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Meghívó
A Szentkirályi Általános

Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

március 15-i
megemlékezését, melyet
az 1848/49-es forradalom

és szabadságharc
tiszteletére rendeznek

2016. március 11-én,
pénteken 11:30 órától

tartja a művelődési házban.

„Az én népem neve:
magyar”

Az ünnepi műsort
az iskola 6. osztályos

tanulói adják elő.
Felkészítő pedagógusok: 

Lórné Molnár Tünde,
Szutor Sándor

Az ünnepi műsor előtt
11 órakor kezdődik

a koszorúzás
a Hősi emlékműnél.

A megemlékezésre
szeretettel várják

a szülőket, és minden
kedves érdeklődőt.
Ünnepeljünk együtt!

A TARTALOMBÓL:
• A képviselő-testület janu-
ári ülésén történt • Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat • 
Kötelező irodalom újragon-
dolva • Garabonciás diák - 
Vasúton Szentkirályra? • 
Katolikus élet • Református 
élet • Színes programokkal 
kezdtük az Új Évet az ovi-
ban • Mi így ünnepeltünk • 
Járdaépítés • Képek fotóalbu-
momból • Anyakönyvi hírek •

Szép sikerek – ismét iskolánkban

Félévi vizsgakoncertek az iskolában

Tanulóink ismételten szépen teljesítettek a Széchenyi István Mate-
matika versenyen, ahol tíz iskola tanulói mérték össze tudásukat. Az 
ágasegyházi versenyről Kovács Rita 6. osztályos tanuló I. helyezéssel, 
Hajagos Veronika  8. osztályos tanuló II. helyezéssel, Farkas Győző 7. 
osztályos tanuló III. helyezéssel térhetett haza, így öregbítve iskolánk 
hírnevét.

A fúvós tanszakosok Szőke Ferenc tanár úrral
További képek a 9. oldalon.

SZENTKIRÁLYI
HÍRMONDÓ
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A képviselő-testület januári ülésén történt
A szentkirályi képviselő-testület 

2016. január 26-án tartotta ülését. Az 
ülésen hat képviselő volt jelen.

Az első napirendi pontban dr. La-
jos Krisztina jegyző ismertette elő-
terjesztését a Szentkirály - Tiszaugi 
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai 
programjáról. A család- és gyermek-
jóléti szolgálat szakmai programját 
elfogadása után a Kormányhivatalon 
keresztül az NRSZH, mint módszer-
tani felügyeleti szervnek kell meg-
küldeni szakértői véleményezésre, 
mely szükséges a szolgálat végleges 
szolgáltatói nyilvántartásba vételé-
hez. A szakmai program úgy készült, 
hogy a Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 
42/B. szám alatti helyiség nem te-
lephely, hanem ellátottak számára 
nyitva álló egyéb helyiség besorolás-
ként szerepel. Ennek oka az, hogy ha 
telephelyként jegyeztetjük be, akkor 
ott főállású családsegítőt kellene al-
kalmaznunk, melyet nem tudunk biz-
tosítani finanszírozás hiányában. 

A második napirendi pontban a 
házi segítségnyújtás szakmai prog-
ramjáról ismertette előterjesztését a 
jegyző.

2016. január 1. napjától a házi 
segítségnyújtás szolgáltatás átalakí-
tására került sor, oly módon, hogy 
a házi segítségnyújtás keretében két 
szolgáltatási altípust különböztetünk 
meg: a szociális segítés, illetve a sze-
mélyi gondozás.  A gondozási szük-
ségletek felül lettek vizsgálva 2016. 
január 15. napjáig az új értékelő lap 
alapján. Új tevékenységi napló ke-
rült bevezetésre, melyben szintén a 
két szolgáltatás típust és annak idő-
tartamát elkülönülten kell rögzíteni. 
Megváltoztak a szakmai létszámelő-
írások is. Eszerint házi segítségnyúj-
tás keretében végzett személyi gon-
dozás során 5 ellátottat és 4 szociális 
segítésben részesülőt gondozhat egy 
szociális gondozó. 2017. évtől vár-
ható a házi segítségnyújtáson belüli 
tevékenységcsoportok differenciált 
finanszírozása. A megváltozott jog-

szabályi környezet miatt szükséges 
az új szakmai program elfogadása. 
Településünkön megnövekedett az 
igény a házi segítségnyújtásra, ezért 
javasoljuk a jelenleg engedélyezett 
27 fő létszámot 31 főre bővíteni. 

A harmadik napirendi pontban a 
Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításáról szóló előterjesztését 
ismertette Szabó Gellért polgármes-
ter. 

2016. január 1. napjával módo-
sult a 68/2013. NGM rendelet, mely 
a kormányzati funkciókat tartal-
mazza, a változásnak megfelelően 
szükséges az SZMSZ-t módosítani. 
A családsegítés helyett a család-és 
gyermekjóléti szolgáltatások funkció 
egy számot kapott, mivel a feladatot 
is integráltan kell ellátni. Az Önkor-
mányzat számára kötelező feladat 
lett a rászoruló gyermekek részére a 
szünidői étkeztetés. 

A negyedik napirendi pontban 
Kutasi Ferenc alpolgármester ismer-
tette előterjesztését 2015. évi telepü-
lésfejlesztői tevékenységéről. 

Az elmúlt évben zárultak na-
gyobb építkezéssel járó pályázata-
ink, melyek mellett inkább sajáterős, 
kisebb fejlesztéseink megvalósítása 
jellemezte az évet. Új pályázat kevés 
indult, ezek is inkább nemzeti forrás-
ból lettek kiírva. Összesen 9 beadott 
pályázatunkból azért 6 nyert, mind-
összesen 32.561 ezer forintot.

Egyre nagyobb forrást és ennek 
megfelelően feladatot is jelentenek 
számunkra a különböző közmunka 
programok, melyek súlya 2016. vo-
natkozásában előreláthatólag tovább 
fog növekedni.

Az új uniós költségvetési ciklus 
pályázati hulláma igazán most kezd 
beindulni: sorra jelennek meg a me-
gyei keret kiírásai és rövidesen egyre 
több vidékfejlesztési pályázat is elér-
hető lesz.

Az ötödik napirendi pontban 
Kutasi Ferenc ismertette előterjesz-

tését a Közbeszerzési Szabályzatról. 
Az új közbeszerzési törvény mi-

att új közbeszerzési szabályzat elfo-
gadása szükséges önkormányzatunk 
számára is. A főbb változások az elő-
ző szabályzathoz képest elsősorban 
az eljárások lebonyolításában lesz-
nek. Pl.: az eljárások bírálatánál nem 
lesz kötelező bírálati lapot kiállítani,

EU-s támogatás felhasználása 
esetében kötelező felelős, akkreditált 
tanácsadót alkalmazni,

a közbeszerzési adatbázisba meg 
kell küldeni az eljárás nyilvános 
adatait (ennek elmulasztása szankci-
onálható). A testület elfogadta az új 
Szabályzatot.

A következő napirendi pontban a 
képviselő-testület ez évi munkater-
véről döntött. 

Az azt követő napirendi pontban 
Szabó Gellért elmondta, hogy önkor-
mányzatunk és Halasi Ernő egyéni 
vállalkozó között megállapodás jött 
létre az önkormányzat tulajdonában 
lévő 0259/9 hrsz-ú tanyaingatlan 
értékesítéséről. Az ingatlan-nyilván-
tartási bejegyzés kapcsán derült ki, 
hogy a Vevő egyéni vállalkozóként 
nem szerezhet ilyen ingatlant, mivel 
az a Földforgalmi törvény hatálya 
alá tartozik, a termőföldre vonatkozó 
szabályok szerint viszont csak ma-
gánszemély szerezhet tulajdonjogot. 
Ezért a megállapodást fel kell bonta-
ni, és az eredeti állapotot vissza kell 
állítani.

Eközben elindítottuk az ingatlan 
rendeltetésének megváltoztatására 
irányuló építéshatósági eljárást is, 
amivel az ingatlan „iroda, gazdasági 
épület” művelési ág rendeltetést kap-
na. Így már nem tartozik a Földfor-
galmi tv. hatálya alá, ráadásul a lakó 
funkció is megszűnik, ami megnyug-
tatóan biztosítja az övezeti besorolás 
szerinti vállalkozási tevékenység 
folytatását.

A testület tudomásul vette a fej-
leményeket és egyetértett a művelési 
ág változtatásával.
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Az Országos Erdészeti Egyesület 
éves szavazásán az egyik legsokol-
dalúbban felhasználható fafajunk, a 
hajdanán szent faként is tisztelt me-
zei szil győzedelmeskedett, és lett a 
2016-os év fafaja. Az Országos Er-
dészeti Egyesület 20 éve indította út-
jára az Év Fája mozgalmat – az Év 
Madarához hasonlatosan. Az éppen 
figyelembe ajánlott természeti érték 
állandó elem lett általános és középis-
kolai tanulmányi versenyeken, erdei 
iskolák oktatásában, természetvédel-
mi témájú rendezvényeken és vetél-
kedőkön. A 2010-es évek folyamán 
így kerülhetett középpontba az ezüst 
hárs, a tiszafa, a zselnicemeggy, a 
házi berkenye, a mezei juhar és tavaly 
a kocsányos tölgy, melyekhez most 
2016-ban a mezei szil is csatlakozott. 
A mezei szil Európa nagy részén ősho-
nos fafaj, magas hőigénye miatt első-
sorban a sík- és dombvidékeket ked-
veli, emiatt középhegységekben csak 
az alacsonyabb régiókban található 

meg. Jellemző élőhelye a keményfás 
ligeterdő, ahol a kocsányos tölggyel, 
a magyar kőrissel és a vénic-szillel 
alkot állományokat. Magassága akár 
a 30 métert is elérheti. Rendkívül ke-
mény, rugalmas, nehezen hasadó és 
szívós fáról van szó, mely tulajdonsá-
gai miatt a mezei szil hajóácsolásra, 
víz alatti építkezésre és – a tölgyfá-
val vetekedve – épületfának is kiváló. 
Kocsigyártók, asztalosok, szívesen 
dolgoztak vele. Sajnos pusztánkon 
már fa alakban nem lehet találni, mert 
az 1950-es évek végén egy gombafer-
tőzés áldozatául estek, melyet egy szú 
bogár faj terjeszt. Csak gyökérsarjról 
fakadt susnyókkal lehet találkozni. 
Ezeket csak a növekedés bizonyos 
szakaszában támadják meg szúboga-
rak. A jelenleg az utak szélére, vagy 
erdőtelepítésre használt szilek ellen-
álló fajták a fent említett gombáknak. 
Eötvös Károly a szilt egyenesen a 
magyarság nemzeti fájának tekintet-
te, mivelhogy „ezer falu, város, ha-

lom, dűlő, határrész viseli a Szilas, 
és Szilágy neveket. S ahol ez a név 
van: ott magyar lakik, ott magyarok 
telepedtek meg ezer évvel ezelőtt”. 
Ha véletlenül eldugott helyen talál-
kozunk ezzel az óriásira megnövő fá-
val, jusson eszünkbe, hogy egykoron 
ilyen óriásokkal volt tele a határ.

–szerk–

Az Év Fája 2016-ban a mezei szil

2016. január 1-jétől a szentkirá-
lyi Gyermekjóléti Szolgálat új fel-
adatkörrel és elnevezéssel bővült, új 
nevünk a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat lett.

De mit is jelent mindez?
A gyermekjóléti szolgálat a 

gyermekvédelem olyan ága, mely 
a gyermekek veszélyeztetettségé-
nek megelőzésével, megszüntetésé-
vel foglalkozik, elsődleges célja a 
gyermek(ek) családon belül történő 
nevelésének elősegítése, támogatása.  
A családsegítés a szociális, mentál-
higiénés problémákkal küzdő sze-
mélyek, családok számára nyújt 
segítséget. Ezen belül az anyagi 
gondokkal küzdők számára tájé-
koztatást tud biztosítani a pénz-
beli és természetbeni ellátásokról.  
A Szolgálat feladatai közé tartozik 
még:

• formanyomtatványok kitöltésé-
ben segítségnyújtás

• információnyújtás (Mit, hol in-

tézzek? Mely dokumentumok csa-
tolhatók egy-egy kérelemhez? Mi-
lyen szolgáltatásokat tudok igénybe 
venni?)

• családgondozás
• tanácsadás- életvezetési, konf-

liktuskezelési módszerek
• krízishelyzet kezelése (azonnali 

beavatkozást igénylő eljárás)
• szabadidős programok szerve-

zése
• jelzőrendszer működtetése (Jel-

zést bárki tehet, aki gyermek veszé-
lyeztetettségével találkozik, pl.: el-
hanyagolás, bántalmazás. A jelzést 
adó személy neve zárt adat.)

• nevelésbe vett gyermekek eseté-
ben a vérszerinti szülővel kapcsolat-
tartás a visszagondozás, azaz a gyer-
mek visszahelyezése céljából

• adományok gyűjtése, osztása
Mindezek „csak” néhányak a 

Szolgálat feladatai közül. Még egy 
„feladatot” említek, amit nem is 
a Szolgálat feladatai közé sorol-

nék, de talán az egyik legfontosabb 
rohanó világunkban, ez pedig a 
kommunikáció. Szívesen várom a 
hozzám betérőket, akik beszélget-
ni szeretnének, mert épp nincs, aki 
meghallgatja, megérti őket, de szí-
vesen megosztanák aktuális prob-
lémájukat vagy éppen örömüket. 
A következő időpontokban vagyok 
megtalálható a Kossuth Lajos utca 
24. szám alatt (Általános Iskola):

Hétfő: 14:00-16:00
Kedd: 9:00- 11:00
Szerda: 13:00- 17:00
Csütörtök: 9:00- 11:00
Elérhetőségeim: 
Tel.: 76/ 445-040, 06/20 530 

9604
E-mail.: szentkiraly.

gyermekjolet@gmail.com;
csaladsegites@szentkiraly.hu 

Bizalommal és megértéssel vá-
rom a hozzám fordulókat!

Pekár Renáta családsegítő

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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Kötelező irodalom újragondolva
Továbbra is klasszikusok:
Komoly vitát vált ki, hogy a klasz-

szikus, kötelező olvasmányokat sza-
bad-e átírt, rövidebb formában olvasni, 
illetve mit veszítenek a gyerekeink, ha 
nem olvassák el az eredetit?

Igen, jó lenne, ha olvasnák, vagy 
legalább 1 – 1 hosszabb szemelvényt 
kiválasztva ismerkednének az eredeti 
szöveg stílusával, szókincsével, fordu-
lataival, ritmusával.

A műemlék házak építészei kincse-
ink. Ezeket méltán óvjuk, felújítani szi-
gorú szabályokat betartva lehet, elbon-
tani végképp nem szabad őket.

Zenei, irodalmi műveink is ugyan-
ilyen értékeink, újragondolni azonban 
nem tilos őket, hiszen Shakespeare-t is 
újra fordították. Arany János után pl.: 
kortárs nyelvészünk Nádasdy Ádám, 
aki a szöveg iránti hűséget tartja fon-
tosnak egy-egy fordítás kapcsán, ezzel 
kapcsolatos gondolatait meg is osztja 
az olvasókkal. Az újragondolás soha-
sem jelenti azt, hogy az eredeti elvész, 
ezért talán kicsit túlzott az aggodalom 
a klasszikusok miatt…

Érdemes elővenni otthon a Tüske-
várt filmen (az 1967-ben készült ver-
ziót), az a képi világ a szereplők ízes 
beszéde és nem utolsó sorban a kiváló 
színészi alakítások Fekete István tollá-
ból már-már klasszikusnak számít. Ezt 
is újra gondolták, néhány éve lefor-
gatták új szereplőkkel, új helyszínen. 
Ez már nem ugyanaz, mint a régi, de 
választhatunk közülük… Nem ritka, 
hogy a szöveg újértelmet nyer, amint 
rendhagyó helyszínen korszerű, de 
korhű jelmezekben adják elő. Minden 
mozgásban van körülöttünk, az autók 
hamarosan felemelkednek, képesek 
lesznek repülni, hogyan akadályozhat-
nánk meg, hogy a fantáziánk szárnyal-
jon? Újra gondoljuk a közlekedést, a 
gyógyítást, a bevásárlást, az informá-
ció áramlását és még hosszan folytat-
hatnánk a sort. Miért ne gondolhatnánk 
tovább és újra a klasszikusokat, hogy 
magunkénak érezhessük őket itt a 21. 
században? 

Az iskolai kötelező olvasmányok 
listája az elmúlt 40-50 évben nem so-
kat változott, mit és milyen formában 
kellene „kötelezőket” olvasni?

Nyári Krisztián író, irodalomtörté-
nész: 

15-16 éves koromban a szentesi 
gimnázium zseniális igazgatója, Bács-
kai Miksa bácsi megtiltotta, hogy a diá-
kok Maupassant novellákat olvassanak, 
mert abban „csúnya dolgok vannak”. 
Nagy szünetben kb. 10 fiú állt sorba érte 
a könyvtárban. Ebből is látszik, hogy 
a kötelezővé tétel a műélvezet halálos 
ítélete. Inkább műfajokat, műcsoporto-
kat és alkotókat kellene a kerettanter-
vekben előírni, a többit pedig rábízni 
a magyar tanárokra. Minden magyar 
iskolás olvasson Jókait, de nem biztos, 
hogy a Kőszívű ember fiait. A filmes 
és színházi adaptációk megismerése is 
fontos, de nem pótolja az olvasást. A 
rövidített változatokkal, vagy a kortárs 
nyelvre átírt klasszikusokkal kisiskolás 
korban megengedő vagyok, de felső ta-
gozattal, ha rajtam múlna csak indokolt 
esetben alkalmaznám.

Elsősorban azonban a kortárs szép-
irodalom folyamatát a klasszikusokkal 
párhuzamos olvasását tenném köte-
lezővé, hogy mindenkihez eljusson a 
saját problémáira leginkább reflektáló 
irodalom. Az irodalomolvasás egyszer-
re tanulható készség és folyamatosan 
ápolandó kulturális igény, amelyhez 
kortárs szövegek megismerésére is 
szükség van. Máskülönben az iroda-
lom a másodfokú egyenlet sorsára jut: 
akinek a szakmájához nem kell, örül, 
hogy iskola után megszabadul tőle.

Varró Dániel író, költő:
A Toldi meghatározó élmény volt, 

hatására kezdtem verseket írni hatodik-
ban. A regények közül Mikszáth: Szent 
Péter esernyője volt a kedvencem, mert 
vicces és kalandos.

A legtöbb általános iskolai kötele-
zőt azonban egyáltalán nem szerettem. 
Sok jó kortárs mesekönyv és ifjúsági 
regény van, amik világukban, nyel-
vükben is közelebb állnak a mai gye-
rekekhez, Szíjj Ferenc: Szuromberek 
királyfia pl.: csodálatos. Mindenkép-
pen könyv formájában olvastatnám a 
gyerekekkel. A rövidített változatokkal 
nincs gond, sőt talán több értelme van 
részleteket olvasni, akár együtt az órán 
ízlelgetni, értelmezgetni 1-1 klasszi-
kust, mint feladni egy Jókai regényt, 
vagy a teljes Szigeti veszedelmet egy 
14 éves gyereknek, hogy birkózzon 
meg vele egyedül, ahogy tud. Az át-
írás-modernizálás már problémásabb 

dolog, főleg íróként-költőként irtózik 
attól az ember, hogy egy irodalmi mű-
vet leegyszerűsítsenek, „lebutítsanak”. 
Ugyanakkor Angliában bevett szokás, 
hogy Shakespeare-t „lefordítják” mai 
angolra, nyílván egy mai iskolás nem 
érti a 400 évvel ezelőtti angolt. A Ha-
lotti beszédet persze mi is lefordítjuk 
ősmagyarról mai magyarra, de szembe 
kell nézni vele, hogy sajnos más 19. 
századi szöveg is egyre nehezebben 
érthető a mai gyerekeknek. Valamilyen 
módon közelebb kellene vinni hozzá-
juk a klasszikusokat, ha nem akarjuk 
ideje korán elvenne a kedvüket az iro-
dalomtól és az olvasástól.

Mészöly Ágnes író:
Rengeteget olvastam már kisisko-

lás koromban is, az Egri csillagokat 
kifejezetten szerettem, de a Kincske-
reső kisködmöntől rémálmaim voltak, 
az Aranyemberben leírt konfliktusokat 
pedig nem értettem. Gimnáziumban 
felnőttem a kötelezők szintjére, az 
Arany virágcserép meghatározó élmé-
nyem lett. Nagyobb szabadságot kelle-
ne adni a pedagógusoknak, hogy min-
den egyes osztályhoz kiválaszthassák 
az annak leginkább megfelelő közös 
olvasmányt. A gyerekek szívesebben 
olvasnak olyan regényeket, amely az 
ő életükről szól, általuk ismert nyelve-
zettel és humorral. Ezeknek a feltéte-
leknek a kortárs regények felelnek meg 
legjobban. A kötelező regények olvasá-
sának az is célja, hogy megtanuljanak 
hosszabb szöveget értelmezni, megis-
merjék a nagy epika szerkezetét és esz-
közeit – ezt pedig nem lehet máshogy 
megvalósítani. A rövidített változatok 
létezése egyértelműen azt jelzi, hogy 
a jelenlegi kötelezők sem tematikájuk-
ban, sem nyelvezetükben nem felel-
nek meg a mai kor kihívásainak. Nem 
olyan problémákról beszélnek, ami a 
mai gyerekeket érdekli, ezért unalma-
sak számukra, de azzal, hogy „lebutít-
ják a nagy regényeket”, épp a lényegük 
veszik el. Nem lenne egyszerűbb olyan 
könyveket választani, amit örömmel 
olvasnak a diákok?

Jövő hónapban folytatás: Leporolt 
klasszikusok!? Újra mesélt kötelező 
olvasmányok pro-és kontra.

Pásztor Gézáné
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Bizony, e kérdés helyben enyhe 
mosollyal válaszoltatna meg, hiszen még 
a gyermekek is tudják, sehonnan nem 
vezet vasútvonal községünkbe. Pedig! 
Pedig, micsoda követelések voltak! Már 
Petőfi annak idején így írt Vasúton című 
versében: 
„Száz vasútat, ezeret! 
Csináljatok, csináljatok!
Hadd fussák be a világot,
Mint a testet az erek.”

Ám ez még 1847 decemberében volt. A 
nagy vasútépítési láz Magyarországon be 
is indult az 1867-es kiegyezéskor, s tartott 
az első világháború végéig. Az 1960-as, 
70-es években a fiatalság új követelést 
talált: „Metrót vidékre, Zoránt a kormány-
ba!” De a vasútvonalak csak elkerülik 
Szentkirályt, s úgy tűnik, ez így is marad. 
Persze, ma már a kész vélemények korsza-
kában, sokan el sem hiszik, ha hallják, 
hogy egy kilométer vasút megépítéséhez 
két kilométer sínre van szükség…

Nos, korábban a Kecskemét környéki 
vasúthálózat kiépítésekor születtek olyan 
tervek, amelyek Szentkirályra is elhozták 
volna a vasutat. A részletekért lapozzuk 
fel dr. Horváth Ferenc vasúti főmérnök: 
Kecskemét vasútjai (1845-1919) című, 
Kecskeméten 1995-ben megjelent könyvét. 
A szerző külön fejezetben ír a Kecskemét 
vidékén elmaradt vasútépítésekről. 
Levéltári források alapján adatolja, hogy a 
Kecskemét-kocséri vasútvonalra 1903-ban 
előmunkálati engedélyt kapott Dobossy 
Ferenc mérnök. A tervezet szerint a 
vonal Kecskemét nagyállomásról indult 
volna és a Szolnoki út mentén vezetett 
volna az akkori szentkirályi csárdáig, s 
innen Feketehalmon keresztül Kocsérig. 
A mérnök a vasútvonal kiépítéséhez a 
várostól anyagi támogatást kért, amit azon-
ban a városi tanács soknak talált, nem 
adta meg, pénzhiány miatt így meg sem 
kezdődött az építés. 

Nagykőrös városa hosszú időn át szor-
galmazta egy Nagykőrös-Kocsér-Újkécske 
vasútvonal megépítését, anyagi támogatást 
is kilátásba helyezett, de ez sem valósult 
meg. Érdekessége a tervnek, hogy 1868-
ban lóvasút építésének engedélyezését 
kérték, az 1893-as előmunkálati engedély 
már gőzüzemű vasút megépítésére szólt. 

Térségünkben nem valósult meg 
még a Cegléd-Újkécske-Vezseny 
Tiszapart vasútvonal, az Abony-Tetétlen-
Jászkarajenő-Újkécske, a Csongrád-Cegléd 
vonal sem, és terv maradt a Csongrád-
Csépa-Tiszaföldvár vonal is. 

De vessünk azért néhány pillantást 

a Kecskeméttől környékén tényleges-
en kiépült vasútvonalakra!  Azok után, 
hogy Angliában 1825-ben elsőként elin-
dult a gőzüzemű vasút, Magyarországon 
1837-ben kiadták az első közforgalmú 
gőzüzemű vasútra az előmunkálati engedé-
lyt a Bécs-győri Vasúttársaság részére – a 
vonal kiépítése 1855-ben fejeződött be. 
A Pest-pozsonyi vonal első szakaszát, a 
híres Pest-Vác vonalszakaszt 1846. július 
15-én nyitották meg. E társaság, a Magyar 
Középponti Vasúttársaság több építé-
si engedélyt is megszerzett, s kiépítette 
az 1847. szeptember 1. napján üzembe 
helyezett Pest-Cegléd-Szolnok vonalat. A 
fényes megnyitó ünnepségen részt vettek 
Kecskemét vezetői is, nem véletlenül. 

1850-ben az osztrák császári 
kormányzat – amely akkor Magyarország 
ügyeit is intézte akkor – megvásárolta 
az állam számára a Magyar Középponti 
Vasúttársaságtól az üzemben lévő, engedé-
lyezett és épülő vasútvonalait. A Cegléd-
Kecskemét-Szeged vasútvonal így már álla-
mi vasútvonalként épült meg, a munkála-
tokat 1851 márciusában kezdték meg, az 
ünnepélyes alapkőletétel Kecskeméten 
1851. augusztus 18-án történt meg. A vonal 
kiépítése egyidőben szinte teljes hosszában 
zajlott, két építésvezetőség (Cegléd és 
Szeged székhellyel) irányításával. S mivel 
nincs semmi új a Nap alatt, a levéltárban 
őrzött elszámolási viták iratai szerint a 
földmunkák elvégzésére szerződött vál-
lalkozók a vasút felé igyekeztek minél 
nagyobb, a tényleges fuvarozók felé minél 
kevesebb elszállított földmennyiséget 
elszámolni. A földmunkák során egyéb-
ként távirda-vezetéket is lefektettek, így 
1853-ban Kecskemét és Szeged között 
már a távirda is megkezdte működését. A 
sínek lefektetése 1852-1853-ban zajlott, 
s a síneken 1853. május 26-án gördült be 
Kecskemétre a legelső mozdony, kavicsot 
és egy kocsinyi érdeklődő közönséget szál-
lítva. A Cegléd-Félegyháza vonal próbaútja 
78 percbe telt, az akkori 45-50 kilométeres 
óránkénti sebességgel. E szakaszt aztán 
1853. szeptember 3-án átadták a forgalom-
nak, nagyszabású félegyházi ünnepéllyel. 
A Félegyháza-Szeged vonal üzembe hely-
ezése pedig 1854. március 4-én történt. 

A várost érintő újabb vasútvonalak 
csak a helyi érdekű vasutakról szóló, 1880-
ban és 1888-ban meghozott törvények után 
létesültek. 1895-ban a kecskemét-fülöp-
szállási; 1896-ban a kecskemét-tiszaugi; 
1905-ben a kecskemét-lajosmizsei, és az 
ehhez kapcsolódó kisnyír-kerekegyházi. 
Ugyancsak 1896-1897-ban építették meg 
a Szolnok-Lakitelek-Tiszaug-Félegyháza 

vonalat is. E vasútvonalak vasúttársaságok 
(részvénytársaságok) kezében voltak, de az 
üzemeltetésüket, működtetésüket a MÁV 
látta el. 

A második helyi érdekű vasút, a kec-
skemét-tiszaugi kiépítését egy ugi birtokos, 
báró Fechtig Imre kezdeményezte, akinek 
közös révjoga volt Kecskemét városával. 
Először 1888-ban kapott engedélyt a tis-
zaugi révhez vezető vasútra. Az évente 
meghosszabbított engedélyt kiegészítették 
az új- és ókécskei Tisza-parthoz vezető 
szárnyvonallal. 

Pénzhiány miatt 1895-ben indult 
a kivitelezés a nyomvonal kitűzésével, 
a Méhes-lapos, Kisfái, Szentlőrinc (a 
mai Nyárlőrinc), Szikra, Tiszaug (a mai 
Lakitelek) útvonalon. Ezután a sajtóban 
felvetődött, hogy a vonal ne Tiszaugra 
menjen, hanem a nagyobb Újkécske tel-
epülésre, ahol a tiszai átkelés is megold-
ható, s e vonal több, Kecskeméthez tartozó 
pusztát (Úrrét, Borbás, Szentkirály) is érin-
tene, míg a tiszaugi csak magánuradal-
makat. Változtatás azonban nem történt. 
Az építkezéshez a kivitelező vállalkozás 
1896 márciusában fogott hozzá, június 
elejére már a vágányokat is lefektették 
Szentlőrincig. Az üzembe helyezés 1896. 
október 3-án megtörtént.

A vonal tervezett hossza 30,8 kil-
ométer volt, Kecskemét állomástól a Tisza 
partjáig. Három megállóhely, két rakodóál-
lomás és három vasútállomás létesült. A 
megállások helyei: Műkert, Alsóúrrét, 
Kisfái, Koháryszentlőrinc, Világoshegy, 
Szikra, Lakytelek, Tiszaug. A megnyitás 
után három pár vegyes vonat közlekedett 1 
óra 12 perc, illetve 1 óra és 49 perc közötti 
menetidővel. 

1897-ben megnyílt a Szolnok-
Újkécske-Lakitelek-Félegyháza vonal 
is, amely megoldotta Kecskemétnek 
Újkécskéhez történő vasúti csatlakozását. 
A Szolnok-Félegyháza vonalon 3 óra 5 
perc volt a menetidő. Búcsúzóul a Petőfi-
vers más strófái: 

„Ezek a föld erei,
Bennök árad a müveltség,
Ezek által ömlenek szét
Az életnek nedvei.

Miért nem csináltatok
Eddig is már?... vas hiányzott?
Törjetek szét minden láncot,
Majd lesz elég vasatok.”

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

GArAboNcIás dIáK
Vasúton Szentkirályra? 



Ebben a hónapban a Gonosz Lé-
lek működéséről szólnék. 

Amire képes az ember, annak 
nem szabad határt szabni. Sokszor 
téboly, ami körbevesz minket. Ne-
kem és neked annyi a szorítás min-
denfelől, hogy azt már nem is lehet 
komolyan venni. Lehet, hogy mód-
szeresen van széttépázva minden 
napunk, pihenés nélkül, mozgásban 
való korlátozással, megfigyeléssel, 
állandó ellenőrzéssel…ez ama igye-
kezet feléd és felém, hogy minden 
fény a szemünkből a szomorúság 
világába legyen száműzve. Ez nem 
lehet emberi. Azok a személyek, 
akik ezt elősegítik – akarva, akarat-
lan – csak eszközök, hogy teljesen 
le legyünk szorítva. Hát keresni kell 
a „miértet”?!

Egyéni ellenpontja lehet mind-
ezeknek, ha sikerül a hidegvér. 
Amikor pontos vagy és pontos va-
gyok, kiszámított mozdulatokkal, 
mint egy vadász. Ha nincs veszte-
nivalónk, akkor félelem sincs, de ez 
talán a legnehezebb, mert mindenki 
van mit veszítsen. A tapasztalatok 
szerint az érzelmek közül egyedül 
a félelem az, ami életünk végéig a 
markában tud tartani. Félelem nél-
kül elkerülne a szégyenérzet és va-
lami olyan ez, amikor nincs más, 
csak az Úr és te, a küldetésetek és a 
pillanat hatalmas ereje. Tehát ne en-
gedd át magad sem a szomorúság-
nak, sem az idegességnek. Túlságo-
san tervszerű a rossz ahhoz, hogy 
higgy neki. 

Térbe és időbe lettünk helyezve, 
olyan összetevőkkel, amelyekről 
nem tehetünk. Így teljesen mindegy 
mi a véleménye rólunk a környe-
zetünknek. Csak a saját dolgunkat 
kell megcsinálnunk, nem a másikét. 
Először mindenki részt vesz ebben a 

tér – idő játékban. Minden elemével 
éljük végig. A küldetés teljesítésére 
pedig reméljük így is, úgy is adatik 
alkalom. Szt. Ferenc mondta, hogy a 
testünk szamártestvér. Az egyes pil-
lanatok depressziója bűbáj. Magunk 
iránti hidegvérre van szükség. Vala-
ki egyszer felismerte, hogy az élet 
sokkal szebb, semmint hogy tetvek 
miatt rosszul érezzük magunkat.

Fontos ezért a kontroll tartása. 
Az ördög markáns jelenléte egyéb-
ként felismerhető. Körvonalazható 
a mondanivalója is. 

A tűz, amit ránk borit úgy nem 
oltható, hogy engedünk neki, úgy 
sem hogy magunkat megkemé-
nyítve állunk ellen csak úgy, hogy 
a lelkünkből feltörő szörnyeteg se-
gítségét kérjük. Tápláléka lehet ta-
lán a fantázia és a nemes érzelmek. 
Legyen ő a ló, ami visz és fenntart. 
Nem kell ellenállni akarni, hanem 
csak azt tudni, mi a dolog az élet-
ben. 

További ellenpont lehet valaki 
jelenlétébe helyezkedni, aki fontos 
(volt), ill. a vesztes csaták tanulsága 
is segítségünkre áll.

Ostromlásnál minden csak la-
zább kötelékkel bír, a csapások nem 
büntetések, tehát szabad elbukni és 
szabad hibázni. Krisztus sorsa a mi-
énk is, meg nem értettség, kudarc, 
leköpés. Szabad beleöregedni ebbe, 
hisz nem vagyunk e világból valók. 
A világ képződményei sem. Félel-
metes, de Jézus megmondta előre 
mi vár ránk. Ezeknek mind be kell 
következniük, minden üldöztetés-
nek. Ha részünk van benne, az öröm 
lesz. Beletagozódtat az Atya a fa 
életéve. Vezet. A bántás természetes 
és örülni is kell neki, mert ha nem 
bántanak már rossz úton járunk. 
Nyilván van egy másik oldala is en-

nek, amikor nyüstölöm az embere-
ket, akik jogosan bántanak. Nem ez 
a jó út. Ha jogtalan bántásokról van 
szó, igazságtalanságokról, azoknak 
lehet örülni és azok nem is jelent-
hetnek kritikát önmagunk felett.

Az ördög a szenvedés elkerülé-
sére késztet, hogy ne úgy tekintsem 
azt, ami az életet végigkísérő moz-
zanat volna. Pedig az. Végigkísér. 
Ha ennek engedünk, a világ nagy 
hatással kezd majd bírni. Azért ne-
héz ez, mert más vágányra vált a 
gondolkodás és jön az elégedetlen-
ég, kudarcérzés, majd az idegbaj. 

A rendetlen hajlamokat meg-
próbáljuk kitépni, pl. irigységet, 
fösvénységet, stb. ezek fölösleges 
batyuk. A természetünk viszont 
adott – és nem kitéphető. Tehát ha 
pl. forró vért kaptál és nagy szívet, 
azzal kell gazdálkodni. A győzelem 
feltételei mind – mind megvannak. 
Ne felejtsétek el, hogy a döntések-
nek térre van szükségük, és az ideg-
rendszer kilengését a helyükön kell 
kezelni. 

Magunkat átverni a legköny-
nyebb. De az élet sokszor annyira 
kevésen múlik. Ezért ne sajnáld azt, 
amit tettél, bármi is legyen az, ha 
helyesnek gondoltad akkor. Lehet, 
hogy nem volt helyes. Hát akkor 
higgy az Istenben, de neked és ne-
kem kell elrendezni a dolgokat, tör-
ténjék bármi is.

Mert az Isten van úgy, hogy meg-
mutatja a boszorkánykonyhát, hogy 
lásd és aztán már ne úgy tedd! És 
ezt képviseld mások előtt is, magad 
előtt is. Sok bölcsességet és erőt kí-
vánok mindenkinek a maga harca-
ihoz!

Molnár Zsolt
atya

6. oldal                                 SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                2016. február

KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!



Ökumenikus imanapok
Januári hónap nem csak az évkez-

désről szólt, hanem ebben a hónapban 
van a kiemelt helye és ideje annak, 
hogy keresztyén felekezetek egymás 
felé közeledjünk. Így került sor idén 
is az ökumenikus imaestékre. Január 
19-én kedden, Molnár Zsolt római ka-
tolikus plébános szolgált a református 
gyülekezeti termünkben, és öröm volt, 
hogy üdvözölhettük kis közösségünk-
ben. Másnap, szerdán Balázs Hajnalka 
szolgált a római katolikus templom-
ban. Csütörtök és pénteki napokon 
vendég igehirdetők látogattak el kö-
zénk. Csütörtökön Szeverényi János, 
evangélikus lelkipásztor hirdette az 
igét, pénteken pedig Molnár Róbert, 
kübekházi polgármester tett bizonysá-
got hitéről. Mindegyik alkalom emelt 
minket az Isten közelségébe! 

Gyülekezeti hétvége
Mátraháza a reformátusok körében 

már ismert hely. Minden évben van 
ugyanis egy-két alkalom, amikor el-
látogatunk hosszabb-rövidebb időre a 
mátraházi református konferenciaház-
ba. Idén január végén gyülekezetünkből 
17-en mentünk el, és az ágasegyházi, 
helvéciai, kerekegyházi gyülekezetek-
kel közösen töltődhettünk testileg és 
lelkileg.  Ez valóban így volt, hiszen a 
téma a testi-lelki egészség volt.

Részlet az ökumenikus imahéten 
elhangzott Balázs Hajnalka igehirdeté-
séből, a békesség témájából:

  Róm 8,6: 
„A test törekvése halál, a Lélek tö-

rekvése pedig élet és békesség!”
Van ennek egy emberi oldala és 

egy Isteni oldala is. Az emberi oldal 
az, amikor nyugalom van körülöttem, 
ha már körülöttem.. az is valami… de 
amikor bennem is nyugalom ,van ak-
kor egészen szép minden. Nem lehetet-

len ezt elérni testvérek! Csak le kellene 
kicsit lassulni, le kellene állni, megáll-
ni, pihenni, kinyitni a Bibliát, vagy egy 
könyvet… a tv-t becsukni…. 

De a nyugalom még nem békes-
ség.

A békesség az, amit akkor érek el, 
amikor kibékültem magammal, és az-
zal akivel összevesztem….és Istennel. 
A békesség valójában akkor több mint 
a nyugalom, ha Istentől jövőként élem 
meg. A valódi békességet Isten által ér-
hetjük, kaphatjuk meg. 

Nagyon lényeges ez abban a kor-
ban, amikor íródott, de ma is nagyon 
aktuális.

Amikor a békétlenség, a háborúk, 
terrorizmus veszélye, háborgások 
vesznek körül minket is...gondoljunk 
csak itt a kárpátaljai eseményekre…
amikről nem sokat hallunk, de innen-
onnan jönnek hírek. Nekem is van ott 
egy –két kollégám ott, akitől sok szo-
morúságot hallok.

De szerte a világban: testvér a test-
vérével pereskedik, elidegenedés, gyű-
lölet, fájdalom, értelmetlen, ártatlan 
halálok.

A globális békesség hiánya van 
jelenleg. De ez egyéni békességekre 
bomlik le…. 

Testvérek, bár mivel nagy szükség 
van a békességre, nem elég csak sóhaj-
tozni felette… Nem elég csak legyinte-
ni. Nem elég csak kliséként rá gondol-
ni… Könyörögni kell érte, hogy jöjjön 
el az az áhított békesség. Fájjon, hogy 
mi van a világban! 

Gyakran fáj, de mégis elsiklunk 
felette, mert elgyengült és hatástalan 
eszközeink vannak, vagy nincsenek 
is eszközeink… A világot azonban 
nem nekünk kell megváltani. Azt már 
megváltotta valaki: a mi Urunk Jézus 
Krisztus. Az ő megváltása összeköt 
bennünket Istennel, de egymással is, 
mi akik benne hiszünk és bízunk. Mert 
bár máshogy éljük meg a hitünket a 

gyakorlatban, másfelé sodort el min-
ket- felekezetekbe a történelem, de a 
megváltás által mi egymásnak testvé-
rei vagyunk. 

A békétlenség a kegyelem elfo-
gadásának a hiánya miatt van. Akkor 
tudunk egymással békében élni, ha 
megtanulunk irgalmasnak lenni, ha mi 
is megtapasztaltuk már Isten irgalmát 
és kegyelmét. 

Alkalmaink
• Február 9. kedd, 18 óra – Biblia-

iskola
• Február 14. vasárnap, 10 óra – Há-

zaspárok vasárnapja
• Február 16. kedd, 18 óra – Bib-

liaóra
• Február 21. vasárnap, 10 óra – In-

teraktív Istentisztelet, úrvacsorával
• Február 29.- Március 6. 

Evangélizációs hét, vendég igehirde-
tők szolgálatával

Házaspárok Vasárnapja
2016. február 14. 

Szentkirályi Református
Gyülekezetben

Házasságunk újra és újra megerő-
sítésre vár. A házasság hetének utolsó 
napján, február 14. vasárnap 10 órára 
szeretettel várjuk a házaspárokat! Az 
Istentiszteleten megújítjuk házassági 
fogadalomtételünket, amely nagy erő-
vel hat a házasságunkra. Ez az alkalom 
nyitott, nagy áldás, ha bekapcsoló-
dunk! A fogadalomtételre előre jelent-
kezni kell. Felkészítő alkalom: február 
12. péntek 18 óra. Szeretettel ajánljuk 
ezt a lehetőséget nemcsak a jubiláló 
házaspároknak, házasságuk megerősí-
tésére – éljünk akár fiatal, érett, vagy 
hosszú házasságban! Mindenkit szere-
tettel várunk a meghitt és megerősítő 
alkalomra! További információ: Ba-
lázs Hajnalka, 70/9676480
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REFORMÁTUS ÉLET



Január utolsó hete: EGÉSZSÉGHÉT! Egy héten keresz-
tül csak az egészségünkre fektettük a hangsúlyt. A mozgás, 
tisztálkodás, az étkezés mind, mind belekerült ebbe a tág 
témakörbe. A hét közepén mentővel érkezett hozzánk egy 
mentős néni és egy mentős bácsi, akik egy beteg macit mű-
töttek meg a műtősruhába öltözött gyerekekkel együtt, a 
csoportszobából kialakított „steril” műtőben. Ezután ki le-
hetett próbálni a lázmérőt, vérnyomásmérőt, hordágyat, … 
stb. Szerencsére a mentőautó, ahogy jött, úgy ment, üresen.
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Színes programokkal kezdtük az Új Évet az oviban

Eseménydúsan indult az új évünk az óvodában. A gyere-
kek nagy örömére idén is lebonthatták a művelődési házban 
a nagy karácsonyfát. Az apró kis kezek csak úgy kapkodtak 
a szép díszekért, szaloncukrokért. A bontás csúcspontja a fa 
eldöntése volt, amit Gergelyné Marika néni nagyon rutino-
san, szakszerűen balesetmentesen oldott meg, nagy ujjon-
gások közepette.

Január közepén ellátogattunk a helyi vadásztársaság 
„telepére”, ahol a vadász bácsikon kívül (Köteles Tamás, 
Takács István) sok fácán várt bennünket. Tamás bácsi 
megfogott nekünk egy madarat, így megnézhettük, megsi-
mogathattuk. Miután kicsit átfagytunk, bemehettünk a va-
dászházba, ahol egy kis karácsonyfa várt bennünket, amit 
szintén lebonthattunk. A karácsonyfából nagyon rövid időn 
belül fenyőfa lett, így dolgunk végeztével kimentünk az 
udvarra, madártollat gyűjteni. Találtunk is, ki kisebbet, ki 
nagyobbat vihetett haza emlékbe. Köszönjük a vadásztár-
saság tagjainak a közreműködést, külön köszönet Kovács 
Pálnak, aki a szervezésben segített.

A január 18-i héten a Magyar Népi kultúra hete volt 
ovinkban. Ezeken a napokon nagy hangsúlyt fektetünk a 
magyar népmese megismertetésére, különböző előadási 
formában. Az egyik délelőtt mi óvónénik, dadus néni (Klá-
ri néni), Pisti bácsi (élelmezésvezető) és Pityu bácsi (kar-
bantartó) az Aranyszőrű bárány című mesét adtuk elő, amit 
szájtátva néztek a kis ovisok. A taps után jöttek a gyerekek, 
akik megtanultak kívülről egy mesét, és azt elmondták. 
(Katica csoport: Dobi Leila, Gyurika Lili, Szakáll Dóra, 
Trencsényi Anna, Varga Bence, Vecsei Máté, Vörös Valter.  
Cica csoport: Darányi Botond, Kutasi András, Bimbó Kiara, 
Bimbó Jázmin, Molnár Jázmin, Rimóczi Marcell, Szakáll 
Szabolcs, Csikós Brigitta, Szabó Sándor, Bimbó Márton, 
Göblyös Ádám) Szorgalmukért a mesemondók könyvet és 
emléklapot kaptak ajándékba.

A hónap még teljesen a télé. Lehetnek kemény hidegek, 
de gyakran enyhe időszakok is bekeverednek. Igen hideg 
érkezett 1929-ben. Ekkor a Gyertyaszentelőkor kezdődő 
havazást -30 C fok hideg követte. Hírhedt hideg volt 1940 
februárjában. Nem is régen az idősebb korosztály még em-

lékezett, hogy a farkasok a sík vidékre is leköltöztek. Ekkor 
-35 C fokot mértek. Ez február 16-án volt. Miskolcon 1950. 
február 3-án -25 C fok volt. Persze voltak meleg napok is 
1944. február 1-én 18,6 C-t mértek Szombathelyen. 2004. 
február 5-én 22 C mértek Szentgotthárdon.

Időjárási érdekességek februárról
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Mi íGy ünnEpEltünK
A Magyar Kultúra Napján, január 22-én iskolásaink is 

megemlékeztek a 193 évvel ezelőtti napról, amikor Köl-
csey Ferenc befejezte a Himnuszt. Ezen a napon nemcsak 
ez a mű, hanem a magyar kultúra sok-sok alkotása, szerzők 
és művek kerülnek középpontba az egész országban. Így 
történt ez a művelődési házban megtartott megemlékezé-
sen is. Petőfi Sándor, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Arany 
János műveiből mondtak részleteket a gyerekek, táncoltak, 
zenéltek, énekeltek is együtt.

Mi így ünnepeltük közös kultúráinkat, hagyományain-
kat és nagyjainkat.

Félévi vizsgakoncert az iskolában

Hunyadi Miklós tanárával, tóth Csillával Gulyás Bíborka tanárával, Olgyay Katalinnal



800 ezer forintos gyorssegélyt aján-
lott fel a Kékkúti Ásványvíz Zrt. a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság-
nak, amelynek területén az elmúlt húsz 
év egyik legsúlyosabb tömeges madár-
pusztulására derült fény a napokban. A 
támogatás hozzájárul a madárpopuláció 
védelméhez. Ismeretlenek csalinak hasz-
nált fácán- és házigalambtetemekkel 
összesen huszonhárom egerészölyvet, 
kilenc hollót, egy macskabaglyot, két ró-

kát és egy házimacskát mérgeztek meg a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazga-
tóság működési területén. A feltehetően 
hónapok óta tartó pusztítás következté-
ben elhullott állatok pénzben kifejezhető 
természetvédelmi értéke több mint egy-
millió forint. Balogh Levente, a Kékkú-
tit és a Szentkirályi Ásványvíz Kft.-t is 
tulajdonló Central Mineral Water Hol-
ding elnöke bejelentette, hogy a Kékkúti 
pénzügyi támogatással siet a park segít-

ségére. A felajánlásnak köszönhetően az 
Igazgatóság idén folytathatja téli ma-
dáretetési programját, amelyet ezidáig 
forráshiány miatt nem indíthattak el. A 
Kis-Balaton védett természeti területén 
felállított, villanypásztorokkal elkerített 
pontokon biztonságos körülmények kö-
zött valósítható meg a ragadozómadarak 
etetése, ami növeli a mostanihoz hasonló 
esetek megelőzésének esélyét.
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Gyorssegélyt ajánlott fel a Kékkúti a madárpusztulás 
után a Balaton-felvidéki nemzeti park igazgatóságnak

Folytatódnak a földárverések
Az állami tulajdonú földek földmű-

vesek részére történő értékesítésének 
folytatására két körben, 2016. március 1. 
és 2016. március 31. közötti időszakban 
kerül sor a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Kecskemét, Halasi út 34. 
számú épületében.

Az árverezések első körére 2016. 
március 01. napjától 2016. március 15. 
napjáig kerül sor. Ebben a körben azon 
földek érékesítése zajlik le, melyek az 
eddigi árveréseken nem keltek el. A má-
sodik kör 2016. március 15. napjával 
kezdődik és 2016. március 31. napjával 
fejeződik be. Ebben az időszakban pedig 
új földrészletek kerülnek árverezésre. 

A mostani árverések szabályai 
ugyanazok, mint a tavalyi év során lezaj-

lottaké. Az árverésen csak helyben lakó 
földművesek vehetnek részt. Minden 
ilyen kritériumot hatósági igazolványok-
kal kell dokumentálni. A licitálni kívánó 
személynek letétbe kell helyeznie az 
adott licitálási tétel alapján meghatáro-
zott árverési biztosítékot, valamint meg 
kell fizetnie a regisztrációs díjat. Az ár-
verésen csak az vehet részt, aki megfe-
lelt a fent felsorolt valamennyi feltétel-
nek. Az árverésen részt venni csak jogi 
képviselettel lehet.

Az elárverezett földekre a Magyar 
Állam javára 20 éves időtartamra elide-
genítési és terhelési tilalom, valamint 
visszavásárlási jog kerül bejegyzésre. Az 
árverési eljárások a lehető legnagyobb 
nyilvánosság mellett kerülnek lebonyo-

lításra. Nyilvános lesz maga az árverés 
is, melynek megtartására közjegyző je-
lenlétében kerül majd sor. 

Az értékesítésre kerülő földek lis-
tája bárki által hozzáférhető. A hirdet-
mények a Nemzeti Földalap honlap-
ján (www.nfa.hu), és a Bács- Kiskun 
Megyei Kormányhivatal honlapjain 
(www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kis-
kun és www.bkmkh.hu) találhatók meg, 
továbbá kifüggesztés útján az NFA me-
gyei kirendeltségeinél, az árverés helye 
szerinti épületben, valamint az értékesí-
tésre kerülő földrészlet fekvése szerint 
illetékes (közös) önkormányzati hivata-
lok hivatali helyiségeiben részletesen is 
megismerhetők.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

JárdAÉpítÉS

Megszépül Kossuth Lajos utcánk 
az Önkormányzati Hivataltól a Rákóczi 

utcáig. Mindez önerőből és pályázati tá-
mogatásból történik. A régi járda (már 

ahol van) ötven évnél régebben készült. 
A gépi munkákat saját eszközökkel, és 
emberi erőforrással végzik, szakipari 
vállalkozó irányítása mellett. A hátra-
levő szakasz elkészítése még a tavasz 
folyamán befejezésre kerül. A járda a 
Takarékszövetkezet, illetve az élelmi-
szer bolt oldalán készül, tervezett hossza 
ötszázötven méter. 

A műszaki tartalom: 15 cm törtbeton 
alapra kerül kiegyenlítő réteg, majd 6 cm 
vastagságú, tégla alakú szürke térkő, egy 
vagy kétoldali szegéllyel. A járda széles-
sége a becsülhető forgalomnak megfele-
lően 1,4-1,2 m közötti.

Ezután a térkőburkolat egyszerűen 
pótolható. A jó minőségben már kiépített 
járdaszakaszok nem kerülnek elbontásra, 
csak a régi beton járdakockák.

-szerk-
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Bolognai húsos pite
Hozzávalók: - a tésztához: 20 dkg finomliszt, 

1 csipet só, 12 dkg vaj, 2-3 evőkanál hideg víz. - A 
töltelékhez: 1 közepes fej vöröshagyma, 2-3 evőkanál 
zúzott fokhagyma, 40 dkg darált hús (sertés, marha, 
vagy baromfi), 3-4 evőkanál paradicsompüré, 1 evőkanál mediterrán 
fűszerkeverék, őrölt feketebors. - A tetejére: 10 dkg reszelt sajt.

A tésztához a lisztet a sóval összeforgatjuk és a hideg vajjal 
elmorzsoljuk. Egy kevés vízzel, gyors mozdulatokkal összegyúrjuk. 
Ezután enyhén belisztezett gyúrólapon kb. 30 cm átmérőjű kerek 
lappá nyújtjuk. Egy 23 cm átmérőjű piteformát kibélelünk vele, úgy, 
hogy pereme is legyen. 2-3marék öreg babbal megszórjuk, amit 
ha már rutinosak vagyunk, évek óta őrizgetünk ilyen esetekre. Ez 
azért fontos, mert elősütés közben a tészta felpúposodik, viszont a 
száraz bab a felgyülemlett gőzöket magába szívja és így szép sima 
tésztalapot fogunk kapni. Légkeveréses sütőben 175 fokon 15 percig 
elősütjük.

Ha ezzel készen vagyunk, a babot eltávolítjuk, tiszta konyha-
ruhán kihűtjük, megszárítjuk és egy dobozban eltárolva sok-sok 
alkalommal felhasználhatjuk.

Elkészítjük a tölteléket. A megtisztított vöröshagymát finomra 
vágjuk és egy kevés olajon megpirítjuk, majd rátesszük a választott 
darált húst. Sózzuk, borsozzuk, és zúzott fokhagymával ízesítjük. 
Hozzáadjuk a paradicsompürét, és erős tűzön sercegésig pirítjuk. 
A mediterrán fűszerkeverékkel (oregano, bazsalikom, kakukkfű) 
fűszerezzük. Egy kevés vízzel felengedjük, bár a legjobb választás 
1-2 evőkanál vörösbor.

A választott darált hús függvényében 15-30 perc alatt puhára 
pároljuk, de az elgőzölgött vizet vagy bort 2-3-szor visszapótoljuk. 
Az elősütött pitére halmozzuk a ragut, reszelt sajttal megszórva 25-
30 perc alatt készre sütjük.

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK

Január időjárása
Télies napokkal indult az új év, nappal gyengén fagyott. 

Éjjelente -6-10 fokok voltak. Látvány hóesésben volt részünk 
4-én, igaz, hogy csak lepel hóréteg alakult ki, de fehérbe öltö-
zött a határ. Vegyes csapadék esett 6-án, mégpedig jelentős 
mennyiség. A megfagyott talajon ideiglenes belvizek ala-
kultak ki, melyek a talaj kiengedése után eltűntek. Enyhülés 
következett 9-étől, nappal 0-4 C fokokkal, éjjel viszont -4-8 
C fokokkal. A „Pál forduló”meghozta a változást, fokozatos 
enyhülés következett 2-7 C fokokkal, mely a hónap vége felé 
néhány helyen elérte a 10 C fokot. Volt is telünk, meg nem 
is. Az biztos, hogy egy jelentősebb hótakaróval alacsonyabb 
hőmérsékletek alakultak volna ki. Végül is igaza is lett a 
NASA tudósainak, akik egyszer kemény telet, máskor meg 
enyhe telet jósoltak. A közel 20 cm-re átfagyott föld némi 
reményt ad arra, hogy egyes nem őshonos kártevők létszáma 
megcsappant. Érdekes, hogy a cinegék kevés létszámmal 
keresték fel a kihelyezett madáretetőket. Ugyancsak érdekes, 
hogy a platán levelű juharfák virágbimbói is kicsik maradtak. 
Csapadékviszonyok: 4-én 2,7 mm, 5-én 1,8 mm, 6-án 23,2 
mm, 7-én 1,8 mm, 8-án 2,2 mm, 9-én 21,6 mm, 10-én 3,6 
mm, 11-én 1,6 mm, 12-én 0,2 mm, 14-én 2,2 mm, 20-án 0,2 
mm, 23-án 1,1 mm, 25-én 2,7 mm, 26-án 0,2 mm. Összesen: 
65,1 mm. A sokévi átlag: 30 mm. Nyugvó talajvíz szint: 
224cm, 36 cm emelkedés egy hónap alatt, ami az átlagostól 
eltérő több csapadéknak köszönhető.

Vecsei

KÉpEK
FOTÓALBUMOMBÓL

pöntyi óvó néni

Vidám társaság egy vacsorás esten

Ambrus bácsi



FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés ese-
tén lehetséges. A cikkeket lehetőleg elektronikus formában kérjük a szerkesztőség 
címére: sztkhirmondo@gmail.com 
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók 
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiakban 10.- Ft 
szavanként. Nem előfizetőknek 20.- Ft szavanként. A keretes hirdetés az alábbi 
táblázat szerint. Eltérés az előfizetők részére 50% kedvezmény. A hirdetést 
minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árának befizetését a Polgármeste-
ri hivatal pénztárában, vagy az újság szerkesztőjénél lehet.  
Hirdetési tarifák
1/1 oldal  230x180 mm 10000. Ft.
1/2 oldal (álló, fekvő) 180x125 mm 6000. Ft.
1/4 oldal (álló, fekvő) 125x90 mm 5000. Ft
1/8 oldal  90x60 mm 3000. Ft.
1/16 oldal  60x45 mm   1000. Ft
A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák. Számlaszám a befizetésekhez: 
11732208-15338246

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
független közéleti lap

Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály 
Község Önkormányzata. Felelős kiadó: 
Szabó Gellért polgármester, telefon: 
76 597 011, E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu. Felelős szerkesztő: 
Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325. 
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna, 
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres 
Ambrusné, Tóth Baranyi Mariann könyv-
táros, Takácsné Kis Márta, Varjúné 
Széchenyi Marianna, Vörös Boglárka, 
Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi 
Ferenc, Molnár Zsolt plébános, Szabó 
Gellért polgármester. Szerkesztőség 
címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, 
telefon: 06 76 597 011, E-mail: 
sztkhirmondo@gmail.com.
Készül 350 példányban. Nyomda: 
Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 06 
76 441 519, Felelős vezető: Tóth Géza.
További információk a www.szentkiraly.
hu honlapon.

Hirdetmény
A kéményseprő-ipari közszolgálta-
tásról szóló 2012. évi XC. törvény, 

az azt szabályzó 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, a 
63/2012. (XII.11.) BM rendelet, valamint a 34/2012. 
(XI.30.) Kecskemét M.J.V. rendelete alapján a Filantrop 
Kft. Szentkirály  belterületén szeptember hónapban, a 
külterületi ingatlanoknál októberben végzi a kémény-
seprő-ipari közszolgáltatást, a kémények ellenőrzését.

Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Ipar utca 2., Tel: 76/481-322

www.filantrop.org
filantropkmet@filantrop.org

ANYAKöNYvI HÍREK
Elhunyt: Verdon Istvánné élt 94 évet, Hojsza 
József Attiláné élt 45 évet, Németh László élt 87 
évet, Tohai Sándorné élt 89 évet.

Született: Kéri Mira 2016. január 12-én anyja 
neve: Furdan Brigitta, Kovács Hanna 2015. de-
cember 29-én anyja neve: Péntek Laura.

Késő nyár óta nem lehetett hallani 
a zöld küllő jellegzetes messze hang-
zó énekét, pedig a korábbi két télen 
naponta lehetett hallani hangjukat, 
melyekkel elárulták tartózkodási helyü-
ket. Hangjának utánzásával akár néhány 
méterre is be lehet csalogatni. Odúlakó, 
ott neveli fiókáit. Szívesen elfogadja 
a testére szabott mesterséges fészkelő 
helyet. Majdnem gerle nagyságú mada-

runk harkály féle, nagyrészt zöldes árnyalatú, szárnyai vége 
feketés barna, sapkája piros. Érdekes a táplálkozása, első-
sorban hangyákat eszik. Kijár a rétekre, erdőkbe, szétveri a 
hangyabolyokat, de előszeretettel veri szét a lakott méhkap-
tárokat is, az erdei vöröshangyák akár több méteres átmérőjű 
fészkét, és hosszú 15 cm-es ragadós szigonyban végződő 
nyelvével kiszedi a hangyákat és lárváikat. A fagyott föld, 
vagy a nagy hó nem akadály számára, hogy élelmet találjon. 
Eltűnésük oka lehet a modernizációnak áldozatul esett öreg 
fűzfák kivágása pl. a Művelődési háznál, hiszen legtöbbet ott 
tartózkodtak, onnét hallatták hangjukat, és ott lehetett fész-
kük. Védett madár, eszmei értéke 10.000 Ft.               Vecsei

Egy kis ornitológia


