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Küzdelem a vízzel

Több tanya szinte megközelíthetetlen a belvizek miatt

Könyvtár
februári programjai
 
Február 12-én, szombaton, 9 óra 
30 perctől kézműves délelőtt, mely
nek keretében farsangi álarcokat 
fogunk készíteni.

Február 18-án, pénteken, 18 órától 
Wass Albert tiszteletére felolvasó 
est lesz, melyen az író köteteiből 
válogathatnak a résztvevők. Min
denkit várunk, aki már olvasta, és 
másokkal is szeretné megismertetni 
az író alkotásait, vagy aki csak hall
gatni szeretné azokat.

Február 26-án, szombaton, 9 órá
tól Családi társasjáték délelőtt lesz. 
Otthonról is lehet hozni játékokat, 
de a könyvtárban is több új társassal 
ismerkedhettek meg.

FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu

Farsangi meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola
2011. február 19én, szombaton 
8 órától farsangi mulatságot ren
dez a szentkirályi 
művelődési házban. 

Szeretettel várunk mindenkit!
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HÍRMONDÓ
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2011. február 23-án szerdán 17 órai kezdettel.
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zA képviselőtestület január 25én tar
totta idei első ülését. A napirendek között 
szerepelt a 2010. évi költségvetési rendelet 
módosítása, a képviselőtestület 2011. évi 
munkatervének jóváhagyása, a köztisztvi
selői teljesítményértékelés 2011. évi szem
pontjainak meghatározása, Templom utcai 
útalap építés, belvízvédekezés, gazdasági 
program, adó és költségvetési helyzetjelen
tés.

Az ülésen 7 képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után a képvise

lőtestület módosította az önkormányzat 
2010. évi költségvetési rendeletét, mely a 
különféle támogatások, a Templom utcai 
útalap, MTZ80 traktor és pótkocsi vásár
lás, önkormányzati választások és informa
tikai eszköz vásárlás összegének beépítése 
miatt vált indokolttá.

Ezt követően a képviselőtestület öszsze
állította a 2011. évi munkatervét, melyben 
többek között szerepel az önkormányzat 
intézményeinek, és a Többcélú Kistérségi 
Társulás tevékenységének működéséről, a 
tanyagondnoki tevékenységről és a költség
vetés teljesüléséről tájékoztató, 2012. évi 
költségvetési koncepció.

A képviselőtestület a munkatervet egy
hangúlag jóváhagyta.

A harmadik napirendi pont keretében 
dr. Lipka Klaudia jegyző arról tájékoztatott, 
hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 
törvény 2001. július 1től hatályos átfogó 
módosítása bevezette a köztisztviselők mun
kateljesítménye értékelésének rendszerét. 
A köztisztviselő munkateljesítményét mun
kakörének és a közigazgatási szerv kiemelt 
céljainak figyelembevételével meghatáro
zott teljesítménykövetelmények alapján a 
munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérle
gelési jogkörében eljárva írásban értékeli. 

A képviselőtestület egyhangúlag jóvá
hagyta az előterjesztésben felsorolt célokat.

Az Egyebek napirendi pont keretében a 
polgármester az alábbiakról tájékoztatott:

Dr. Kónya József, az Intersolver Kft. 
ügyvezető igazgatója az önkormányzat 
segítségét kérte Szentkirály község terüle
tén lehetőség szerint önkormányzati tulaj
donban lévő olyan ingatlant találni, amelyre 
cége székhelyét 2011. január 1től beje
gyeztethetné. Egyelőre csak a cégbírósá
gi bejelentést kívánja elvégezni, tényleges 
munkára az ingatlanban nem kerülne sor. 
Később szüksége volna telefon és internet
kapcsolatra, amelynek feltételei majd külön 
megállapodásban kerülnének rögzítésre.

A képviselőtestület hozzájárult ahhoz, 
hogy a Kft. székhelye Szentkirályon a Falu
házban legyen. 

A Templom utcán az ideiglenes útalap 

építés folytatására árajánlat érkezett az előző 
munkát végző kivitelezőtől, melynek költsé
ge a 238 méteres szakaszt tekintve ugyan
olyan pályaszerkezettel és szikkasztó árkok
kal bruttó 2.957.600. Ft lenne. A beruházás 
finanszírozása a Közalapítvánnyal közösen 
történne. Kutasi Ferenc alpolgármester tájé
koztatta a jelenlévőket, hogy információi 
szerint március hónapban várhatóan lehető
ség nyílik erre a célra pályázat benyújtására 
is. Javasolta, hogy erre az ügyre később 
térjen vissza a testület. A javaslatot a képvi
selőtagok egyhangúlag elfogadták.

A belvíz elleni védekezés településün
kön főként a Kossuth majori területrészen 
jelent munkavégzést. Első alkalommal 
ebben a téli szezonban tavaly december 4
én került sor gépi beavatkozásra az 13as 
csatorna (Kormos Gábor  Törőcsik Gábor) 
átereszeinek tisztítása, illetve medermélyí
tés formájában. Már akkor látszott, hogy 
a korábban a közmunkások által kézzel 
végzett medertisztítási, kaszálási beavatko
zások kevésnek bizonyulnak nagyobb víz
mennyiség levezetéséhez. A gépi munkákat 
a TEAM Kfttől bérelt traktoros kotrógép
pel végeztettük 6.500. Ft+áfa díjért. A 
múlt év decemberében összesen 47 órát 
dolgozott a gép, amiért összesen bruttó 
381.875. Ftot fizettünk. A munkák egy 
jelentős része az állami tulajdonban lévő 
Peitsik csatorna mederkotrását jelenti, ami
nek kapcsán felvettem a kapcsolatot a keze
lő KÖTIKÖVIZIGgel a költségek részbeni 
megtérítése végett. Ennek esélye megvan, 
de még nem realizálódott. Az állami tulajdo
nú csatornán összesen 1550 fm mederkotrás 
történt máig.

Már 2011ben a fentieken túl Szakter 
Ferencnél kb. 800 fm, Pácsa Sándortól kb. 
1100 fm, U.Kovács Gergelytől kb. 800 
fm, Béni Sándornál kb. 250 fm, Bárány 
Józsefnél kb. 100 fm, Tóth Józsefnél kb. 
50 fm, Szabó Pálnál kb. 20 fm, Kokovai 
Jánosnál kb. 60 fm, Kanizsai Gyulánénál 
kb. 30 fm árok ásása, mélyítése történt 
meg. Mederkotrás volt Tóth Istvánnál az 
14es önkormányzati csatornában kb. 300 
fm hosszon, valamint számos áteresz vége
inél a meder tisztítása, az átfolyás segítése 
végett. A munkák egy részét nem a kotróval 
felszerelt nehéz traktorral, hanem egy kis 
lánctalpas kotrógéppel végezték, mert a 
talaj csak ezt bírta el. Ha az időjárás lehető
vé tenné, úgy Kasza Tiboréknál kb. 450 fm 
árok ásása volna szükséges, ezen felül még 
Kormos Gábornál, Szabó Lajosnál, Kani
zsai Gyulánénál és Pácsa Sándornál kelle
ne vízelvezetést végezni kisebb szakaszok 
ásásával, de még a Peitsik csatornán is van 
1200 méter mederkotrási feladat.

A belvíz jelentősen közrejátszik abban 
is, hogy a tanyák megközelítése az átázott 
földutakon különösen próbára teszi az ott 
lakókat, a földutak javítása pedig gyakor
latilag lehetetlen. A tanyatulajdonosok 
amennyire tudják, próbálják kímélni az uta
kat, ám trágyahordással és tűzifaszállítással 
traktorosok, más célú közlekedéssel pedig 
a terepjárósok sok bosszúságot okoznak. 
Állami vis maior támogatás igénylése ezek
re az elmaradt munkákra, amelyek miatt 
ráadásul önkormányzati tulajdonú létesít
mények nincsenek is veszélyeztetve, nincs 
lehetőség. Fontos volna annak tudatosítása, 
hogy a földtulajdonosok saját és lakótársaik 
életlehetőségének érdekében megtartsák a 
most komoly költségen kialakított vízelve
zető árkokat. A saját tulajdonú csatornák 
kotrását pedig folytatni kell. Jó volna elérni 
azt, hogy azok az árkok, amelyek most a 
vízelvezetés céljából kiásásra kerültek, nem 
kerülnének a földtulajdonosok által beszán
tásra, hogy hasonló időjárás esetén nem kell
jen ismét erre a célra pénzt költeni. Az idén 
januárban végzett munka összesen kb. 3510 
fm árok, összesen bruttó 2.170 ezer Ftért.

Ezt követően Kutasi Ferenc ismertette a 
település 2014ig szóló Gazdasági Program
jának vázlatát a következők szerint:

I. HELYZETFELTÁRÁS: Történeti 
áttekintés, demográfiai mutatók, gazdasági 
alapok.

Jövőkép: Vezérszó az ÖNFENNTAR
TÁS, nemcsak gazdasági, hanem minél több 
területen (élelmiszer, energia, foglalkozta
tás, kereskedelmi szolgáltatások, demográ
fia, környezet, oktatás, egészségügy, stb.)

II. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS:
Környezetvédelem: ivóvízminőség, 

szennyvízelvezetés és kezelés, csapadékvíz 
elvezetés, hulladékgazdálkodás, új energia
források, természetvédelem

Településfejlesztés, településrendezés, 
útfenntartás: önkormányzati és állami köz
utak, köztemető, közterületek, parkok, 
kerékpárút, járdák, helyi piac

III. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK, KÖZEL
LÁTÁS, KÖZÉLET

Óvodai nevelés, alapfokú oktatás: 
bölcsőde(?), óvoda, iskola.

Közellátás, közigazgatás: egészségügyi 
és szociális ellátás, közigazgatás.

Közélet: közművelődés, könyvtár, helyi 
nyilvánosság, közbiztonság.

IV. MEGÉLHETÉS: Foglalkoztatás, 
munkahelyteremtés, turizmusfejlesztés, ide
genforgalom lehetőségei, mezőgazdaság.

V. PÉNZÜGYI ALAPOK: Helyi adók, 
pályázati források, egyéb önkormányzati 
bevételek.

A képviselő-testület január 25-ei ülésén történt
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VI. MEGVALÓSÍTANDÓ FELADA
TOK, CÉLOK ÉS PROJEKTEK:
A jövőkép eléréséhez kitűzött célok
A célok megvalósítása, projektek megneve

zése:
 mezőgazdasági utak fenntartása, burkola

tának stabilizálása
 helyi piac, "falubolt" létrehozása
 helyi hőközpont a közintézmények ellátá

sára (megújuló energia)
 helyi villamos energia termelés
 termálvíz mezőgazdasági célú hasznosítá

sa
 vízgazdálkodási program (tisztított szenny

víz, belvíz, csatornák)
 bérlakás állomány növelése: fecskeház, 

szociális lakások és öregek otthonháza
 napközbeni gyermekellátás feltételeinek 

megteremtése (bölcsőde, családi napkö
zi)

 Faluház felújítása, bővítése
 építési telkek eladása, újak kialakítása
 helytörténeti, történelmi és egyéb gyűjte

mények bemutatása
 komposztálóudvar létesítése
 oktatási intézmények infrastrukturális fej

lesztése
 belterületi utcák burkolása, felújítása
 parkosítás, virágosítás
 kerékpárút létesítése
 faluközpont komplex fejlesztése, felújítá

sa, rekonstrukciója
 SzentkirályKocsér összekötőút fejleszté

se
 munkalehetőségek teremtése  közmun

kák

Alapvető cél, hogy a közösségi összefo
gást meg kell erősíteni, a külső tényezőktől 
minél jobban függetleníteni a települést, 
saját erőből elindítani és megvalósítani a 
kitűzött céljainkat. Önfenntartó települést 
létrehozni, mellyel helyben több embernek 
tudnánk munkát adni. A vázlat egyelőre vita
anyagnak tekintendő, ugyanis a képviselő
testületnek március végéig kell azt elfogad
nia. Az elkövetkezendő két hónap történései 
alapján lehetőség van még a módosításra, és 
kérjük a Tisztelt Olvasók javaslatait is.

A képviselőtagok megkapták az önkor
mányzat költségvetésének várható záró ada
tait, valamint az adóbevételek év végi alaku
lását tartalmazó kimutatást. A költségvetés 
múlt év december 31i állapotát elemezve 
megállapítható, hogy az év elején 32.494 
ezer forint forráshiánnyal induló költségve
tést sikerült durván mínusz 400 ezer forintra 
redukálni. Ehhez hozzá tartozik még az is, 
hogy a szennyvízberuházásból várunk még 
5.400 ezer forintot, a könyvtárbővítésből 
100 ezer forintot, a TÁMOPból 7.565 ezer 
forintot, és a még be nem fizetett közmű
fejlesztési hozzájárulás összege 2.846 ezer 
forint. 

Az adóbevételek alakulásáról dr. Lipka 
Klaudia jegyző elmondta, hogy a gazdasági 
válság érezteti hatását, de az előző évekhez 
képest vannak olyan elmaradások, amit sike
rült behajtani. Sok esetben kerül sor a tarto
zás letiltására, de nincs más megoldás, és 
ezzel emelkedett is az adóbevételek összege. 
Van egy cég, akinek viszonylag nagy adóhát
raléka van, próbálunk mindent elkövetni, 
hogy a tartozás behajtásra kerüljön.

A Fecskeház penészesedésének megszün
tetésére ajánlat érkezett, mely egy ventillá
tor felszerelését jelentené minden lakásban 
szellőzővel, érzékelővel lakásonként bruttó 
210 ezer forintért. Amit ezért a cég vállal
na az a lakások levegőjének olyan szintre 
hozása, ami nem segíti a penész képződését. 
A két legpenészesebb lakást mindenképpen 
szeretnénk megcsináltatni, mivel egyrészt 
nagyon csúnya, másrészt az ott lakó két 
család rengeteget szenved tőle. Ha ez a 
megoldás beválik, akkor minden lakásnál 
megcsináltatnánk. 

A gyógymasszőr további foglalkoztatásá
val kapcsolatban elmondta, hogy engedélyt 
kell kérni a működéséhez az ÁNTSZtől. A 
feltételek teljesíthetőek. Mosható padozat 
és körbejárható masszírozó ágy szükséges, 
és a helyiségen belül kézmosási lehetőség.  
Önkormányzati alkalmazásba kerülne a 
gyógymasszőr, és havi bért kapna. Számí
tásaink szerint 1.200. Ft körül volna az 
önköltsége a foglalkoztatásának, ez a mun
kabérét fedezné. Erre gondoltunk még díjat 
megállapítani a szolgáltatást igénybevevők 
részére. A feltételek teljesítése után bead
nánk a működési engedély kérelmet, és talán 
április 1től indulhatna a tevékenység. A kép
viselőtestület hozzájárult a gyógymasszőr 
fentiek szerinti foglalkoztatásához.

A szelektív hulladékgyűjtés beindításá
hoz szükséges 80 literes hulladékgyűjtő 
edényekre megérkezett az árajánlat 3.800. 
Ft/db + áfa, összesen 2.375 ezer forint ösz
szegben. 

A képviselők egyetértettek 500 db 80 
literes edény vásárlásával.

A Bácsvíz Zrt. kéri az önkormányzat 
erre az évre vonatkozó fejlesztési igényeit. 
Javaslatként elhangzott a Művelődési Ház
nál tűzcsap kialakítása. A javaslatot a képvi
selőtestület elfogadta.

A Tisztelt Olvasók korábban már tájé
kozódhattak az Autonómia Alapítvány prog
ramjáról, melynek célja az alacsony jövedel
mű, vagyonnal nem rendelkező családok, 
illetve fiatal felnőttek lakhatási körülménye
in javítani. Az Alapítvány a megállapodás
tervezetet elfogadta a képviselőtestület által 
kért módosítással, nevezetesen a hitelfelvé
tel lehetőségének kizárásával. Jelenleg 16 
jelentkező van, 20 személyre lenne szükség, 
amely várhatóan meg is lesz. Hamarosan 
sor kerül majd az érintettek bevonásával a 

részletek megbeszélésére. Nagyon bízom a 
program sikerében. 

Ezt követően dr. Lipka Klaudia jegyző 
arról tájékoztatott, hogy a nőket érintő 40 
éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulás 
az önkormányzatnál 6 főt érint. Az óvodánál 
3 főt, az iskolánál 1 főt és a hivatalnál 2 főt. 
Részletesen beszámolt a nyugdíjba vonulá
suk feltételeiről (felmondási idő, szabadság 
kiadása, stb.), illetve a felvételre kerülő sze
mélyek alkalmazásának feltételeiről. A helyi 
újságban és az önkormányzat honlapján 
minden álláslehetőség meghirdetésre kerül, 
lehetőséget biztosítva ezzel a helybeli mun
kavállalók jelentkezésére.

Az ülés végén Béni Sándor felvetette a 
tornacsarnok program beosztásával, szerve
zéssel kapcsolatos aggályait. Éves szinten 
csak néhány óvodával, iskolával kapcsola
tos program (bál) van, melynek előkészíté
se és a rendezvény lebonyolítása utáni ös
szepakolás akadályokba ütközik, lehetetlen 
időpontokban, este későn illetve hajnalban 
történhet az egyéb programok miatt. A torna
csarnok elsősorban a fiatalok, az iskolások 
érdekében készült. Erre a néhány rendez
vényre talán díjmentesen is át lehetne enged
ni a termet. Ezt nagyon fontosnak tartaná. A 
polgármester válaszában elmondta, hogy a 
tornacsarnok gondnoka csak végrehajtja azo
kat a feladatokat, amit az önkormányzat ír 
elő számára. Ezen azonban lehet változtatni. 
Javasolta a költségvetési rendelet tárgyalá
sa előtt ennek megvitatását a tornacsarnok 
gondnoka, a szervezők és intézményvezetők 
részvételével.

Kovácsné Lázár Ilona felvetette a teme
tőben urnafal építésének lehetőségét. Véle
ménye szerint igény is mutatkozna rá. A 
fogorvosi ellátással kapcsolatban többen 
is jelezték, hogy többszöri keresésre sem 
érhető el a fogorvos, illetve nagyon távoli 
időpontokat ad meg. A fogorvosi státusszal 
valamit kezdeni kellene. A kutyatartási szo
kásokon is szükség lenne a változtatásra, 
mert nagyon sok kutya kóborul az utcákon. 
Kérdezte, hogy a gyermekek részére a tejital 
kiváltása tejre megtörténte?

A polgármester válaszában elmondta, 
hogy urnafal építéséről már korábban is volt 
szó, de akkor lerendeződött azzal, hogy nem 
falat, hanem parcellákat kellene kijelölni. 
Lehet, hogy az urnafal praktikusabb lenne. 
A fogorvosi ellátás jelenleg úgy működik, 
hogy a doktornő a kecskeméti rendelőjében 
fogadja a szentkirályi betegeket is. A tejital 
kiváltása jelenleg folyamatban van, a tejszál
lító edény megvásárlásánál tart.

A kóbor kutyákkal kapcsolatban dr. 
Lipka Klaudia jegyző elmondta, hogy a 
kérdés nagyon aktuális, és sokszor vissza
térő téma, de egy kutyának a befogása és 
elszállítása akkora költség, hogy ez nem 
megoldás. 
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Régi betyárok Szentkirályon

Bizony, az emlékezés szélére sodródott 
Régiségben a hosszú téli estéken a kis szentki
rályi tanyákon a kályha fényénél és melegében 
különféle históriák kerültek elő. A férfiak 
előtt az asztalon decis borospoharak álltak, a 
gyermekek félfüle pedig a beszélőkre volt irá
nyozva, hátha meghallanak valami csudálatos 
történetet. Minden bizonnyal szóba kerültek a 
betyárok viselt dolgai is, s tán olyan is akadt, 
aki átélője volt valamely esetnek. Vagy éppen 
ismert olyat, aki ismert olyan személyt, aki 
már látott betyárt.

Hát lapozzunk fel mi is régi szentkirályi 
betyárhistóriákat. Tudnivaló, hogy a bëtyár 
szó eredendően olyan fiatal felnőtt, nem házas 
legényembert jelentett, akinek nem volt saját 
birtoka, gazdasága, de nem is szegődött el 
állandóra valamely nagyobb gazdaságba, 
hanem rövidebb tartamú, alkalmi munkákat 
vállalt. Később, a 19. század elejétől alkal
mazták e szót azokra, akik nem riadtak vissza 
fosztogatásoktól, rablásoktól, más bűncselek
mények elkövetésétől. A bűnözésből élő betyá
rok utánpótlását adták azok a pásztori elemek, 
akik nem tudtak elszámolni a rájuk bízott 
állatokkal, vagy éppen a hosszú katonaidő elől 
menekülő legények. A betyárságnak különbö
ző rétegei alakultak ki. Valójában köztörvé
nyes bűnözők voltak, de az 1800as évekbeli 
ponyvairodalom, majd annak hatására a népi 
emlékezet romantikus, regényes alakokká for
málta őket. 

1817ben Kecskemét Város Tanácsa  a köz
biztonságról tanácskozott, ilyen bevezetővel: 
"a tolvajoknak, sőtt rabló fegyveres bandák
nak számok naponként elannyira nevekedvén, 
hogy már azon rossz emberek gonoszságának 
számtalan szegény sorsú lakosok és gazdák 
lévén áldozattyai, az egész vidék tellyes bátor
talanságban volna helyeztetve…."

1845ben Kecskemét Város Tanácsa sza
bályrendelet alkotására kényszerült a pusztá
kon fennálló, megromlott helyzet miatt: "A 

külső pusztákra állandósítandó lovas hadnagy
ok, s lakásaikra nézve pedig … Bugacra 2, 
Ágasegyháza s Ballószegre 2, Szentkirály, 
Borbásra 4, Alpár, Szentlőrincre 2, rendeltet
vén. Ezen felül … a lakosoknak a városbani 
összeírása általánosan eszközöltessék azon 
módon, hogy a házigazda mind lakóját, úgy 
cselédeit s kertészeit felírassa, hogy ezúton a 
gyanús emberek a világosságra jöjjenek…"   

1846ban Kecskemét Város Tanácsa  újabb 
szabályrendeletet alkotott: "A külső bátorság 
szilárdítása érdemében a számtalan rablás és 
lopások, melyek külső pusztáinkon csaknem 
minden éjjel végbe vitetnek, kényszerítvén a 
tanács s a választott közönséget, hogy ámbár 
teljes reménysége van, …mindamellett is egye
dül városi hatóságától függő s minden befo
lyás nélkül következő intézkedéseket tegyen. 
…Lovas hadnagyok felállítása elkerülhetetlen 
megkívántatván, Kisszállásra 2, Monostorra 2, 
AlpárSzentlőrincre 2, SzentkirályBorbásra 
2, mint a legháborgatottabb pusztákra határoz
tatnak." 

No, szép, mondhatjuk. Eszerint 1846ban 
Szentkirálypuszta a betyároktól legháborgatot
tabb puszták közé tartozott! 

"Az 1860as évek elejére a közbiztonság 
országszerte kritikus állapotot ért el. A helyze
tet nehezítette, hogy az 1863as aszály miatt 
ínség uralkodott a vidéken, 1866ban fagy 
vitte el a gabonát és a szőlőtermést. A mun
kalehetőség csökkent, sokan választották a 
csavargó életet."  … "Sok bűntényre azonban 
nem derült rögtön fény. Kecskemét pandúrjai 
kevesen voltak a város kiterjedt pusztáihoz 
képest. A kiegyezésig nem sikerült felszámolni 
az idegen kormányzatnak, de a magyar várme
gyéknek sem a betyárvilágot az Alföldön." 

Az 1850es években Kecskemét belterü
letén 32.300 ember élt. Szentkirálypusztán 
1.565, Borbáson 380, Alpáron pedig 408 lélek
ről tudtak. A tanyákon akkoriban még főleg a 
városban házzal bíró gazdák kertészei, zsellé
rek éltek. 

1853. november végén 11 főből álló "kül

biztonsági őrcsapatot" helyezett el a központi 
kormányzat a pusztákon. A szentkirályi pusz
tán a csárdába 13 fős csendőrcsapat került. 
Feladatuk a rablók elfogása volt.

A félegyházi "külőrség" 1853ban egy 
Kusza Bandi nevű fegyveres betyárt üldözött, 
aki közben megsebesült és Sánta Sándor szent
királyi tanyájára menekült, ott magát szándéko
san agyonlőtte. 1855 decemberében Nagy Ist
ván futóbetyár 2 marhát lopott a fülöpszállási 
határban Csompó Józseftől és egy harmadikkal 
együtt teleltetésre kiadta Szórát János és Szap
panos János szentkirályi kertészeknek. 

1862. augusztus 25.én a szentkirályi pusz
tán kirabolták özv. Dömötör Istvánnét. A tett 
elkövetésével Váci Bandi és Dékány Manó rab
lókat vádolták. (A kecskeméti ügyészi hivatal 
szerint a rablásban még Törkő Péter, Agostony 
Antal, Ormándi Mihály és Bodor Antal helybe
li lakosok is részt vettek.) Végül Hódmezővá
sárhelyen kerültek törvénykézre, a hódmezővá
sárhelyi rögtönítélő bíróság ítélkezett felettük.

1866 telén Vikor András és Máté Antal 
betyárok a borbási tanyák egyikéről egy pej 
paripát loptak el. 

1869. január 4én az ügy megoldására 
kormánybiztost neveztek ki. Feladata lett az 
Alföldön  Kecskemét területén is  a közbiz
tonság helyreállítása, a bűnösök kézre kerítése, 
a megoldatlan bűnügyek felderítése. Ráday 
Gedeon gróf kormánybiztossága aztán jó időre 
el is takarította a betyárokat az alföldi puszták
ról. Működésének ideje alatt a délalföldi pusz
tákon már az elkóborolt marhákat sem merték 
befogni a tanyákon élők, nehogy marhalopás 
miatt fogják meg őket. Bizony, sok kegyet
lenség is történt a kormánybiztosság munkája 
során. De ezekről majd később.  

A cikk megírásához felhasználtuk Iványosi
Szabó Tibor: Kecskeméti szabályrendeletek 
1. 16591849. Kecskemét, 1991., valamint 
Péterné Fehér Mária: Betyárok Kecskemét 
környékén az 184849. évi szabadságharc után 
című tanulmányát. (megjelent: BácsKiskun 
megye múltjából XX.; BácsKiskun Megyei 
Levéltár, 2005.) 

Békesség veletek! A kő marad. 
--bor--

GARABONCIÁS DIÁK

Nem a Megrendelő  és nem a Munkáltató szerepében mondok hálát 
a TEAM Kft. ügyvezetőjének Szabó Andrásnak, hogy lehetővé  tette a 
belvízvédekezésben Deák Béla kotrógéppel való közreműködését, aki 
önkormányzatunk alkalmazottjával Rada Lászlóval együtt időt és fárad
ságot nem kímélve reggeltől késő estig, számos esetben szombaton és 
vasárnap is dolgozva mentette a belvíz elöntése elől a tanyákat, földe
ket. Kettejüket minden elismerés megilleti áldozatos és szakszerű mun
kájukért. Megemlítem még Karazsia Zsoltot is, hiszen az Ő 11 évvel 
ezelőtt végzett munkájának köszönhető, hogy a Kanizsaitanyánál nem 
tudott kiönteni a víz a csatornából. Belegondolni is rossz, mi lett volna, 
ha az a víz is a Kossuth majort és a környező tanyákat célozza meg.
Ugye ezúttal tanulunk a leckéből? Szabad, sőt kell figyelmeztetnünk 
egymást, ha az árkok betemetését, az utak elszántását látjuk!
A télnek még nincs vége. Dűlőútjaink nagyobb része személygépkocsi
val még nem járható. Folytassuk a rend helyreállítását a pusztában is, 
és a fejünkben is! 

Szabó  Gellért 

Köszönetnyilvánítás

Deák Béla a Peitsik csatorna mederkotrását végzi
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  A nagyállattartással fejlődő gazdaságitár
sadalmi rendszerük tette lehetővé a pásztorok 
felfegyverzését, a területeik védelmét, a tehe
tősebbek személyes biztonságát védelmező 
lovas fegyveresek, majd a katonai kíséret 
felállítását, amelyekből fokozatosan alakult ki 
a magyar fejedelemség lovas hadereje. A kato
nai szervezés alapjait a kisebb népi fegyveres 
egységek képezték.

A VII. és VIII. században bizonyos válto
zások mentek végbe, a régi keretek felbomlot
tak és a magyarság főemberei a meghatározott 
új uralmi rendszer szerint módosult. A nem
zetségeket vagy nagyobb családokat valószí
nűleg mesterségesen létrehozott kerek számú 
egységekbe rendezték át. Az új keretek össze
tartásáról az addigi törzsfő és katonai kísérete 
gondoskodott. Az bizonyos, hogy a magyar 
törzseket már a honfoglalás előtti időszakban, 
egységes irányítás tartotta össze.

A magyar haderő  kizárólag könnyűlo
vasokból tevődött össze. A segéderő és a 

kézművesek viszont gyalogosan vagy kocsi
kon közlekedtek. A magyarok ősei hadakra/ 
seregekre/ oszlottak. Vagyis a törzseken belül 
külön hadakozó rend, hívatásos harcosok vol
tak szervezve a kontingensekben. A magyar 
fejedelmi haderő 20 ezer harcosból tevődött 
össze. A társadalom és a haderő szervezésének 
és számbavételének módja a tízes és százas 
egységekbe való beosztás. Ezek feleltek meg 
az alapegységek és egységek szervezési alap
jának. Természetesen tartalékokat is képeztek 
ember és lóanyag vonatkozásában.

A törzsi  haderő főparancsnoka a törzsi 
fejedelem volt. A 45 ezredet elvileg 45 nem
zetségfő, a századokat a nagycsaládok fejei, a 
tizedeket pedig a harcban kiemelkedő család
fők vezették. A törzsek szabad harcosokból, 
álltak kivéve a szolganépet   és ezek mind 
kiképzett, felszerelt, saját lovakkal rendelkező 
katonaemberek voltak. A mozgó haderő távol
léte esetén is tartottak bizonyos számú fegy
verest a szálláshelyek védelmére, az idősebb 

korosztályból. Esetleges támadáskor, a nomád 
népek szokása szerint az otthon dolgozók és a 
köznép tagjai fegyvert fogtak önvédelmükre, 
ami nem is kislétszám volt.

Természetesen a magyar hadaknál is kiala
kult a megfelelő színtű és létszámú katonai 
vezetőréteg és a tisztikar. A haderő  főparancs
noka a gyula volt. A hadvezetést központosí
tották, a vezérek tanácsai alapján mondta ki 
határozatát a gyula testőrségének a vezetője 
gondoskodott a fejedelem biztonságáról.

Rendkívül nagyhangsúlyt helyeztek a 
kiképzésre. Már gyermekkorban elkezdték a 
fiúk oktatását és katonává nevelését. Megtaní
tották lovagolni, fegyvert/ kardot fogatni, íjat 
kezelni/ használni. Az edzett magyar harcosok 
képesek voltak naponta 80100 kmt megtenni 
lóháton teljes felszereléssel és fegyverzettel. 
Így könnyen megérthető, hogy vándorló és 
kalandozó 810 nap alatt eljutottak Itália szá
mos városába.

lovag Kenyeres Dénes

A magyarok hadszervezete a 800-as évek körül

A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület februári hírei
"Egységben az erő!"

Máris eltelt egy hónap a 2011es évből. A 
február sokaknak a megkönnyebbülést jelenti, 
hiszen a januárral együtt a vizsgaidőszak is 
véget ért, és végre van lehetőség arra, hogy 
kicsit pihenjenek. Hamarosan itt a tavasz, új 
lehetőségekkel, új reményekkel. 

A tavasz megújulást hoz és bízzunk benne, 
hogy a napsütéssel és a kellemes idővel együtt 
lelkileg is meg tudunk majd újulni a téli sötét, 
hideg napok után.

Egyesületünk már most előre tervez és 
szeretnénk minél több mindent megvalósítani a 

kitűzött célokból.
Szeretnénk örömmel tudatni mindenkivel, 

hogy Egyesületünk jelen van a Facebook
on és naprakész információkkal tájékoztatunk 
minden érdeklődőt a legfontosabb és legaktu
álisabb programokkal kapcsolatban. Érdemes 
sűrűn látogatni a honlapot, hiszen programja
inkról folyamatosan teszünk fel információkat 
(Filmklub, társasjáték est, vagy egy jó hangula
tú beszélgetős est).

Február hónapban szeretnénk beöltözős 
farsangi bulit szervezni, melynek pontos rész
leteiről az interneten és plakátokon fogjuk az 

érdeklődőket tájékoztatni.
Február 19én az Általános Iskola által szer

vezett farsangi ünnepségen Egyesületünk is 
képviselteti magát a zsűriben. Nagyon köszön
jük a meghívást ezúton is! 

A szentkirályi fiatalokat pedig szeretnénk 
arra biztatni, hogy nyugodtan kíváncsiskodja
nak, jöjjenek fel az Egyesületbe, kérdezzenek, 
mert az SZIKE értük, értünk van!

Bármilyen kérdéssel, észrevétellel kapcso
latban a szentkiraly.szike@gmail.com
címre várjuk az üzeneteket!
      Üdvözlettel:                    Csorba Zoltán

Álláshirdetés 
A Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
ügyintézőt keres teljes munkaide
jű közszolgálati jogviszonyba.
Feltételek: középiskola + regiszt
rált mérlegképes könyvelői vég
zettség
Az állás betölthető 2011. március 
1től.
Pályázat benyújtható  2011. febru
ár 17én 16 óráig.

Részletes pályázati kiírásért hív
ja az 597013as telefonszámon 
Dr. Lipka Klaudia jegyzőt, vagy 
keresse a

www.kozigallas.hu honlapon

Reményeim szerint a Hírmondó  megje
lenésekor már sikeresen túl leszünk a 80 
literes kukaedények beszerzésén.
Azt tervezzük, hogy február utolsó csütör
tökjén a kukák kiürítése után cseréljük ki a 
120 literes edényeket a kisebbekre.
A kukákba ezentúl csak olyan hulladék 
kerülhet, ami nem komposztálható, és 
nem műanyag, fémdoboz, papír, vagy gyü
mölcslé (tej) doboza.
A komposztálható hulladékot leginkább 
saját telken kialakított komposztgödörbe 
érdemes rakni, vagy a Dózsa György utca 
végén lévő községi komposztálóba. Ha 
valakinek egyik lehetőség sem tetszik, 
egy zöld színű műanyag zsákot kap, ebbe 
gyűjtheti.
Külön átlátszó  zsák szolgál a műanyag 

és egyéb fémdobozok, csomagolóanyagok 
gyűjtésére.
Papírhulladékot az iskolai papírgyűjtéshez 
kérjük tartalékolni.
A tanyákon élők a Községháza udvarára 
hozhatják a műanyag, fém, és egyéb cso
magolóanyagokat, illetve itt gyűjtjük az 
üvegféléket is az egész településről.
Továbbra is hetente jön a szemetesautó, 
és egyelőre nem hárítjuk az ingatlantulaj
donosokra a közvetlen szerződéskötést a 
Szolgáltatóval, de ennek ára a fegyelme
zett, környezetkímélő hozzáállás, a szemét 
mennyiségének minden eszközzel való 
csökkentése.
A kukacsere miatt egyszeri hozzájárulást 
szedünk, ennek részleteiről külön szóróla
pon értesítünk mindenkit.  Szabó Gellért

Március elsejétől
szelektív szemétgyűjtés



A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia körlevelének kivonata a Család 
éve megnyitására

Püspöki Konferenciánk a 2011. évet a 
Család Évének nyilvánította.

Hogyan alakul a családok sorsa Euró
pában, különösen pedig hazánkban? Ez 
a kérdés alapvető emberi problémát tár 
fel: milyen helyzetben van ma Európa, 
milyen állapotban élnek földrészünkön, 
különösen hazánkban az emberek? Európa, 
ahol anynyi nemzet kultúráját alakította 
Krisztus evangéliuma, ahonnan a keresz
tény örömhír hirdetői eljutottak az egész 
világra, ma azonosságának mély válságát 
éli át. Ha elutasítjuk Isten és a vallás gon
dolatát, könynyen kiszolgáltatjuk alapvető 
értékeinket pillanatnyi vágyak és érdekek 
játékának. Európának és népünknek is 
szüksége van Istenre. Nem feledkezhetünk 
meg gyökereinkről, mert csak így tudunk 
reménységgel és a valóság talaján állva 
tekinteni a jövőbe.

Kortársaink közül sokan abban akarják 
megélni szabadságukat, hogy mindentől 
függetlenítik magukat, semmire nincsenek 
tekintettel, a másik emberre sem, a közös
ségre sem, a saját jövőjükre sem. A kelle
mes közérzetnek ebben a bűvöletében kön
nyen megeshet, hogy nem vesszük észre: 
elmúlik az élet, s amire lehetőségünk volt 
tegnap, az holnapra már a múlté. Gyakran 
félünk meghozni életünk nagy döntéseit, 
elkötelezni magunkat a sírig tartó hűségre 
egy jó házasságban. Pedig olyan lények 
vagyunk, akiknek a fejlődéséhez is, a fizi
kai, szellemi, lelki értékekben való gyara
podásához és kiteljesedéséhez is szüksége 
van a jó közösség, a szerető család bizton
ságára. Még Isten szeretetét is a családi élet 
tapasztatából vett fogalmakkal fejezzük ki. 
Így tudjuk igazán átérezni, mit jelent, hogy 

ő szerető Atyánk, mi pedig egymásnak test
vérei vagyunk. Ugyanígy az Egyházban és 
a közösségben is magabiztosabban, harmo
nikusabban találjuk meg a helyünket, ha 
átéltük a szeretet és a bizalom légkörét. Ha 
megtapasztaltuk az anyai szeretetet, igazi 
értelmet kap számunkra az is, hogy az Egy
házat édesanyánknak valljuk.

Az emberi személy igazi szabadsága 
lehetőség az Isten akarata szerinti, értéke
ket teremtő és megvalósító életre. A szabad
ság tehát nem a kapcsolatok megszakítását, 
az azoktól való úgynevezett megszabadu
lást jelenti, hanem életünk megtöltését a 
szeretet gazdagságával.

Társadalmaink irányvesztésének vilá
gos jele a népesség fogyása. Hazánk lakos
sága az idén tízmillió alá csökkent. Pedig 
a család egészséges működése egyben a 
társadalom egészségének is fokmérője. 
Európában mindenki elismeri, hogy súlyos 
népesedési probléma alakult ki. A keresz
tény ember azt is feladatának érzi, hogy 
a megoldást keresse, mégpedig abból a 
biztos hitből kiindulva, hogy Isten szeret 
minket, hogy neki terve van velünk. Ezt 
a tervét pedig Jézus Krisztusban nyilatkoz
tatta ki.

A család és az élet Isten tervének szer
ves része, sőt a család lehetővé teszi, hogy 
megérezzük az Istennel való közösség örö
mét. A férfi és a nő szerelmének szépsége, 
ha egész életre szóló szövetségre lépnek 
egymással, Isten legvonzóbb természetes 
képét jeleníti meg az emberi társadalom
ban. Ez az életszövetség a férj és a feleség 
kölcsönös javára, s az új emberi élet elfoga
dására és nevelésére irányul. Ma mégis azt 
látjuk, hogy gyakran hiányzik a nyitottság 
a sírig tartó házassági közösségre. Mintha 
félnénk attól, hogy igent mondjunk az 
életre! A mai városi, de egyre inkább a 
vidéki élet is úgy szerveződik, hogy nagy 

nehézséget jelent népes családot fenntarta
ni. Az anyaságot a társadalom nem mindig 
becsüli meg kellően. A gazdasági válság és 
a munkanélküliség szorongást és félelmet 
hoz sok család életébe. Pedig az anyaság 
és a családok megérdemlik az egész tár
sadalom megbecsülését és szolidaritását. 
Az ő támogatásuk nem pusztán szociális 
kérdés, hanem egész népek, társadalmak 
jövőjének, létének vagy nemlétének kérdé
se. Márpedig az élet ára megfizethetetlen. 
Bármilyen gazdag legyen is egy ember, az 
életét nem vásárolhatja meg: végül is min
den vagyona kevésnek bizonyul. 

Imádkozzunk az idén különös odaadás
sal családjainkért. Legyen a család maga is 
a közös hit, a közös imádság otthona. Plé
bániai közösségeink ismerjék meg, tartsák 
számon a körükben élő katolikus családo
kat. Maguk a családok is örömmel talál
ják meg egymással a kapcsolatot. Osszák 
meg egymással ünnepeiket és gondjaikat, 
segítsék egymást munkával, személyes 
jelenléttel, tapasztalatok átadásával, és ha 
szükséges, anyagiakkal is. Büszkeség lehet 
számunkra olyan családok közösségéhez 
tartozni, akik gyerekruhával, bútorral, bará
ti szóval, betegek ápolásával nap mint 
nap segítik egymást, akik hordozzák a 
nemzedékek közötti összetartást, akiknek 
gondjuk van a magányosokra, az idősekre 
és a betegekre is. Különös figyelemmel és 
szeretettel kísérjük azok kereszthordozá
sát, akik súlyosan fogyatékos gyermekeket 
nevelnek! Bátorítjuk azokat is, akiknek 
megtört a családi életük, tartsanak ki a hit
ben és az Egyházzal való közösségben.

Kérjük a Szent Család áldását családja
inkra, kérjük az első magyar szent család
nak, Szent István királynak, Boldog Gizel
lának és Szent Imre hercegnek közbenjáró 
támogatását.

Amen.
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KATOLIKUS ÉLET

2011 - a családok éve

Kalendárium: 2011. február 15. - március 15.
• Február 22.: Szent Péter apostol székfoglalása
• Február 24.: Szent Mátyás apostol
• Március 4.: boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök
• Március 9..: HAMVAZÓSZERDA
• Március 13.: Nagyböjt első vasárnapja

Hírek
a Plébánia életéből:

• Keresztút: Hamvazószerda után egészen Húsvét ünnepéig 
minden pénteken este 5 órakor Keresztúti áhítatra várjuk a 
kedves Testvéreket.
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REFORMÁTUS ÉLET

A bizalomra alapozott imádkozás 
az egyik titka Istennel való kapcso
latunknak, amit meg kell tennünk, 
ha csöndességet tartunk. Amikor ezt 
teszed, a stressz feloldódik benned, 
mivel a bizalmi ima az aggodalom 
egyetlen és legjobb ellenszere.

Ne félj elmondani Istennek, hogy 
azt várod tőle, hogy betöltse minden 
szükségletedet. Szeretem, ha a gyer
mekeim megbíznak bennem. Isten 
szereti, ha az ő gyermekei megbíznak 
benne

Akkor mutatjuk meg a bizal
munkat Istenben, amikor azt mondjuk 
Neki: "Uram, annyi tennivalóm van 
ma. Lehetetlen teljesíteni őket. Nem 
tudom mindegyiket elvégezni, ezért 
kérlek, segíts hogy tudjam, mi az, 
ami valóban fontos és mi nem. Segíts, 
hogy ne aggódjak amiatt, hogy nem 
végeztem el a kevésbé fontos felada-
taimat. Segíts, hogy arra figyeljek, 
ami valóban fontos. Szükségem van 
ma az erődre, hogy azt tegyem, amit 
tennem kell. Tőled függök anyagi-
lag, fizikailag és érzelmileg is, szük-
ségem van rá, Uram, hogy ma segíts 
nekem."

Tehát Jézus nem azt mondta, hogy 
"minden havi kenyerünket add meg 
nekünk", vagy "minden heti keny
erünket". Ő azt mondta: "mindennapi 
kenyerünket", mert meg kell tanul
nunk huszonnégyóránként Istentől 
függni. Ő nem arra  a pontra akar 
elvezetni téged, hogy teljes mérték
ben egy egész évre előre bízz benne, 
hanem, hogy egyszerre csak egy 
napig. Ő elegendő kegyelmet, erőt és 
energiát ad neked a mai napra.

A legjobban ez a Filippi 4,19.ben 
van megírva: "Az én Istenem pedig be 

fogja tölteni minden szükségeteket az 
ő gazdagsága szerint dicsőséggel a 
Krisztus Jézusban."

(Daily Hope by Rick Warren, 
2011.jan.27)

Szeretettel hívogatunk alkalmain-
kra!
Istentiszteletek  vasárnap 10 óra
Gyermek-istentiszteletek  mind
en vasárnap 10 órai Istentisztelettel 
párhuzamosan
Interaktív Istentisztelet  havonta, 
vasárnap 17 óra
• Február 13.  Evangélizációs hét 

nyitó alkalma, Káté zenekar
Házi Istentisztelet  havonta 
csütörtök 15 óra
• Február 17. csütörtök 15 óra
Missziói Bibliaóra
• Február 11. péntek 18 óra
Felnőtt hittan  havonta, péntek 18 

óra
• Február 25. péntek

Evangélizációs hét
Február 13-20. 18 óra, vendég-
igehirdetők szolgálatával

Február 13. vasárnap 17 óra, Adamek 
Norbert, kecskeméti lelkipásztor és 
a Káté zenekar
Február 14. hétfő 18 óra, Szabó 
Gábor, tb. esperes, Kecskemét
Február 15. kedd 18 óra Szabó 
Gábor, tb. esperes, Kecskemét
Február 16. szerda 18 óra Szabó 
Gábor, tb. esperes, Kecskemét
Február 17. csütörtök 18 óra 
Kenyeresné Téglási Anna, kerek
egyházi lelkipásztor
Február 18. péntek 18 óra dr. 
Kenyeres Tibor

Február 19. szombat 18 óra Ferenczy 
József, lajosmizsei lelkipásztor
Február 20. vasárnap 10 óra Ritter 
Nándor, kecskeméti lelkipásztor, 
úrvacsora

Tóth Endre: Valaki véd

Valaki véd mindig engem,
Mióta csak megszülettem.

Körülöttem jár láthatatlan,
Újra más és más alakban.

Vigyázott rám ezer bajban,
Pedig néha majd meghaltam.

Ha üldöztek, jól elrejtett,
S jelezte a csapdát, vermet.

Mikor álltam bírák előtt,
Ő adott szavamnak erőt.

Ha nehéz volt munkám, dolgom,
Ő segített ezer módon,

S nem engedte semmiképpen,
Hogy gyalázat, szégyen érjen.

Valaki véd, szeret engem,
Pedig talán nem érdemlem.

Megtapasztaltad már Istennek szere-
tetét?
Isten szeret téged, és arra teremtett, 
hogy személyesen ismerd őt.

Krisztus mondja: "Íme, az ajtó előtt 
állok, és zörgetek: ha valaki meghallja 
a hangomat és kinyitja az ajtót, bem
egyek ahhoz ..." (Jelenések 3,20)
Keres és vár téged. A lehetőség adott, 
hogy megismerd és befogadd Őt!

A bizalom
"...mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;"Mt.6,11.
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VAGYONBIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN
Minden évben többször is rá kell 

jönnünk, hogy nem mindenki becsüle
tes munkával keresi kenyerét. Nincs 
évszak, hogy ne hallatnának magukról 
a besurranó tolvajok, a betörők. Nem 
vagyunk mentesek a lakásunkba ilyen
olyan indokkal bejutóktól sem. Túl 
bizalmasak vagyunk az ismeretlenek
hez, igaz, hogy erősségük a bizalmunk
ba férkőzni. Az embereknek megdöb
bentő a hiszékenységük, befolyásolha
tóságuk, csak megfelelő módon kell 
közelíteni hozzájuk. Ha már megkáro
sítottak, nem sok reményünk van a kár 
megtérülésére. Legfőbb védelmünk a 
megelőzés. Néhány példa: Szokjuk 
meg, hogy állandóan tartsuk zárva 
kapubejáróinkat, sőt ha a kertben dol
gozunk a lakást is, mert ha az alkalmi 
tolvajok nyitott kaput találnak, szabad 
az út, és ha nincs otthon senki, pil
lanatok alatt megszabadítanak féltve 
őrzött kincseinktől, tárgyainktól. Ne 
adjuk ki szomszédaink, ismerőseink 
nevét, anyagi helyzetét. Ismeretlent 

ne engedjünk be. A szolgáltatók (víz, 
gáz, pénzintézet, stb.) szinte mindig 
levélben tájékoztatnak. Ne fogadjuk el 
az önkormányzati "hivatkozást" sem, 
hiszen onnét általunk ismert szemé
lyek keresnek fel, vagy legalább is 
kísérők. Nem véletlen, hogy a rend 
őrei kényesek a gépkocsik rendszám
tábláinak meglétére, esztétikai állapo
tára. A rossz szándékkal közlekedők 
rendszerint összesározzák a rendszám
táblát még száraz időjárás esetén is, 
illetve leszerelik, mondván, hogy elve
szett. Felettébb gyanús, ha szokatlan 
helyen látunk parkolni gépkocsit, pl. 
két kapubejáró között, hogy ne lehes
sen tudni, hogy kinél lehet "vendég". 
Gyakori, hogy a járdára állnak a kocsi 
elejével a kapuhoz olyan közel, hogy 
a járdát nem lehet igénybe venni, köz
ben a gépkocsi hátulja fel van nyitva, 
és a figyelő valamit rendezget. A figye
lőknek mobil telefonoznak (tartják a 
kapcsolatot) és esetleges veszély ese
tén "tolvajnyelvet" használnak. Álta

lában az ilyen esetekben a helyszín 
előre le van rendezve, fel van derítve. 
Sokszor többhónapos figyelés előzi 
meg a látogatást. Általában a magá
nyos emberek, vagy gazdag prédával 
kecsegtető mutatós házak tulajdonosai 
vannak hasonló helyzetnek kitéve. Az 
elkövetők biztosra mennek. 

Ha baj alanyai, vagy szemtanúi 
vagyunk, pláne túlerővel szemben ne 
avatkozzunk be. Csapjunk zajt, riasz
szuk a szomszédokat és természetesen 
a hatóságokat. 

A Tiszakécskei Rendőrőrs járőr-
kocsijának telefonszáma: 0620/539 
8489, ügyeletes polgárőreinké: 
0670/337 1340.

Egyértelmű tájékoztatást adjunk: 
helyszín, elkövetők száma, személy
leírása, gépkocsi típusa, színe, rend
száma, esetleges útvonala. Segítsük 
a hatóságokat. Egyik legjobb megelő
zés, ha figyelünk egymásra.

-szerk- 
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Zenészeink bemutatkozása
Hegedű, gitár és fúvóstanszakon tanuló diákjaink tartot

tak hangversenyt február 5én az iskolában. Mindannyian jól 
felkészültek, és olyan szép darabokat hallottunk, hogy igazi 
koncert volt ez, nem is bemutatkozás. 

Gratulálunk a gyerekeknek és a zenetanároknak!

Comenius projekt az iskolában
Már korábban is beszámoltunk arról, hogy egy kétéves 

iskolai együttműködési projektben veszünk részt négy kül
földi iskolával közösen. Minden hónapban van olyan tevé
kenység, amely során gyerekeink kapcsolatba kerülhetnek 
angol, olasz, török vagy lengyel társaikkal. Decemberben 
és januárban skypeon keresztül beszélgettek egymással. 

Nagyon han
gulatos beszél
getések kere
kedtek. Szó 
esett a kedvenc 
focistákról, éne
kesekről. Sokat 
nevettünk, ha 
néha kicsit 
f é l reé r te t t ék 
egymást a gye
rekek, vagy a 
fiúkat a barát
nőikről faggat
ták a külföldi 
lányok.

Januárban 
pedig leveleket 
írtunk. Mind a 
négy országba 

küldtünk ötöt levelet és mi is várjuk a többiek leveleit. 
Nagyon örültünk, mikor Agárdi Dia azzal a hírrel érkezett 
az iskolába, hogy kapott választ egy angol kislánytól. Izga
tottan várjuk a többi levelet is.

A legközelebbi program egy projekttalálkozó lesz. Már
ciusban hatan fognak a lengyelországi Katowicébe utazni, 
ahol a sok közös program mellett egy nemzeti étel elkészí
tése lesz a feladat.

Élményeikről természetesen majd beszámolunk a hír
mondó hasábjain.

Dr. Steklács Jánosné
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ÁSÓRA-KAPÁRA, ELÖNT A BELVÍZ!
(Segíts magadon, az Isten is megsegít!)

Az utóbbi húsz évben térségünkben egyre érezhetőbben válik 
szélsőségessé az időjárás. A csapadékeloszlás egyenetlen, és ez 
rendszerint hiányban mutatkozott az utóbbi években. A kevés 
csapadék miatt átalakult környezetünk. Eltűntek az állandóan 
vízzel borított lefolyástalan területek (Szenterét, Gömörilapos, 
Madarinádas, Jeneinádas, Kósarét, Csabainádas, a sort még 
lehetne folytatni). Ezek a vizes élőhelyek nádasaikkal szinte 
félelmetesek voltak, melyekben, ma már csak hírből ismert álla
tok éltek, esetleg a nevük is feledésbe ment. Korábban az embe
rek Isteni gondviselésnek, vagy büntetésnek vették az időjárás 
esetleges szélsőségeit. Az 1950es évek elején a mezőgazdaság 
kezdett átalakulni, a minél több szántóföld volt a cél. Országos 
szinten lecsapolták a vizes területeket. Pusztánkban ez azt jelen
tette, hogy egy "lánctalpas" traktor rigol ekével járta a határt, 
vízelvezető barázdákat nyitva Varga Pali bácsi navigálásával. 
Következett községünk vízrendezési terve, mely gyakorlatilag 
1970re kivitelezésre is került. Ezután már a fent említett traktor 
húzta barázdákra nem lett szükség, nagy része beszántásra került. 
A nagyobb vízelvezetők is be lettek temetve annyira, hogy ma 
már a funkciójukat egyáltalán nem tudnák ellátni. Ilyen volt a 
"Bucsaiárok", a Lakiteleki út menti árok, vagy a községünkből 
induló, a Kécskei út menti Gömörilaposhoz vezető vízelvezető. 
Az ideihez hasonló belvíz áradattal 2000ben kellett megküzdeni. 
Akkor nagyrészt ásórakapára fogott a lakosság, és sikerült pár 
hét alatt mentesíteni a veszélyetetett tanyákat, szántóföldeket. 
Ismét eltelt 11 száraz év, és a 2000ben kiásott árkok bekoptak, 
vagy inkább eltűntek. Sajnos az egészben az a legszomorúbb, 
hogy sok helyen a csatorna szinte a "medréig" be van szántva. 
Persze aki a dűlőutakat képes tönkretenni munkagépekkel, attól 
a csatornák kíméletét sem várhatjuk el. Általánosságban sokkal 
több tisztelettel kellene lenni egymás tulajdona iránt. Nyilván 
a csatornák esetében van egy természetes betöltődés: szél általi 
homok behordás, buja növényzet kialakulása, bemosódás. Mint 

ahogyan a háborúra is békében kell felkészülni, úgy az árvízre, 
a belvízre való felkészülés is száraz időben a legalkalmasabb. Itt 
feltétlenül meg kell említeni, hogy a nyár folyamán a csatornák
ban nem folyt víz, sőt sok részen ki voltak száradva. Mindezek 
ellenére helyenként a csatornától 150 mre a búzaföldön állt a víz. 
Egy akkor húzott ideiglenes árok már segíthetett volna a mostani 
sok belvíz elvezetésében. Nyílván a tulajdonos mérlegelte a mun
ka költségét, és az esetleges megtérülést. 

A belvizeknek legnagyobb kárvallottjai a tanyasi lakosok. A 
visszatérő küzdelem kétségessé teszi a biztonságérzetüket, pedig 
nekik is kijár a falusi lakosság többi részét megillető odafigye
lésből, gondoskodásból. Nem szabad, hogy kedvüket szegjék 
ezek az emberek, hiszen a társadalomnak éppoly értékes tagjai 
ők is. Önkormányzatunk jelentős segítséget adott a belvíz elve
zetésében. (Részletek a képviselőtestületi ülés anyagában a 23. 
oldalon.) Csak dicsérő szavakat lehet mondani azoknak a tanya
siaknak, akik ásótkapát ragadtak, traktorukra szálltak barázdát 
húzni, szivattyúzták a vizet, igazították a dűlőutakat: segítettek 
magukon. A teljesség igénye nélkül: Kormos Gábor, Béni Sándor, 
U. Kovács Gergely, Bárány József, SzenteVarga János, Bimbó 
János, Horváth Imre.

Csak bízni lehet abban, hogy a csatornák elkészítésével a 
korábbinál maradandóbb alkotás született, és nem kell a belátható 
jövőben ismét erre költeni milliókat. Községünk belvízhelyzete 
január közepén a vízügyi nyilvántartás szerint. Elöntött terület: 
rétlegelő 500 ha, őszi vetés 200 ha, egyéb szántó 300 ha, erdő 
100 ha. 

Végül még egy ehhez kapcsolódó  megjegyzés. Hál' Istennek 
túl vagyunk a szennyvízberuházáson. Az árát hozzájárulás formá
jában fizettük, és a szennyvízdíjban fizetjük. Ám abba is érdemes 
belegondolni, hogy mennyi szippantási költséget takarítottunk 
meg így.

V.F

Vigyázat,
fertőzésveszély!

A belvíz, a magas talajvízállás, és az esetleges bemo
sódások (árnyékszék, szennyvízgyűjtő akna, trágya stb.) 
miatt megnőtt a fertőzésveszély kialakulásának lehetősé
ge. 

A fentiekre tekintettel az ásott kutak és a kismélységű 
kutak vizét a belvízzel elöntött területeken ivóvízként hasz
nálni tilos! Újra használatuk csak fertőtlenítés ill. laborató
riumi vizsgálat elvégzését követően javasolt!

Köszönet a segítségért!
A Szentkirályi Általános Iskola Szülői Munkaközös

sége január 15én rendezte hagyományos pótszilveszteri 
bálját. Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki rész
vételével, tombolafelajánlásával vagy pártolójegy vásárlá
sával, illetve a szervezésben nyújtott segítségével hozzájá
rult a bál sikeréhez.

Köszönettel: iskolai SZMK
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Hozzávalók: 4 szelet, egyenként 16 dkg-os magas 
hátszín (rostélyos), só, 2 púpozott evõkanál finom-
liszt, 2 evõkanál zsír vagy 4 evõkanál olaj, 12-15 
dkg füstölt szalonna, 1 nagyobb vöröshagyma, 
fél evõkanál jóféle pirospaprika, 5 dkg sûrített 
paradicsom, 1 gerezd zúzott fokhagyma, 30 dkg 
csiperkegomba
A körethez: 60 dkg burgonya (tisztítva mérve), só, 4 tojássárgája, 3 
dkg vaj, csipetnyi reszelt szerecsendió, 4-5 evõkanál zsemlemorzsa
A sütéshez: bõ olaj

A húst kiverjük, széleit, inas részeit bevágjuk, nehogy a pecsenye 
sütés közben összekunkorodjon. Megsózzuk, majd a lisztbe forgat
juk, és egy közepes lábasban, a zsíron vagy az olajban köröskörül 
pár perc alatt elõsütjük, majd lecsöpögtetve félretesszük.
A szalonnát apró kockákra vágjuk, és a hús visszamaradó zsírjában 
üvegesre sütjük. A hagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk, a szalon
nára dobjuk, pár perc alatt megfonnyasztjuk.
A pirospaprikával meghintjük, elkeverjük, majd hozzáadjuk a sûrí
tett paradicsomot és a zúzott fokhagymát is. 34 deci vízzel fölönt
jük, kevergetve fölforraljuk, azután belerakjuk az elõsütött húsokat. 
Lefödve, kis lángon kb. 1 óra alatt puhára pároljuk. Közben több
ször ránézünk, ha kell, elfövõ levét pótoljuk.
Amíg a hús párolódik, megfõzzük a köretét. Ehhez a burgonyát 
kockákra vágjuk, és enyhén sós vízben puhára fõzzük. Leszûrjük, 
azon melegében szitán áttörjük, és hûlni hagyjuk. Ezután 2 tojás
sárgájával és a puha (szobahõmérsékletû) vajjal összekeverjük, 
szerecsendióval fûszerezzük. A masszából 4, egyforma körte alakot 
formálunk. Ha túl lágy, nehezen formálható lenne, tegyük rövid 
idõre a hûtõszekrénybe. A körte alakokat a maradék tojássárgájával 
lekenjük, a morzsába forgatjuk.
A gombát akkora kockákra vágjuk, mint korábban a szalonnát, a 
puha rostélyoshoz adjuk, 810 perc alatt puhára pároljuk. Ez elegen
dõ idõ arra, hogy a ropogósokat bõ olajban aranybarnára süssük, 
és lecsöpögtessük. Mintha a körte szára lenne, mindegyikbe 11 
olyan fogvájót szúrunk, aminek a végére aprócska nemzeti szalagot 
ragasztottunk. Tálaláskor a rostélyosokat a gombás szafttal leönt
jük, és mindegyikre ráállítunk egy körte alakú krumpliropogóst. 

Jó étvágyat kívánok!
Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek
Születtek: Varga Bence Pál 2011. január 12én 
(anyja neve: Adácsi Erzsébet), Kozma Melinda  
2011. január 24én (anyja neve: Zana Melinda)

Elhunytak: Almási Lászlóné (született Sándor 
Erzsébet) élt 80 évet, Gömöri Balázsné (született 
Vári Etelka) élt 75 évet

Január időjárása
E sorok írójával együtt a hónap közepén abban reményked

tünk, hogy talán a telet, vagy legalább is a "mérgesít"  magunk 
mögött tudhatjuk. A tények igazolják, hogy a jóslás elsietett volt. 
A hónap első napjainak hideg időjárását (2án 10C fok) fokoza
tos enyhülés követte, 8ától már gyakran 10C foknál is magasabb
ra emelkedett a hőmérséklet. A vadludak ezt kihasználva megin
dultak kelet felé. Megjelentek a barázdabillegetők, a seregélyek, 
szinte tavaszias hangulatot idézve. Persze ez az enyhülés semmi 
rendkívülit nem takargatott. A feljegyzések szerint évszázadok 
óta gyakran előfordul, hogy január 1015 körül látványos átme
neti enyhülés következik be. A hónap vége felé 20a után aztán 
egy anticiklon épült fel, tartós lehűlést okozva.

Ekkor néhány reggelen a hőmérséklet 10C fok alá süllyedt.
Mindez jól jött a belvíz sújtotta földek tulajdonosainak, 

hiszen megindult a víz csökkenése. 
Legalább ennyire jó  hír, hogy csapadék alig esett, az is több 

napra elosztva. A nyugvó talajvízszint jelenleg (február 2.) 121 
cmen áll. A január közepi felmelegedés után ez az érték 115 cm 
volt. 

Csapadék viszonyok: 11én 2,6 mm, 13án 1,6 mm, 19én 8,2 
mm, 20án 1,2 mm, 23án 1,5 mm, 24én 1,3 mm, 26án 2,6 mm. 
Összesen: 19 mm. A sokévi átlag: 30 mm.                       Vecsei

Csillagász szakkör
Szentkirályon

a mûvelõdési házban
Szemléletes elõadásokkal és távcsöves bemutatóval sze
retném a csillagászat alapjait megismertetni minden 
érdeklõdõvel.
Februári idõpontok:

4én pénteken, este 5 órától (Kisbolygók) 
18án pénteken este 5 órától. (Meteorok)

Márciusi idõpontok:
4én pénteken este 5 órától (Csillagok)
18án pénteken este 5 órától (Mély ég)

Várok minden érdeklõdõt ! 
Szakáll Norbert

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

akik drága édesanyánk
Almási Lászlóné, született Sándor Erzsébet

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
együttérző szavaikkal gyászunkat enyhíteni igyekeztek.

Köszönettel: a gyászoló családtagok

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon.
Kedves Rokonainknak, Tisztelőinknek,

Igaz Barátainknak, akik

id. Gömöri Balázsné (Vári Etelka) 
temetésén megjelentek,

fájdalmunkban együtt érző szívvel osztoztak.

„Örök álom zárta le két szemed,
Megpihenni tér dolgos két kezed,
Üres a ház, ha édesanya nincs,
Üres a ház, eltűnt egy drága kincs.
Nem tudja senki mi az a fájdalom,
Amíg édesanyát nem fedi sírhalom,
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett.“

A gyászoló család



Kiváló minőségű őrölt fűszerpaprika eladó. Érdeklődni: a 
06 30 562 5267 telefonon.

*
Szentkirályon, és a szomszédos településeken, szántót, 
kaszálót, legelőt bérelnék, illetve vásárolnék. Ajánlatokat 
a 06 20 9424 219 telefonra lehet tenni.

*
Eladó jó állapotban lévő franciaágy. Érdeklődni: 70/544
8770

*
Jó állapotban lévő színes tévé eladó. Érdeklődni: 445208 
vagy 30/5930317

*
Eladó Szentkirály Alsó 177. szám alatti tanya. Érdeklődni: 
megbízásból Kis Józsefnénál a Polgármesteri Hivatalban.

*
Eladó román ebédlőgarnitúra: 3 darabos szekrény, egy 
széthúzhatós 10 személyes nagy asztal hat székkel újszerű 
állapotban. Érdeklődni: 728946, 70/2773233 vagy 
70/3790770.

HIRDETÉSEK

Megnyitottuk
a GENERALI Biztosító helyi képviseletét!
Tanácsadók: Kovács Péterné 30/9383-783
  Kovács Péter 30/349-2944

* Nyugdíj * Életbiztosítás
* Egészség- és balesetbiztosítás

* Munkahelyi biztosítás
* Gépjármű-biztosítás

* Vagyonbiztosítás * Felelősségbiztosítás * Technikai
biztosítás * Mezőgazdasági biztosítás

Az ásványvizet nem kell
Tisztítani

A tisztító eljárással kezelt vizek nem tartalmazzák a 
szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi anyagokat

2011. január 20., Budapest  A Magyar Ásványvíz 
Szövetség és Terméktanács közzétette legfrissebb adatait, 
amelyből kiderül: Magyarországon 2010ben  az előző évi 
110 literhez képest alig változott, azaz  109 liter volt az egy 
főre jutó ásványvízfogyasztás. Egyúttal a fogyasztók és az 
ásványvízgyártó cégek védelmében a szervezet fel kíván lépni 
azok ellen, akik a víztisztító berendezések értékesítése során 
téves információkat terjesztenek, illetve valótlanul állítják, 
hogy kizárólag a "desztillált" vagy a fordított ozmózis elvén 
kezelt víz egészséges. A szövetség meggyőződése szerint 
a magyarországi ásványvizeket nem szabad a napjainkban 
divatossá vált víztisztító készülékkel kezelni, mert ásvány
vizeink eredendően tiszták, egészségesek, és az eljárás során 
éppen a legértékesebb ásványi anyagokat vonják ki belőlük, 
ami hiánybetegségekhez, kirívó esetben halálhoz vezethet. A 
szövetség elsődlegesnek tartja a magyar ásványvizek hazai 
és nemzetközi jó hírnevének megőrzését és a fogyasztók 
megfelelő és korrekt tájékoztatását.

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő: Vecsei Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, 
Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna, Balázs Hajnalka lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály plébános, 
Szabó Gellért polgármester, Szutor Sándorné, Dr. Szűcs Zsolt,  Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal 
Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 350 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

vállalok családi gazdák, egyéni vállalkozók,
BT-k, Kft-k részére. Vállalkozás indításával kapcsolatos

tanácsadás, teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel,
képviselettel. Őstermelők, magánszemélyek

adóbevallását elkészítem.
Az iroda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig.

Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36
Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlőrinc, Iskola u. 7.

Gitároktatás és basszusgitároktatás kezdőknek,
haladóknak, továbbá régi, nagy VHS és MiniDV

videókazetták DVDre írását vállalom.
Szentkirály, Balázs Róbert, 70/3352365


