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Tanítás ugyan már régóta nem 
volt a mi iskolánkban sem, de sze-
rencsére a körülmények úgy adód-
tak, hogy napközis táborunkat már a 
szokott rendben meg tudtuk tartani. A 
gyerekek is élvezték, hogy a hosszú 
szünet után közösségben lehettek, 
a programok igazán színesek vol-
tak az idén is: kutyaterápia, íjazás, 
arcfestés, pólófestés, népijátékok, 
filmnézés, strandolás. A programok 
megvalósítását az EFOP 1.5.3.-16-
2017-00071 sz. önkormányzati pro-
jekt segítette. Fényképes összeállítá-
sunk a 9. oldalon található.

Újra együtt – a napközis táborban

ElbúcSúZtAK A 8. oSZtályoSoK

2020. június 13-án elballagtak a Szentkirályi Általános Iskola nyolcadikosai. Sok sikert kívánunk nekik a középis-
kolában! Névsor: Ádám Dominik, Balázs Hunor, Barna Máté, Bimbó Ferenc, Farkas János, Hunyadi Miklós, Ivicz 
Gábor, Kókai-Szabó Gréta, Lovas Patrik, Pusztai Márton, Szente-Varga Edit, Szivás Luca, Újvári Lénárd, Vörös 
Renáta, Tóth Izabella, Tóth Roxán, Zetkó Szabina. Osztályfőnök: Dr. Steklács Jánosné.
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A képviselő-testület június 15-i ülésén történt
A képviselő-testület 2020. jú-

nius 15-i ülésén történt. Az ülésen 
minden képviselő volt jelen. 

Az első napirendi pontban a 
tanyagondnoki szolgálatok mű-
ködéséről volt szó. Az I. körzet 
tanyagondnoka Deák Béla, a II. 
körzeté Kovácsné Lázár Ilona. 
Szóbeli kiegészítésükben mind-
ketten említették a dűlőutak álla-
potát, ahol látszik ugyan a javulás, 
ám munkájuk során több helyen is 
sok bosszúságot okoz az utak el-
szántása. Kovácsné Lázár Ilona a 
javítási munkák összehangolására 
is panaszkodott, mert jobb infor-
mációáramlással nagyobb lenne a 
hatékonyság. Mindkét tanyagond-
nok beszámolóját egyhangúan el-
fogadta a testület.

A második napirendi pontban a 
Közös Önkormányzati Hivatal te-
vékenységéről volt szó. Dr. Lajos 
Krisztina jegyző elmondta, hogy a 
hivatal önkormányzatot támogató 
munkája jelenti a nagyobb felada-
tot a hatósági ügyek mellett. Szabó 
Gellért polgármester megköszönte 
a jegyzőasszony és a hivatali dol-
gozók áldozatos munkáját, a kép-
viselőtestület pedig elfogadta a 
beszámolót.

A harmadik napirendi pont a 
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltópa-
rancsnokság 2019. évi tevékenysé-
géről szóló beszámoló volt. Szőke 
Kálmán tűzoltó alezredes tájékoz-
tatójából a képviselők a térségre 
vonatkozóan kaptak képet. A tes-
tület egyhangúan elfogadta a be-
számolót.

A negyedik napirendi pont a 
Bács-Kiskun megyei Katona Jó-
zsef Könyvtár 2019. évi tevékeny-
sége Szentkirályon. A márciusi 
ülésen már napirenden volt Fe-
renczi Noémi könyvtáros beszá-
molója, a mostanit Ramháb Mária 
megyei könyvtárigazgató készí-
tette. A tavalyi évhez képest jóval 

színesebb a mostani tájékoztató, 
amit főállású könyvtárossal to-
vább gazdagíthatnánk, ám ebben 
az évben erre nem számíthatunk. 
A képviselőtestület egyhangúan 
elfogadta a tájékozatót.

Az ötödik napirendi pontban 
a Homokhátság Nonprofit Kft. 
működéséről volt szó. Retkes 
Csaba ügyvezető elmondta, hogy 
amikor átvette a Kft. vezetését a 
legnagyobb feladata saját szemé-
lyének elfogadtatása volt. Voltak 
összezörrenései az emberekkel, de 
„kezdünk egymáshoz szokni úgy a 
konyhai dolgozókkal, mint a gépé-
szekkel és a közfoglalkoztatottak-
kal”. Minden hétfőn és pénteken 
szemétgyűjtést végeznek a falu-
ban. Természetesen továbbra is az 
önkormányzat feladatai az elsők. 
A képviselőtestület egyhangúan 
elfogadta a beszámolót. 

A hatodik napirendi pont tár-
gya a fogorvosi feladatellátásról 
szóló megállapodás módosítása 
volt. Szabó Gellért polgármes-
ter elmondta, hogy a fogorvosi 
ellátásra a PAN-DENT Kft.-vel, 
személy szerint Dr. Lányi Krisz-
tinával legutóbb 2014 áprilisában 
kötöttünk megállapodást. Hozzá-
tette még, ez egy kényszerhelyzet, 
az önkormányzatnak biztosítania 
kell a fogorvosi ellátást, de ehhez 
helyben nem tudjuk a feltételeket 
biztosítani, csak Kecskeméten. A 
képviselő-testület tagjai egyhan-
gúan elfogadták az új megállapo-
dást, amely az önkormányzat ed-
digi fenntartási hozzájárulásának 
emelését is tartalmazza.

A hetedik napirendi pontban 
az óvodai csoportlétszámok el-
térítéséről esett szó. Hádingerné 
Harnos Ildikó óvodavezető azzal a 
kéréssel fordult a testülethez, hogy 
a 2020/2021-es tanév vonatko-
zásában mindhárom óvodai cso-
portra engedélyezze a maximális 

csoportlétszám 20%-kal történő 
túllépését. Hozzátette, a korona-
vírus náluk is változásokat hozott, 
ugyanis személyes beiratkozás 
nem volt, hanem helyette online 
beiratkozás. A testület egyhangú 
döntéssel fogadta el az óvodave-
zető kérését.

A nyolcadik napirendi pont-
ban az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének módosításáról 
tárgyalt a testület. A változásokat 
jubileumi jutalom, illetve helyet-
tesítés költségnövekménye okoz-
za összesen 3.817.496.- Ft összeg-
ben, amit a községgazdálkodás 
feladaton tervezett dologi kiadá-
sok csökkentésével biztosítunk. 
A bevétel adataiban továbbá vál-
tozik a betervezett gépjárműadó 
9 millió forintjának kiesése, amit 
az iparűzési adó összegének eme-
lésével pótlunk, így a változások 
úgy a kiadási, mint a bevételi ol-
dalon kiegyenlítik egymást, vagy-
is a gazdálkodási főösszeg nem 
változik, mondta el Szabó Gellért 
polgármester. A képviselő-testület 
elfogadta a költségvetési rendelet 
módosítását. 

A kilencedik napirendi pont-
ban a Helyi Értéktár Bizottság 
újjáalakításáról döntött a képvise-
lő- testület. Kovácsné Lázár Ilo-
na vezetésével, Vecsei Ferenc és 
Trencsényi Tóth Edina személyi 
összetétellel alakult újjá a Helyi 
Értéktár Bizottság a testület egy-
hangú döntésével.

Az egyebek napirendi pont ke-
retén belül először a Kordik-bejá-
ró javításáról, majd a kmb. lakás 
felértékeltetéséről, továbbá ön-
kormányzati telek áráról döntött 
a testület. Egyetértettek abban is, 
hogy az egykori takarékszövetke-
zeti épület hasznosítására érdemes 
ötleteket kérni a helybeliektől. A 
nyílt ülés után a testület zárt ülé-
sen folytatta munkáját. 
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A „SZENtKIRályÉRt” KÖZAlAPÍtVáNy
KURAtÓRIUMáNAK PályáZAtI FElHÍVáSA
Szentkirály Község Önkormányza-

ta Képviselő-testületének tagjai és más 
adakozó szentkirályi lakosok 1990. októ-
ber 12-én létrehozták a „Szentkirályért” 
Alapítványt. Az időközben közalapítvá-
nyi minősítést nyert Alapítvány Kurató-
riuma pályázati felhívást tesz közzé.
1. A pályázat célja:

Szentkirály községben állandó lak-
hellyel rendelkező, kiemelkedő tehetsé-
gű fiatalok továbbtanulásának segítése, 
ösztönzése.
2. A pályázat jellege: nyilvános.
3. A pályázaton való részvétel:

a.) A pályázaton részt vehet az a 
Szentkirály községben állandó lakhellyel 
rendelkező, közép- vagy felsőfokú intéz-
mény nappali tagozatán tanuló fiatal – a 
középiskola 9. évfolyamának második 
félévétől a tanulmányok befejezéséig 
– akinek a szorgalom és magatartás mi-
nősítése nélkül számított év végi tanul-
mányi átlageredménye legalább 4,61.

b.) A tanulmányi átlageredménytől 
függetlenül „Az Országos Szakmai ta-
nulmányi verseny”, valamint a „Szakma 
Kiváló Tanulója Verseny” országos szak-
munkásverseny, az Országos Középis-
kolai Tanulmányi Verseny (OKTV), va-
lamint az ezekkel egyenértékű országos 
művészeti versenyek 2020. évi vetélke-
dőjének I-X. helyezettje is pályázatot 
nyújthat be.

Az átlageredmény számításának és 
az ösztöndíjra jogosultságnak különös 
esetei:

- A tantárgyak százalékos minősíté-
se esetén a jeles rendűség követelmény, 
emelt összegű ösztöndíj a 100 %-os mi-
nősítésre jár.

- A középiskolai érettségi megszer-
zése után az első szakképzettség (OKJ-s 
képzettség) megszerzéséért folytatott ta-
nulmányok tekinthetők ösztöndíj-támo-
gatásra jogosító képzésnek.

- A középiskola elvégzése után fel-
sőfokú szakképzési rendszerben részt-
vevőkre a felsőoktatási hallgatók részére 
megállapított ösztöndíjak nem alkalmaz-
hatók.

- A tanulmányi átlageredmény alatt 
értendő úgy a hagyományos számtani, 
mint a súlyozott átlag.

- Az elvárt tanulmányi átlagered-
mény és az országos versenyen szerzett 
helyezés egyidejű teljesítése esetén a pá-
lyázó számára kedvezőbb mutatót kell 
alkalmazni a díjazásnál.
4. A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó nevét, lakcímét, tanul-
mányi átlageredményt is tartalmazó bi-
zonyítvány, leckekönyv, vagy oklevél 
másolatát, iskolalátogatási igazolást, 
esetleg osztályfőnöki vagy vezető tanári 
ajánlást.

- a pályázó rövid indoklását (a tanulás 

mellett kifejtett egyéb tevékenységet) 
- a szakmunkásversenyen, OKTV-n, 

művészeti versenyen elért eredmény iga-
zolásának fénymásolatát.
5. A pályázat benyújtása:

A pályázatot a Polgármesteri Hiva-
talba személyesen vagy postai úton lehet 
benyújtani (6031 Szentkirály, Kossuth 
Lajos u.13.).

Beérkezési határidő: 2020. július 31.
6. A pályázat elbírálása:

A pályázati feltételeknek megfelelő 
valamennyi pályázó díjazásban részesül 
az alábbiak szerint:

középfokú oktatásban résztvevő dí-
jazottak 20.000 Ft – kitűnő tanulmányi 
eredménnyel rendelkezők 25.000 Ft; 

felsőfokú képzésben tanulók 40.000 
Ft – kitűnő tanulmányi eredménnyel ren-
delkezők 50.000 Ft személyenkénti egy-
összegű ösztöndíjban részesülnek.

A pályadíj összegének további 50 %-
ára jogosult az a díjazott, akinek a követ-
kező félévi tanulmányi eredménye eléri 
a 3/a. pontban meghatározott mértéket.

A 3/b. pontban jelzett országos ver-
senyek I.-V. helyezettje 50.000 Ft, VI.-
X. helyezettje 25.000 Ft egyszeri juta-
lomban részesül.

A díjak átadása a Szentkirály Napja 
2020. évi rendezvényén, illetve a 2021. 
évi Falugyűlésen történik.

GyoMFáK
Sokat bosszankodunk a kertünk-

ben előbukkanó, burjánzó bálvány-
fáktól és szilfáktól. A bálványfát 
népies nevén ecetfaként ismerik. 
Díszfaként honosították meg Euró-
pában a 18. században. És tényleg 
impozáns, dekoratív megjelenésű. 
Igen gyorsan nő, és nagy területen el-
szaporodik. Gyökerei messze kúsz-
nak, és róla sarjakat növeszt. Mag-
ja szelek szárnyán messzire repül. 
Gyökere olyan enzimeket termel, 
amely minden más növényt elpusz-
tít, így biztosít életteret. A bálvány-
fa kiirtása könnyűnek tűnik a múlt 
század vége felé az Alföldön meg-
honosított szilfa kiirtásához képest. 

Ezzel a hegyi szillel a kipusztult me-
zei szilt próbálták helyettesíteni, hi-
szen ellenáll a szilfavésznek.  Gyors 
növekedésének köszönhetően sokan 
belterületen is ültettek belőle, sajnos 
átokká vált. Magját messzire viszi 
még a szellő is, és napokon belül ki-
kel. Őszig akár kis cserjévé fejlőd-
het, és a következő évben több mé-
teres fácskává fejlődik. Persze több 
gyomfa is létezik. Az előző kettő 
esetében, ha a szomszéd kertjében 
van, megkeseríti kertészkedésünk. 
Ne adjunk okot, ne engedjünk teret 
a haszontalan, gátlástalanul szapo-
rodó gyomfáknak!

-szerk- Mezei szilfa



Léteznek örökifjú idősödő nők és 
férfiak, bizonyítván, hogy az életkor 
emelkedésével nem szükségszerűen 
jár együtt a fizikai és szellemi leépü-
lés, a testi panaszok megszaporodása. 
Az sem titok, hogyan csinálják: a te-
vékeny mindennapok, az egészséges, 
aktív életmód haszna panaszmentes, 
derűs életévekben mérhető. 

Sokan aggódva néznek tükörbe, 
mert az idő múlásának jeleként csak 
azt látják, hogyan hálózzák be a rán-
cok a bőrüket, és nem értékelik, hogy 
az évek számával a bölcsességük, a 
tapasztalataik is gyarapodnak. De aki 
igazán bölcs, megérti, hogy az élet 
maga a változás.

Az arcot megfiatalíthatja plaszti-
kai sebész, vagy érett bőrre ajánlott 
ápolószer, de a korral járó biológiai 
változásokat nem lehet megállítani, 
legfeljebb késleltetheti őket az egész-
ségre törekvő életmód. Könnyebben 
viseli az idő múlását, aki harmóniá-
ban él önmagával, mindent megtesz 
azért, hogy a testi és szellemi fittségét 
minél tovább megőrizze. Ennek leg-
nagyobb ellenségei a kényelmes élet-
móddal összefüggésbe hozható kórok, 
a cukorbetegség, a szív- és érrendsze-
ri betegségek, a magas vérnyomás, a 
rák, a kóros elhízás, a mozgásszervi 
zavarok. 

A korral járó elváltozások nagy 
része összefügg az életmóddal, tehát 
tudatos választással többségük elke-

rülhető, vagy visszafordítható, de leg-
alább is késleltethető. Két fő pillére a 
változatos, mérsékletes táplálkozás és 
a rendszeres mozgás. Idősödve lelassul 
az anyagcsere, többnyire ez áll a vál-
tozókori súlygyarapodás hátterében. 
Jó, ha a gyomor nincs degeszre töm-
ve, mert hely kell az elfogyasztott étel 
emésztéséhez. Aki lassan eszik, keve-
sebb ételtől is jóllakottnak érzi magát. 
Napi ötszöri étkezés biztosítja az ener-
gia- és tápanyagellátást. 

Az idősödő szervezet több B6 – 
B12 – C – D – vitamint igényel, ezért 
hasznos sok zöldséget, gyümölcsöt, 
tejterméket, májat, baromfihúst, ha-
lat fogyasztani. Az élelmi rostokban 
gazdag zöldségfélék, gyümölcsök, hü-
velyesek, barna rizs és teljes kiőrlésű 
gabonák – az ajánlott mintegy 2 liter 
folyadékfogyasztás mellett – segítenek 
megelőzni a székrekedést.

Az ajánlott napi folyadék mennyi-
sége soknak tűnik, de ha beleszámítjuk 
a táplálék, a leves, a lédús gyümölcsök 
folyadéktartalmát, plusz a teát, a kávét 
is, akkor már csak 5 – 6 pohár vizet, 
vagy ásványvizet kell meginni. Ellen-
ben az édes üdítőket, hozzáadott cuk-
rot tartalmazó italokat jobb elkerülni, 
mert ezektől csak szomjasabb lesz és 
hízni fog. Az ásványi anyagok között 
kiemelt figyelmet érdemel a kalcium, 
amit szükséges pótolni a csontritku-
lás megelőzése érdekében. A másik a 
nátrium, amiből viszont mindenkinek 

kevesebbet kelle-
ne fogyasztania. A 
nátrium fő forrása 
a konyhasó. Érde-
mes megízlelni só 
nélkül a friss para-
dicsomot, zöldpap-
rikát, és só helyett 
zöld fűszerekkel 
ízesíteni a salátát, a túrókrémet, az éte-
leket.

Kutatások szerint az öregedést 60 
%-ban az öröklött tulajdonságok, 40 
%-ban az életmód határozza meg. Aki 
naphosszat heverészik, az hamarabb 
megöregszik. Ezért érdemes mozogni! 
A mozgás fiatalít és megszépíti a bőrt, 
mert az élénkebb vérkeringés jobb 
oxigén- és tápanyagellátást biztosít a 
sejteknek, ami az arcon is meglátszik. 
Véd a szív-érrendszeri betegségek 
ellen, csökkenti a vérnyomást, a vér-
cukor- és a koleszterinszintet, karban 
tartja az izmokat, az ízületeket és a 
testsúlyt is. A mozgás, a kertészkedés, 
a kirándulás, a tempós séta, a kedv-
vel gyakorolt sport enyhíti a stresszt, 
oldja a feszültséget, támogatja az im-
munrendszer működését és csökkenti 
az alvásproblémákat. 

A mozgás közben termelődő bol-
dogsághormonok kiegyensúlyozottá 
tesznek, enyhítik a mozgásszervi prob-
lémákat, javítják a beteg fájdalomtűré-
sét, ezáltal elősegítik a gyógyulást.

Margó néni
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Egészséges életmóddal – kortalanul

Szinte naponta szarkacsörgés veri 
fel a madárdal hiánya miatti csen-
det falunkban. Fákon, bokrok alján, 
kertekben megjelennek. Az egy-
koron tűzzel-vassal irtott madarak 
belopództak az emberek közelébe. 
Egyébként sem tartottak nagyon, fő-
leg a tanyasi emberektől, hiszen volt 
mit elcsenni a tanya körüli apró jó-
szágokból.

Ez a rendkívül okos madár mes-
sziről meg tudja különböztetni a bo-
tot a lőfegyvertől. Igen ügyes hang-
utánzó, meg lehet tanítani beszélni. 
Jól tudja utánozni a csibéit vezető 
kotlós hangját, félrevezetve a csibé-

ket, hogy elrabolja. Az emberek po-
tenciálisan már nem ellenségei, így 
hát bemerészkedtek a belterületre. 
Bőven találnak élelmet. Kirabolják 

a gerlefészkeket, feltörik a tojásokat, 
a fiókákat is megeszik. Ugyancsak 
kirabolják a bokrok alján levő apró 
énekesmadarak fészkeit. Nem veti 
meg a gyümölcsöt sem. Nincsenek 
biztonságban a fecskefészkek sem, 
gyakran áldozatul esnek falánksá-
guknak. A szarkákat régen mindenki 
irtotta, ma már ez elsősorban a va-
dászokra hárul. Ebben a rohanó vi-
lágban kevesen vannak, akik ráérnek 
kiülni, kivárni, hogy elejtsék ezt a 
veszélyes duvadat, hiszen a vadállo-
mányban alig tesznek kárt, mivel az 
apróvadak is nagyrészt eltűntek.

-vecsei- 

Mit keresnek a szarkák?
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Helyi értékünk: Zám tibor
Bizony, a tengerentúli erőszakos tár-

sadalom-átalakító mozgalmak már azt is 
felvetették, hogy a sakkjáték mennyire 
rasszista, mert mindig a fehér bábu kezdi 
a lépéseket. Megjósolhatjuk, hogy ilyen 
észjárással azt is hamarosan ki fogják ta-
lálni, hogy a könyvek és újságok is ras-
szisták, mert a fehér lapok keretbe fog-
ják a sok kis feketét (a betűket). S aztán 
a kommunisztikus eljárások szerint be 
fogják tiltani az olvasást is. Hiszen aki 
olvas, az veszélyes ember, mert emlé-
kezni tud. Ezen mozgalmak végső célja 
pedig a tulajdonságok nélküli vásárló 
(fogyasztó) kitenyésztése. Annak már 
nincs szüksége emlékezetre, mert múlt-
ja nincs, nem is tudna vele mit kezdeni. 
Persze, másfelől, azt is láthatjuk, hogy 
aki elhanyagolja a múltját, attól azt is 
elragadják – s a tengerbe dobják – amit 
még őrizget belőle.

Nos, itt nem ilyen a helyzet. Múl-
tunk, történelmünk máig hatóan érvé-
nyesül, meghatározza napjainkat. Elég 
csak a török hódításra és a török kiűzé-
se utáni népességfogyásra utalni, amely 
megágyazott Trianonnak. Vagy a hatvan 
évvel ezelőtti erőszakos téeszesítésre, 
amely máig hatóan tönkretette falvain-
kat, s úgy tűnik, örökre lejáratta még az 
önkéntes szövetkezés eszméjét is.

A szocialista típusú kényszer-alapú 
szövetkezetek a hatvanas-nyolcvanas év-
tizedekben egy-egy község legnagyobb 
munkáltatójává váltak, mivel erővel ki-
iktatták a gazdasági versenyt. Az ország 
sikerágazatának is nevezték a szocialista 
típusú téeszeket a nyolcvanas években, 
aztán a kilencvenes években a piacgaz-
daságban elolvadtak, mint a hóember a 
márciusi napsütésben.

A szocialista típusú szövetkezetek 
életét, gazdálkodását kutatta, vizsgálta 
ZÁM Tibor (1929-1984) szociográfus-
író, aki élete utolsó hét évében közsé-
günken élt és alkotott, s végső pihenőjét 
is községünkben alussza, a volt felső-
szentkirályi (későbbi Vágó-köri) tanyai 
népiskola fáinak árnyékában. A www.
csodautak.blogspot.com 2019-ben fel-
fedezte sírját, melyet képpel is mutat. 
Július 5-én született, így július az ő em-
lékezetéé. S lám, emléke oly élő, hogy 
a legnagyobb internetes közösségi olda-
lon „A bőség zavara” című, írókról író 
Onagy Zoltán ez évben is – és tavaly is 
– a születésnapon felidézi Zám Tibort, s 
egyik regényét (Túl a poklon).

Jó meglátás részéről Zám Tiborról az, 
hogy „szociográfusként türelmes volt, 
választott szakterülete – a falu és annak 
permanens [állandósult -bor-] tönkreté-
tele – kimeríthetetlen.”

A Szentkirályi Hírmondóban több-
ször is – remélhetőleg, rendszeresnek 
tűnően - emlékezünk Zám Tiborról.

Nemcsak szépírói kisregényei, elbe-
szélései maradandóak ám, hanem szociog-
ráfiai munkái is. A szociográfia nem más, 
mint „írói társadalomrajz”, Füzi Lászlónak 
a kecskeméti FORRÁS című lap főszer-
kesztőjének találó meghatározása szerint. 
Ebben pedig Zám Tibor mérce ma is. 2014-
ben is írtuk volt, hogy a Tanyabejáró című 
kötet (1977) előszavában így vall magáról: 
„stíluseszményem a rövidségre, tömör-
ségre való törekvés.” A kötet kiadójának 
summázata szerint: „Zám Tibor a hazai 
valóságirodalom egyik legkonokabb, leg-
elszántabb művelője. ... Szociográfiájának 
ezúttal is legfőbb erőssége a kikezdhetet-
len tényszerűség.”

Annak ellenére, hogy már nincsenek 
meg a szocialista típusú szövetkezetek, 
Zám Tibor szociográfiai írásai azért is 
érvényesek, mert gondolkodni taníta-
nak; gondolkodni pedig minden korban 
szükséges, s valójában az utóbbi száz-
ötven évben hazai életünk a társadalmi 
berendezkedésektől, államformáktól 
függetlenül, a mélyben ugyanaz. Tehát 
Zám Tibor kérdései ma is metszőek, ma 
is választ kérnek. A FORRÁS című me-
gyei lapban 1970-ben egy riport – Egy 
hét Madarason – jelent meg a bácskai 
községről, átfogó faluképpel. A madara-
siak másként látták ugyanazt, így a meg-
jelenést követően egy nagy, beszélgetős 
vita (korabeli kifejezéssel: ankét) zajlott 
Madarason. Erről – tehát egy szociog-
ráfiai munka fogadtatásáról – írt Zám 
Tibor, amelyből máris egy örökérvényű 
megállapítás: „Máshol is tapasztaltam 
már, nemcsak a madarasi ankéton, hogy 
ugyanazon valóság megítélésében igen 
nagy különbség van a helyi vezetők és 
az író között.” Ilyen helyzet ma, ötven 
évvel később is gyakorta megfigyelhető. 
(Nem nálunk). Zám Tibor kérdéseinek 
sorát manapság is végig gondolva, végig 
beszélve, többet tudnánk. Említett, Te-
temrehívás Madarason című írásában e 
kérdéseket bízza ránk Zám Tibor. „Esz-
méinket, elveinket fel nem adva, hogyan 
gondolkozzunk a mai falura annyira jel-
lemző kontrasztokról? A kulturált falu 
fogalmának leszűkítő értelmezése az, 

hogy mindenki tud írni, olvasni, hogy 
rádiót hallgat, tévét néz, újságot olvas. 
Ez ma már falun is olyan természetes, 
mint a városon, ne legyünk hát tőle meg-
hatódva. A jövő oldaláról nézve a tudat 
kulturáltsága az érdekes, az izgalmas. 
Mit adnak ehhez hozzá a kommunikáci-
ós eszközök …?”

Nem érdekes, hogy a községi augusz-
tus 20-ai ünnepségeinken Szabó Gellért 
polgármester úr is ilyes kérdéseket szo-
kott tarisznyánkba csúsztatni?

A már említett közösségi oldalas em-
lékezésében Onagy Zoltán azt is írja még 
Zám Tiborról, „Elment, pedig második 
kísérlet nincs. Él, amíg néhány barátja, 
ismerőse tartja magát a földi világban, 
azután annyi se marad. Író számára en-
nél kutyább helyzetet aligha jókedvében 
teremt az ég.”

Csakhogy a könyvei ércnél mara-
dandóbbak. Domonkos László újságíró, 
író a könyvespolcán a T betűtől Z betűig 
tartó magyar írók műveire tekintve, nem 
sirat: „…előbukkannak Tömörkény és 
Zám Tibor ragyogó novellái, … És ezek 
is, ők is, egytől-egyig, mind: magyar 
szellemben, magyarpárti éllel-eszmé-
nyekkel, gondosan őrzött, tiszta, igazi 
magyar literátori nyelven, a régiekhez 
minden szempontból méltón. Mi van itt 
kihalóban, kérem? Kit, mit temetnénk? 
Ne legyünk pesszimistábbak a kelle-
ténél. (DL: T-től Z-ig, Magyar Hírlap, 
2016 szeptember 23.)

„Ahová a sors vet…” című szociog-
ráfiája először az Új Írás c. folyóiratban 
jelent meg 1970-ben, a nagy, tiszakécs-
kei Tiszagyöngye és a kicsi, szentkirályi 
(mozgalmi nevén lászlófalvi) Kossuth 
Tsz 1967-es egyesítéséről, majd 1970-es 
szétválasztásáról szól. Később, bővítve 
megjelent a Tények és indulatok című 
kötetben, 1987-ben. Néhány, jellegze-
tesen Zám Tibor-i idézet belőle: „Ha az 
ember kérdez, többnyire kételkedik.” „A 
társadalmi ügyintézés minden síkján és 
fórumán érvényes követelmény a leg-
jobb megoldást keresni, és a legember-
ségesebben keresztülvinni azt, hogyha 
megtaláltuk. … gazdasági elgondolá-
sainkat tudjuk-e társadalmasítani, meg 
tudjuk-e teremteni az ökonómiai oldal és 
a társadalmi oldal szintézisét az ügyin-
tézésben. És megvan-e bennünk ehhez a 
hajlandóság intézkedés közben?” 

Békesség veletek! A kő marad. Zám 
Tibor emlékezete is. 

--bor--



Kedves testvéreim!

Sokunkban merülhet fel 
a kérdés, hogy amikor meg-
élem a saját gyarlóságaimat és 
nehezen, vagy éppen sehogy 
sem sikerül szabadulnom tő-
lük, akkor hogyan juthatok el 
az Istenig, hogy találkozzam 
vele?

Szeretnénk mindannyian, 
ha a szívünk tiszta lenne és ez 
a kívánság úgy is megfogal-
mazható, hogy azt szeretnénk, 
ha Isten meg tudná hódítani a 
szívünket, mert akkor minden 
könnyebb lenne.

Mi mindannyian ugyan-
olyan meghívott emberek va-
gyunk, mint Izaiás, csak eltelt 
azóta néhány száz év. Ugyan-
azt a tüzet szoktuk keresni 
magunkban is, mint a prófétá-
ban volt. Egy mondás szerint 
a fertőzött szív csak mocskot 
tud adni, a tiszta szív pedig az 
Istent adja.

Tekinthetjük egyrészt ma-
gunkat porszemnek és akkor 
úgy is nézünk magunkra, hogy 
mi nem vagyunk más, csak 
bűnösök, egy nagy semmik, 
nullák. Ez akkor van, amikor 
mindig újra és újra elesünk. 
Ezért hát az Isten elé borulunk 
Ő pedig meg tud érinteni ben-
nünket…perszer ahhoz le kell 
elé borulni. De ha megtesszük, 

akkor is lehet hiteles minden 
imádságunk, mert talán eze-
ken a mélypontokon vagyunk 
a legérzékenyebbek. Kérni 
kell ilyenkor az Istent, hogy 
hadd sirathassuk el a bűnein-
ket, és ne egyedül akarjunk ki-
mászni a bűnből, hanem az Úr 
segítségével.

Tekinthetjük magunkat 
másrészt úgy, hogy olyanok 
akarunk lenni, mint a szentek 
és akkor elkezdjük utánozni 
őket. Szükség is van a példaké-
pekre. Azért érdemes valame-
lyik szentet kiválasztani, hogy 
fel tudjuk fedezni azt az életet, 
amire minket is meghívott az 
Isten. Terve van velünk, nem 
mi választottuk sem Őt, sem 
ezt az életet, hanem Ő válasz-
tott ki minket. Nagyjából azt 
is mondhatjuk, hogy legyen 
ez az Isten az ideálunk! Azért 
is, mert oda kell élni az Istent 
mások elé.

Ha ezt a kétféle lelkiséget 
összehozzuk, akkor egyszerre 
tudjuk érezni a bűnösségün-
ket és látjuk az ideált. A szen-
tekben meglátható, hogy az 
emberek mivé lesznek Isten 
által. Ezért engedjük meg az 
Atyának, hogy vezessen ben-
nünket…mégha nehéznek is 
érezzük olykor ezt a megen-
gedést.

A misékben is megérint 

minket az Úr, az ostyában 
jelenlévő Jézus és gyógyíta-
ni akar bennünket. Engedjük 
meg neki. Kérhetjük is Őt, 
hogy gyógyítson meg minket! 
Akit pedig meggyógyít az Úr, 
az maga is képessé válik arra, 
hogy másokat gyógyítson. 
Erre is küld minket.

Ezért jó dolog úgy olvasni 
a Bibliát, vagy úgy hallgat-
ni, hogy azok a szavak való-
ban Istentől jönnek. Szüksé-
ges ugyanis hallanunk Isten 
hangját. Életünkkel hirdetni 
fogjuk Isten szavait, tetteit és 
így szép lassan megvalósul 
egyre jobban közöttünk az 
Isten Országa. Ad majd vis-
szajelzést is az Úr és erősíteni 
fog bennünket.

Kérem a kedves testvérek 
segítségét a templom takarí-
tásához, liturgikus textilanya-
gok mosásához, vasalásához! 
Nagyban megfogyatkozott 
már azoknak a száma, akik 
tudtak, vagy bírtak ebben se-
gíteni. Így minden jószándékú 
cselekedet elfér a plébánián, 
természetesen mindent meg-
beszélünk.

Szép nyarat és nyaralást kí-
vánok, akik pedig inkább ma-
gányra vágynak, azoknak ezen 
a módon való felüdülést!

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános
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A gyümölcstermés ideje van. Kincs 
ma a gyümölcs. Drága és értékes. A ko-
rai tavasz utáni hideg, a fagyok többnyire 
még a virágpompájukban levő gyümölcs-
fák terméseit előre elpusztította. Kivéve, 
aki valahogy vigyázott rá. A két barack-
fánkon összesen 8 szem barack van. De a 
meggyfánkról óriási meggyszüretet tart-
hattunk. A gyümölcstermés bibliai kép is 
és hasonlítható a keresztyén élethez. 

Sok üzenete van a gyümölcstermés-
nek. Tanulhatunk belőle. 

1. Az egyik az, hogy sok fontos dolog-
nak kell rendben lennie, hogy a fa gyü-
mölcsöt teremjen és a gyümölcs megma-
radjon! Csak a legfontosabbak: Legyen 
a fa többnyire egészséges, érje víz, nap-
fény, virágozzon, porozzák be a méhek, 
ne támadja fagy, legyek, tetvek, jégeső. 
Mindez pedig igen hosszú időn keresz-
tül. Keresztyén életünkre is igaz, hogy 
sok fontos dolognak rendben kell lennie, 
hogy legyen gyümölcs. Az alapdolgok 
legyenek rendben! Jézusé vagyok-e? Jó-e 
az alap? Milyen a talaj? Be vagyok-e olt-

va a Krisztus szeretetébe, kegyelmébe? 
Lélek által élek? Lelki egészségem ho-
gyan áll? Mit teszek érte? Jönnek kívül-
ről a támadások, csapások, vajon hogyan 
tudunk nekik ellenállni? Mi véd meg?

Mennyi kártevő támad ránk! Hívő-
ként korán jön a fagy, megfagyasztja a 
bomladozó hitemet. Aztán ha eljutok odá-
ig, akkor a „Bogarak, rovarok” szétszedik 
az érő gyümölcsömet. Támad a gonosz, 
a sátán. Mivel védekezünk ellene? A mi 
Gazdánk: a mi Urunk mit ad? Mivel véd? 
Engedjük neki? Használjuk ezeket? Ige-
olvasás, Igehallgatás, rendíthetetlen biza-
lom benne, dicsőítés, lelki közösség. 

Sok keresztyén életén végül csak 
néhány bogarak által szétrágcsált, vagy 
seregélyek által szétkapkodott 1-1 szem 
gyümölcs marad a fán. Mi ne ilyen „gyü-
mölcsfák” legyünk!

2. Milyen a gazdagon gyümölcstermő 
fa? Roskadásig van gyümölccsel! Jócskán 
lehet róla szüretelni és ízletes, egészséges, 
finom gyümölcsöt ad! Hasznot, örömöt, 
egészséges ételt ad! Hasznos és értékes 
az ilyen fa! A mi meggyfánk roskadozott 
a sok meggytől! Közepes kis fa, de nem 
volt olyan kis ága, amin ne lett volna 15 
pár meggy. 1-1 ágon 3 kg gyümölcs volt! 
Hogy nézett ki a fa? Valóba roskadt volt! 
Ágai a földig hajoltak a gyümölcsök sú-
lyától! Örömteli kép ez: a fa ágai meg-
hajolnak, ahogy tartják a gyümölcsöket. 
Ez azt üzeni, hogy a gyümölcstermés 
nehéz, súlyos feladat. Terhes és fárasztó, 

az ágak meghajolnak a súly alatt. Más-
részt az alázat és odaszánás ott van a fá-
ban! Alázatosan lehajolnak az ágak, mert 
mindent a gyümölcstermés érdekében! 
A gyümölcsterméshez alázat szükséges! 
Terheink tehát nemcsak a szenvedést je-
lenthetik, hanem a gyümölcstermést is! A 
Szentlélek gyümölcse a mi életünkben a 
következőképpen jelenik meg: szeretet-
ben, örömben, békességben, türelemben, 
szívességben, jóságban, hűségben, sze-
lídségben, önmegtartóztatásban. (Galata 
5) A gyümölcs a fa dísze, jellegzetessége 
a gyümölcséről látszik igazán, hogy mi-
lyen a fa. A meggyfa meggyet terem. A 
te keresztyén életed mit terem? Ott van 
a Lélek gyümölcse? Keresztyén életünk 
akkor vonzó mások számára, ha gyü-
mölcstermő az az élet! Ha Jézuséi va-
gyunk, akkor Lélek szerint élünk, és a 
Lélek szerinti élet gyümölcstermő. Tehát 
sok fontos dolognak rendben kell lennie 
ahhoz, hogy a fa gyümölcsöt teremjen. 
Egyrészt a fának, a belső alapnak jónak 
kell lennie, és a kívülről jövő támadások-
nak ellen tudjon állni.

A gazdagon termő fa - roskadásig van 
gyümölccsel. Földig hajol, alázatos, vál-
lalja a gyümölcstermés terheit is. 

Mindezt Lélekből, Lélek által. Nem 
a mi érdemünk, nem azért, hogy megfe-
leljünk neki vagy bárkinek, hanem mert 
Isten formál minket gyümölcstermővé. 
Legyen ez valóssággá bennünk! 

Balázs Hajnalka

REFoRMátUS ÉlEt

A gyümölcs

Hírek
• Június 25-én konfirmációs vizs-

gát tett gyülekezetünkben Balázs Hu-
nor és Pusztai Márton, presbiteri gyű-
lés keretében. Mindkét fiatal nagyon 
jól felkészült, 100%-osan teljesített. A 
konfirmációs fogadalomtételre és első 
úrvacsorára augusztus 23-án Újkenyér 
ünnepén, vasárnap 10 órakor kerül sor, 
reménység szerint. 

• Istentiszteleteinkre szeretettel vár-
juk minden vasárnap 10 órakor.
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Zúgnak a kombájnok
Végéhez közeledik az őszi árpa 

aratása. Az aszályosan indult tavasz 
ellenére a termés még a közepes mi-
nőségű földeken is elfogadható. Ifj. 
Német Sándor szerint jól fizet az 
őszárpa, a jobb földeken 60-70 q-
t is eléri a termés. Ezeken a földe-
ken alig van különbség az öntözött, 
és a nem öntözött területek között. 
Gyakorlatilag raktározásra-készre 
ért az árpa, csak tisztítani kell. Az 
árpa után a repce aratása következik, 
melyből jelentős nagyságú terület 
várja a kombájnokat. A búzatáblák 
is ígéretesek és betakarításra készek. 
Remélni lehet, hogy kegyes lesz az 
időjárás a kenyérnek valónk betaka-
rítására.

-v. f.-

GÓlyáINK?

Az idén hiába vártuk a nya-
kukat nyújtogató kis gólyákat, 
nem volt részünk a látványban. 
Időben megérkeztek az idén is, 
és költöttek. A fészket hűsége-
sen ülték. Sajnos a tojások nem 
keltek ki. Csak találgatni lehet 
az okot. Terméketlenek lettek 
a tojások? Esetleg megfáztak? 
Minden esetre a gólyák hűsé-
gesek a sok éve használt fész-
kükhöz.

-szerk-

sZEnTkIRÁLYI HÍRMOndÓ - független közéleti lap
Megjelenik havonta. Kiadja Szentkirály község önkormányzata. Felelős kiadó 
Szabó Gellért polgármester. Telefon: 06 76 597 011. E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu.
Felelős szerkesztő: Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325. 
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna iskolaigazgató, Balázs Hajnalka lel-
kész, Kenyeres Ambrusné, Takácsné Kis Márta, Kenyeres Dénes, Dr. Kenyeres 
Tibor, Kutasi Ferenc, Molnár Zsolt plébános, Szabó Gellért polgármester. 
Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos 
u. 13. telefon: 06 76 597 011, E-mail: sztkhirmondo@gmail.com
Az újságcikkek leadási határideje minden hónap 3-ig, lehetőleg elektronikus 
formában a fenti címre.
Készül 350 példányban. Nyomda: Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, telefon: 06 
76 441 519. Felelős vezető: Tóth Géza.
A hírmondóval, és a hirdetésekkel kapcsolatos további információk a www.
szentkiraly.hu honlapon. 

RETRO DISCO
2020. AUGUSZTUS 08.

Szentkirályi Művelődési ház

DJ: PECáS FERI
’70-ES, ’80-AS, ’90-ES ÉVEK ZENÉI

Asztalfoglalás: Horváth Mária
Telefon: 70/953-7183

Sok szeretettel várunk mindenkit!
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további képek a nyári táborról



A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
A szarajevói merénylet 1914. június 

28-án történt, melyet Gavrilo Princip na-
cionalista szerb diák követett el Ferenc 
Ferdinánd főherceg, az Osztrák-Magyar 
Monarchia trónörököse és hitvese, Chotek 
Zsófia ellen. Ez a terrorakció lett az első 
világháború kitörésének közvetlen ürügye, 
ami aztán lehetőséget adott az európai ha-
talmi viszonyok átrendeződésére.

A főherceg a figyelmeztetések ellené-
re a boszniai Szarajevóba látogatott, hogy 
az ott tartott hadgyakorlatot megtekintse. 
Látogatásának célja a Habsburg-ház iránti 
tisztelet helyreállítása volt a boszniai régió-
ban. A szerb nacionalista körök már koráb-
ban merényletet terveztek a főherceg ellen. 
Ezt nagyban segítette, hogy a trónörökös 
Szarajevóba látogatásának időpontja és út-
vonala a sajtónak köszönhetően közismert 
volt. Az első, sikertelen merényletet 10 óra 
10 perckor Nedeljko Čabrinović kísérelte 
meg. Ezt követően az útvonalat megvál-
toztatták, azonban a sofőrök tévedésből az 
eredeti útvonalat követték. Ferenc Ferdi-
nánd sofőrje is erre haladt, ekkor azonban a 
gépkocsiban tartózkodó Oskar Potiorek tá-
borszernagy rászólt. A sofőr erre pontosan 
a sarkon, a zsúfolt járda mellett lefékezte a 
gépkocsit. Gavrilo Princip, aki néhány lé-
pésre tartózkodott, előrántotta és elsütötte 
a fegyverét. A főhercegi pár a lövések kö-
vetkeztében rövidesen életét vesztette. Az 
elfogott Principet 20 évre ítélték, azonban 
1918. április 28-án a cellájában tuberkuló-
zis következtében elhunyt.

A merénylet következtében egy hónap 
múlva az Osztrák-Magyar Monarchia meg-
támadta a Szerb Királyságot. Ezt követően 
az európai országok sorra bekapcsolódtak 
a háborúba, és kezdetét vette az első világ-
háború.

A merénylet napja és Ferenc Ferdinánd 
látogatása Szent Vitus napjára, az 1389-
es rigómezei csata évfordulójára esett. 
A hagyomány szerint egy szerb nemes 
(Dragutin Dimitrijević) az ellenség tábo-
rába lopakodva ezen a napon ölte meg I. 
Murád oszmán szultánt. Az 1878-as berlini 
kongresszuson az Osztrák-Magyar Monar-
chia engedélyt kapott a boszniai vilajet ok-
kupálására (megszállására), de az jogilag 
az Oszmán Birodalom része maradt. Az 
említett kongresszuson a nagyhatalmak el-
ismerték Szerbia függetlenné válását is. Az 
új szerb fejedelemség, később királyság, 
szoros kapcsolatot tartott fenn az Osztrák-
Magyar Monarchiával. A helyzet 1903 má-
jusában változott meg, amikor a Dragutin 
Dimitrijević szerb vezérkari ezredes által 
vezetett katonatisztek megrohamozták a 
királyi palotát. A sötétben vívott összecsa-

pásban elfogták Laza Petrović tábornokot, 
a királyi testőrség vezetőjét és kényszerí-
tették, hogy fedje fel I. Sándor király rej-
tőzködési helyét. Ennek következtében, 
amikor a király és a királyné kinyitotta a 
rejtekhely ajtaját, a támadók mindkettő-
jüket kivégezték. A királyt 30, a feleségét 
18 találat érte, ezután testüket brutálisan 
felkoncolták. Ezt követően a holttesteket a 
támadók kidobták a királyi palota ablakán. 
A támadás során Petrović és a királyi csa-
lád több tagja is életét vesztette. A királyné 
testvéreinek meggyilkolását Vojislav Tan-
kosić szervezte meg. A megüresedett trónt 
Karađorđević Petar avagy I.Péter foglalta 
el. 

Mivel az új uralkodó nacionalistább 
felfogású volt az elődjénél, így az északi 
szomszédjával ápolt baráti viszony helyett 
Oroszországhoz kezdett közeledni. Ebben 
az évtizedben Szerbia és a szomszédai kö-
zött egyre feszültebbé vált a viszony, amely 
végül az Osztrák-Magyar Monarchia elleni 
vámháborúhoz (disznó-háború) vezetett. 
Az 1908-09-es boszniai válságban Szerbia 
ellenezte Bosznia (a Monarchia általi) an-
nexióját, a következő évtized elején pedig 
kirobbantak a balkáni háborúk, amelyben 
Szerbia jelentős területeket szerzett. 

A szerb katonai sikerek és az Osztrák-
Magyar Monarchia boszniai annexiója 
felszította a nacionalizmust a szerb kultu-
rális szervezetekben. 1910. június 15-én 
Bogdan Žerajić megpróbálta meggyilkolni 
Bosznia-Hercegovina keménykezű kor-
mányzóját, Marijan Varešanin tábornokot. 
Žerajić 22 éves szerb fiatalember volt, aki 
a Nevesinje nevű településről származott. 
Tanulmányait a Zágrábi Egyetem jogi ka-
rán folytatta, és gyakran megfordult Belg-
rádban is. A merénylet során ötször sütötte 
el a lőfegyverét, de egyszer sem találta el 
Varešanint, végül a hatodik lövedékkel ön-
gyilkosságot követett el. Később ez ihlette 
meg Principet és bűntársát, Čabrinovićot a 
tettük elkövetésére. Ezt Princip később el-
ismerte. 17 évesen egy éjszaka elment Že-
rajić sírjához, ahol eldöntötte, hogy előbb 
vagy utóbb ő is merényletet fog elkövetni. 

Az elhatározás megszületése
Az Ifjú Bosznia (szerbül Mlada Bosna) 

mozgalom egy magánkapcsolatokra épülő, 
különböző célok által vezérelt, elégedet-
len fiatalokból álló szervezet volt. Sem 
anarchisták, sem szocialisták nem voltak, 
a jövőről alkotott elképzelésük sem volt 
egységes. A szervezet tagjait erős irodal-
mi tevékenység jellemezte, de közülük 
csak Ivo Andrić tett szert komolyabb írói 
hírnévre. Felfogásuk szerint a „szerb forra-
dalmár egyszerre művész és összeesküvő, 
mártír és bujtogató, nyugati modorú ember 

és betyár, aki nemcsak hallatja hangját, 
hanem harcba is száll a szerencsétlenek és 
elnyomottak érdekében”. Ennek szellem-
ében 1910 és 1914 között hét alkalommal 
kíséreltek meg merényletet Bosznia-Herce-
govinában az osztrák-magyar kormányzat 
és a Habsburg-család tagjai ellen. Ehhez 
a mozgalomhoz tartoztak a Ferenc Ferdi-
nánd trónörökös elleni merénylet elkövetői 
is. Az előkészületek nyomai egyértelműen 
Belgrádba vezetnek. Ez a kortársak előtt 
sem volt kétséges, viszont ma sem teljesen 
tisztázott a különböző csoportok befolyá-
sának mértéke. Számos boszniai fiatal ta-
nult (és dolgozott) Belgrádban, ahol sokan 
a délszláv állami egységet hirdető Narodna 
Odbrana hívévé váltak, sőt egyesek önkén-
tesként katonai alakulatokhoz vagy sza-
badcsapatokhoz (félkatonai alakulatokhoz) 
is csatlakoztak. 

A Fekete Kéz szerb nacionalista fegy-
veres szervezet volt. Néhány civil kivéte-
lével kizárólag olyan katonatisztekből állt, 
akik részt vettek I. Sándor szerb király 
1903. évi meggyilkolásában. A szervezet 
élén Dragutin Dimitrijević ezredes állt, aki 
Apis fedőnéven a szerb katonai hírszerzést 
irányította. A Fekete Kéz különféle naci-
onalista egyesületekbe épült be, többek 
között az 1908-ban alapított, zömmel ci-
vilekből álló Narodna Odbranába. Danilo 
llić publicista a legszorosabb kapcsolatban 
állt e fegyveres szervezettel. Ő volt az Ifjú 
Bosznia és a Fekete Kéz összekötője. Ilić 
származását tekintve boszniai szerb volt. 
Előbb kisebb településeken tanítóskodott, 
majd Szarajevóban bankhivatalnok és a 
Fekete Kéz helyi vezetője lett. 1913-ban 
Užicében találkozott Popović ezredessel, 
a Fekete Kéz egyik tagjával, aki elküldte 
őt a szerb katonai hírszerzés vezetőjéhez, 
Dragutin Dimitrijevićhez. Nem sokkal ké-
sőbb, 1914 januárjában a gerillák kiképzé-
sével megbízott Vojislav Tankosić, szerb 
irrendenta megbeszélést tartott a francia-
országi Toulouse-ban. A találkozón részt 
vett egy elszegényedett boszniai muszlim 
nemesi családból származó 27 éves férfi, 
Muhamed Mehmedbašić is, aki fel akarta 
támasztani a bosnyák forradalmi szellemet 
és újabb terrorcselekményeket tervezett el-
követni. A toulouse-i találkozó résztvevői 
számba vették a lehetséges célpontokat, 
majd eldöntötték, hogy Oskar Potiorek tá-
borszernagy, Bosznia-Hercegovina katonai 
kormányzójának meggyilkolása érdekében 
Mehmedbašićot eljuttatják Szarajevóba. 
A szarajevói vonatra azonban – egy tolvaj 
üldözése során – rendőrök szálltak fel, és 
Mehmedbašić, a lelepleződés elkerülése 
érdekében, a magánál tartott tőrt és mérget 
kihajította a vonatból. Folytatjuk.
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Szarajevói merénylet I. rész



Erdei gyümölcsös túrótorta 
sütés nélkül

előkészület: 45 perc főzés: 3 
perc

Hozzávalók: Kekszes alaphoz: 25 dkg 
darált háztartási keksz, 3 ek cukrozatlan 
kakaópor, 10 dkg porcukor, 1 tasak vaní-
liás cukor, 25 dkg margarin.
Túrós réteghez: 50 dkg túró, 50 dkg er-
dei gyümölcsös joghurt, 10 dkg porcu-
kor, 2 tasak vaníliás cukor, 1 tasak étke-
zési zselatin (25 g), 15 dkg málna.
Díszítéshez: 5 dkg málna, pár db csoki-
csepp, mentalevél.

1. Egy kapcsos tortaforma aljára vágunk 
sütőpapírt, és kibéleljük vele a formát.
2. A kekszet egy tálba öntjük, hozzáad-
juk a kakaóport, a porcukrot, a vaníliás 
cukrot, a szobahőmérsékletű margarint. 
Alaposan összedolgozzuk, és a formába 
nyomkodjuk.
3. A túrót jól áttörjük, hozzáadjuk a jog-
hurtot, a cukrokat, és összekeverjük. A 
zselatint egy tálkába szórjuk, 1 dl lan-
gyos vízzel elkeverjük és felforraljuk. 
Hagyjuk kicsit hűlni, majd a túrós mas-
szához keverjük.
4. A megtisztított málnát óvatosan a tú-
rós rétegbe forgatjuk, és a kekszes alap-
ra simítjuk.
5. Pár óra hosszára, még jobb, ha egy 
éjszakára a hűtőben pihentetjük. Más-
nap levesszük róla a csatot, és feldíszít-
jük málna szemekkel, csokicseppel és 
mentalevéllel.

Született: Horváth Ferenc István 2020. 06. 20. anyja neve: Steiner 
Eszter Szilvia.

Elhalálozott: Medveczki Lászlóné sz. név.: Kovács Mária élt 74 évet, 
Madi Sándor István élt 59 évet, Gyenes László  élt 76 évet.
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ÉTKEK, TIPPEK, 
FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek

Medárd nem szégyenítette meg ma-
gát, bevált a régi népi megfigyelés, ha 
nem is 40, de 15 napon át esett a eső. 
Szokatlan meleg napok csak néhányszor 
fordultak elő: 6-7-én 27-28 C fok, 13-
án 28-30 fok volt. A hónap végén 25-től 
nyári kánikula tört ránk 28-32 fokokkal. 
Érdekes, hogy a sokévi átlag csapadék-
ban, júniusban 72 mm, ennek ellenére az 
elmúlt három év júniusában jóval meg-
haladta a 100 mm-t. Ebből levonhatjuk 
azt a következtetés, hogy egyes, júniu-
sokban jóval kevesebb esett. Sajnos az 
előző hónapok csapadékszegények vol-
tak, és ez meglátszik a természeten is. 
A réteken, kaszálókon eluralkodtak a 
szárazságtűrő növények, mint például a 
tejoltó galaj, ami legtöbbször az útárkok 

szélein fordult elő. Sajnos a szárazság, 
a rapszodikus csapadékeloszlás követ-
keztében a rétek, kaszálók elvesztették 
funkciójukat. Hasznosításukat, bárhogy 
is sajnáljuk, öntözés hiányában szántó-
földi művelésbe vonták sokfelé. Ennek 
következtében megváltozott az ottani 
élővilág, a mikroklíma is. Csapadék-
viszonyok: 3-án 0,3 mm, 4-én 3,1 mm, 
5-én 6,2 mm, 6-án 0,2 mm, 7-én 18,2 
mm, 9-én 7,8 mm, 10-én 1,8 mm, 11-én 
0,2 mm, 14-én 21,3 mm 15-én 18,2 mm, 
16-án 0,3 mm, 17-én 13,5 mm, 21-én 
14,5 mm, 22-én 7,6 mm, 29-én 0,9 mm. 
Összesen: 114,1 mm. A sokévi átlag 72 
mm. 2019 júniusában 121 mm esett, 
2018-ban 174,9 mm. 

V. F.

Június időjárása

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszé-

dos településeken szántót, legelőt, ka-
szálót vásárolnék vagy bérelnék. Ben-
csik Jenő telefon: 06-20/9424-219

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

* Szentkirály vonzáskörzetében, 
szántót bérelnék, vagy vásárolnék! Sza-
bó Sándor 06-30-258-4495.

* Napelem szerelés. Villanybojlerek 
javítása, vízkőmentesítése. Villanyhá-
lózat felújítása, áramfogyasztás ellen-
őrzése. Világítás kiépítése, javítása. 06 
20 297-2321.

Fontos
Az újságcikkek leadási határideje: minden hónap 3. napjával bezárólag. 
Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés esetén lehetséges. A cikkeket lehető-
leg 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. Előfizetők részére 50 % kedvezmény. A hirdetést 
minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árát a Polgármesteri hivatal 
pénztárában lehet befizetni, vagy utalni.
Hirdetési tarifák:

1/1 oldal 230x180 mm 10.000 Ft
1/2 oldal (álló, fekvő) 180x125 mm 6.000 Ft
1/4 oldal (álló, fekvő) 125x90 mm 5.000 Ft
1/8 oldal 90x60 mm 3.000 Ft 
1/16 oldal 60x45 mm 1.000 Ft.

A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák.
Számlaszám a befizetésekhez: 11732208-15338246

Szomorúan vettük tudomásul, hogy a má-
jusi hírmondóban, júniusra beharangozott 
üstökös a Nap közelébe érve szétesett – az 
érdeklődők bánatára. A csillagászok hóna-
pok óta figyelemmel kísérnek egy másik 
égi vándort a Neowise névre keresztelt üs-
tököst. Már a hónap elején is csodás fotók 

készültek róla napfelkelte előtt. A hónap 
második felében Napnyugta után, akár 
szabadszemmel is felkereshetjük a keleti 
égbolton, a horizonthoz közel. Egyszerű 
kézi látcsővel nagy élményben lehet ré-
szünk, ha a légköri viszonyok megfelelő-
ek lesznek.                                          V. F.

Ismét üstökös



Az évtizedes hagyományt követve 
ismét laptopokkal jutalmazta a Szent-
királyi Általános Iskola kitűnő ered-
ménnyel végző tanulóit Balogh Leven-
te, a Szentkirályi Magyarország elnöke 
és tulajdonosa.

Hat tanuló zárta kitűnő bizonyít-
vánnyal az idei tanévet a Szentkirályi 
Általános Iskola nyolcadik évfolyamá-
ban: Ádám Dominik, Bimbó Ferenc, 

Hunyadi Miklós, Kókai-Szabó Gréta, 
Pusztai Márton és Szivás Luca. A di-
ákok kimagasló teljesítményét Balogh 
Levente, a Szentkirályi Magyarország 
elnöke és tulajdonosa immár tizedik 
alkalommal honorálta ajándék lapto-
pokkal. A tanév második felében be-
vezetett digitális tanrend is bizonyítja, 
hogy ezek az eszközök nem csak a ki-
kapcsolódáshoz, de a tanuláshoz is el-

engedhetetlen segítséget nyújtanak az 
iskolásoknak.

„Büszke vagyok rá, hogy már tíz 
éve minden tanév végén mosolyt csal-
hatunk a legjobban teljesítő szentkirályi 
diákok arcára. Idén bebizonyosodott, 
hogy mennyire fontos célt szolgálnak 
a számítástechnikai eszközök az okta-
tásban. Remélem, hogy a készülékek 
a későbbiekben is a diákok hasznára 
válnak, és hozzásegítik őket álmaik 
megvalósításához” - mondta Balogh 
Levente, a Szentkirályi Magyarország 
elnöke és tulajdonosa.

A járványhelyzet miatt a nyolcadi-
kosok június 11-én, a vállalat elnöki 
irodájában kapták meg a jutalom lap-
topokat egy szűk körű esemény ke-
retében.

Ajándék laptopokkal támogatja Balogh Levente
a Szentkirályi Általános Iskola kitűnő tanulóit

Közérdekű telefonszámok
Általános segélyhívó: 112
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Ifj. Német Sándor a Szolnoki-dűlőben „jól fizető” ősziárpát 
arat. 

Gyógyító növények
Az orbáncfű

Füves, cserjés helyeken, árokpartokon, utak mentén ta-
lálkozhatunk a sárga virágú 30-40 cm-re megnövő évelő 
növénnyel. Nem tévesztendő össze a szintén sárga virá-
gú tejoltó galajjal. Egykoron a népi gyógyászatban meg-
becsült növény volt. Teáját gyomor- és bélfekély, magas 
vérnyomás, emésztési zavarok és epebántalmak ellen 
használták. Külsőleg bőrbántalmakat, nehezen gyógyuló 
sebeket kezeltek, torokgyulladás esetén öblögettek teájá-
val. Ma már csak a „füves” emberek használják, hiszen 
a szintetikus gyógyszerek mindent pótolnak és könnyen 
elérhetők.
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