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Megkezdődött az advent

Adventi vasárnapok (Balázs-Piri Krisztina nyomán)
November 29-én meggyújtottuk az első gyertyát az ad-
venti koszorún és megkezdődik az ünnep. Bár modern 
világunk kiszakított bennünket a régi ceremóniákból, 
mégis hagyományosan az advent, azaz a várakozás fénye 
ragyogja be az előttünk álló karácsonyig tartó heteket.

Folytatás a 4. oldalon.

Kedves Karácsonyváró
Néném, Bátyám! 

Furcsa gondolatok kavarognak bennünk, ezekben a 
járványterhes napokban, ha a karácsonyra gondolunk. 
Puha karácsonyi hó már régen melengette a szívünket, 
és az ünnepi kalács sem igazi, ha illatába a ragály sava-
nyú lehelete vegyül a félig körül ült asztalnál. Megnehe-
zültek az emberszeretet lehetőségei. Ám éppen az idősek 
a tudói annak, hogy vészteli időszakokban is lehet, sőt 
akkor kell csak igazán törekedni a szívekbe karácsonyt 
varázsolni.
Kedves Néném, Bátyám! 

Csak jelkép a kis csomag, de a képviselő-testület 
minden tagja nevében remélem, általa néhány percre az 
Ön szívét is eltölti a karácsony békéje.

2020 adventjén köszönti: Szabó Gellért 

Minden kedves
Olvasónknak békés,
boldog, vírusmentes

karácsonyi ünnepeket
kívánunk!
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Az ülésen 6 képviselő volt jelen. A 
testületi ülést a pénzügyi és ügyrendi 
bizottság ülése előzte meg. 

Az első napirendi pontban az ön-
kormányzat idei három negyedéves 
gazdálkodásáról tárgyalt a képviselő-
testület. Szabó Gellért polgármester 
elmondta, hogy jelentősen a bölcső-
de beruházási támogatása növelte az 
önkormányzat gazdálkodását, a többi 
betervezett előirányzatok alig módo-
sították a költségvetést. 

A második napirendi pontban az 
önkormányzat 2020. évi költségvetési 
rendeletének módosítását tárgyalta a 
képviselő-testület, amit egyhangúan 
jóváhagytak. A módosítással az ere-
deti előirányzatok év végéig már jól 
tervezhető számokra változtak. 

A harmadik napirendi pontban az 
Egészségház és a szociális gondo-
zók tevékenységéről szóló éves be-
számolókat tárgyalták a képviselők. 
Védőnőnk, Osbáthné Rauscher Erika 
elmondta, hogy áprilistól októberig 
Kocséron helyettesített, most adta vis-
sza a körzetet. A házi segítségnyújtók 
szerepe megnőtt ezekben a járványter-
hes időkben. Télnek megyünk, hama-

rabb sötétedik, ilyenkor még nagyobb 
szükség van az idősek gondozására. 
Szabó Gellért polgármester megkö-
szönte a védőnő és a házi segítség-
nyújtók áldozatos munkáját és kitar-
tást kívánt nekik. A képviselő-testület 
6 egyhangúan szavazattal elfogadta a 
beszámolókat. 

A negyedik napirendi pontban a 
településrendezési eszközök teljes 
eljárással történő felülvizsgálatáról 
tárgyalt a testület. Szabó Gellért pol-
gármester elmondta, hogy miután a 
szükséges jogszabályok megszülettek 
és számos lakossági igény, továbbá 
települési érdek indokolja, javasolja, 
hogy úgynevezett teljes eljárás ke-
retében történjen meg településren-
dezési eszközeink felülvizsgálata. 
A településfejlesztési koncepciónk 
2006-os keltezésű, illetve 1999-ben 
végeztük utoljára teljes eljárás sze-
rint a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatát. A képviselő-testület 
6 egyhangú szavazattal elfogadta a 
határozat- tervezetet ezáltal elindulhat 
a folyamat, melynek során először a 
lakossági igények bekérése fog meg-
történni. 

Az ötödik napirendi pontban ingat-
lan-ajándék elfogadását vitatta meg a 
testület. Az Arany János utca terüle-
téből 101 m2-nyi rész Bencsik Jenő 
414/8 hrsz-ú ingatlanához tartozik. A 
tulajdonos ezt a területet ellenszolgál-
tatás nélkül kívánja az önkormányzat 
tulajdonába adni. Az erről szóló szer-
ződéstervezet elkészült, amelyhez a 
képviselő-testület hozzájárulását adta. 

Az egyebek napirendi pont kere-
tén belül először az M44 beruházásról 
tájékoztatást kapott a képviselő-testü-
let Szabó Gellért polgármestertől. A 
testület elfogadta, hogy a Kárpátaljai 
Nagyborzsova község rászorultjai 
részére idén is 300.000.- Ft segélyt 
adományoz. Bencsikné Gyenes Irén 
az általa bérelt szántóterület bérleti 
szerződés hosszabbítását kérte, amit a 
testület jóváhagyott 3 év időtartamra. 
A testület elfogadta a Szentkirályi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 
belső ellenőrzési tervét is. 

Végül zárt ülésen döntöttek a 
képviselők az idei Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázatokról, támogatva 7 
helybeli lakos felsőoktatási hallgató 
tanulmányait.

A képviselő-testület november 6-i ülésén történt 

További, mintegy 550 ha új erdő-
telepítést hagyott jóvá kormányunk. 
A környezet védelmére érzékeny em-
berek fakivágást, vagy még rosszabb 
esetben erdőirtást látva, szomorúsá-
got és dühöt érezhetnek. Jó hír azon-
ban, hogy ma már fát kivágni magán-
területen sem olyan egyszerű, hiszen 
minden településen önkormányzati 
engedélyhez kötött a fák kivágása. 
A fák, az erdők Földünk nélkülözhe-
tetlen elemei. Otthont és menedéket 
nyújtanak az állatoknak, és a levegő 
oxigéntartalmának legnagyobb részét 
is a fáknak köszönhetjük. Feldolgoz-
zák a levegőben lévő szén-dioxidot, 
lombjukkal felfogják a levegőben 
szálló porszemeket. Árnyékot adnak 
a nagy hőségben. Gyökereik felszív-
ják a földben lévő nedvességet, me-
lyet aztán leveleik párologtatnak el. 
Sokan talán nem is tudják, hogy az 

erdő felfogja a zajt is. Egy erdősze-
gély jobb zajszigetelő, mint egy tég-
lafal. Ezt a tulajdonságot a leveleinek 
köszönheti, melyek között a légréteg 
maga is szigetel, a levelek rugalmas-
ságukból adódóan hangtompítóak. 
Mindenesetre az erdőtelepítés egy jó 
dolog. Határain belül az Unió kiemelt 
figyelmet fordít az erdőtelepítésre, 
melyet anyagi támogatással segít elő. 
Hazánk területének közel 21%-át bo-
rítja erdő.

Mi a helyzet Szentkirályon? Az 
1900-as évek elején összefüggő erdő 
csak az „Erdő-földön volt, hatalmas 
tölgyfákkal. Ezt az erdőt az 1910-es 
években véghasznosították. Az 1870-
es években készült katonai térképen 
szerepel az erdőcsősz háza. Valószínű, 
hogy Szabó Károly tanyájával átel-
lenben levő 3. tanya közül valame-
lyik. Ezek az 1970-es években estek 

áldozatául a nagyüzemi művelésnek. 
Az 1950-es években csak szórvá-
nyosan fordultak elő néhány száz 
négyszögöles erdők, elsősorban a ki-
terjedt tanyavilág téli tüzelőellátását 
biztosítva. Néhány holdas összefüggő 
erdő alig volt. Egyházi erdő, Patikári-
us erdő, Csontos erdő, Dékány erdő, 
Kökény erdő, stb. Ez időtájt alakultak 
meg az erdőgazdaságok, ekkor bővült 
az Egyházi erdő is, benne a tölgyessel. 
Komoly erdőtelepítés kezdődött, ami-
kor Lászlófalva termelőszövetkezeti 
község lett. Az erdőterületek alakulá-
sa: 1952. január 1-én 566,8 ha, 2000-
ben: 1.413,4 ha, 2017-ben 2.510,5 
ha, 2020-ban 2.510,2 ha. Községünk 
területének 24,6 %-a erdő. A fafajok 
összetétele is érdekes lenne, valamint 
hatásuk a környezetre, talajvízszintre. 
(Folytatás következik.)

Összeállította Vecsei Ferenc

ERDőTELEPÍTéS



A Wikipédiából, a szabad enciklopé-
diából

Luca napjához (december 13.) 
több népszokás is kapcsolódik. Ezek 
eredete valószínűleg az, hogy a Ger-
gely-naptár bevezetése előtt ez a nap 
volt az év legrövidebb napja (eltérően 
a mai téli napfordulótól, ami december 
21-re, esetenként 22-ére esik). Luca-
napon régen tilos volt fonni, sütni, 
mosni. Nem volt ajánlatos kölcsön-
adni sem, mert az elkért dolgok bo-
szorkányok kezére kerülhettek. Ezen 
a napon Szent Lúciára emlékezünk, 
aki egy előkelő szicíliai családban ne-
velkedett. A keresztény hitre tért szép 
fiatal leány szüzességet fogadott, hogy 
életét Krisztusnak szentelhesse, majd 
mártírhalált halt hitéért. Példamutató 
tisztasága és alázatos élete folytán ne-
vét a fény (lux) szóval is kapcsolatba 
hozták.
Luca-naptár

A Luca-naptár a régi magyar Luca-
hagyománykör egyik eleme, mely sze-
rint a következő esztendő januárjában 
a megfigyelési helyen olyan idő lesz 
(átlagosan), mint Luca napján (decem-
ber 13.), februárban olyan, mint Luca 
másnapján és így tovább egészen ka-
rácsonyig, ami a következő decemberi 
időjárásra utal. (kotyolás, palázolás) 
Luca napjának hajnalán a gyerekek 
(esetenként kísértetnek öltözve) kör-
bejárták a házakat, és lopott fán vagy 
szalmán térdepelve mondókákkal bő 
termést és jószágszaporulatot ígértek 
kisebb ajándékokért cserébe, és átko-
kat, ha nem kapnak ajándékot. 
Luca-tök

Magyarországon, főként a Du-
nántúlon volt szokás a világító Luca-
tök készítése. Hagyományos volt sok 
egyéb Luca napi tréfálkozás. Luca 

napján szemeket, orrot és vigyorgó 
szájat faragtak a kivájt sütőtökökbe, 
majd a házak ablakai elé tették, és az-
zal ijesztgették egymást. Az ijesztő ha-
tás kedvéért sötétedéskor égő gyertyát 
tettek a Luca-tök belsejébe.

A néphit kétféle Lucát ismer: a jó-
ságost és a boszorkányost. Ez utóbbi 
terjedt el a néphagyományban. Kevés 
olyan jeles nap van, amelyhez annyi 
szokás, hiedelem, jóslás, tiltás kapcso-
lódna, mind december 13-hoz, Luca 
napjához. Ez a nap éppúgy alkalmas 
volt termékenység varázslására, mint 
házasság-, halál- és időjóslásra, vagy 
bizonyos női munkák tiltására. Az első 
látogatóból a várható állatszaporulatra 
jósoltak. Ugyanis, ha Luca reggelén 
férfi lép a házba, a szaporodás bika 
lesz, ha pedig nőlátogató érkezik, üsző. 
Luca napját az egész magyar nyelvte-
rületen gonoszjáró napnak tartották, 
ezért mindenütt védekeztek a boszor-
kányok ellen. Fokhagymával dörzsöl-
ték be az állatok fejét, az ólak ajtajára 
keresztet rajzoltak, hamut szórtak a 
kapuk elé, lefekvés előtt fokhagymás 
kenyeret ettek, hogy szagával elrias-
szák a gonosz szellemeket, és elzárták 
a seprűket, nehogy azon nyargalássza-
nak a boszorkányok. Ehhez a naphoz 
kötődik a legismertebb hagyomány, 
a Luca-szék készítése. Ezen a napon 
kezdték el faragni, úgy, hogy minden 
nap csak egyetlen műveletet szabadott 
rajta elvégezni, de karácsony szent-
estére készen kellett lennie. Az éjféli 
misére magukkal vitték, és ha ráálltak, 
meglátták a boszorkányokat. A lányok 
ezen a napon 12 gombócot főztek. 
Mindegyikbe egy férfi nevét rejtet-
ték. Amelyik gombóc legelőször a víz 
felszínére jött, megmondta, ki lesz a 
férjük. Luca napkor vetik a lucabúzát. 

A búzaszemek gyorsan csíráznak, azt 
tartják, ha Karácsonyra kizöldül, jó 
termés várható. Az időjárásra a széke-
lyek hagymából jósoltak. A vöröshagy-
mából lefejtettek 12 réteget, ez az év 
egy-egy hónapjának felelt meg. Mind-
egyikbe egy kevés sót szórtak, ame-
lyikben elolvadt, az a hónap esősnek 
ígérkezett, a többi száraznak. Szintén 
Luca napkor voltak szokásban bizo-
nyos, finomnak éppen nem mondható 
tréfák is. Egyes vidékeken a legények 
leakasztották a kertkaput, máshol szét-
szedték a szekeret a gazda legnagyobb 
bosszúságára.

Nagyapám meséje: Öregapám 
1887-ben született. Abban az időben 
nem voltak a ma rendelkezésre álló 
szórakoztató eszközök. Maradt a kár-
tyázás, nótázás, mesemondás, olvasás, 
történetek mesélése. Nagy figyelem-
mel hallgattuk ezeket a felidézett tör-
téneteket, meséket. Meg kell jegyezni, 
hogy nagyon sokan intelligenciában, 
műveltségben ma is megállnák a he-
lyüket. Ez az olvasottságnak tudható 
be.

IME A MESE: Mint fiatal legény, 
készített Luca széket, és annak rendje, 
módja szerint Karácsonykor elment a 
templomba, hogy lássa ki a boszor-
kány. Az ajtó mellé állt fel a kisszék-
re, hogy ne kelljen hátra nézni, mert 
abban az időben nem illett hátra néz-
ni, suttogni, későn menni. Átnézett a 
másik oldalra, hát mit látott, ott állt 
az ördög egy nagy bőrdarabbal, és 
arra írta fel azokat, akik hátra néztek. 
Olyan sokan voltak felírva, hogy már 
nem fért rá a névsor a bőrre, ezért 
megfogta a fogával, kezével, ráállt és 
nyújtotta, hogy legyen még hely. Így 
mesélte nagyapám.

Vecsei

Luca-napi szokások
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Mit jelent? Az advent szó az „adven-
tus Domini” latin kifejezésből származik, 
amelynek jelentése: az Úr eljövetele. Az 
ünnepi előkészületek időszaka ez, amely 
a hagyományok szerint a november 30-i 
András-naphoz legközelebb eső vasár-
nappal kezdődik. Kialakulása a 4. szá-
zadig nyúlik vissza. Advent első napján 
indul az egyházi év is. Kezdetét hagyo-
mányosan az éjféli harangszó jelezte. Az 
advent hetei alatt a vallásos emberek a 
Mária tiszteletére elmondott – „aranyos” 
vagy „angyali” jelzővel illetett – hajnali 
misére jártak (manapság is tartanak rorá-
tét, azaz hajnali misét advent idején), és 
szigorúan böjtölnek.

Gyertyák a koszorún. Mind a mai 
napig szinte minden keresztény ország-
ban készítenek adventi koszorút, amely-
nek négy gyertyáját az adventi hetek 
négy vasárnapján kell meggyújtani. Úgy 
tartják: a gyertya lángja Jézus fénye. A 
fehér gyertyák a tisztaságot szimboli-
zálják, a lilák a bűnbánatra figyelmez-
tetnek, a harmadik az „örömvasárnap” 
liturgikus színe a rózsaszín, amellyel az 
Úr eljövetelének közelségét ünnepeljük. 
A koszorút díszítő vörös és arany szala-
gok pedig magát az életet szimbolizálják. 
A legenda szerint az adventi koszorúk 
ősét 1839-ben Johann H. Wichem né-
met evangélikus lelkész készítette: Egy 

felfüggesztett szekér kerékre 23 gyertyát 
helyezett el, és minden nap meggyújtott 
egyet. A lángok száma a növekvő fényt, 
az éltető világosságot jelenti, amely a 
sötétség uralma után mindnyájunk szívét 
beragyogja.

A türelmetlen kisfiú. Az adven-
ti naptár szokása a múlt századforduló 
körül kezdődött: a legendák szerint egy 
német anyuka találta ki, aki a kisfiának 
készítette a 24 részre osztott kartonla-
pot, az ablakocskák mögött megbúvó 
édességekkel. A türelmetlen gyermek 
felnőve, vérbeli üzletemberként világ-
sikert aratott mamája ötletével, a piacra 
dobott gyorsan népszerűvé váló adventi 
naptárakkal.

Külföldön így szokás. Hajdan Ang-
liában a szegény asszonyok Jézusnak és 
Szűz Máriának beöltöztetett bábuval jár-
tak házról házra. A bábuk felmutatásáért 
kevéske aprópénzt, néhány pennyt vagy 
kisebb ajándékot kaptak, ha valaki ezt 
elmulasztotta, sok jóra nem számíthatott 
az új esztendőben. Franciaországban a 
gyerekek fáklyákkal vonultak ki a föl-
dekre és szénaboglyákat gyújtottak fel, 
hogy elűzzék a férgeket. Régi itáliai szo-
kás szerint a dudások Rómába mentek, 
hogy az Áldott Szűz oltáránál muzsikál-
janak. A pásztorok pedig a jászoloknál 
furulyaszóval köszöntötték az eljövendő 

Messiást.
Szentek név-

napja. Az adventi 
hónap szentjeinek 
névnapjához is kö-
tődnek tradíciók: 
december 4-én Bor-
bála napján a vázába 
gyümölcsfaágakat 
tettek, a rügyezésből a lányok kitalálták, 
mikor mennek férjhez. December 6-án 
Szent Miklós napján megjött a Mikulás, 
a szegényeket segítő myrai püspök rein-
karnációja. Luca-napkor neki kell fogni 
a székfaragásnak, hogy karácsonykor a 
szentmisén kiderüljön, ki boszorkány a 
faluban, mert az biztosan háttal ül majd 
az oltáriszentségnek és a szarva is kinő. 

Arany, ezüst, bronz. Meglepően 
régi hagyomány: a december 25-e előtti 
vasárnapot – advent negyedik vasárnap-
ja – aranynak, az azt megelőzőt ezüst-
nek, advent második vasárnapját pedig 
bronzvasárnapnak hívjuk. Eredetileg 
mindegyik nemes fém a hatalom, az erő 
és a gazdagság kifejezője volt. Kínában 
egyenesen úgy vélték, varázserejű élete-
lixír is készülhet belőlük. E hódolat kap-
csolódott össze az advent vallásos hagyo-
mányaival, és így váltak a vasárnapok a 
közeledő ünnepek fontos elemeivé.

Margó néni
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Adventi vasárnapok (Balázs-Piri Krisztina nyomán)

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) Bács-Kiskun megyei Betakarítás 
Koordinációs Bizottsága november 9.-én 
tartotta záró ülését Kecskeméten. A na-
pirendi pontok között szerepeltek az idei 
esztendőben kialakult megyei termésátla-
gok, felvásárlási árak, valamint szó esett 
a területalapú támogatások kifizetésének 
jelenlegi helyzetéről. Az ülést Gáspár Fe-
renc megyei elnök nyitotta meg, majd a 
bizottság a megyei adatokat tárgyalta át. 
Összességében elmondható, hogy az idei 
év szélsőséges időjárása miatt a vegetációs 
időszakban változatos nehézségek akadá-
lyozták a gazdákat. Aszályos évet tudha-
tunk magunk mögött, mely egyes esetek-
ben jelentős terméscsökkenést okozott. 
Az összesített adatok alapján elmondható, 
hogy Bács-Kiskun megyében a betakarí-
tási munkálatok befejeződtek, egyedül a 
cukorrépa betakarítása mutat 75%-os álla-
potot. A kukorica betakarítását hátráltatta 

az elmúlt időszak csapadékos időjárása. 
A megye déli részén lévő Bácskai, jobb 
adottságú területeken lettek kiemelkedő 
10-12 t/ha termésátlagok, azonban a me-
gyében 8,1 t/ha az átlagtermés. A betaka-
rított termés minősége jónak mondható, a 
csövek nagyok, szép nagy szeműek voltak. 
A napraforgó az idei évben nagyon szél-
sőséges minőségi és mennyiségi adatokat 
mutatott a különböző területeken. A me-
gyében 2,8 t/ha a jellemző termésátlag, 
azonban sajnos akadt olyan terület is, ahol 
a hektáronkénti mennyiség nem érte el az 
1 tonnát. A napraforgó felvásárlási ára az 
idei évben kiugróan magas lett. A Kunsági 
borvidéken a szüret javarészt befejeződött, 
már csak kisebb területeken lelhetünk tő-
kén maradt szőlőt. A terméshozam a bor-
vidéken átlagosan 9-10 t/ha körül alakult, 
amely a korábbi évekhez képest közepesen 
jónak számít. Tavalyi évhez viszonyítva az 
árak emelkedtek, kilónként 70-140 forint 

között mozognak kompenzációs felárral. 
A megyében az őszi vetések is befejeződ-
tek. Kezdetben a munkálatokat a száraz 
talaj megnehezítette, amely leginkább az 
őszi káposztarepcére volt negatív hatás-
sal. Sajnos akadnak olyan területek, ahol a 
kedvezőtlen viszonyok miatt a kelés igen 
gyengének mondható. A korábban elvetett 
gabonák szépen, egyöntetűen fejlődnek. 
Az ülés végén Madari Örs, a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának 
vezetője tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
az Egységes kérelmek előleg kifizetése 
október 16.-án megkezdődött. November 
5-ig 16.657 igénylő kapott SAPS vagy 
egyéb jogcímre előleget, amely a megyei 
igénylők 80%-a. Decemberben már a rész-
letkifizetések időszaka veszi kezdetét. Az 
alábbiakban megtekinthetőek a megyében 
jellemző elmúlt heti felvásárlási árak. 

Hétfőn tartotta záró ülését a Bács-Kiskun megyei 
Betakarítás Koordinációs Bizottság 
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Száz év – amely mintha
tegnap történt volna

Bizony, a közvélekedés szerint a na-
pilapok a mulandóság eszközei, a tegna-
pi napilap már érdektelen, mondják az 
újságírók is. Ám ha év végi visszatekin-
tésünket nem csak erre a leköszönő esz-
tendőre terjesztjük ki, hanem száz évre 
vissza, akkor meghökkenéssel észleljük, 
hogy a mindennapi élet eseményeiről 
szóló cikkek akár ma is íródhattak volna, 
hiszen a tollhegyre tűzött akkori közössé-
gi, szellemi, közlekedési problémák ma is 
jelenlévőnek tekinthetők … 

A magyar sors változatlansága? - kér-
dezhetnénk elnagyoltan. 

A Trianon évében, 1920-ban napvilá-
got látott, szentkirályi és környékbeli ki-
sebb hírekben tallóztuk példáinkat.  

1920. október 9-én, a HOMOK című 
kecskeméti lap (Politikai és közgazdasági 
napilap. A Kecskeméti Kisgazda és Föld-
műves Párt, a Gazdasági Egyesület és a 
Szőlősgazdák Egyesületének hivatalos 
közlönye) az akkor még tanyavilágként 
létező Szentkirálypuszta ügyében ilyen 
ötletet közölt: „…a puszta népének szel-
lemi műveltsége sehogysem akar és tud 
még a falu színvonalára sem emelkedni. 
Oka ennek a pusztai központok hiánya, 
amelyeknek megteremtéséhez nem elég 
az iskola, a templom, a vasútállomás, 
a malom és a korcsma. Faluk kellenek, 
amelyek közvéleményt képviselnek és 
összetartást teremtenek a szanaszét szórt 
tanyák népével; pap, tanító, jegyző, or-
vos és szülésznő, posta és bolt, kovács és 
bognár kellenek, amelyek szellemi kap-
csolatba és gazdasági érdekközösségbe 
vonják a környékben fekvő tanyák lakóit 
is.” (kiemelés tőlem: -bor-) Igen, a közsé-
geink számára ma is szép feladat a köz-
vélemény, azaz közös vélemény kialakí-
tása, s összetartás teremtése. A szellemi 
kapcsolat és a gazdasági érdekközösség 
óhajtása szintén beleférne napjainkba. 

Ugyancsak a nevezett lap 1920. szept-
ember 21-ei száma közölte „A gazdabe-
csület” című írást: 

„A szentkirályi ellenforradalom örök 
emlékű, történelmi képei merülnek fel 
most a törvény előtt, amelynek levereté-
se miatt vádlóként a gazdatársadalom áll. 
A nemzeti elismerés lobogói meghajol-
nak az egyszerű hősök előtt, akik az eke 
szarva mellől jönnek elő, hogy megmu-
tassák a haza védelmében kapott sebeik 
forradásait a törvényszék előtt. Amint ott 
szerény egyszerűséggel állanak a bírák 
előtt, akik a törvény erejével szereznek 

most elégtételt szenvedett sérelmeikért, 
látszik, hogy nehezükre esik a beszéd, a 
vád, amelyet támadóik ellen kell elmon-
daniok. Szerény egyszerűséggel, szinte 
szégyenkezve mondják el az eseménye-
ket, melynek hősei voltak és vért áldoztak 
a haza és a nemzeti lobogó védelmében. 
Elhozták magukkal két halottjukat: Csík 
János és Csorba János gazdákat, akiket a 
nemzetrombolókkal szemben vívott csa-
tában ölt meg a vörös golyó. Elhozták és 
megmutatták a vörös inkvizíció által ütött 
sebeik nyomait, amelyekkel sohasem 
kérkedtek, soha senkinek nem dicseked-
tek, hanem, amelyet lelkükbe zárva őriz-
tek, mint a hazájuk iránti szent kötelesség 
hiteles nyomait. A sok közül előállott egy 
egyszerű kisgazda tanú, Gyenes István. 
Elmondja, hogy őt hat vörös katona fog-
ta el. Ráparancsoltak, hogy mondja el, 
hogy kik voltak az ellenforradalomban 
résztvevő társai. Gyenes István hallga-
tott. Puskatussal verték, halállal fenye-
gették, hogy valljon. A gazda hallgatott. 
Kivezették az udvarra. Bekötötték a sze-
mét, letérdeltették. Vezényszó hallatszott, 
csattogtak és mellének irányultak a fegy-
verek. Újra kérdezték: »Akar-e vallani, 
vagy meghal!?« A gazda összeszorított 
ajkait nem hagyta el áruló hang. Eldör-
dült a sortűz, amely csak színleges volt. 
Füle mellett süvítettek el a golyók. Az a 
bekötött szemű hős, mint egy kőszobor, 
meg sem rezzent. Nem adta oda szavát és 
becsületét, még élete árán sem, mert egy-
szerű magyar gazda volt.

 Halotti csendben hangzottak a szavak 
és a hallgatókon a csodálat és tisztelet ih-
lete ült. A tiszta, munka-barázdás gazda 
homlokára babérkoszorút font az elisme-
rés. És a gazda nem kérkedett mellét dön-
getve a megérdemelt dicsőséggel, hanem 
vette egyszerű pörge kalapját és hangta-
lanul osont ki a teremből és ment oda, 
ahonnan ide szólították, az elhagyott me-
zei munkára. Most mégis akadnak egyes 
gyűlölködők, akik az ellenforradalmak és  
a nemzet hőseire - a gazdákra támadnak. 
Ezeket az egyszerű hősöket – a kisgazdá-
kat – hívják a zsidókkal kacérkodó, libe-
rális bitangoknak, azok, akik nem régen 
jöttek át a vörös táborból és most füröd-
nek a népszerűségben és álhazafiságban 
és mint egyedüli és igaz magyarok … ve-
rik a mellüket.” (kiemelés tőlem: -bor-) 

A nevezett lap egy szegedi esetet is hí-
rül adott, 1920 októberéből, eképpen: „Fel-
háborító eset történt Szegeden az október 
6-iki gyászünnepélyen. Mialatt Zadravecz 
tábori püspök és Sréter hadügyminiszter 

beszédét hallgatták és azután a Himnuszt 
elénekelték, a városi gimnázium nyol-
cadik osztályának tanulói közül Kovács 
(Krausz), Muth, Bach, Szántó és Bárdos 
kijelentették, hogy idegeik nem bírják a 
Himnuszt, ezt az unalmas cécót.” Az akko-
ri nyolcadikos gimnazisták az érettségiző 
osztályt jelentették. Milyen érdekes, ma is 
sokan adnak hangot abbéli véleményük-
nek, hogy a magyar Himnusz unalmas és 
ásatag, korszerűtlen és kirekesztő… 

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy 
csak napjainkban zajlik háború az ország-
utakon és a városi utakon, de úgy látszik, 
száz éve is hasonló volt a helyzet, amint a 
nevezett lap 1920 októberi és decemberi 
közlekedési híreit olvassuk Kecskemét-
ről. Csak akkoriban lovas kocsikról áradt 
az agresszió… 

„Gondatlan és gyors hajtás. B. Sörös 
Ferencné a délelőtti időközben a Széché-
nyi téren gyorsan és gondtalanul hajtott 
és magát a posztoló rendőrt is majdnem 
elütötte. Midőn a rendőr igazolásra szólí-
totta fel, hamis nevet mondott be, hogy a 
hatóságot félrevezesse.”

 „Összeütközés. Józsa Mihályné 
szeptember 30-án délután 6 órakor az 
izsáki úton lassú lépésben hajtatott egy-
fogatú szekerén a város felé, midőn a háta 
mögött Hurkecz Mihály Kaszap-utcai ló-
kupec 3 fogatú szekere, mely a leggyor-
sabb vágtában közeledett, rosszhajtás 
következtében nekiment Józsáné szekeré-
nek és összeakadtak. Józsáné szekerének 
lőcse, sárhányója és más kisebb rész ös-
szetört, Hurkecz azonkívül Józsáné lovát 
is összeverte ostorával és durva szavakkal 
szidalmazta Józsánét. Az odasiető Szabó 
László rendőr bátorságának és hidegvéré-
nek megőrzésével megkapta az ágaskodó 
lovak zabláját és megfékezte őket. Hur-
kecz rákiáltott, hogy hagyja el a lovakat, 
mert végig vág rajta….”

„Lackó János csongrádi utcai lakos 
széles jókedvében kocsijával fel- és le-
nyargalászott a csongrádiutca útvonalán, 
amivel a járókelők testi épségét veszé-
lyeztette.”

Az utóbbi száz évünk akár mondha-
tó, némi felszínességgel olyannak, mint a 
divat. Örök változatlanság: rút a szép és 
szép a rút…

Kitartó olvasóink érdeklődését kö-
szönve, felháborodását méltányolva; 
erre az évre elköszön,  bizakodó és hely-
történeti érdekességekben bővelkedő új 
esztendőt kíván a „közös vélekedés” re-
ményében:

--bor--



Szeretettel közlöm az előttünk 
álló időszak liturgikus esemé-
nyeit.

A feltámadás évi ünneplése 
után legfontosabbnak tartja az 
Egyház, hogy megemlékezzék 
Urunk születéséről és első bemu-
tatkozásairól. Ez történik a ka-
rácsonyi időszakban (ESZ, 32.). 
December 24-én éjféli misét ter-
vezek bemutatni 24.00-tól. 

December 25-én, reggel 8.30-
kor kezdődik a Karácsony ünnepi 
szentmise. Teljes búcsút nyerhet 
az a hívő, aki a pápa Urbi et Orbi 
áldását áhítattal fogadja, akkor 
is, ha fizikailag nincs jelen, de 
a szertartást televízión, vagy rá-
dión, vagy világhálón keresztül 
áhítattal követte.

December 27-e a Szent Csa-
lád: Jézus, Mária és József ünne-
pe. Ezen alkalommal megáldom a 
családokat és hirdetek szeretettel 
bormegáldást. Akinek van saját 
készítésű bora, esetleg gyűjtő, az 
oltár előtti asztalon elhelyezheti 
azt és az áldást, ill. a szentmisét 
követően a templomkertben le-
hetőség lesz borkóstolásra.

December 31-én év végi há-
laadást végzünk. Teljes búcsút 
nyerhet az év utolsó napján az a 
hívő, aki templomban vagy ká-
polnában áhítattal részt vesz a Te 
Deum ünnepélyes éneklésében 
vagy elmondásában hálaadásul 
az esztendőben kapott jótétemé-
nyekért.

Január 1-e Szűz Mária, Isten 
Anyja Főünnepe, mely Paran-
csolt ünnep, egyben a Béke vi-
lágnapja. Teljes búcsút nyerhet 
az a hívő, aki templomban vagy 
kápolnában áhítattal részt vesz a 
Veni Creator himnusz ünnepélyes 
éneklésében vagy elmondásában 
az év első napján, Isten segítsé-
gét kérve az esztendőre.

Január 6-a Urunk Megjelené-
se Főünnepe, másik nevén Víz-
kereszt, mely szintén Parancsolt 
ünnep. Ezen a napon végezzük a 
hagyományos vízszentelést.

Minden dátum egyelőre csak 
tájékoztató jellegű, tekintettel 
arra, hogy rövid idő alatt sok 
minden változhat.  

Mit kíván tőlünk az Isten? 
Konkrétan? Szeretne elvezet-
ni magához, ezért lett emberré. 
Krisztus példát adott arra, ho-
gyan kell szolgálni, hiszen végül 
is ez volna mindannyiunk életé-
nek az értelme: Isten szolgálata 
itt a földön, úgy, ahogy csak tud-
juk, a saját életkörülményeink, 
személyiségünk, lehetőségeink 
határain belül. 

Van úgy, hogy muszáj látni 
az embereket, a valóságot. Sok a 
különbség köztünk a világon. Ezt 
az emberiséget akarja megváltani 
az Isten. Mondhatta volna, hogy 
ha egyszer bűnbe estél, akkor idd 
is meg a levét! De nem mondta. 
Nem engedett át a Gonosz Lé-

leknek, mert minden ember Isten 
képmása. 

Megfigyelhetjük, hogyan nézik 
az emberek ezt a földet, az Istent, 
önmagukat, hogy hogyan esnek 
bűnbe és hogyan mennek a po-
kolba…szabad akaratuk szerint. 
Meghallgathatjuk, ahogyan az 
emberek beszélnek, esküdöznek, 
káromkodnak, hazudnak. Meg-
nézhetjük, hogy mit művelnek az 
emberek, hogyan bántják egymást, 
vagy magukat, hogyan gyűlölköd-
nek, háborúznak – és így hajtja 
őket örök kárhozatba a Sátán. 

Mária alázatos és hálás volt 
a megbízatása miatt. Az Isten 
parancsba is adhatta volna, de 
inkább várta az emberi hozzájá-
rulást. Az Isten csak felajánlja a 
lehetőségeket, a döntés a miénk. 
Az üdvösségre szükséges ke-
gyelmet mind megkapjuk. Úgy 
is mondhatom, hogy ad az Úr 
nekünk motort is és benzint is, 
hogy eljussunk hozzá. De ha el-
kezdek tekeregni és össze-vissza 
ténfergek, akkor elfogy a benzin 
és nem jutok oda. 

Kívánom mindenkinek, hogy 
döntés helyzetben jól döntsön, és 
szép ünnepet ülhessen! Ami volt, 
az már a múlt és muszáj lesz elő-
re néznünk.

Legyen áldott ünnepük és na-
gyon boldog új esztendőt kívá-
nok kedves felebarátaimnak!

Szeretettel: Molnár Zsolt
plébános
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KATOLIKUS éLET

Kedves Testvérek!
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Adventi gondolat
Valaki jön - de te nem veszed észre!
Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol!
Valaki kopog nálad - de te átalszod látogatását!
Valaki belép hozzád - de te házon kívül vagy!
Valaki nálad lakik - de te kidobod őt!
Valaki feltárulkozik - de te a szavába vágsz!
Valaki vár rád - de te hátat fordítasz neki!
Valaki segítséget kér - de te megkeményíted szívedet!
Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt!
Valaki végtelenül ráér - de veled sosem lehet beszélni.
Valaki nyugalmat hoz - de te szétszórt vagy!
Valaki jön - de te csak magadat látod!
Amíg csak jön - mindig megváltozhatsz!

A büszkeségről...
Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet, 
de Ő azt mondta: NEM!
Azt mondta, hogy a büszkeséget nem Ő veszi el, ha-
nem nekem kell feladnom azt.
Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, 
de Ő azt mondta: NEM!
Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellék-
terméke, amit nem kapni, hanem megszerezni kell.
Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot, 
de Ő azt mondta: NEM!
Azt mondta, csak áldását adhatja, a boldogság rajtam 
múlik.
Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, 
de Ő azt mondta: NEM!
A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól és közelebb 
visz Hozzá.
Kértem Istent, hogy adjon lelki fejlődést, 
de Ő azt mondta: NEM!
Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de hajlan-
dó megmetszeni, hogy gyümölcsöt hozzak.
Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni, 
úgy, ahogyan Ő szeret engem.
Erre azt felelte: látom már kezded érteni.
Kértem erőt...

És Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek.
Kértem bölcsességet...
És Isten adott problémákat, hogy megoldjam azokat.
Kértem bátorságot,
És Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat.
Kértem adjon szeretetet...
És Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek 
rajtuk.
Kértem kegyelmet... És Isten adott lehetőségeket.
Semmit sem kaptam, amit akartam és mégis megkap-
tam mindent, amire szükségem volt!

Híreink

Szentkirályon, megyénkben és környékünkön még 
mindig igen magas a fertőzések száma és nem látható 
igazán csökkenés az esetszámokban, gyülekezetünk 
vezetése nem látja indokoltnak változtatni, döntésünk 
alapján december 13-án is csak online Istentiszte-
letünk lesz. Mi is azt szeretnénk, hogy minél előbb 
megnyithassuk az ajtókat, de ezt csak akkor tesszük 
meg, ha csökken a fertőzésveszély. Most az első: gyü-
lekezeti tagjaink biztonsága!

December 20-án Advent 4. vasárnapján már 
szeretnénk személyesen tartani Istentiszteletet és 
Karácsonykor is. De még megvizsgáljuk majd a le-
hetőségeket, kérjük, figyeljék a megszokott felüle-
teket, interneten adunk tájékoztatást, ahol az online 
igehirdetések is követhetőek.

Szeretetteljes és áldott adventi és karácsonyi 
ünnepeket kívánok a szentkirályi református gyü-
lekezet nevében! Szeretettel hívjuk ünnepi alkal-
mainkra!

Szeretettel és örömmel vesszük, ha támogatja gyü-
lekezetünk életét, szolgálatát, létét, fejlődését. Na-
gyon köszönjük eddigi adományaikat, és az egyház-
fenntartói járulékok befizetését!
Nagyon remélem, hogy találkozunk!

Szeretettel: 
Balázs Hajnalka - lelkipásztor

REFORMÁTUS éLET

„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek ne-
veznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.”  Máté 1,23.



Rodics Katalin / Greenpeace Magyar-
ország
 2020. december 4.

Ahhoz, hogy a Föld jelenlegi élő 
rendszereit és ezen alapuló civilizá-
ciónkat, az emberiséget meg tudjuk 
menteni, a világnak az elkövetkező 
10-15 évben két egymással szorosan 
összefüggő válsággal kell megküzde-
nie: az ökológiai- és a klímaválsággal. 
Mára már mindenki számára nyilván-
való tény, hogy mindkét vészhelyzetet 
a fenntarthatatlan, pazarló, a termé-
szetet kizsigerelő emberi tevékeny-
ség okozta (IPPC és IPBES-jelentés). 
Ebből az következik, hogy csak ak-
kor remélhetünk változást, ha ezeket 
a pusztító gyakorlatokat sürgősen és 
alapjaiban átalakítjuk. Ehhez elenged-
hetetlen, hogy az összes ágazat, min-
den döntéshozatali folyamatában az 
élővilág és a klíma védelme fő szem-
pontként szerepeljen. Magyarország 
élővilága rendkívül gazdag. Elsősor-
ban kis kiterjedésű, mozaikos élőhe-
lyek alkotják, amelyekben sok olyan 
faj él, amely sehol máshol a világban 
nem fordul elő. Ugyanakkor már év-
tizedek óta ismert tény, hogy Magyar-
ország a klímaváltozás szempontjából 
Európa legsérülékenyebb régiójának 
része, így a globális felmelegedés kü-
lönösen sújtja. Ezt bizonyítja, hogy a 
korábban 2050-re jósolt, a 100 évvel 
ezelőtti éves középhőmérséklethez 
képest, 1,4-1,9 fokos emelkedést már 
2010-ra elértük. A felmelegedés mel-
lett a másik legaggasztóbb változás 
az éves csapadékmennyiség jelentős 
csökkenése. Egyre gyakoribb és sú-
lyosan aszályos időszakokra számítha-
tunk, enyhébb telekre és egyre kiszá-
míthatatlanabb időjárásra. Az általános 
szárazodás mellett rendszeresen kiala-
kuló viharokra, és időnként lezúduló, 
özönvízszerű esőzésekre is. Ha nem 
történik gyors és hatékony változtatás 
a hazai víz-, mező- és erdőgazdálko-
dásban, akkor 2050-re az ország közel 
kétharmada száraz sztyeppévé válhat, 
olyanná, mint például Törökország 
száraz területei. Nemcsak a fenyők 
tűnnek el, hanem bükköseink, és a 
gyertyános tölgyeseink is, egyedül a 
szárazságot jobban tűrő tölgyeseink 

maradnak majd meg az ország északi 
és nyugati vékony sávjában. Nemhogy 
kukoricát és egyéb táplálékainkat je-
lentő növényeket nem fogunk tudni 
termelni, de még a legeltetés is két-
ségessé válik a nyári aszályos idősza-
kokban, amennyiben az előrejelzések 
szerint alakul a helyzet a Kárpát-me-
dencében. Ha eltűnnek az erdeink, 
velük veszítjük el a bennük élő összes 
állatot és növényt is: a hűvös erdőket 
szerető csodás kis ökörszemet, har-
kályaink jó részét, a szépséges, bíbor 
tollú süvöltőt, a csízeket. De eltűnnek 
más különleges lények is, mint például 
az egyik legimpozánsabb bogarunk, a 
havasi cincér is. És a sort még soká-
ig folytathatnánk. Az egyre kevesebb 
csapadék mellett kiszáradnak vizes 
élőhelyeink is, és magukkal viszik az 
általuk éltetett fajokat: vízi madarain-
kat, a hüllőinket, kétéltűinket, például 
az ékszer szépségű zöld kis levelibé-
kát. A hűvös, nyirkos erdeinkben élő 
foltos szalamandrát se láthatjuk majd 
többé, ha sürgősen nem cselekszünk. 
Vizeink eltűnése miatt súlyos bajban 
lesznek a Kárpát-medencén átvonuló, 
itt táplálkozó madarak is: a vadludak, 
a darvak és a parti madarak tömegei. 
De nézzünk egy kicsit a kevésbé is-
mert fajok felé is. A ma ismert fajok 
több mint háromnegyede gerinctelen 
állat, többségük rovar és más ízeltlá-
bú. Létük alapvetően meghatározza a 
természetes és a mezőgazdasági terü-
letek működését. Ezeket is súlyosan 
érinti majd a klímaváltozás. A szélső-
séges éghajlati ingadozások például a 
növények virágzását kiszámíthatatlan-
ná teszik, amihez a lepkék és más be-
porzásban részt vevő rovarok nehezen 
tudnak alkalmazkodni. Így nem csak 
ők maradnak táplálék nélkül, de elma-
rad a megtermékenyítés és a termés 
is.

Sok faj eltűnhet. A természet azon-
ban nem hagy üres foltokat. Jön he-
lyettük majd más, délebbről, olyanok, 
amelyek jobban tűrik a meleget és a 
szárazságot is. De azt a sokszínűséget, 
ami ma hazánkat jellemzi, elveszítjük. 
A délről érkező fajok között lesznek, 
és már vannak is olyanok, amelyek 
új gondokat okoznak, és amelyekre 
sem mi, emberek, sem az itteni élő-

világ nincs felkészülve, nincs a kár-
tételükkel szemben ellenszerünk.A 
klímaváltozás hatására hazánkban az 
elmúlt évtizedekben több olyan rovar-
faj is megjelent, amelyek jelentős kárt 
okoznak őshonos vadon élő növénye-
inkben, erdeinkben, valamint a mező-
gazdasági haszonnövényeinkben is. 
Ilyen például a gyapjas lepke, amely 
a felmelegedés hatására érte el hazán-
kat is, és a mérsékelt övi lombos erdők 
egyik legjelentősebb károsítója. De 
jönnek például a Dengue-lázat, a ma-
láriát, a nyugat-nílusi vírust terjesztő 
szúnyogok. Ezek közül a betegségeket 
terjesztő fajok közül sok olyan van, 
amelyek nem csak az emberre nézve 
veszélyesek, hanem az itt őshonos ál-
latokra is. A nyugat-nílusi láz például 
majdnem kipusztította a hazai héjaál-
lományt. Ha össze akarjuk foglalni, 
hogy mi fog történni, ha nem lépünk 
fel határozottan a klímaváltozás meg-
fékezése ellen, akkor a következő kép 
rajzolódik ki a jövőnkről: egy kiszára-
dó, helyenként már elsivatagosodó or-
szág, amely nem fogja tudni táplálék-
kal ellátni lakosságát. Importálnunk 
kell majd valahonnan (de honnan?) a 
táplálékunkat jelentő gabonát és más 
alapvető élelmiszereket. Ha Magyar-
ország kormánya nem támogatja az 
Európai Unió klímacéljait, akkor pon-
tosan ebbe az irányba viszi a most még 
mindig termékeny országunkat. Pedig 
Magyarország különlegesen kedvező 
adottságaival, termékeny talajával, vi-
zeivel és klímájával nem csak minket, 
de Európa más országait is el tudná 
látni terményeivel, mint ahogy valaha 
tette. Nyilván nem ezt akarjuk. És ezt 
nem is hagyhatjuk! Mindent meg kell 
tennünk azért, hogy ezt a tragikus jövő-
képet megváltoztassuk! Ma még erre 
van módunk. Csak jó irányba kell for-
dítanunk a kormányzást. Ennek fontos 
eszköze, iránymutatója lesz, a hazai 
biodiverzitás stratégia kidolgozása, a 
közösen elfogadott EU stratégia 2030-
ig kijelölt céljainak a hazai gyakor-
latba való átültetésével. Most van az 
évtizedekig tartó nehéz tárgyalásokkal 
megalkotott Párizsi Klímaegyezmény 
5. évfordulója és ezekben a napokban 
dönt az Európa Tanács az unió 2030-as 
klímavédelmi céljairól is.
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A klímaválság hatása a hazai élővilágra
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Iskolánk alsó tagozatos tanulói számára mesemondó 
versenyt hirdettünk. Nagy örömünkre, sok kisgyermek 
vállalta a megmérettetést novemberben. Ebben a tanévben 
minden évfolyam külön-külön, csak osztálytermen belül 
versenyezhetett. Az osztálytermekben viszont igazi mesés 
varázslatot élhettünk át a szebbnél szebb magyar népmese 
meghallgatásakor.  

A zsűri tagjai a mesehallgató osztálytársak voltak, a zsűri 
elnöke pedig a tanító néni.  Az értékelésnél több szempont 
is döntő szerepet kapott. A gyermek olyan mesét válasszon, 
ami korához, a világról szerzett tapasztalatához, élményei-
hez, személyiségéhez, hangszínéhez, beszéd és mesemon-
dó stílusához illik. A többszereplős meséknél felismerhetők 
legyenek a szereplők külön-külön is. A tiszta artikuláció, a 
természetes beszédritmus és hanglejtés, valamint a közön-
séggel való kontaktus, kapcsolattartás. 

MESEMONDÓ VERSENY 

Mesemondók: 

1. osztály: Kókai-Szabó Péter, Kucsár Zoé, Susa Karina, 
Kovács Réka, Orosz Máté, Csősz Vivien, Balatonfüredi 
József, Bartucz Dávid

2. osztály: Benke Mári, Varga Szabolcs, Fábián Daniel-
la, Sebők Renáta, Csontos Csenge, Kis Sára, Körtvélyesi 
Hanna, Bimbó András, Susa Patrik, Trencsényi Sámuel 
és Korponai Balázs
I. helyezett Benke Mári „A prücsök krajcárkája”. II. helye-
zett Varga Szabolcs „Mese a falánk tyúkocskáról”. III. he-
lyezett Fábián Daniella „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” 
c. mesével.

3. osztály: Bartucz Róbert, Búza Krisztián, Hegedűs 
Zília, Horváth Kitti, Kalányos Regina, Kovács Panni, 
Pápai Virág, Szakáll Dóra.
I. helyezett Szakáll Dóra „A bolhabőrcipő”. II. helyezett 
Pápai Virág „Koplaló Mátyás. III. helyezett Bartucz Róbert 
„A nyúl” c. mesével.

4. osztály: Dobi Leila, Fábián Johanna, Gyurika Lili, 
Kóté László, Pálfi Pálma, Sáránszki Anikó, Szakáll Sza-
bolcs, Trencsényi Anna.
I. helyezett Pálfi Pálma „Péter és Pál”. II. helyezett Fábi-
án Johanna „Az időjós szamár”. III. helyezett Dobi Leila 
„A bugyuta ember” és Gyurika Lili „Mátyás és az anyó” c. 
mesével.

Gratulálunk minden mesemondónak! Köszönjük a szü-
lők felkészítő munkáját!

Mesemondó versenyünknek folytatása is lesz, mert a 
Kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár a szokásostól 
eltérő formában, de újra meghirdette a mesemondó gyere-
kek városi találkozóját, amelyre iskolánk mesemondói kö-
zül is jelentkeztek néhányan. Novembertől Meseországba 
költözhetett minden olyan gyerek, aki megtanult és maxi-
mum 5 percben elmond egy magyar népmesét. Meseország 
Királya három mesebeli próba kiállása után a legügyesebb 
mesemondóknak adományozza a kacsalábon forgó kastély 
címeit és rangjait. Az első próba teljesítéséhez online for-
mában várják a meséket, melyeket december 12-ig kell el-
küldenünk. Sok sikert kívánunk a mesemondóknak!

Takácsné Kis Márta
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Elfogadta a parlament az őstermelői, családi
gazdasági rendszer és az agráradózás reformját

A Parlament 2020. november 17-én 
174 igen szavazattal, 6 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által 
kezdeményezett, az Agrárminisztérium-
mal, a Pénzügyminisztériummal és az 
Igazságügyi Minisztériummal közösen 
kidolgozott törvénytervezetet, amely új 
alapokra helyezi a mezőgazdasági mű-
ködési formákat, megreformálja a csa-
ládi gazdaságokat, egyszerűsíti, és az 
eddiginél is kedvezőbbé teszi az adózási 
rendszert. A törvény 2021. január 1-jén 
lép hatályba. Jövő évtől három szerve-
zeti forma mentén alakul a családi gaz-
daságok szabályozása. Ezek az ősterme-
lők, az őstermelők családi gazdaságai 
(ŐCSG) és a családi mezőgazdasági tár-
saságok (CSMT).

őstermelők
Kibővül az őstermelők tevékenységi 

köre, összhangban a földforgalmi tör-
vényben meghatározott mező-, erdőgaz-
dasági és kiegészítő tevékenységekkel. 
Az ezekből származó bevétel a teljes ős-
termelői bevétel 25%-át teheti ki. Évi 600 
ezer forintról az éves minimálbér felére, 
megközelítőleg 1 millió forintra nő azon 
értékhatár, amelyet el nem érő éves be-
vétel esetén a mezőgazdasági őstermelő-
nek nem kell jövedelmet megállapítania, 
azaz nem kell személyi jövedelemadó 
bevallást készítenie. Ezen értékhatáron 
felül az őstermelők kétféle adózás – az 
átalányadózás és a tételes költségelszá-
molás – közül választhatnak. Átalány-
adózás esetén az eddigi 8 millió forintos 

kvázi adómentes határ az éves minimál-
bér ötszörösére, megközelítőleg 10 mil-
lió forintra nő. A következő lépcsőfok 
ennek a kétszerese, a jelenlegi minimál-
bérrel számolva körülbelül 20 millió fo-
rint – eddig van lehetőség kedvezményes 
átalányadózásra. Ennél nagyobb árbevé-
telnél már tételes költségelszámolásra 
kell áttérni. Kedvező változás, hogy az 
adómentes sáv átlépése esetén csak az 
afeletti összegre vetítve kell megfizetni 
az adót. Az őstermelői tevékenységgel 
összefüggésben folyósított támogatások 
nem minősülnek bevételnek, azok adó-
mentessé válnak. A kistermelői rendelet 
hatálya alatt tevékenykedők is részesül-
hetnek az őstermelők számára nyújtott 
kedvezményekből. Esetükben ősterme-
lői (nem kiegészítő) tevékenységnek 
minősül a termékfeldolgozás – így nem 
számít majd bele a 25%-os bevételi kor-
látba –, ha saját maga dolgozza fel a saját 
gazdaságában előállított alapanyagot, és 
az a kistermelői rendeletben szabályo-
zott mennyiséget nem haladja meg. 

őstermelők családi gazdasága 
(őCSG)

A jelenlegi közös őstermelői tevé-
kenység és a családi gazdaság egyesített 
formája az őstermelők családi gazdasága, 
jövő évtől ez a működési forma áll ren-
delkezésre a közösen tevékenykedő hoz-
zátartozók számára. Adózásuk az őster-
melőknél megszabott értéket többszörözi 
a résztvevők számával, a kedvezményes 
adózás felső értékhatára viszont nem 
haladhatná meg a 4 személyre számított 

összeget, tehát jelenleg a megközelítőleg  
80 millió forintot. 

Családi mezőgazdasági társaság
(CSMT)

Új minősítő kategória jön létre a tár-
sasági formában működő gazdaságok 
számára. A minősítést azon gazdasági 
társaság, szövetkezet, vagy erdőbirto-
kossági társulat kaphatja meg, aminek 
tagjai egymással hozzátartozói lánco-
latban állnak, valamint kizárólag mező-, 
erdőgazdasági és kiegészítő tevékenysé-
get folytatnak. A minősítést a NAK-nál 
kell majd kérelmezni. A CSMT-k tagjai 
számára a termőföld-adásvételeknél és 
-haszonbérleteknél kedvező elővásár-
lási, illetve előhaszonbérleti lehetőség 
biztosított. A gazdasági társaságokból 
– függetlenül attól, hogy rendelkeznek-
e CSMT-minősítéssel vagy sem – adó-
fizetés kötelezettsége nélkül kivehető a 
normatív támogatásként kapott összeg, a 
saját földért kapott bérleti díj, és a társa-
ság által legalább 15 évig használt föld 
vételára vagy tőketörlesztése. Az ilyen 
módon mentesített jövedelem ugyan-
azon gazdaság esetén adóévenként nem 
haladhatja meg az 50 millió forintot. Az 
egyes működési formákról és adózásuk-
ról bővebb információ a NAK portálján 
(nak.hu) érhető el. A NAK online ren-
dezvényekkel, emellett a közeljövőben 
kiadvánnyal, külön honlappal, videók-
kal, kalkulátorral segíti tagjai tájékozó-
dását, eligazodását, hogy megtalálják a 
számukra legkedvezőbb működési for-
mát. 

2020-ban a Dávid Naptár előrejelzé-
sei eddig szinte maradéktalanul beigazo-
lódtak, érdemes tehát megnézni, hogy 
mit jósol az ősz végére, valamint a 2020-
ról 2021-re áthúzódó télre. November 
21-ére jósolja az első nagyobb fagyot, 
hóra pedig december 6-án és az azt kö-
vetkező napokban számíthatunk először.

December közepén rövid időre egy 
kicsit felmelegszik az idő. December 
17-ére jelentős mennyiségű havat vár 
a naptár, ezt követően pedig viharos és 
igen hűvös hideg időjárás következhet. 

27-étől napokig havazik, december 30-
án és szilveszterkor viszont az időjárás 
egy kicsit enyhül majd.

Január 6-ától lényegében egész hó-
napra marad az erős fagy, és többször 
előfordul intenzív hóesés. Februárra 
sem enyhül az éveken keresztül olyan-
nyira várt, de ebben a mennyiségben 
már valószínűleg a legtöbbek számára 
zavaró hó, az intenzív fagy és a szele-
sebb napok váltják egymást.

Február közepére végre megenyhül 
az idő, de sajnos ezután még mindig 

visszatér a hó, és a fagy is marad feb-
ruár végéig.

A jóslat kellemetlen üzenete, hogy 
márciusban nem érkezik meg a korai 
tavasz, hanem még mindig kitart a téli 
időjárás, és még a hónap közepén is a 
fagy és a szél uralja a mindennapokat. 
Március második felében is előfordul-
hat még szélvihar és hó, március 21-e 
után viszont végre beköszönt a tavasz. 
MAJD MEGLÁTJUK. (A cikk az in-
ternetről ollózva.)

-szerk- 

ELHOZTUK A NAGY DÁVID NAPTÁRT 2020-2021 TELéRE:
Nem repesünk az örömtől, kemény, amit jósol!



Kürtőskalács muffin
Elkészítés: 40 perc
Hozzávalók: 3 bögre liszt, 1 bögre cukor, 
2 tojás, 30 g vaníliás cukor, ½ bögre ét-
olaj, ¼ bögre tej, ízlés szerint fahéj, íz-
lés szerint kókusz, 5 dkg vaj, 1 csomag 
sütőpor.
1. Összeállítom a muffin tésztáját. A 
tojást a cukorral és 1 csomag vaníliás 
cukorral habosra keverem. Hozzáadom 
a tejet, olajat, lisztet, sütőport és jól ös-
szekeverem.

2. 180 Co–ra előmelegített 
sütőbe rakom kb. fél óra alatt 
szép barnára sütöm. Ha kész 
kicsit hagyom hűlni. A vajat 
felolvasztom és összekeve-
rem a vaníliás cukrot a fahéjjal és kb. 3 
ek cukorral. Aztán a kókuszt keverem 
össze a vaníliás cukorral és szintén kb. 
3 ek cukorral. 
3. Megkenem a muffinok tetejét a vajjal 
és beleforgatom a cukros ízes keverék-
be.

Született: Körmendi Lizi 
2020. 11. 04. anyja neve: 
Li Jennifer, Bot Szidónia 

Jázmin 2020. 11. 06. anyja neve: 
Szász Szidónia, Gulyás Gergő 2020. 
11. 11. anyja neve: Vári Edit, Vas 
Ágoston Lajos 2020. 11. 12. anyja 
neve: Vas Réka.

Házasságot kötött: Vö-
rös Viktória és Papp Attila 
2020. 11. 14.

Elhalálozott: Tohai Istvánné 
élt 84 évet szül. név: Kara Sára, 

Dobi Mihály élt 69 évet, Biczó Fe-
renc élt 53 évet, Ádám Ilona élt 81 
évet, Suhari-Nagy Károly Gergelyné 
élt 81 évet szül. név: Festő-Hegedűs 
Ilona, Danka Lászlóné élt 76 évet 
szül. név: Gulyás Katalin.

2020. december                            SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                11. oldal

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek

Összességében a 2019. évi novem-
ber egy kicsivel kellemesebb volt az 
ideinél. Noha nem panaszkodhatunk a 
mögöttünk hagyottra sem. Az első két 
hét elején 10 C, míg a vége felé 7 C kö-
rüli fokokat mérhettünk a kora délutáni 
időszakokban. Gyakorlatilag csak 7-e 
körül volt 1-2 nap, amikor enyhe fagy 
volt talajszinten. Szinte ismétlődött a hó-
nap második fele nappali hőmérsékletet 
illetően. Viszont megjelentek az enyhe 
hajnali fagyok még 2 méter magasság-
ban is. November az év legködösebb hó-
napja. Csak néhány alkalommal fordult 
elő, akkor is nappal feloszlott. A hőérzet, 
főleg a borult, szitálós napokon alacso-
nyabb volt a valós értékeknél. Az északi 
országokból érkező varjak a hónap ele-

jén jelentek meg, látszatra létszámuk el-
maradt a korábbi évekhez képest. 

Csapadék viszonyok: 1-én 6,8 mm, 
4-én 6,3 mm, 11-én 1,2 mm, 19-én 3,6 
mm, 20-án 2,6 mm, 27-én 1,1 mm, 28-án 
0,2 mm. Összesen: 21,8 mm. A sokévi 
átlag: 34 mm. 

Ilyen volt az idő: 1925. december 1-
én Jászberényben -22C. Szombathelyen 
1939. december 1-én 18 C fok meleg volt. 
December 15-én 1902-ben Debrecenben 
-26,2 C hideg volt. Kisbéren 1989-ben 
19 C meleg volt. Ami szomorú, hogy a 
talajvíz szint soha nem mért mélységre 
süllyedt. 2019. december 1-én 290 cm 
volt a rendszeresen mért kútban, ebben 
az évben 4 méterre apadt.

-Vecsei-

November 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) 
eladó a Kincses dűlőben. Tel.: 30/336-
3203. 

* Villanybojlere mikor volt tisztítva? 
Ha 3 évnél régebben, szíveskedjen ke-
resni! Ugyanitt 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

ŰR kutatás
Sikeresen leszállt a Holdra kedden a 

Csang’o-5 kínai űrszonda – jelentette be 
a kínai nemzeti űrügynökség. A szondát 
november 23-án indították útnak azzal 
a céllal, hogy kőzetmintákat gyűjtsön, 
amelyek segíthetik a tudósokat az égi-
test eredetének és kialakulásának meg-
értésében. A kínai űrkutatók mintegy 
2-4 kilogrammnyi kőzetmintát akarnak 
gyűjteni az Oceanus Procellarum (Viha-
rok óceánja) nevű nagykiterjedésű láva-
mezőn.

A Csang’o-5 az eddigi legnagyobb 
kínai űrszonda. Leszállóegysége fog 
lyukat fúrni a Hold felszínébe, és robot-
karjával kőzet- és talajmintákat gyűjt. 
Ezeket a felszállóegység veszi át, amely 
majd dokkol a Hold körüli pályán kerin-
gő visszatérő modullal.           -szerk-

Tisztelt tanyagondnokok!
Nagyon szépen köszönjük ál-
dozatkész, segítő munkájukat. 
Boldog Karácsonyi ünnepeket 
kívánunk Nektek és családo-
toknak, a tanyasi lakosok ne-
vében: Sándorné Kati, és férje 
István.



Mikulás az iskolában

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

Megnyílt az Aranyhomok
Portéka Online Adventi Vásár 

Karácsonykor is vásároljunk helyi
kistermelőktől, kézművesektől! 

A pandémia időszakában a karácsonyi vásárok meghiú-
sulnak, ezért szeretné az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület kezdeményezésével a kézműveseket és gazdákat 
segíteni abban, hogy termékeikkel piachoz jussanak. Bíz-
nak abban, hogy kampányuk révén sok szép térségi kéz-
műves termék kerül idén a karácsonyfák alá és kistermelői 
élelmiszer a karácsonyi asztalra.

A készülődés, a bevásárlás idén másként alakul, az üzle-
tek forgataga, most az online térbe szorul. Az Aranyhomok 
Portéka Online Adventi Vásár néven indított facebook ol-
daluk segítségével a vásárlók közvetlenül tudnak vásárol-
ni a térségi kistermelőktől, kézművesektől a folyamatosan 
bővülő kínálatból. Kézművesek és kistermelők ingyenesen 
csatlakozhatnak a csoporthoz portékáikkal árusítás céljá-
ból. 

Arra kérik a tudatos vásárlókat, hogy Kecskemét és 
térsége kistermelőit, kézműveseit támogassák azzal, hogy 
tőlük vásárolnak karácsonyi ajándékot szeretteiknek, mun-
katársaiknak, üzletfeleiknek! 

A bizonytalankodók dolgát is szeretnék megkönnyíte-
ni. Az Egyesület összeállított néhány Aranyhomok Portéka 
ajándékcsomagot válogatott, kiváló minőségű, Kecskemét 
és környéki kézműves kincsekkel, finomságokkal megtölt-
ve. A kosarakban, fadobozokban összeállított ajándékválo-
gatások egyedi feliratokkal is kérhetők. 

Bővebben a facebook Aranyhomok Portéka Online 
Adventi Vásár oldalán tájékozódhatnak: https://www.face-
book.com/groups/portekavasar 

„Éltessük a helyit, éltessük az igazit!”

KöSZöNJüK
Tisztelt Szentkirályi Önkormányzat, Képviselő testület, 
Szabó Gellért polgármester úr! A nyugdíjasok: Nagyon 
szépen köszönjük a megemlékezés karácsonyi csomag-
ját. Köszönet az ajándékcsomag összeállítóinak, és az 
azt átadóknak.

A nyugdíjasok nevében: Vecsei Ferenc

Kedves Olvasó!  Eljött a Szentkirályi Hírmondó előjegyzésének ideje a 2021. évre. Az előfizetést a Polgár-
mesteri Hivatal pénztárában lehet rendezni. Az éves díj 1200. Ft. Az egy hónapra eső díj szinte csak egy 
szál cigaretta ára. Fizessen elő!

-Szerk-

December 7-én, nagy meglepetésünkre, valaki han-
gosan zörgetett az osztálytermünk ajtaján! És már nyílt 
is az ajtó!  Megjött a Mikulás!-kiáltottuk hangosan. Ver-
sekkel, énekekkel, mesejátékkal kedveskedtünk a Miku-
lásnak. Ő pedig mindannyiunknak mondott pár kedves 
szót, és persze a mikuláscsomagokat, ajándékokat is 
szétosztotta. Búcsúzáskor kértük, hogy: „Gyere el más-
kor is, várunk Tégedet!” És Mikulás megígérte, hogy jö-
vőre is eljön! Viszontlátásra!


