-kenyér osz-
tás, melyet a Máltai Szeretetszolgálat 
munkatársai végeznek és a Szeretet-
szolgálatnak köszönhetően történik. 

November 22-e vasárnap Krisz-
tus, a Mindenség Királyának Főün-
nepe lesz. Ez egyben egyházi évünk 

utolsó vasárnapja. Teljes búcsút 
nyerhet az a hívő, aki Krisztus Király 
ünnepén nyilvánosan elimádkozza az 
Úr Jézus, az emberi nem Megváltó-
ja, tekints reánk… kezdetű felajánló 
imát. Ugyanezzel az imádsággal más 
körülmények között részleges búcsút 
nyerhet.

November 29-én pedig már Ad-
vent első vasárnapját ünnepeljük. 

Adventben örömre készülünk 
és persze ez nem jelenti azt, hogy a 
szomorúság mindig elkerülne ben-
nünket. Jézust sem kímélte ez az ér-
zés. Esetenként engedni is kell. Az 
életünk része. Aquinói Szt. Tamás 
mondta, hogy a szomorúság ellenére 
lehet egy jót fürdeni, vagy imádkoz-
ni, vagy elmenni meglátogatni egy 
barátot. Persze nem adhatjuk át ma-
gunkat az örök szomorúságnak, ér-

demes komolyan venni, ugyanakkor 
valamit kell tenni ellene.

Szt. Pál a lélek gyümölcsének 
mondja az örömöt. Valaminek az 
oka az öröm és mindig jócselekedet 
követi. Az igazi öröm abból fakad, 
ha megtartom az Isten és az Egy-
ház parancsait. Amikor igazságban 
éljük meg az életünket, annak a kö-
vetkezménye lesz az öröm. Advent 
során majd imádkozni szükséges az 
örömért. Kérnünk kell a Szentlélek 
segítségét, hogy az örömünk forrá-
sai megmaradjanak. Imádkozni lehet 
optimizmusért, humorért és hogy 
komolyak legyünk, de ne komorak. 
Addig is, míg az advent el nem kez-
dődik, szeretetben megélt napokat 
kívánok mindenkinek!

Szeretettel: Molnár Zsolt
plébános
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Egyházunk, a református egy-
ház szép jelképe a csillag. Sok 
templom tornyán áll, és mutatja 
mások számára az utat, és jelzi: 
itt Jézus Krisztus megtalálható. A 
Szentély rész feletti kis csúcson is 
ott áll a mi csillagunk... Örülsz ha 
meglátod? Te örülsz, hogy refor-
mátus lehetsz? Te megtaláltad már 
Krisztust? Visszaértél már hozzá, 
ahogy az egykori reformátorok? 

Ezt üzeni és kéri ma tőled az 
ige: légy igazi református! Térj 
vissza Istenhez, és nem csak egy 
szóbeli megújulás-szerű vissza-
térés legyen ez, ne csak egy fel-
lángolás legyen, ne csak egy ke-
gyességi, de múló érzelem legyen 
a te visszatérésed, hanem legyen 
igazi, élő és ható – ahogyan Isten 
Igéje is az! Mutassa meg neked a 
csillag az Istenhez vezető utat az 
igehirdetéseken, a Bibliaolvasáso-
kon keresztül – hiszen még ma is 
ugyanúgy ezek a fontosak – mint 
500 évvel ezelőtt a reformáció ko-
rában! Ma már természetes, hogy 
magyarul olvashatunk mindent, a 
kezünkbe vehetjük a Bibliát, el-
érhető, akár ingyen is, interneten 
keresztül is lehet olvasgatni. De 
már nincs rá igény, vagy nincs rá 
az embernek kapacitása, nincs rá 
ideje, mert más dolgokra van ideje 
az embernek, és nem a Bibliaolva-
sásra.  

Most olyan időket élünk testvé-
rek, amikor véget értek (legaláb-
bis egy időre) a közösségi életün-
ket fejlesztő építő alkalmak. Most 
nem a közösségi programok ideje 

van! Itt a vírus, minket sem kí-
mélt, nem hívtuk, nem kértük, de 
kaptuk. Mi megerősödtünk, túlv-
agyunk egyelőre rajta, de van, akit 
nem kímél, van, akit elvisz. Most 
nem veszélyeztethetünk másokat! 
De volt idő, amikor egymást érték 
közösségünket az építő alkalmak. 
Mennyit hívogattam már a test-
véreket, a gyülekezetet a sokféle 
közösségi alkalmainkra! Csekély 
volt az érdeklődés,… egy-egy ki-
vételtől eltekintve. Fel kell ismerni 
az idők jeleit! Ma nem a közössé-
get kell építeni (bár jó lenne és ez 
egy kényszerű helyzet…az egész-
ségünk védelme miatt), hanem  fel 
kell ismerni, hogy most az egyéni 
kegyességünk, egyéni hitéletünk 
fejlesztésének az ideje van. A belső 
szoba, a csendesség, az elvonulás, 
a magányos vagy saját családos 
bibliaórák ideje. Felismerjük-e és 
élünk-e ezzel az idővel, hogy az-
tán, ha eljön az ideje a találkozás-
nak, akkor mi magunk épültebben, 
megerősödött hittel, mi magunk, 
külön-külön és mindannyian épít-
sük a közösséget, és ne pusztán a 
lelkésztől várjuk el, hogy végezze 
azt! Óriási dolog volt, amikor a 
16. század elején egy Luther neve-
zetű Ágoston rendi szerzetes vette 
a fáradságot, és Isten Igéjét maga 
elé húzta. Kinyitotta Szentírást. 
Elkezdte olvasni azt, amit akkor 
már évszázadok óta nem sűrűn tet-
tek, csak egyes teológusok, csak 
egyes egyetemi tanárok: elkezdte 
tanulmányozni. Mi is van leírva 
az Újszövetségben? Miről is ta-

nítanak az evangéliumok? Mit is 
jelent mindaz, amit ma Szentírás-
nak mondunk? Mi a teljes üzenet? 
Kálvin János szavait is hadd idéz-
zük: az egyháznak mindig meg 
kell újulnia. A kis gyülekezet, és 
az a hatalmas nagy történelmi egy-
ház egyaránt. Valójában ez nem 
jelent ám mást, minthogy az egy-
háznak mindig vissza kell menni 
a Krisztushoz, vissza kell térni az 
Igéhez, és a folyamatosan változó 
világ folyamatosan megújuló kér-
déseit csak akkor tudjuk megvá-
laszolni jól, hogyha re-formáljuk 
az Istenhez való viszonyunkat, ha 
re-formáljuk az egyházunkat, vis-
szatérünk a Krisztushoz, mint aho-
gyan a bölcsek tértek oda hozzá a 
csillag vezetésével. Nagyon gyak-
ran használjuk ezt a képet, hogy a 
szarvas visszatér a tiszta forráshoz. 
Nem iszik pocsolyából, nem iszik 
állott vízből, csak tiszta forrásból. 
Fárasztó, küzdelmes ez, mint ré-
gen falun vízért kútra járni, vizet 
hozni…. Márpedig kedves Test-
véreim, a reformáció az azt jelen-
ti, hogy fölállunk, és elmegyünk 
friss, tiszta vízért. A reformáció azt 
jelenti, hogy hitünkben is ragasz-
kodunk az igeihez, a Krisztusihoz. 
(Balázs Hajnalka igehirdetésének 
kivonata, mely elhangzott: 2020. 
október 31-én, a Reformáció Em-
lékünnepén)

Alkalmaink:
Istentiszteletek – vasárnaponként 
10 órakor, 
Advent 1. vasárnapja – november 
29.

REFORMÁTuS ÉLET

A reformációról 



Hatvan éve történt
Az őseim közül többen is éltek rövidebb-

hosszabb ideig Szentkirálypusztán. Anyai 
nagyanyáméknak, a nagykőrösi Czira famíli-
ának is volt birtoka és tanyája Szentkirályon 
évtizedekig a nagykőrösi határút mellett. Az én 
nagyapám, idős Kenyeres Ferenc az 1920-as 
évtized elején költözött Nagykőrösről a telepü-
lésre, ahol több helyen is gazdálkodtak bérelt 
földeken. A leszármazottak közül jelenleg is 
többen élnek még Szentkirályon.

Az általános iskolai tanulmányaimat 1957-
ben fejeztem be Felsőszentkirályon, a Szolnoki 
úti II. számú Állami Általános Iskolában. Utána 
szüleimnek segítettem a bérelt földön gazdál-
kodni. A Szolnoki út melletti 25 hold nagysá-
gú, Sváb Kovács féle birtokon dolgoztunk már 
1941 óta. Tulajdonképpen nagyon jól éreztem 
magam a paraszti munkában, szerettem is ott 
lakni a messzi tanyavilágban. De a gondolata-
im messze-messze szálltak, valahogy mindig 
többre vágytam. Idegesített a közelgő TSZCS-
ék szervezésének a híre is. Ha időm engedte 
állandóan a kezembe került könyveket bújtam, 
főleg a hadtörténeti témájú kötetek olvasása je-
lentette számomra az igazi kikapcsolódást.

Kicsi koromtól kezdve vonzódtam az 
egyenruhák és a hadi felszerelések iránt, von-
zott a változatosnak tűnő katonai élet. Amió-
ta az eszemet tudom tudatosan készültem a 
hivatásos katonai pályára. Az életutamat csak 
katonaként tudtam elképzelni! Alig múltam 17 
éves, amikor véglegesen elhatároztam, hogy 
megteszem az első, sorsdöntő lépéseket a ka-
tonaélet irányába. 1960 nyarán utána jártam a 
dolgoknak. Még egy újság szerkesztőségébe is 
írtam levelet, amelyben érdeklődtem, hogyan 
lehet jelentkezni katonának és hol?

A nagyon fontos és döntő lépést megtettem. 
Ugyanis 1960. szeptember 2-án felkerestem 
Kecskeméten a Polgármesteri Hivatal (akkor 
Tanácsháza) épületében székelő Járási Hadki-
egészítő Parancsnokságot. Elmondtam az ott 
lévő tiszteknek, hogy mi az igazi szándékom. 
Önkéntesként szeretnék bevonulni a Magyar 
Néphadseregbe, mert később tiszthelyettesként 
szeretnék majd szolgálni. Kértem őket tegyék 
lehetővé, hogy minél előbb tiszthelyettesi is-
kolára kerüljek. Ők természetesen megígérték, 
hogy segítenek, de ehhez szerezzem meg a szü-
leim támogatását is. A kérésemet írásban is be 
kellett adnom. Adataim egyeztetését követően 
hazaengedtek, egyúttal közölték velem, hogy 
hamarosan találkozunk. Velem akkor madarat 
lehetett volna fogatni.

Tartották a szavukat, mert szeptember 
7-ére berendeltek sorozásra, annak ellenére, 
hogy előzőleg összeíráson sem vettem részt. 
Ugyanis abban az időben 20 éves kora után 
vonultatták be a sorköteleseket katonai szol-
gálatra. Az orvosi vizsgálaton megfelelő minő-
sítést kaptam, így alkalmas lettem katonának. 
A kedvező orvosi és katonai minősítés alapján 
beírták az akkor kiállított katonakönyvembe 
a mindent jelentő, gyermekkori álmokat is 
megvalósítható bűvös mondatot: „Fegyveres 
szolgálatra alkalmas!” Katonai nyilvántartó 
lapom sorszáma: A 439664. A sorozás után a 

sorozóbizottság elnöke közölte velem, hogy az 
őszi bevonulásra rövidesen megkapom a be-
vonulási parancsot. A következő napokban az 
irataimhoz csatolnom kellett a soridő előtti be-
vonulásomhoz szükséges, szüleim beleegyező 
nyilatkozatát is. Édesanyám nem igazán örült a 
gyors elhatározásomnak, de végül is rábeszé-
lésemre, áldását adta a soron kívüli bevonulá-
somra.

Októberben Édesapámnak segítettem min-
den őszi munka (cukorrépa-felszedés, kukori-
catörés, szárvágás) elvégzésében. Dolgoztam 
szorgalmasan, közben nagyon vártam a behí-
vóparancsot. Már mindenki megkapta a kör-
nyékünkön, csak én nem! Úgy látszik, hogy az 
én behívásommal külön foglalkoztak. Végre 
1960. november 3-án én is átvehettem a körzeti 
postástól a katonai behívómat, amelyen az állt, 
hogy egy napi hideg élelmet hozzon magával!

November 12-13-án elbúcsúztam a roko-
naimtól, ismerőseimtől, a szomszéd kislány-
tól. November 14-én, hétfőn egy csúnya, esős 
napon Édesapám lovas kocsin elvitt a Borbási 
iskola melletti buszmegállóhoz. Apám hos-
szan és melegen ölelt. Tudta, ismerte elszánt-
ságomat és merész döntésemet, hogy én már 
sohasem fogok mellette dolgozni a földműves 
munkában. Valahogy mégis könnyen engedett, 
talán megérezte, hogy rövidesen elkezdődik a 
környékünkön is a Tsz-ek szervezése, amely be 
is következett. A behívóparancs alapján reggel 
8 órára kellett jelentkeznem Kecskeméten, a 
Katona József utca 4. szám alatt álló Építők 
Kultúrházban, ahol a hadkiegészítő parancs-
nokság tisztjei fogadtak bennünket. Ott egész 
nap folyt a csoportosítás és elosztás a külön-
böző fegyvernemek és alakulatokhoz, majd az 
esti órákban, gyalogmenetben a Nagyállomás-
ra jutottunk. Hajnalban érkeztünk Szolnokra.

Az ott várakozó öregkatonák feltereltek 
bennünket Csepel D-350 típusú tehergépko-
csikra és irány a Rékasi úton lévő Fürst Sándor 
Laktanya. A Vezérkari Főnök 02050/1960. szá-
mú parancsa alapján a szolnoki MN 66. Tarac-
kos Tüzérosztály/MN 6015/ fedőszámú alaku-
lathoz osztottak be, november 15-ei hatállyal 
honvédnek. Ott kaptam meg a következő he-
tekben a kemény újonckiképzést. A kiképzőink 
néha durván bántak a bevonultakkal. Állandó-
an tudatosították velünk, hogy mi nagyon fiatal 
katonák vagyunk, mert még nem érkezett haza 
az a kutya sem, amely kikísért bennünket az 
állomásra! A másik variációban: még most is 
mozog otthon a bevonulás előtt fogasra akasz-
tott kalapunk!

Az alakulat parancsnoka Albert Mihály őr-
nagy volt. Engem a 3. üteg 1. tűzszakaszába 
osztottak be lövegkezelőnek. Az üteg parancs-
noka Gáll László százados, a szakasz parancs-
noka Paskó István főhadnagy, a rajparancsok 
pedig Babos János, majd Bednárik Antal őr-
vezető lett. Tantermi kiképzések és a laktanya 
környékén gyakorlati foglalkozások tarkították 
a napjainkat. November 19-én kaptam meg 
életem első fegyverét, a 44M karabélyt.

Szerencsére volt közelebbi újoncismerős 
is, H. Kiss Mihály, akivel együtt jártam a Szol-
noki úti II. számú iskolába. A laktanyából ak-

kor szerelt le egy másik iskolatársunk Mócza 
István sorőrmester. Kiváló gépkocsivezető 
és rajparancsnok volt a tüzérosztálynál. No-
vember 27. és december 7. között a Szolnoki 
Cukorgyár melletti Állami Gazdaságban me-
zőgazdasági munkán vettünk részt. Ugyanis 
szedtük a cukorrépát, naponta néhány forint 
zsebpénz kaptunk csak érte. A sikeres alapki-
képzés befejezése után, 1960. december 31-én 
tettem le a katonai esküt Szolnokon, a haza vé-
delmére. Majd január 2-án átvezényeltek ben-
nünket Ceglédre a dandár tüzér tisztesiskolára.

A tisztesiskolán lövegparancsnoki be-
osztás ellátására képeztek minket. Hét hónap 
után visszakerültünk a szolnoki alakulathoz. 
Viszont 1961 őszén átszervezték a Magyar 
Néphadsereg szárazföldi haderejét. Szeptem-
ber 13-án áthelyeztek az akkor felállított MN 
22. Önálló Tábori Tarackos Tüzérezredhez, 
ahol vezérlöveg parancsnoki beosztást kaptam. 
Közben végrehajtottuk a bevonuló újoncok ki-
képzését. Az én rajomban szolgált többek közt 
a Szentkirályról akkor bevonult Kiss János és 
Sándor László is.

    1962 tavaszán kérelmemre, áthelyeztek 
a légi haderők állományába. 1962. április 2-tól 
1970. április 27-ig Kecskeméten szolgáltam 
a MN 86. Vegyes Repülőosztálynál, illetve a 
MN 86. Önálló Helikopterezrednél repülőgép-
szerelő beosztásban. Közben Szolnokon elvé-
geztem a hivatásos tiszthelyettesi iskolát. Így 
kerültem a MN hivatásos tiszthelyettesi állo-
mányába. 1964-től középiskolai tanulmányo-
kat folytattam, 1968-ba tettem érettségi vizsgát 
a Katona József Gimnáziumban.

Az 1970/71-es kiképzési évben Budapes-
ten tanultam a MN Hadtápkiképző Központ-
ban. Az iskola elvégzését követően alhadnag-
gyá avattak, és kineveztek ruházati szolgálat 
főnöki beosztásba Veszprémben. Szentkirály-
szabadjáról áthelyeztek 1980 őszén a kecske-
méti repülőtérre. A repülőbázison különböző 
szakbeosztásokat töltöttem be. 1986-1990 kö-
zött pedig levelező tagozaton elvégeztem Bu-
dapesten a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát, 
hadtáp szakon. Voltam a repülőezred-parancs-
nok egyik helyettese is, majd mint az egység 
hadtápfőnöke kerültem nyugállományba a 
felsőkorhatár elérésekor, alezredesi rendfoko-
zatban.

A 37 éves eredményes katonai szolgálatom 
fémjelzi, hogy a kormány kilenc alkalommal 
érdem utáni, öt alkalommal pedig szolgálati 
évek után adományozható kitüntetéssel ismer-
te el munkám. A nyugállományba helyezése-
met követően sem szakítottam a hadsereggel. 
Különböző újságoknak, katonai folyóiratok-
nak küldtem cikkeket, tanulmányokat megje-
lentetésre. Örülök, ha az írásaimmal, fotóim-
mal hasznára lehetek a köznek. Hét éve elnöke 
vagyok a Honvéd Hagyományőrző Egyesület 
helyi területi szervezetének, hat éve pedig én 
vagyok a parancsnoka az 1956 Magyar Nem-
zetőrség kecskeméti alegységének. Az elmúlt 
több mint húsz évben húsz könyvet írtam és 
jelentettem meg. Ezek a hadsereggel és a légi-
erővel kapcsolatban láttak napvilágot. 

lovag Kenyeres Dénes
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      Szentkirályról vonultam be katonának
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Ebben az évben a vírushelyzetre tekintettel rendha-
gyó módon ünnepeltünk iskolásainkkal október 22-én. 
Déli 12 órakor gyülekeztünk a Szent István parkban el-
helyezett 1956-os emlékműnél. A harangszó, valamint a 
Himnusz eléneklése után a 7. osztályosok előadásában 
az 50-es évek közepén élő gyermekek élményeit és be-
számolóit hallgathattuk meg naplórészletek segítségé-
vel. Hogyan szembesültek azzal, hogy 1956. október 
23-án forradalom tört ki Budapesten? Milyen fontos 
események történtek a közvetlen környezetükben? A 
családjuk és rokonságuk hogyan reagált az események-

re? Ők gyermekként hogyan élték át a városban zajló 
harcokat? Rövid időre betekintést nyerhettünk annak a 
szűk két hétnek az eseményeibe, amely a 20. századi 
magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye 
volt. A visszaemlékezéseket egy-egy vers, illetve zenei 
részlet tette változatosabbá. Ezt követte Szabó Gellért 
polgármester úr ünnepi beszéde, melyből az akkori 
szentkirályi emberek hétköznapjaival ismerkedhettünk 
meg.  A megemlékezés koszorúzással és a Szózat el-
éneklésével zárult. További képek a 12. oldalon.

Bimbóné Ádám Mónika

Mi volt 1956, barátom? – megemlékezés
az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

Ha ősz, akkor papírgyűjtés
Reméljük, így marad ez még sokáig, ugyanis egy-

re kevesebb cég foglalkozik a papír felvásárlásával, 
és évről-évre kevesebb pénzt kapunk az összegyűj-
tött papírért. Pedig nagy szükség van idén az ilyen 
bevételekre, hiszen a járvány miatt nincs jótékonysá-
gi est, sajnos még a farsangi mulatság is elérhetetlen 
álomnak tűnik most. Ebből a pénzből a 7. osztályo-
sok kapnak támogatást idén az évvégi bankett meg-
szervezéséhez. Ők dolgoztak legtöbbet október 7-én, 
a gyűjtés napján, sőt már az előző napon is, és szülői 
segítséggel be is szállították a papírt Kecskemétre.

Köszönjük a szülők segítségét, akik segítették a 
gyerekeket a papír szállításában! Köszönet minden-
kinek, akihez elért a papírgyűjtés híre, és összeké-
szítette, átadta azt az iskolásoknak! A papírgyűjtés 
napjára nagy esőt ígért a meteorológiai előrejelzés, 
de nagyon kellemes időnk volt, így az égieknek is 
köszönettel tartozunk. További képek a 12. oldalon.

Katzné Almási Zsuzsanna
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2020. október hetedikén tartotta meg 
iskolánk a papírgyűjtést. Reggel kaptunk 
sok zöldséget, nagyon finom volt. Saj-
nos nem volt talicskánk, ezért elmentünk 
Betti néniékhez, hogy hozzunk onnan 
egyet. Réka papájától is hoztunk talics-
kát. Szétváltunk és így mentünk tovább 
papírt keresni. Mi útközben találkoztunk 
egy idős nénivel, adott sok újságot, ked-
ves volt. Útközben sokszor leborult a 
rakomány, de sikeresen visszapakoltuk. 
Sokszor én toltam a talicskát, nagyon jó 
móka volt. Sok papírt gyűjtöttünk.

Gyurika Lili (4. osztályos tanuló)

Egyszer, október 7-én eljött a papír-
gyűjtés napja a Szentkirályi Általános 
Iskolában. Először egy kamion hozott 
egy nagy konténert, amibe majd belerak-
juk a papírt. Azután elindultunk, de nem 
volt talicska, így elmentünk Betti néni-
ékhez talicskáért. Még a kutyával is ját-
szottunk, majd mentünk a papírért. Hogy 
hova mentünk? Mondom is. Rékáékhoz, 
Kornél keresztapukájához és Szabol-
csékhoz. Sajnos nem voltak otthon Sza-
bolcsék. Mentünk Babett nénihez is, de a 
kutya egyhamar elkergetett. Körbejártuk 
még az utcát és visszamentünk az isko-
lába. Nagyon örülök, hogy sok papír lett, 
és az iskolánk javára megy. Nemsokára 
kapunk érte finom sütit is.

Gál Nikolasz (4. osztályos tanuló)

Az iskolában minden évben van pa-

pírgyűjtés. Ez egy fontos nap az iskolá-
nak. Mivel mi már nagy negyedikesek 
vagyunk, mehettünk a faluba a házak-
hoz. Először is Betti néniékhez mentünk. 
Ott egy talicskát vettünk magunkhoz. 
Majd visszamentünk az iskolába a tele 
talicskákkal. Visszafele egy kedves néni 
megállított minket és adott sok újságot. 
Felpakoltunk a konténerre, majd szétvál-
tunk. Mi elmentünk Máté nagyszüleihez. 
Ott is nagyon sok papírt szereztünk. Vis-
szamentünk lepakolni, majd elindultunk 
hozzánk. Nálunk nagyon sok papír volt. 
Ha jól tudom négyszer fordultunk a mi 
papírunkért. Miközben toltuk a talics-
kát jókat beszélgettünk. Mire mindent 
elhordtunk nagyon fájt mindenünk. Na-
gyon jó volt ez a nap. Sok volt az izga-
lom és boldogság. Szerintem nagyon sok 
papírt gyűjtöttünk.

Fábián Johanna
(4. osztályos tanuló)

2020. október 7-én szerdán papírgyűj-
tésben vett részt a Szentkirályi Általános 

Iskola. Elsőnek zöldséget mentünk enni 
iskolánk konyhájába. Utána elindultunk 
két talicskáért, hisz az nem volt. Réka pa-
pája kedves volt, mert felajánlotta, hogy 
elkérhetjük a talicskáját, persze Betti 
néniét is elvittük. Betti néniéknél meg-
simogattuk a husky kutyájukat. Nagyon 
aranyos volt és úgy hívják, hogy Kíra. 
Ezután megindultunk papírt gyűjteni, 
nagyon sokat kaptunk. A sok papírral 
visszaindultunk az iskolába, hogy lepa-
koljunk. Éppen akkor ért oda egy másik 
osztály is, így nekik is segítettünk. Még 
egy körre elindultunk papírt gyűjteni. Ak-
kor mindenfelé mentünk a faluba és ek-
kor is sok papírral tértünk vissza a suliba. 
A nyolc osztály nagyon ügyes volt, mert 
együtt megtöltötte a konténert.

Dobi Leila (4. osztályos tanuló)

PAPÍRgYűJTÉS

Köztünk élő barbárság

Sok szép kép került a mostani szám-
ba. Ünneplésről, hősök iránti tisztelgő 
megemlékezésről, szorgos gyűjtőmun-
káról. Nem elcsúfítani akarom az össz-
képet, inkább felkiáltó jelnek szánom ezt 
a három felvételt. Az egyik a katolikus 
templom főbejárata előtti kerítéskapun 
átdobott jókora követ mutatja, a másik a 
Szent István szoborral szemben letiport 

tujácskát, a harmadik az Aradi vértanúk 
emlékművénél lévő éppen növekedésnek 
indult tiszafák tőből kitaposott ágait.

Nem tudhatom, az elkövetők vajon 
látják-e mindezt a Hírmondó hasábjain. 
Akik viszont látjuk, vegyük tudomásul, 
hogy az oktalan és féktelen barbárság 
létezik közöttünk. Védekezésre képtelen 
élőlényeken indulatot levezetni, dolgo-

kat törve-zúzva kárt okozni nem nor-
mális emberi cselekedet. Az okozott kár 
értéke talán egy jegyzőkönyv megírását 
sem teszi indokolttá, ám mindennapi fel-
adatunk és felelősségünk fiataljaink és 
falustársaink figyelmét még idejében az 
intő jelekre irányítani, különben nagyobb 
veszteségek is érhetnek bennünket. 

Szabó Gellért



Tükörtojással töltött édesburgonya
Elkészítés: 60 perc
Hozzávalók: 2 db édesburgonya, 4 db to-
jás, só, bors, 4 szem koktélparadicsom, 
metélőhagyma
1. A sütőt előmelegítjük 175 fokra. Az 
édesburgonyát megmossuk, szárazra 
töröljük, sütőpapírral kibélelt tepsire he-
lyezzük és a sütőben 35-40 percig süt-
jük. Ezután kettévágjuk, és kikaparjuk a 

belsejét.
2. A tojásokat felüt-
jük, beleöntjük a krumpli 
belsejébe. Rátesszük a meg-
mosott, félbevágott paradi-
csomokat, sózzuk, borsozzuk és vissza-
tesszük a sütőbe. Addig sütjük, míg a 
tojásfehérje megkeményedik, de a sár-
gája még rezeg. A sütőből kivéve meté-
lőhagymával megszórjuk.

Született: Csató Elza 
2020. 10 .20. anyja neve: 
Tohai Kitti, Fábián Be-

nedek 2020. 10. 23.   anyja neve: 
Varga Ágnes, Dobi-Pallag Lilla 
2020. 10. 26. anyja neve: Pallag 

Lilla. Horváth Borka Emese 2020. 
10. 30.   anyja neve: Agárdi Mó-
nika.

Házasságot kötött: Tóth 
Andrea és Dányi László 
2020. 11. 03.
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek

Megváltozott az időjárás szeptember-
hez képest. Hirtelen kizöldült a határ, ki-
keltek a korábban elvetett gabonák. Mind-
ez köszönhető volt az enyhe, csapadékosra 
fordult időnek. Az esős napok száma 14 
volt. A hónap első 7 napja igen enyhe volt, 
20-25 C fok körül alakult a hőmérséklet, 
sőt 3-án még ettől is magasabb. Hűvösebb 
napok voltak 12-13-án. Ezeken a napokon 
jelentős eső esett. Fagyos, deres hajnalok 
nem voltak. A jelentős csapadék kissé las-
sította a kukorica betakarítását és az őszi 
gabonák vetését. Hazai vándormadaraink 
rendre elmentek. A hozzánk érkezők, a 
varjak csak a hónap végén jelentek meg. 
A hazai varjúállomány egyre csökken. 
Csókát szinte nem is lehet látni. Hollók 
viszont naponta repülnek falunk fölött. 
Nagyon kedvezett az időjárás a mezei 
pockok elszaporodásának. Népies nevén 
güzünek titulálják, pedig a güzü másként 
néz ki. Súlyos károkat tudnak okozni a lu-
cernásokban, a gyökgumós növényekben. 

Ellenségük a ragadozó madarak, a róka, és 
a kisragadozók, pl. görény, menyét. Szí-
vesen vadászik rájuk a kócsag. A nem hi-
vatalos, néha a hivatalos meteorológusok 
nagy telet „jósolnak” várnak. Nem tudom, 
ki várja? Inkább talán a havas téli táj képe 
hiányzik. Az utóbbi években megszoktuk, 
hogy a lombhullató fák levelei még októ-
berben is a fákon vannak, vagy elhúzódik 
a lombhullás. 

Ilyen volt az idő november 1-én 1920-
ban Túrkevén: -17 C fokot mértek, Szegeden 
1926-ban, 24 C meleget mutattak a hőmérők. 
November 15-én 1983-ban Zircen -15,3 C fok 
volt, Fonyódon 2002. ben 24 C fok meleg.

 Csapadékviszonyok: 1-én 0,6 mm, 3-
án 1,6 mm, 5-én 0,1 mm, 7- én 8,8 mm, 
11-én 1,8 mm, 12-én 25,6 mm, 13-án 23,5 
mm, 15-én 1,6 mm, 16-án 0,2 mm, 24-én 
8,2 mm, 25-én 0,3 mm, 29-én 3,5 mm, 30-
án 1,6 mm, 31-én 0,3 mm. Összesen: 77,7 
mm. A sokévi átlag: 34 mm.

V. F.

Október 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.

* Erdészeti szakirányítást vállalok. 
(Erdészeti hatóság előtti ügyintézés) 
Tel.: 06/70/277-2369.

* Szentkirályon 2 ha szántó (44 AK) el-
adó a Kincses dűlőben. Tel.: 30/336-3203. 

* Villanybojlere mikor volt tisztítva? 
Ha 3 évnél régebben szíveskedjen keres-
ni! Uitt 50,80,120,200 literes felújított 
készülékek eladók. T.:53-350302; 30-
3759483 

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

Egy kis csillagászat
Novemberben ez idő tájt igen ala-

csonyan jár a Nap. Még egyre később 
kel, és egyre korábban nyugszik. A hó-
nap közepétől év végéig még 44 perccel 
később kel. A Napnyugta már csak 16 
perccel következik be hamarabb, hiszen 
Luca napjától beindul az esti hosszab-
bodás. Napunk látszólagos égi pályája 
a Ráktérítő és a Baktérítő között van. 
Ez azt jelenti, hogy a Nap a legrövidebb 
időszakban a Bak csillagképben, míg 
nyáron a leghosszabb nappali időszak-
ban a Rák csillagképben „látható”, vagy 
inkább tartózkodik. Nyilván ezek a térí-
tők földrajzilag pontosan meghatározott 
szélességi körök. Az amatőr csillagá-
szok számára a novemberi derült esték 
sok látnivalót engednek. Este a déli-dél-
nyugati égbolton a Jupiter hívja magára 
a figyelmet. Alig pár fokra kicsit feljebb 
keletre a Szaturnuszt láthatjuk pár óráig. 
Szinte a fejünk fölött a Mars hívja fel 
magára a figyelmet harcias vörös színé-
vel. A korán kelők sem maradnak égi lát-
nivaló nélkül, keleti égbolton a szerelem 
istennőjének csillaga a Vénusz ragyog, 
míg bele nem vész a Nap fényébe.

-vf-



Képek a papírgyűjtésről

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 977-
8287
Deák Béla tanyagondnok: 0670 380 2196
Polgárőrség: 0670 3371-340

Mi volt 1956, barátom?
– megemlékezés az

1956-os forradalomról
és szabadságharcról

Képek a rendezvényről.


