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Szentkirály
Napja

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket
2020. augusztus 23-án

a szentkirályi falunapra.

Mindenkit szeretettel várunk!

ProGrAm:
rómAI-KAtolIKuS tEmPlom:
• 10:00-kor templombúcsú, kenyéráldás

rEformátuS tEmPlom:
• 10:00-kor ünnepi istentisztelet

művElődéSI Ház:
• különféle kiállítások

táJHáz:
• helytörténeti kiállítás
• terménykiállítás

ÜnnEPI műSor 16:00-tól:
• köszöntő, pályázati díjak átadása
• Szentkirályi Tánccsoport műsora
• Szentkirályi nyugdíjasok kórusa
• Tubarózsa Citerazenekar előadása, Tiszakécske
• Lakiteleki Tűzoltózenekar előadása
• 18:00 Kecskemét Táncegyüttes műsora
• 19:00 “MICI” Farkas Gyula és zenekara előadása
• 21:00-tól tűzzsonglőrök bemutatója 

Egész nap vásári árusok
és mutatványosok,

vendéglátás.

    A 18:00 és a 19:00 órakor
kezdődő előadás a „Köszönjük,

Magyarország!” program
keretében valósul meg.

zárt térben szájmaszk használata kötelező!
Szabad téren ügyeljen a védőtávolságra!
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A képviselő-testület július 8-i ülésén történt
Az ülésen 6 képviselő volt jelen. 
Az első napirendi pontban a Napkö-

zi Otthonos Óvoda működéséről szóló 
tájékoztatót tárgyalta a testület. Ez a 
tanév nagyon más volt az óvodában is, 
mint máskor. Hádingerné Harnos Ildikó 
óvodavezető elmondta, hogy az óvoda a 
járvány ideje alatt is működött a szabá-
lyos keretek között. A képviselő-testület 
egyhangúan elfogadta az óvodáról szóló 
tájékoztatót.

A második napirendi pontban az Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola működéséről szóló tájékoztatót 
tárgyalta a testület. Katzné Almási Zsu-
zsanna intézményvezető elmondta, hogy 
nehéz évet tudhatnak maguk mögött, de 
jók a kilátások. Nagy örömünkre a 2020-
2021-es tanévben 22 kisdiák kezdi meg a 
tanulmányait a Szentkirályi Általános Is-
kola első osztályában. A képviselőtestü-
let egyhangúan elfogadta a tájékoztatót.

A harmadik napirendi pontban a Ho-
mokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. 
zárszámadásáról esett szó az ülésen. A 
Nonprofit Kft. a 2019. évet 90.407.437.- 
Ft bevételi és 83.993.534.- Ft kiadási főös-
szeggel, 6.208.910.- Ft eredménnyel zárta, 
ezekkel az összegekkel a képviselő- testü-
let egyhangúan elfogadta az előterjesztést. 

A negyedik napirendi pontban az ön-
kormányzat 2019. évi költségvetési ren-
delet módosítását vitatta meg a testület. 
Szabó Gellért polgármester elmondta, 
hogy az előterjesztésben láthatók az év 
eleji adatok mellett a módosított elő-
irányzatok, melyek megegyeznek az 
év végi számokkal. A képviselőtestület 
egyhangúan jóváhagyta az önkormány-
zat 2019. évi költségvetési rendeletének 
módosítását. 

Az ötödik napirendi pontban az 
önkormányzat 2019. évi zárszámadá-
sát tárgyalta a testület. Szabó Gellért 
polgármester elmondta, hogy előző-
leg Tiszaugon tartotta ülését a tiszaugi 
és a szentkirályi testület, ahol közösen 

elfogadták a Közös Hivatal 2019. évi 
zárszámadását. A mostani előterjesztés 
a 12-13. számú mellékletekkel egészül 
még ki. A képviselőtestület egyhangú-
an elfogadta az önkormányzat 2019. évi 
zárszámadását. 

A hatodik napirendi pontban az Ön-
kormányzat és intézményei 2019. évi 
belső ellenőri jelentéseiről tájékoztatta a 
képviselőtestület tagjait dr. Lajos Krisz-
tina jegyző. A képviselőtestület egyhan-
gúan elfogadta a tájékoztatót.

A hetedik napirendi pontban a Ma-
gyar Államkincstárnak az önkormányzat 
2018. évi gazdálkodásáról készült utó-
ellenőrzési jelentésről szóló tájékozta-
tót vitatta meg a testület. Szabó Gellért 
polgármester elmondta, hogy az önkor-
mányzat és intézményei 2018. évi gaz-
dálkodásának szabályszerűségével kap-
csolatban a Kincstár részéről még tavaly 
áprilisban indult ellenőrzés utóellenőr-
zési szakaszában vagyunk. Megkaptuk 
az Utóellenőrzési Jelentést, amit Jegyző 
Asszonnyal és az Óvodavezetővel együtt 
elfogadtunk. Harminc napunk van rá, 
hogy újabb Intézkedési Tervet készít-
sünk az elvégzendő teendőkről. 

A nyolcadik napirendi pontban a böl-
csődei közbeszerzési eljárás lezárását, 
eredményhirdetését tárgyalta a testület. 
Kutasi Ferenc településfejlesztő kérte a 
testületet az előterjesztés elfogadására, 
ami 18 milliós fedezetemelés mellett 
javasolta eredményesnek hirdetni az 
eljárást. Kérését azzal indokolta, hogy 
jelenleg nincs esély ennél kedvezőbb 
feltételekre ahhoz, hogy a beruházás 
megvalósulhasson. A képviselőtestület 
egyhangúan elfogadta az előterjesztést.

Az egyebek napirendi pont keretén 
belül először önkormányzati telkek árá-
ról döntött a testület. Egyetértettek abban 
is, hogy kezdeményezik pályázat benyúj-
tását a Belügyminisztérium Önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására megjelent kiírás keretén 

belül az Árpád fejedelem utca felújításá-
ra. A pályázat megvalósításának főössze-
ge 31.166.740.- Ft, melyhez a szükséges 
15.583.370.- Ft önerőt az Önkormányzat 
2021. évi költségvetéséből a mindenko-
ri helyi adóbevételek terhére biztosítja. 
Szabó Gellért polgármester a kiadott elő-
terjesztés utolsó pontja előtt tájékoztatta 
a testületet, hogy a bölcsődeépítés köz-
beszerzési eljárásának lezárásával vállalt 
18 milliós többletkiadás állami forrásból 
történő igénylésére létezik jogszabályi 
lehetőség. Amikor a közbeszerzési eljá-
rást elindítottuk, nem tudhattuk, milyen 
ajánlati összegek érkeznek be, viszont a 
beruházás megvalósítására szükség van. 
Az idén nagyon takarékosan kell gazdál-
kodnunk, mivel jövőre lesznek jócskán 
kiadásaink. Telkeink is elfogynak, abból 
sem lesz bevételünk, sőt az újabb telke-
ket jövőre közművesíteni kell. Javasolta, 
hogy a 17/2017. Korm. rendelet alapján 
többlettámogatás biztosítására nyújtsunk 
be kérelmet a kivitelezéshez szükséges 
fedezetemelés bruttó 18.146.045.- Ft ös-
szegére. A képviselőtestület egyhangú-
an elfogadta az indítványt. Az Egyebek 
napirend utolsó pontja a kitüntető címre 
jelölt személyek nevének a megvitatása 
volt. A cím odaítélésével a faluközösség 
előbbre jutása érdekében végzett jelen-
tős közigazgatási, tudományos, kultu-
rális, gazdasági, sport, oktatási, hitéleti, 
egészségügyi, szervezői tevékenységet 
honorálja a képviselőtestület. A többek 
részére elküldött javaslatkérő email vá-
laszai alapján állt össze az előterjesztés-
ben is jelzett lista. A képviselőtestület 
egyhangúan úgy döntött, hogy 2020-ban 
a következő személyek részesülnek a 
kitüntető címben: Gergely Attiláné, Ko-
vács Menyhért, Kovácsné Lázár Ilona, 
Pápai Ferencné, a Dr. Szűcs Zsolt és Dr. 
Szűcs Enikő orvosházaspár, valamint 
a Szentkirályi Nyugdíjas Klub. A díjak 
átadására az augusztus 20-i ünnepség 
keretében kerül sor.

Házaló árusok kártétele
felhívom a kedves olvasó figyelmét, hogy házaknál történő árusításra senkinek nem szoktam engedélyt 
kiadni. Ha tehát valaki idegen személy alkalmi árusítással jelentkezik, küldje el! még akkor is, ha kedvező-
nek tűnik az ajánlat. Sok szentkirályinak sok pénze bánja már ezeket a „jó üzleteket”. Hívja a mezőőröket 
a 20/5474-778-as, vagy a 70/4308-373-as számon!

Szabó Gellért
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Szent István király hadserege és honvédelme
A honfoglaló magyarság

fegyverzete és harcmodora
A nomád életformát folytató és élő elő-

deink számos közelharc-fegyvert ismertek és 
használtak a IX. és a X. században. Elsősor-
ban a lándzsát és a szablyát/kardot kedvel-
ték. De voltak fokosaik, baltáik és buzogá-
nyoknak különféle változatai. Őseink főleg 
a közel- és távolharc fontos fegyverét az íjat 
alkalmazták talán a legeredményesebben. A 
harcosok sokat gyakorolt képessége legin-
kább a fegyverváltásban mutatkozott meg. A 
magyarok lóháton hadakoztak. Ezért a har-
cászatuk a lovas-tudás és az íjászat együttes, 
mesteri alkalmazására épült – sikeresen.

Az ellenség óvatos megközelítését kö-
vetően, heves nyílzáport zúdítottak a megtá-
madottakra. A közelharcban pedig szablyát, 
fokost vagy egyéb hatékony fegyvert alkal-
maztak. Elődeink ereje a gyorsaságban, a 
meglepetésben és az állandó mozgásban rej-
lett. A fegyverhasználat hatékonyságát az ál-
landó és rendszeres gyakorlás biztosította. A 
gyermekeket kicsi koruktól kezdve a termé-
szetben lovagolni és lőni-vívni tanították.

Eredményes és rendkívül sikeres harcmo-
doruk volt a színlelt támadás. Seregeiket ki-
sebb csoportokra és tartalékokra osztották. Egy 
kisebb alegység magára vonta a megtámadott 
ellenség figyelmét, majd látszólag futásnak/vis-
szavonulásnak mutatták az elterelő manőverü-
ket. Ezzel magukra vonták az ellenséget. A les-
ben, tartalékban várakozó csoportosítás ekkor 
hátba támadta az üldöző ellenséget. A mene-
külést színlelő magyarok visszafordultak, ezzel 
viszont két tűz közé került a becsapott ellenség. 
Az összehangolt magyar seregek támadása kö-
vetkeztében az ellenséget megsemmisítették és 
sok-sok zsákmányt ejtettek.

Az bizonyított tény, hogy Álmos fejede-
lem és leszármazottai, a magyarság körében 
és Európában hatékony uralkodóknak bizo-
nyultak, akiknek tekintélye a család férfi-ág 
kihalásáig, 1301-ig tartott.

A fejedelemség hadereje
az átmenet időszakában

Géza nagyfejedelem idején bizonyos át-
alakítások figyelhetők meg a haderő vonat-
kozásában. Géza országa a Kárpát-medence 
nyugati felében, katonailag erős lehetett. 
Ugyanis Taksony fejedelemsége alatt kelet-
ről származó harcosokkal, István fejedelemfi 
házasságkötésével pedig már nyugatról ha-
zánkba érkező páncélososokkal egészült ki 
a magyarság fegyveres ereje. A törzsi hadak 
átszervezése is elkezdődött. Tehát a Géza-
kori haderőszervezés alapozta meg István 
uralkodásának a kezdeti katonai sikereit.

Taksony s főleg Géza nagyfejedelem 
uralkodásának idején teljesen eltűnt az egy-
kori törzsszövetség. A helyét néhány törzs-
re épülő regionális szerveződés vette át. A 
nyugati részeket Géza idejére már az Árpád-
nemzetség leszármazottai uralták. Ehhez ha-

sonló szerveződés található Erdélyben, ahol 
a Gyulák nemzetsége, az Al-Duna vidékén 
pedig Ajtony törzse uralkodott. Mindhárom 
csoportosulás rendelkezett saját és igen ha-
tékony haderővel is.

A 990-es évtized elején Géza fejede-
lem serege bajor földön Melk várát ostro-
molta. Azonban a bajor uralkodó, I. Henrik 
hadával egészen a Lajta folyóig üldözte a 
magyarokat. A fia II. Henrik került trónra. 
Géza követein keresztül 996-ban István 
számára feleségül kérte II. Henrik testvé-
rét, Gizellát. A házassági szerződés alapját 
a békekötés jelentette. Ezután két évtizednyi 
békés időszak következett. Gizella hercegnő 
kíséretében lovagok, katonák és hittérítők 
is érkeztek hazánkba, akik rendkívül fontos 
szerepet játszottak később István hatalomra 
kerülésében és a jövő haderejének kiépí-
tésében, megszilárdításában.

István harca a fejedelemségért
997-ben meghalt Géza nagyfejedelem. 

Koppány herceg sereggel indult a fejede-
lemségért és az özvegy fejedelemné kezéért, 
illetve a vagyonáért. Istvánt, a kor szokása 
szerint díszes méltóságjelvénnyel (övvel), 
amely aranyveretekkel volt ellátva, felövez-
ték. Az övére illesztették a fegyverzetét, a dí-
szes szablyát, valamint a gazdagon cizellált 
ezüsttarsolyt. Esküt tettek neki, hogy hűen 
követik a Koppány elleni küzdelemben. Ist-
ván már gyermekkorától gondos és alapos 
nevelést kapott. Nemcsak államügyekben 
szerzett alapos jártasságot, hanem katonai 
és politikai képzésben is részesült. A fiatal 
fejedelem Vecelin bajor tisztet nevezte ki 
serege élére. Ebben a hadban számos bajor 
páncélos lovag is harcolt. A Képes krónika 
szerint a csatában Vecelin ispán megölte 
Koppányt, és ezért őt István fejedelem bősé-
ges javadalmakkal ajándékozta meg.

   „A királyi hatalom negyedik dísze a 
főemberek, az ispánok és a katonák hűsége, 
vitézsége, tettereje, szolgálatkészsége, kö-
zülük senkit ne nevezz szolgának” – idézet 
Szent István király fiához intézett Intelme-
iből. Szent István királyunk az uralkodói 
hatalmát Istentől eredőnek tekintette. Ez 
olvasható első törvénykönyvének bevezető-
jében s a különböző okleveleiben.

A vármegyék katonasága
István király a magyar államszervezet, 

a vármegyék kiépítése során nagy szerepet 
szánt a hatalmi apparátus megszervezésére. 
A megye várakhoz kapcsolódóan felépült 
hatalmi centrum volt, megfelelő személyek-
kel és szervezetekkel. A király ezek révén 
gyakorolta a tényleges politikai és katonai 
hatalmat. A vármegye a saját területén az 
ispán vezetésével ellátta az állam funkcióit. 
Minden vármegye rendelkezett katonai erő-
vel és erőddel. Az országon belül elnyomó 
hatalmat gyakorolt, külső erők támadása 
esetén viszont védelmet nyújtott a lakosság 

számára. A vármegye seregének a létszáma 
mintegy 400 fő volt (4 század). Ennek élén 
mindenkor a várispán/ispán állt.

A magyar uralkodó igazi hatalma a vár-
megyék katonai erejére támaszkodott, ezért 
a megyeszervezés alkalmával a katonai 
szempontok érvényesítése volt a legfonto-
sabb. Várak is ott létesültek, ahol azt a ki-
rályi hatalom indokolta. A várispánság alap-
vetően katonai feladatokat végzett, a megye 
az ilyen tevékenység mellett, igazgatási és 
joghatósági funkciót is betöltött.

A vármegyék szervezése során fontos, 
hogy Szent István nem vérségi/nemzetségi 
alapon szervezte újjá a hadseregét. Ezzel 
biztosította a király akaratának érvényre ju-
tását az országon belül, illetve a határvédel-
met is. Tehát fel kellett számolnia a korábbi 
nemzetségi/törzsi alapon működő haderőt. 
Az új hadsereg, Magyarország első hadereje, 
amelyet Szent István hozott létre: egységes 
és csak a király akaratának engedelmeskedő 
honvédő sereg volt.

Az ispán alá tartozó harcos várjobbá-
gyokat tízes/százas szervezetbe tagolták. 
Élükön a tisztjeik: tizedesek, századosok 
álltak. A határvármegye speciális feladatait 
őrök és lövők látták el.

István király harcai
Koppány vezér legyőzése után megkez-

dődött a vármegyerendszer kiépítése és az 
egyházszervezés nehéz és hosszú folyamata. 
1003-ban István király Erdély ellen vonult 
és győzelmet aratott az ottani hatalmassá-
gokkal szemben. 1020 után pedig Ajtony 
vezér ellen vezetett hadat, hogy az ő uralmát 
is felszámolja. Csanád nevű főtisztje veze-
tésével a királyi sereg fényes sikert aratott 
Ajtony ereje felett. Ezért kapta az a rész ké-
sőbb a Csanád vármegye nevet. A királyi ha-
talom csak fokozatosan épült ki Szent István 
uralkodásának idején.

Első királyunk nemcsak a kereszténység 
terjesztését, a római katolikus egyházszer-
vezet kiépítését tartotta fontosnak, hanem az 
erős haderő létrehozását is. Hogy az ő aka-
ratának mindenkor érvényt tudjon szerezni, 
bátran támaszkodott az általa létrehozott 
hatalmi szervekre (vármegyékre) és a had-
seregre. István első évtizedei szakadatlan 
munkával és állandó harcokkal telt. Ural-
kodásának idején a Magyar Királyság első 
hadserege is állandó fejlődésen és fejleszté-
sen ment keresztül. A magyar haderő bizto-
sította, hogy Magyarország több mint 1000 
esztendeje, még most is szilárdan fennáll, és 
1999 óta tagja lehet a NATO-nak, 2004 óta 
pedig az Európai Uniónak.

Szentkirály lakossága sohasem feledi 
névadó királya munkásságát és halhatatlan 
tetteit. A békés hétköznapokon becsületes 
és tisztességes munkával is bizonyítja, hogy 
méltó első uralkodónk emlékének.

Kenyeres Dénes



A gyerekek élete még a nyárról, a 
kikapcsolódásról és a gondtalan szóra-
kozásról szól, de a szülők lélekben már 
elkezdik szervezni az iskolakezdés kö-
rüli feladatokat. Szerencsére néhány 
apróság is sokat segíthet abban, hogy 
az egész család gyorsan visszarázód-
jon majd a tanévbe. 

Már hetekkel az iskolakezdés előtt 
érdemes visszatérnünk a napi rutinhoz. 
Nyáron könnyebben legyintünk, ha 
a gyerekek sokáig fennmaradnak, de 
ha nem szeretnénk szeptember elején 
álmos és ingerült csemetéket ébreszt-
getni, időben szoktassuk őket vissza 
a koránfekvésre. A kicsiknek még 
legalább nyolc-kilenc óra alvásra van 
szükségük ahhoz, hogy az iskolában 
hatékonyak legyenek. A nyugodt ki-
egyensúlyozott pihenéshez célszerű az 
esti órákban minimalizálni a tablete-
zést és képernyőidőt. 

Sok múlik a táplálkozáson is. Ha 
a diákok egészséges ételeket fogyasz-
tanak, több energiájuk lesz, tovább tud-
nak figyelni az órákon. Fontos, hogy a 
gyerekek felkelés után egy órán belül 
reggelizzenek meg. Soha ne indítsuk 

otthonról üres gyomorral őket. Ideális 
esetben lassú felszívódású szénhidrá-
tokkal, például teljes kiőrlésű és cukor-
mentes pékáruval, zabpehellyel, illetve 
fehérjével és némi jó minőségű zsírral 
érdemes kezdeni a napot. A reggeli fo-
lyadékbevitel szintén lényeges.

Ellenőrizzük a tanszereket, a 
gyerekek próbálják fel a tornafelsze-
relést, meg az őszi ruhákat, hogy még 
jók-e! Az új eszközök beszerzését ne 
hagyjuk az utolsó pillanatra! A boltok 
már augusztus elején felkészülnek az 
iskolakezdésre, nagy tömegtől és sok 
feszültségtől kíméljük meg magunkat, 
ha egy lépéssel a többi szülő előtt já-
runk. Az olyan apróságokban, mint a 
füzetborító, vagy a tolltartó mintája, 
hagyjuk meg a gyerekeknek a döntés 
szabadságát. Ha ők választják ki, job-
ban kötődnek majd a felszereléshez. 

óvjuk a gerincüket! A jó isko-
latáska teljesen személyre szabható, 
felveszi a hát görbületét, van állítható 
váll- és derékpántja. A derékheveder 
azért fontos, mert csökkenti a gyere-
kek gerincére nehezedő nyomást. Az 
ergonomikus táskát esővédő burok-

kal látják el, amely 
megvédi a füzeteket 
az elázástól, és van 
szigetelt hűtőreke-
sze is a tízórainak. 

Sugározzunk 
biztonságot! A 
nyár önfeledt pilla-
natai után a tanév-
kezdés érzelmi szempontból is komoly 
váltást jelent, főleg, ha a gyerekeket a 
rájuk váró kihívás vagy a közösségbe 
való visszatérés szorongással tölti el. 
Mutassunk nekik jó példát: sugároz-
zunk biztonságot és optimizmust, hi-
szen ha megérzik az aggodalmunkat, 
nyugtalanná válhatnak ők is. Legyünk 
velük türelmesek, hagyjuk, hogy 
gondtalanul élvezzék az utolsó nyári 
heteket, segítsünk, hogy feltöltődje-
nek a biztonságos családi környezet-
ben. Ügyeljünk az együtt töltött mi-
nőségi időre, és beszélgessünk velük 
sokat! Így várhatjuk el, hogy majd év 
közben örömüket, sikereiket, esetle-
ges gondjaikat, sérelmeiket is bátran 
megosztják velünk.

Margó néni
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Egyszerű tippek a könnyebb iskolakezdéshez

Mikor meghallottam, hogy kovács-
tábort szerveznek, kértem anyut íras-
son be, mert nagyon szerettem volna 
kipróbálni. A barátommal izgatottan 
vártuk az első napot. 

Ismerkedés után Kovács Menyus 
bácsi felhívta a figyelmet a veszélyek-
re, és hogy mit hogyan használjunk. 
Megismerkedtünk a szerszámokkal, a 
kohó használatával. 

A táborban koksszal fűtöttünk a ko-
hóban, ahol izzítottuk a vasanyagot. Az 
alapműveletek rejtelmeit Menyus bá-
csi egy szög előállításával mutatta be 
nekünk. Sok új dolgot tanultunk, majd 
saját kezünk munkájával készült egyre 
több és szebb darabot vihettünk haza 
megmutatni, amit otthon hitetlenül fo-
gadtak: „Ezt te csináltad, tényleg?” 

Menyus bácsi rengeteget mesélt 
ezen rég elfeledett mesterség fortélya-
iról, amit a műhelyében kiállított dara-
bokkal meg is mutatott. 

Emlékezetes zárásként megköszön-
tük Menyus bácsi sok-sok fáradozással 

teli munkáját, és egy jó beszélgetés 
mellett szalonnasütést tartottunk. 

Ezúton külön is szeretnénk meg-
köszönni a szervező és Menyus bácsi 
munkáját, idejét és energiáját. Bízunk 

abban, hogy jövőre újra lehetőség lesz 
egy ilyen nagyszerű táborban való 
részvételre. 

Festő-Hegedűs Menyhért
6. osztályos táborozó

Nyári emlék

A képen Festő-Hegedűs Menyhért. Fotó: Vecsei. 
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ostrom
Bizony, jó négyszázhatvannyolc év-

vel ezelőtt, ilyenkor, az augusztusi nyár-
ban szorgosan takarították be a gabonát, 
hajtották az állatokat az egri vár falai 
közé. Lehetett tudni, hogy az országot 
dúló török hadak Eger ellen készülnek. 
A vár kapitánya, Dobó István, gondos 
előkészületeket tett, gyűjtötte a fegyver-
forgatókat, mesterembereket, erősítette 
a falakat, hordatta az ennivalót. 1552. 
szeptember 9-én meg is érkezett a török 
a vár alá, majd körül fogta, s megkezdő-
dött az ostrom. Ismeretes is minden ma-
gyar ember előtt, köszönhetően Gárdonyi 
Géza remek regényének, hogy aztán a 
védősereg Dobó vezetésével meg is tar-
totta az északi országrész kulcsát jelentő 
Egert. 

A magyar kultúra alaprétegének te-
kinthető az „Egri csillagok”. A regény 
nemzedékeket köt össze, nemzedékek 
közös élménye, 1904 óta. Jó néhányan 
rövidebben-hosszabban idézni is tudnak 
belőle. 

Augusztus 20-ára készülve, meg úgy 
általában is; mostanság, midőn a józan 
észt a vérszomjas butaság ostromolja, ta-
nulságos részlet a regényből Dobó eskü-
je. Olvassuk újra, tanuljuk meg. 

Bár lenne minden szívbe írva, mert 
amíg ez jelent valamit néhány magyar-
nak, nemcsak ’56-ban, hanem ma is, ad-
dig van esélyünk védekezni az európai, 
fehér és keresztény életmód ostroma ide-
jén is.

„- Esküszöm az egy élő Istenre... - 
Esküszöm az egy élő Istenre - hangzott 
az ünnepi mormolás - ...hogy véremet 
és életemet a hazáért és királyért, az egri 
vár védelmére szentelem. Sem erő, sem 
fortély meg nem félemlít. Sem pénz, sem 
ígéret meg nem tántorít. A vár feladá-
sáról sem szót nem ejtek, sem szót nem 
hallgatok. Magamat élve sem a váron be-
lül, sem a váron kívül meg nem adom. 
A vár védelmében elejétől végéig aláve-
tem akaratomat a nálamnál feljebb való 
parancsának. Isten engem úgy segéljen! 
- Úgy segéljen! - zúgták egy hanggal.”

Tanulságos a tisztek esküje után a ka-
pitányi esküt is utánaolvasni: 

„- És most magam esküszöm - szólt 
Dobó, két ujját a feszületre emelve. -Es-
küszöm, hogy a vár és az ország védel-
mére fordítom minden erőmet, minden 
gondolatomat, minden csepp véremet. 
Esküszöm, hogy ott leszek minden ve-
szedelemben veletek! Esküszöm, hogy a 

várat pogány kezére jutni nem engedem! 
Sem a várat, sem magamat élve meg nem 
adom! Föld úgy fogadja be testemet, ég 
a lelkemet! Az örök Isten taszítson el, ha 
eskümet meg nem tartanám!” 

A nemzeti összetartozást, de általá-
ban is mindenféle közösséget tagadó és 
csak az egyéni boldogulást (a reklámok 
szövege szerint: önmegvalósítást) látó 
és valló nyugati eredetű eszmeáramlatok 
számára, persze, ez túl kemény szöveg. A 
magyar azonban van annyira keleti lelkü-
letű, hogy szüksége van tekintélyes, erős 
vezetőkre, természetes példaképekre, 
minden korszak Dobó Istvánjaira. 

Az utóbbi százötven év ostromában, 
amelyben már nem ágyúkkal lőnek és 
karddal vínak, hanem propagandával, ér-
zékenyítéssel és jogalkotással, a munka 
tanulás, összefogás lehet a megtartónk, 
annak tudatosításával, hogy a Teremtett-
ség rendjében lehet jelenünk és jöven-
dőnk is. 

Elődeink jól tudták ezt, szép példák-
kal járnak előttünk…  

A Kecskeméti Napló, 1913 áprilisá-
ban adott hírt a Kecskeméti Katholikus 
Egyesület elnökének előző évről szóló 
beszámolójáról, s benne a felsőszentkirá-
lyi eseményről: „Nem feledkeztünk meg 
városunk külterületén lakó testvéreinkről 
sem. Nemcsak, hogy fentartjuk velük a 
folytonos érintkezést, hanem mindenkor 
igyekezünk megértetni velük az egyesü-
lés nagy jelentőségét és hasznos voltát. 
Ennek üdvös eredményeként örömmel 
jelenthetem, hogy Felsőszentkirály derék, 
vallásos katholikus polgáraival megala-
kítottuk a »Kecskemét Felső-szentkirályi 
Katholikus Olvasókört« s kilátásunk van, 
hogy rövid időn belül e jó példát az alsó-
szentkirályiak is követni fogják.

Az összefogás ereje jelent meg a 
Kecskeméti Közlöny 1934. május 25-ei 
számában: „Az újonnan alakult Szentki-
rálypusztai Szent István Levente Egyesü-
let f. hó 27-én, hősök napján tartja Szent-
királyközponton d.e. 8 órai kezdettel 
zászlószentelési ünnepélyét. Az ünnepi 
beszédet Kovács Zoltán ref. lelkész, lev. 
egyesületi elnök mondja. A zászló a gaz-
daközönség, leventeegyesületi vezetők, 
leventeoktatók és leventék önkéntes ada-
kozásából készült. 

S ami végképpen kalapemelésre kész-
tethet mai szentkirályiakat is, az oktatás, 
a közművelődés ügyének önzetlen tá-
mogatása: A Kecskeméti Közlöny 1922. 
május 30. számának idézett tudósítása 

mellett nem mehetünk el meghatottság 
nélkül: 

„A pusztai elemi iskolai vizsgálatok-
kal kapcsolatban meleg ünnepséget rende-
zett, illetőleg rendez a községi iskolaszék 
két áldozatkész kecskeméti földbirtokos, 
Horváth József és Kelő Mihály tiszteleté-
re, kik, mint már régebben megírtuk, föld-
adományozással tették lehetővé a tanyai 
iskolák létesítését. Az iskolaszék díszes 
emlékleveleket készíttetett a nemeslelkü 
adományozók tettének megörökítésére. 
Horváth József emléklevelét a szentkirály-
pusztai felsőszékdülői iskolában vasárnap 
délután leplezték le Biró Adám helyettes 
felügyelő igazgató részvételével, … Az 
emléklevelek azonos szöveggel készültek, 
mely a következőképpen hangzik. 

»Emléklevél. Kecskemét város közsé-
gi iskolaszéke ezen emléklevéllel tudo-
másul adja mindazoknak, akik e terembe 
lépnek s akik ezen emléksorokat szíves 
figyelemmel olvassák, hogy városunk 
határterületének e tanyai pontján úgy lé-
tesült ez az iskola hajlék, hogy a népmű-
velést elősegíteni óhajtván, Kelő Mihály, 
Horváth József földbirtokos úr önkéntes 
áldozatkészséggel ajándékozott az 1914. 
évben 2 és negyed kat. hold földet isko-
la céljaira s ezen önzetlen nemes tettével 
megnyitotta az oktatás és nevelés jövőbe-
li lehetőségét az itteni lakosok kis gyer-
mekei és serdülő ifjúsága részére. Méltó 
tehát, hogy adományozó férfiúnak neve 
e helyiségben megörökíttessék. Méltó 
annál is inkább, mert e szép és becses 
adományt Kelő Mihály, Horváth József 
úr minden buzdító, hívó, vagy kérő szó 
nélkül tette a köz javára. Midőn ezért az 
iskolaszék úgy a környékbeli szülőknek, 
mint az ezen iskolába járó gyermeksereg-
nek nevében hálás köszönetét fejezi ki, 
egyszersmind kinyilvánítja idehelyezett 
tanítója nevében, hogy ez a terem kincses 
háza lesz nemcsak a szép és hasznos is-
mereteknek, hanem a magyar jellemnek, 
magyar becsületnek, a keresztény erköl-
csös életnek és általában a hazafias és 
vallásos szellemű nevelésnek is.«”

Bárha eredetiben is előkerülne Hor-
váth József emlékirata! Ő egyébként a 
harmincas években a református olvasó-
kör számára 20 darab könyvet, a gyüle-
kezet számára pedig feleségével együtt, 
harmóniumot adományozott.  

Békesség veletek. A kő marad. Ost-
rom idején is. Horváth József emléke le-
gyen áldott! 

--bor--



Kedves testvéreim!

Szeretettel közlöm az előt-
tünk álló hónap liturgikus ese-
ményeit!
Augusztus 06-a Urunk Színe-
változásának ünnepe. 
Augusztus 15-én Nagyboldog-
asszony Főünnepe lesz. Ennek 
az ünnepnek a közismertebb 
neve: Szűz Mária Mennybevé-
tele. 
Augusztus 20-a Szent István 
Király, Magyarország Fővédő-
szentjének Főünnepe.
Augusztus 23-án tartjuk temp-
lomunk búcsúját 10 órától, sze-
retettel hívom a kedves testvére-
ket, ez alkalomra különösen is. 
Szónokunk és egyben a szent-
mise bemutatója Főtisztelendő 
Mons. Finta József helynök Úr 
lesz. Előtte való este 21.30-tól 
a szokásos módon szerveződik 
a Szt. István zarándoklat, a jár-
ványügyi rendelkezések megtar-
tásával. 

Előfordul, hogy egy szerkezet-
ben elromlik egy alkatrész, vagy 
nem úgy működik, ahogyan kel-
lene és emiatt azt kidobják. Mi is 
pont emiatt akarunk még inkább 
eggyé válni a Teremtővel, hogy 
megmaradjunk az Ő népének 
szolgálatában. Ezért próbáljuk 
magunkat újra és újra teljesen 
Neki adni. Nem vagyunk kifo-
gástalanok és nem is mindig mű-
ködünk úgy, ahogyan kellene, de 
azt a küzdelmet, hogy Isten felé 

menjünk nem szabad feladni. 
Kell bizonyos idő, hogy Isten 

szándékait megismerjük. Majd 
ezeket meg is kell tenni. Amikor 
Istennek adott életünkről beszé-
lünk, vagy elmélkedünk, akkor 
ez mindig az akarattal függ ös-
sze. 

A földi világ akadályoz bi-
zonyos szempontból, mert itt 
semmi sem egyértelmű. Ott van 
szempontként az áteredő bűn 
is, amit sosem szabad elfelejte-
ni. Örök kérdés bennünk, hogy 
„miért olyan jó rossznak lenni?” 
és kétségtelen, hogy könnyebb 
a rosszat tenni, mint a jót. Az 
Istennek adott életünk ezért így 
csak egy állandó küzdelem le-
het.

Mit tehetünk a hűségért?
Először is nem szabad aka-

ratoskodni. Hogy majd én meg-
mutatom, hogy kell ezt, vagy azt 
csinálni, meg még azt is, hogy 
hogyan kell szentté lenni, csak 
mindenki figyeljen ide. Csak azt 
akarjuk tenni, amit Isten akar és 
ezt azért kell így, mert csak Ő te-
het minket szentekké. 

Másodszor nem kell bebizo-
nyítani, hogy szeretni akarjuk az 
Istent, mert Ő ezt tudja, hanem 
inkább teljesíteni kell az akara-
tát.

Meg kell próbálni úgy alakí-
tani magunkat, hogy az Ő aka-
rata legyen nekünk az irányadó. 
Ezt azzal lehet elkezdeni, hogy 
emberi életünk apró feladatait 
elvégezzük, amit lehet ellátunk. 

Vagyis: felkelünk, tisztálkodunk, 
tanulunk, dolgozunk, esetleg na-
pirendhez tartjuk magunkat, be 
tudjuk fogni a szánkat…Van egy 
mondás: „A pap lelke, a hallott 
dolgok temetője.” Krisztus pap-
ságában mindannyian részesü-
lünk és van lehetőségünk, hogy 
ne adjuk tovább, ami rosszat 
esetleg hallottunk valakiről és 
hogy türelmesek legyünk a kör-
nyezetünkhöz és felebarátaink-
hoz. 

A lényeg, hogy mi emberek 
egymáson keresztül tudjuk elér-
ni az Istent. Sok esetben mi csak 
közvetítők vagyunk. 

Mondják, hogy önmegtaga-
dás nélkül nem létezik lelki élet. 
De okosan kell az önmegtaga-
dásokkal bánni. Először csak 
tegyük meg a feladatainkat és 
addig ne tűzzünk ki magunk elé 
semmilyen önmegtagadást, meg 
böjtölést. Elég nehéz lesz pusz-
tán csak az állapotbeli kötelessé-
geink teljesítése is. 

Az észrevétlen szolgálat 
hasonlóvá tesz az észrevétlen 
Gondviselő Istenhez. Sokszor 
nem vesszük észre ezeket az esz-
közöket, de fejlődünk, és majd 
holnap talán észrevesszük őket.

Lehet az is egy alapmagatar-
tás, hogy „nem ez a nap jó a ha-
lálra”…Tehát az élet elég hosszú 
ahhoz, hogy amit Isten tőlünk 
elvár, az el is tudjuk majd érni.

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános
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milyen vagy Istenem?
Ezzel a címmel sorozatot kezd-

tünk el gyülekezetünkben, mellyel 
havonta kétszer prédikációt hallhat-
nak Református Pusztatemplomunk-
ban.

A lelki életünk kincseit gyűjteni 
nélkülözhetetlen, aki éhezik rá, az is 
keresi, vajon jó helyen keressük?

milyen a mi Istenünk?
Zsoltárok 23. Az ÚR az én pász-

torom, nem szűkölködöm. Füves 
legelőkön terelget, csendes vizek-
hez vezet engem. Lelkemet felüdíti, 
igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha 
a halál árnyéka völgyében járok 
is, nem félek semmi bajtól, mert te 
velem vagy: vessződ és botod meg-
vigasztal engem. Asztalt terítesz ne-
kem ellenségeim szeme láttára. Meg-
kened fejemet olajjal, csordultig van 
poharam. Bizony, jóságod és szerete-
ted kísér életem minden napján, és az 
ÚR házában lakom egész életemben.

Isten olyan, mint egy pásztor 

Az ószövetségben Istent pász-
tornak, Izrael népét pedig juhainak, 
legelője nyájának tartja. Az Újszö-
vetségben Jézus a jó Pásztor, juhai 
az Őt követő emberek, nyája a ke-
resztyén gyülekezet. A lelki életünk-
kel is foglalkozni kell. Mindannyi-
unknak szüksége van valakire, aki 
segít kívülről is a lelki egészségünk 
megmaradásában. Ez a valaki lehet 
lelkigondozó, és lehet egy pásztor, 
aki pásztorolja a lelkeket, nem csak 
lelkipásztor, hanem lelki pásztor.  
De igazán maga Jézus az, aki pász-
torolja a mi lelkünket, közvetett és 
közvetlen módon is. Közvetlenül 
igeolvasás, igehallgatás, imádság, 
lelki életünk vezetése, a Szentlélek 
által. Közvetett módon pedig embe-
rek, lelki pásztorlók által is. Mind-
kettő egyformán jó út. A közvetett 
és a közvetlen módon is a lelkigon-
dozó pásztor Jézus van jelen. Ő a jó 
pásztor, az ő tulajdonában vannak a 
juhok, ő a gazda, aki nagyon szereti 
a juhait, a nyáj előtt megy, a juhok 
pedig követik. De életét adta a juho-

kért, a kereszt által, így bűneinkből 
megment, mindent megtesz, hogy 
mi éljünk. Megkeresi az elveszettet. 
Utánunk jön valamilyen módon. Ha 
Jézus a JÓ PÁSZTOR, akkor kérdés, 
hogy: te milyen juha vagy a gazdád-
nak? Hallgatsz-e a szavára? Kell-e 
valamin változtatnod, hogy igazán 
őt kövesd? Tudsz-e engedelmesked-
ni mindig? Gondold át, hogyan kell 
élned, viselkedned, hogy ne kóborolj 
el Pásztorod, Jézus Krisztus mellől! 

Alkalmaink
Vasárnaponként 10 órakor Isten-

tisztelet
Családi nap: augusztus 8. du. 14 

órától
Újkenyéri Úrvacsorás Istentiszte-

let – augusztus 23. vasárnap 10 óra, 
melyen konfirmációi fogadalmat tesz 
és első úrvacsorát vesz Balázs Hunor 
és Pusztai Márton

Imádkozzunk a fiatalokért, a be-
teg világ gyógyulásáért, Isten oltal-
máért és vezetéséért!

rEformátuS élEt

A Szentkirályért Közalapítvány 
Kuratóriuma pályázatot ír ki az ala-
pító okiratában foglalt alábbi célok 
megvalósításának támogatására:

• Szentkirály község önkormány-
zata településfejlesztési feladatainak 
körében az önkormányzat tulajdo-
nában lévő épületingatlan felújítása, 
valamint 

• helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása.

A pályázók köre zárt. Pályázatot 
csak Szentkirály község önkormány-
zata nyújthat be a fent megjelölt cé-
lokra. 

A pályázatban az egyes közfel-
adatokon belül az igényelt támogatás 
összegének célok szerinti tervezett 
felhasználását időbeni ütemezéssel 
részletezni kell.

A Kuratórium támogatási szer-
ződésbe foglaltan az egyes célokra 
fordítható keretösszeget, valamint a 
támogatás pénzügyi elszámolásának 
módját és határidejét állapítja meg.

A jóváhagyott céltól eltérően fel-
használt támogatást a Közalapítvány 
részére a jegybanki alapkamat két-
szeresével növelten vissza kell fizet-
ni.

A pályázatot a Szentkirályért 
Közalapítvány Kuratóriumához 
(6031 Szentkirály, Kossuth la-
jos utca 13.) írásban lehet be-
nyújtani 2020. augusztus 18-án 
12 óráig.

A Kuratórium az elbírálásnál a 
kérelem indokoltságát, továbbá a pá-
lyázati cél alapító okirathoz illeszke-
dését értékeli.

A Kuratórium döntését a benyúj-
tást követő 5 napon belül hozza meg, 
döntéséről a pályázót a támogatási 
szerződés megküldésével a döntést 
követő 5 napon belül értesíti.

PálYázAtI fElHÍváS



Első alkalommal, de hagyo-
mányteremtő szándékkal került sor 
gyermekek részére kovács-tábor 
lebonyolítására, a művelődési ház 
szervezésében. A felhívásra 8 érdek-
lődő gyermek jelentkezett.

A tábor tematikája szerint a fiúk 
megismerkedtek a kézikovácso-
lás szerszámaival és eszközeivel, a 
fontosabb kovácsszerszámok: üllő, 
kalapácsok, vágók, lyukasztók, simí-
tók, üllőbetétek, alátétek, tűzifogók, 
gömbölyítők használatával. Irányítás 
mellett a kovácstűzhelyet és az abban 
felhasznált tüzelőanyagot (koksz) 
szakszerűen alkalmazták.

A munkavédelmi oktatást és az 
elméleti alapismeretek elsajátítását 

követően sor kerülhetett a kovácso-
lás műveleteinek gyakorlati kipróbá-
lására.  

Ezeket a műveleteket alapműve-
leteknek nevezzük: nyújtás, szélesí-
tés zömítés, lyukasztás, hasítás, a vá-
gások módozatai, hajlítás, csavarás.

Az első három nap alatt ezeket 
az alapműveleteket gyakoroltuk, 
majd az utolsó két napon mindenki 
elengedhette a fantáziáját és kedvére 
alkothatott. Készültek kések, csiga 
minták, sörnyitók, dísztárgyak kü-
lönböző műveletek kombinálásával.

A tábor egész ideje jó hangulatban 
telt, a résztvevők fegyelmezetten kö-
vették a szakmai utasításokat. Érdek-
lődő kérdéseket tettek fel, amelyeket 

mindennap átbeszéltünk, a válaszo-
kat figyelmesen hallgatták, és a gya-
korlati munka során alkalmazták.

A táborzáró összejövetelen a fiúk 
már a következő évi tábor programját 
szervezték, mindenki lelkesen ígérte: 
Jövőre újra jövünk!

A táborban készült remekek a 
Művelődési Ház Falunapi kiállításán 
megtekinthetők lesznek.

Nagy örömet jelentett számom-
ra, hogy fiataljaink ilyen érdeklődést 
mutattak a lassan feledésbe merülő 
kézműves kovácsolás iránt, valamint 
köszönöm a jó hangulatot, a vidám 
csapatmunkát!

Fotó: Vecsei.
Kovács Menyhért táborvezető
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Kovácstábor 2020.07.06-10.

A csapadékban nem szegénykedő 
július bőséges szúnyogáldással lepett 
meg bennünket. Ezek az apró vérszí-
vó rovarok annyira elszaporodtak, 
hogy szinte lehetetlenné tették a dél-
utáni, illetve az esti szabadban tar-
tózkodást. A szúnyoginvázió csök-
kentése érdekében július 28-án az 
esti órákban szúnyogirtásra került sor 
földi eszközről falunkban a Zephyr 
Kft. bonyolításában. Ez a módszer a 
legkíméletesebb a hasznos rovarok 
érdekében. És tényleg, a bőrünkön 
éreztük a hatékonyságát. Sajnos a 
pocsolyákban, a különböző helye-
ken, pl. akár konzervdobozban, vagy 
autógumiban összegyűlt vízben fej-
lődő lárvákra nem hat. Innen néhány 

nap alatt pótlódik 
a vérszívó hadse-
reg. Egyébként a 
szúnyog tápláléka 
a fecskének, dene-
vérnek, levelibéká-
nak, szitakötőnek 
stb. Tulajdonkép-
pen ezeket az élő-
lényeket fosztjuk 
meg az élelmüktől. 
A légi permetezést 
az Unió betiltotta. 
A légi módszer jó 
látási viszonyok közt hajtható végre, 
így nagyon sok hasznos rovar esik 
áldozatul. Magyarországnak megen-
gedték a repülős megoldást, ami sok-

kal gyorsabb, azonban rendkívül ká-
ros a környezetre. Egyébként is, mi 
magyarok önpusztítók vagyunk….

V. F

SzúnYoGIrtáS



Szeptember 9-én nyugdíjba vonul 
Gyenes lászló, iskolánk fűtő-kar-
bantartója, kertésze, sofőrje …. min-
denki Laci bácsija, aki több mint 10 
éve látta el ezt a feladatot. Szorgalma, 
lelkiismeretes munkája és embersé-
ge minta lehet a fiatalabb nemzedék 
számára is. Július 10-én kedves ün-
nepséggel búcsúztunk tőle, Ő pedig a 
tőle szokásos finom marhapörkölttel 
látott vendégül minket. Mivel iskolá-
ba járt mindennap, oklevelet is kapott 
tőlünk! Jó pihenést, szép nyugdíjas 
éveket kívánunk Laci bácsinak!
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Jó pihenést,
szép nyugdíjas

éveket!

Július 10-én a napközis tábor alsó 
tagozatos diákjai élményekben gaz-

dag kiránduláson vettek részt. László 
Benjamin, mindenki Béni bácsija, 

lovas kocsizni vitte a vidám csapatot. 
Irány községünk „kiránduló” helye a 
Fekete-halom. Nagy élmény volt a 
gyerekeknek, no meg a kísérőknek a 
kocsikázás.

Futkározás a halomra fel, és le, 
a táj csodálása, vadvirág szedés, lo-
vak etetése. Megtudhatták a diákok 
a halom keletkezését, s hogyan, és 
honnét került a feszület a halom te-
tejére.

A gyerekek kívánságára erdőkön-
mezőkön keresztül tértünk vissza a 
művelődési házhoz. Köszönjük Béni 
bácsinak a kocsikáztatást. További 
kép a 12. oldalon.

-szerk-

nAPKözIS KIránduláS

Nyugdíjas klubunk július 22-én 
egynapos kirándulást tett Parádsas-
várra. Gyakorlatilag a nap fele uta-
zással telt, de ennek során is akadt 
bőven látnivaló. Még mindig meg-
van a 100 évnél is idősebb Kettős 
csárda Köröstetétlenen, közvetle-
nül mellette utaztunk. Szép tájakat 
láttunk a Jászságban. Gyöngyösön 
nyitott kisvasútra szálltunk, hegyek-
völgyek között zakatolt velünk a 
kisvonat. Tovább utazás busszal a 
szerpentin utakon. Úticélunkon láto-
gatást tettünk a világhíres kézműves 

üvegfúvó, és csiszoló „műhelyek-
ben”. Hát bizony féltették a szakmát, 
mert felvételt nem lehetett készíteni. 
Igazi művészeket láttunk. A szakma 
lenyűgözően látványos remekművei 
készülnek egyedi módon. Lehetett 
szuvenírt vásárolni, persze az árak 
szinte megfizethetetlenek az egysze-
rű emberek számára. Úton hazafelé, 
Mezőkövesden betértünk a Matyó 
múzeumba. Egy kis nézelődés, fagyi-
zás, és irány Szentkirályra. Csoport-
kép a 12. oldalon.

Szöveg, és kép: Vecsei.

Parádsasváron jártunk



ferenc ferdinánd
főherceg kiválasztása

A merénylők útvonala
Mehmedbašić sok időt vesztett az 

új fegyverek beszerzésével, ezért Ilić 
1914. március 26-ára Mostarba hívat-
ta. Itt Ilić tájékoztatta Mehmedbašić-ot, 
hogy Belgrádban letettek a kormányzó 
elleni merényletről, helyette a trónörö-
köst jelölték meg új célpontként. Apis a 
szerb bíróságon beismerte, hogy ő adott 
parancsot a merényletre, de tudott róla 
a belgrádi orosz nagykövet, Nyikolaj 
Genrihovics Gartvit és Viktor Artamo-
nov belgrádi orosz katonai attasé is. A 
merénylőket ezután kezdték toborozni. 
A későbbi szarajevói tárgyaláson Ilić 
azt nyilatkozta, hogy az ortodox hús-
vét után vonta be a tervbe Vaso Čubri-
lovićot és Cvjetko Popovićot. A másik 
három tag, a gimnazista Gavrilo Prin-
cip, az iskolakerülő Trifko Grabež, a 

nyomdász Nedeljko Čabrinović is azt 
vallotta a tárgyaláson, hogy húsvét után 
csatlakoztak az akcióhoz. Ők hárman 
osztrák-magyar állampolgárok voltak 
és Belgrádban tanultak. Ott találkoztak 
Milan Ciganović-tyal, aki ismerte Vojis-
lav Tankosić őrnagyot, aki egyben a Fe-
kete Kéz szervezetének is tagja volt. A 
fegyverek beszerzése az ő személyéhez 
köthető. Ennek következtében a me-
rénylet előkészületeibe bekapcsolódott 
az Egyesülés vagy halál nevű titkos 
szervezet is. Az őrnagy egy FN Model 
1910 félautomata pisztolyt adott a fiata-
loknak, akik egy Belgrád melletti park-
ban gyakoroltak 380 ACP lőszerekkel. 

A többi fegyver május 26-án érkezett 
meg Szarajevóba. A merénylők a tárgya-
láson beismerték, hogy Tankosić őrnagy 
Ciganović-on keresztül nemcsak hat ké-
zigránátot, négy új Browning FN Model 
1910 pisztolyt, 380 ACP lőszereket, ha-
nem pénzt és méregpirulákat is küldött 
részükre. Emellett megszervezte a kikép-
zésüket, rendelkezésükre bocsátott egy a 
csendőrök helyzetét megjelölő térképet 
is, valamint ismertette velük a monarchia 
területén működő szerb ügynökök titkos 
útvonalait, továbbá átadott részükre egy 
kártyát is, amellyel használhatták az út-
vonal részét képező alagutat. 

Princip, Grabež és Čabrinović május 
28-án hagyták el Belgrádot, és Szabács-
ba hajóztak, ahol átadták a kártyájukat 
Popović kapitánynak, a szerb határőr-
ség tagjának. Popović pedig biztosított 
a számukra egy kísérő levelet, amelyet 
Prvanovićnak kellett átadniuk, továbbá 
kitöltöttek egy űrlapot, amelyen három 
vámtisztviselő neve szerepelt. Ennek 

köszönhetően olcsóbban kaphattak vo-
natjegyet Loznicába. Május 29-én a 
városba érve, Prvanović kapitány, a he-
lyi határőrség vezetője megbeszélésre 
hívatta őket, ahol közölte velük, hogy 
csak másnap kelhetnek át a Drinán. A 
három fiatal az éjszakát egy nyilvános-
ház padlásán töltötte. Princip arra kérte 
Čabrinović-ot, hogy egyedül utazzon 
Zvornikba, ahol a hivatalos átkelőhe-
lyen Grabež diákigazolványát használ-
va átjuthat a határon. Čabrinović átadta 
a fegyvereket Principnek és Grabežnek. 

Május 30-án reggel Prvanović be-
osztott őrmestere, Budivoj Grbić vállal-
ta el a feladatot, hogy Principet és Gra-
bežt eljuttassa Isaković szigetére, amit a 
Drina vett körül és a két ország határán 
feküdt. Ide másnap jutottak el. Grbić át-
adta az összeesküvőket és a fegyvereket 
a Narodna Odbrana ügynökeinek, akik 
biztonságos helyre kísérték őket. A ha-
tárt végül június 1-jén, éjjel lépték át. A 
fegyvereket több, egymást váltó ügynök 
június 3-ára sikeresen Tuzlába juttatta. 
Itt csatlakozott hozzájuk Čabrinović, 
majd a fegyvereket Miško Jovanović 
ügynökre bízták, aki a helyi filmszínház 
tulajdonosa és a helyi bank elnöke volt. 

A Narodna Odbrana ügynökei je-
lentést tettek a szervezet vezetőjének, 
Boža Jankovićnak, aki továbbította az 
információkat Nikola Pašić szerb mi-
niszterelnöknek. Pašić kézzel írott el-
igazító jegyzeteiben szerepelt a „Trif-
ko”, azaz Grabež beceneve és Vojislav 
Tankosić neve is. Az osztrákok később 
megszerezték a jegyzeteket, és további 
dokumentumok is a kezükbe kerültek. 
Folytatjuk.
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Szarajevói merénylet II. rész

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. 

mEGHÍvó
A Szentkirályi általános

Iskola és AmI
tanévnyitó ünnepségét
2020. augusztus 31-én,

hétfőn 17 órakor
tartja az iskolában,
melyre szeretettel

várjuk a tanulókat
és a szülőket.

Ferenc Ferdinánd



omlós fahéjas szilvatorta
előkészület: 20 perc sütés: 35 
perc 
Hozzávalók: 25 dkg finomliszt, 
5 dkg cukor, 1 késhegynyi só, 10 
dkg vaj, 8 ek víz (hideg), 2 tk ecet, 1 kg szilva, 
1.2 dl habtejszín, 2 db tojásfahéj ízlés szerint 
(őrölt), 1 ek vaj (a forma kikenéséhez).
1. A lisztet 1 evőkanál cukorral, sóval, 
a darabokra vágott vajjal, vízzel és az 
ecettel nyújtható, sima tésztává gyúr-
juk, majd fél órára hűtőben pihentetjük. 
Közben a szilvát megmossuk, megfelez-
zük, és kimagozzuk.
2. Egy kerek tortaformát kivajazunk. A 
tésztát kerekre kinyújtjuk, akkorára, hogy 
legalább 2 cm-es pereme is legyen.
3. A szilvát a domború felével lefelé, sű-
rűn rárakjuk a tésztára. A sütő középső 
részén 10 percig sütjük.
4. Közben a tejszínt a tojásokkal, a ma-
radék cukorral és a fahéjjal összekever-
jük, és ráöntjük a szilvára.
5. Visszatesszük a sütőbe kb. 25-30 
percre, majd kihűtjük.

Született: Szűcs Roland 2020. 07. 12. anyja neve: Katona Nóra, 
Gartner Emma 2020. 07. 22. anyja neve: Sándor Hajnalka, Gulyás 
Gábor 2020. 07. 28. anyja neve: Csernus Nóra.

Házasságot kötött: Fazekas Zsuzsanna és Galambos Tivadar 2020. 
07. 10., Takács Alexandra és Tóth Dániel 2020. 07. 31.

Elhalálozott: Papp János  élt 67 évet, Czakó Lajos Zoltán élt 50 
évet.
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ÉTKEK, TIPPEK, 
FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek

Tulajdonképpen igazi nyári hónap 
volt, mind hőmérséklet, mind csapadék 
szempontjából. Kiugróan meleg napok 
10-11-én voltak, 30-34 C fok között. 
Majd hirtelen 10 C fok csökkenés követ-
kezett. Igazán meleg csak a hónap utolsó 
5 napján volt, ismét 30, vagy afölött né-
hány fokkal. Csapadékos napok száma 
9 volt. Kedvezett az időjárás a kukori-
cának, napraforgónak, mindkét növény 
szép terméssel kecsegtet. Régi mondás, 
hogyha az aratókat gyakran kiveri az 
eső, a fenti növényekből jó termés vár-
ható. A gabonák betakarítása áthúzódott 

augusztusra. A búza termésátlaga elma-
radt a korábbi évek átlagától, közepesnél 
gyengébb, és rosszabb minőségű termést 
hozott. Persze ahol lehetőség volt öntö-
zésre, ott a várt termést takarították be.  
Mintha úgy tűnne, hogy a gyümölcsök 
édessége elmaradt a korábbi évekétől. 
Csapadékviszonyok: 2-án 3,2 mm, 3-án 
14,6 mm, 6-án 1,2 mm, 11-én 4,2 mm, 
17-én 8,6 mm, 19-én 0,3 mm, 23-án 
18,2 mm, 24-én 8,6 mm, 26-án 2,3 mm. 
Összesen: 61,2 mm. A sokévi átlag: 61 
mm. 

V. F.

Július 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.

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

* Eladó földterület gazdasági épület-
tel: Szentkirályon a Jász út és a Temp-
lom dűlő közelében eladó 2,7 ha terület 
(1,7 ha legelő, 0,9 ha szántó) a rajta lévő 
8x60 m nagyságú gazdasági épülettel. A 
terület bekerített, állattartásra is alkalmas 
telep. Érd: 06-30/33-63-203 telefonon.

* Kécske Nyomda Kft vállalja színes 
kiadványok, szórólapok, névjegykár-
tyák, címkék gyártását, digitális tech-
nológiával! Fénymásolás megvárható. 
Tiszakécske, Béke u. 102. kecskenyom-
da@gmail.com Tel.: 76/441-519.

Fontos
Az újságcikkek leadási határideje: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. 
Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés 
esetén lehetséges. A cikkeket lehe-
tőleg elektronikus formában kérjük 
a szerkesztőség címére: sztkhirmon-
do@gmail.com
A hirdetésekkel kapcsolatos tudniva-
lók 
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi 
egy alkalommal ingyenes, továbbiak-
ban 10.- Ft szavanként. Nem előfize-
tőknek 20.- Ft szavanként. A keretes 
hirdetés az alábbi táblázat szerint. 
Előfizetők részére 50 % kedvezmény. 
A hirdetést minden esetben bizonyla-
tolás kíséri. A hirdetés árát a Polgár-
mesteri hivatal pénztárában lehet be-
fizetni, vagy utalni.
Hirdetési tarifák:
1/1 oldal 230x180 mm 10.000 Ft
1/2 oldal (álló, fekvő) 180x125 mm 
6.000 Ft
1/4 oldal (álló, fekvő) 125x90 mm 
5.000 Ft
1/8 oldal 90x60 mm 3.000 Ft 
1/16 oldal 60x45 mm 1.000 Ft.
A fenti összegek az Áfát nem tartal-
mazzák.
Számlaszám a befizetésekhez: 
11732208-15338246

A mohácsi vész
A mohácsi csata vagy mohácsi vész (tö-
rökül Mohaç savaşı vagy Mohaç meydan 
savaşı) 1526. augusztus 29-én zajlott le 
a Magyar Királyság és az Oszmán Biro-
dalom hadai között, magyar vereséggel. 
A Mohács határában megvívott csatát a 
későbbi történetírásunk úgy emlegette, 
mint „nemzeti nagylétünk nagy temető-
jét”. Valószínűleg a mohácsi csata a ma-
gyar hadtörténelem legtöbbet emlegetett 
ütközete. A csata vélt helyszínén Pince-
helyen emlékhely van. Ha arra járunk, 
érdemes felkeresni.

75 éve történt
Az USA 1945. augusztus 6-án, és 9-én 
vetette be először az atombombát Ja-
pánban, Hirosima és Nagaszaki váro-
sokra Japán megadását kikényszerítve. 
Inkább egy elkészült pusztító fegyvert 
kellett kipróbálni, elrettentésként, még 
a szövetséges Szovjetunió felé is. Óriási 
volt a pusztítás. Gyakorlatilag mindkét 
város romba dőlt, százezernél több ha-
lott azonnal, nem is számolva a sugár-
fertőzöttekkel. Végül is a fegyver el-
érte célját, Japán napokon belül letette 
a fegyvert. Ekkor még nem ismerték a 
sugárzás évtizedekre kiható hatását.



Itt a dinnye
szezon

Közérdekű
telefonszámok

Általános segélyhívó: 112
Rendőrség: 107
Kecskeméti Rendőrkapitányság: 0676 
484-684
Tiszakécskei rendőrőrs: 0676 441-155
Körzeti mb. Urbán Ferenc: 0670 624- 
8060
Hatósági állatorvos Dr. Molnár Gyula: 
0670 776-5920
Szabó Gellért polgármester: 0670 
3371-341
Dr. Szűcs Zsolt háziorvos: 0630 9832- 966
Kovácsné Lázár Ilona tanyagondnok: 
0670 997-8287
Deák Béla tanyagondnok: 0670 380 2196
Polgárőrség: 0670 3371-340

Évek óta megszoktuk, hogy a közfoglalkoztatottak munkájuk zöldségét-gyümölcsét feldolgozzák, illetve tartósítják a konyha 
részére. Jelenleg a paprika, az uborka tartósítása van folyamatban. Gyermekeink, időseink és minden közétkeztetésben részesülő 
örömére. Köszönjük, egészségünkre válik!

Parádsasváron jártunk

Kutasi ferike a Szentkirályi piacon

Aktuális teendők a közfoglalkoztatottaknál

nAPKözIS KIránduláS


