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Szüreti
MulatSág

Minden érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők!

A hagyományos szüreti
felvonulás és bál Szentkirályon
2019. szeptember 21-én lesz.

A felvonulás 13:30-kor
a piactérről indul.

Úticél az Ifjúság Lakótelep, megálló 
több helyszínen, majd ezek után jut 
vissza a menet a Művelődési Házhoz. 
A megállóhelyeken a Szentkirályi 
Tánccsoport tánccal köszönti az ott 
lakókat, érdeklődőket.

Este 19 órától
asztalfoglalásos

szüreti bál, tombolával. 
Jelentkezés

a 70/953-7183-as
telefonszámon, 2019.09.18-ig. 
A zenét Bakos András
zenekara szolgáltatja,
nyitótánc 21 órakor.

MEGKEzdődöTT
Az iSKOLA

Becsengettek a 2019-2020-as tanévre. A Szentkirá-
lyi Általános Iskolában 19 első osztályos kezdi meg 
tanulmányait, ők közös faültetéssel tették még em-
lékezetesebbé ezt a napot. 
Az elsősök névsora: Benke Mária, Bimbó András, 
Csontos Csenge, Fábián daniella, Horváth La-
ura Noémi, Jäger imre, Kis Sára, Kovács Gitta 
Bianka, Körtvélyesi Hanna, Ladányi Kevin, Pá-
csa Martin, Pálfi Gellért Attila, Papp Csenge Ni-
kolett, Sebők Renáta, Susa Patrik, Szabó Ágnes, 
Szabó Lili, Trencsényi Sámuel, Varga Szabolcs. 
Osztályfőnök: Bors Edina. 
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A képviselő-testület augusztusi ülésén történt
A képviselő-testület augusztus 27. 

napján tartott ülést, melyen 6 képvi-
selő volt jelen.

Az első napirendi pontban Kutasi 
Ferenc településfejlesztő ismertette a 
képviselő-testület tagjaival a Magyar 
Falu Programra benyújtható pályá-
zatokat. A Magyar Falu Programban 
7 pályázat jelent meg, Szentkirály 
számára 5 pályázat lényeges. A kö-
vetkező 5 pályázatot célszerű bead-
ni: Templom utca aszfaltozása, köz-
területi karbantartó gépek, temető 
felújítása, Óvoda udvar felújítása és 
a Polgármesteri Hivatal felújítása. A 
pályázatok 100 százalékos támoga-
tottságúak. A pályázatokhoz a testü-
letnek nem kell határozatot hoznia. A 
képviselő testület egyhangúan elfo-
gadta Kutasi Ferenc településfejlesz-
tőnek a Magyar Falu Programra tett 
pályázati javaslatait. 

A második napirendi pontban a 
vízi közművek 2020-2034. közötti 
időszakra szóló gördülő fejlesztési 
tervét tárgyalta a képviselő-testület. 
Szabó Gellért polgármester elmond-
ta, hogy a terv külön tartalmazza az 
ivóvízellátás és a szennyvíztisztítás 

tekintetében a felújítási, illetve a be-
ruházási célkitűzéseket. A szükséges 
munkálatoknak csak kis részére biz-
tosít fedezetet a termelődő bérleti díj, 
nagyobb felújításokat és beruházást 
csak állami támogatásból valósítha-
tunk meg. 

A harmadik napirendi pontban a 
képviselő-testület és szervei Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását tárgyalta a testület. Dr. 
Lajos Krisztina jegyző elmondta, 
hogy egy mondat módosításával 
tudjuk helyreállítani az SZMSZ 
rendeletben a törvényességi előírá-
sokat. A képviselő-testület egyhan-
gúan elfogadta a rendelet módosí-
tását. 

A negyedik napirendi pontban a 
képviselő-testület megvitatta Helyi 
Választási Bizottság és a Szavazat-
számláló Bizottság tagjainak megvá-
lasztását. Dr. Lajos Krisztina jegyző 
elmondta, hogy a javaslat összeállí-
tásánál fontos szempont volt, hogy a 
korábbi választások során tapaszta-
latot szerzett, gyakorlattal rendelke-
ző személyek legyenek a bizottsági 
tagok. A javaslat szerint 3 tagot és 

2 póttagot választottak. A határoza-
ti javaslatban feltüntetett személyek 
nyilatkoztak, hogy megválasztásuk 
esetén vállalják a megbízatást. A kép-
viselő-testület egyhangúan elfogadta 
a dr. Lajos Krisztina jegyző által tett 
javaslatot Szentkirály község helyi 
választási bizottságának tagjaira és 
póttagjaira. 

Az Egyebek napirendi ponton be-
lül a képviselő-testület jóváhagyta, 
hogy általános iskolai tanulóink is-
koláztatási támogatást kapjanak. Ku-
tyka Mátyás és felesége lakásbérleti 
szerződését nem hosszabbította meg 
a testület. Kovács Menyhért eladásra 
kínálta fel a tulajdonában lévő szín-
pad-szerkezetet, amelyről a képvi-
selő-testület egyhangúan elfogadta 
azt az álláspontot, hogy közösségi 
tulajdonba kerüljön. Bencsik Jenő 
szeretné továbbra is bérbe venni az 
ún. pedagógus-földet, amit legutóbb 
egy éves időszakra adott ki a testület. 
A testület egyhangúan döntött újabb 
egy évi jogviszony létesítéséről. A 
képviselő-testület határozott arról is, 
hogy augusztus 30-án határszemlét 
tart. 

Az idén községünk nem vett 
részt a Hírös Hét Fesztivál ker-
tészeti kiállításán. Ennek ellené-
re tánccsoportunk Takácsné Kis 
Márta vezetésével öregbítette 
falunk kulturális hírnevét. Látvá-
nyos felvonulással kezdődött a 
térségi települések idei gálaműso-
ra vasárnap délután a Hírös Héten. 
A zenés felvonulás a Térségi Ker-
tészeti és Élelmiszeripari Kiállítás 
helyszínéről indult, a települések 
képviselői és fellépői a nagyszín-
padig vonultak, ahol a környék-
beli települések színes előadásait 
láthatták az érdeklődők.

Települések felvonulása és gálaműsora a Hírös Hét Fesztiválon

HELYREiGAzÍTÁS
A Hírmondó augusztusi száma 3. oldalának harmadik bekezdésében a Kőtörő Miklós név helyett dr. Gaj-
dócsi istván értendő.
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„Táncos” kirándulás

2019. augusztus 1-4. Kerkaszentkirály és 
környéke, Muravidék

„Ha végre itt a nyár, és meleg az idő”, 
a tánccsoport tagjai nemcsak próbákra 
járnak, hanem kirándulni is elmennek. 
Az idén egyik testvértelepülésünk, Ker-
kaszentkirály és környékének megisme-
rését tűztük ki célul.

Kerkaszentkirály község Zala me-
gyében, a Letenyei kistérségben találha-
tó.

„A szlovén határnál, a Kerka fo-
lyó partján fekvő falu igazi kincs a 
természetkedvelő emberek számára. 

Növény- és állatvilágát egy tanösvény 
segítségével jobban megismerhetjük, a 
község tava még egy kis hangulatos szi-
getet is rejt. A faluban láthatjuk hazánk 
második kilenclyukú hídját. A kerékpá-
rozás mellett kipróbálhatjuk szervezett 
körülmények között a raftingolást is a 
Kerkán vagy a Murán.” (https://funiq.
hu/2759-kerkaszentkir%C3%A1ly)

Érdemes volt erre a dimbes-dombos 
vidékre ellátogatni! Élményeink: Lenti-
erdei kisvasút, Termálfürdő, Páka-bun-
kerek, Lovászi-Légó pince, Szécsisziget-
Andrássy-Szapáry kastély, Szlovéniában 
a Lendvai vár, Vinárium kilátó, Dobro-

nak Trópusi orchidea kert, Bakónaki-tó 
energiapark. A kerkaszentkirályi Rafting 
Bázisról kalandos vízi túrát tettünk a 
Lendván, a Kerkán, és a Murán. Ehhez 
minden felszerelést, sőt, képzett túrave-
zetőt is kaptunk. Óriási élmény volt!

Hazafelé az utunk a Balaton mellett 
vezetett, így benéztünk még a Balaton-
széplakon található fordított házba, és 
természetesen megmártóztunk a tó hűs 
vizében.

Bízom benne, hogy kedvet kapott 
más is, hogy ellátogasson hazánk e gyö-
nyörű vidékére!

Takácsné Kis Márta

Számtalan közeli városban léptek 
föl neves művészek augusztus 20-án, 
ennek ellenére 330 fő a faluját válasz-
totta, hogy megünnepelje a Szent István 
szobor állításának 30 éves évfordulóját. 
Köszönetet szeretnék mondani azoknak 
főleg, akik munkájukkal sokat segítet-
tek. Pusztainé Emesének és Takácsné 
Mártikának a színvonalas műsorokért. 
A pékeknek Vörösné Vári Ilonának, 
Gulyásné Vári Editnek és Cziráky Il-

dikónak, hogy házikenyeret ehettünk a 
kenyér ünnepén. 

A kemencéseinknek Kelemen János-
nak, Kovács Menyhértnek, Faragó Lász-
lónak, hogy a nagy meleg ellenére, ke-
mencét fűtöttek. A finom rétest Bimbóné 
Pápai Ildikó és Pápai Ferencné készítette. 
László Benjamin segítői voltak: Kovács 
László, Köteles Tamás és Kovács István, 
meg számos nyugdíjas klubtag, akik 
mint egy jól működő óra látszott, hogy 

tudják a dolgukat. Jókedvvel, szeretettel 
jöttek és segítettek napközben és este is. 
Köszönet és hála áldozatos munkájukért. 
Falunapunk kulturális műsorával vagy 
a kiállítással kapcsolatos véleményeket, 
a jövő évre vonatkozó kéréseket, javas-
latokat szívesen meghallgatom. Köszö-
nöm a fellépők, a kóstoltatók, munkáját, 
köszönet Kovács Menyhértnek a színpa-
dért, és a fénytechnikáért.

Horváth Mária 

Közös ünnepeinkről
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Gratulálunk az Aranydiplomás Tanár Úrnak!
Pásztor Géza tanár úr

A Kecskeméti Katona József 
Gimnázium orosz tagozatán érettsé-
gizett. 1964-ben felvételt nyert a Sze-
gedi Tanárképző Főiskola matemati-
ka-fizika szakára, két év elvégzése 
után levelező tagozaton folytatta, és 
szerzett tanári képesítést. Gyakorló 
tanáként diplomát szerzett informa-
tikából 1995-ben. Rendszeresen vett 
részt továbbképzéseken. Többször 
volt Szegeden a Tanárok Akadémi-
áján, tagja volt a Bólyai Matemati-
ka Társulatnak, és évente részt vett 
a Rácz László Vándorgyűléseken, 

ahol kedves tanáraival is találkoz-
hatott. 1966. agusztus 15-től László-
falva Általános Iskolájában tanított, 
és Művelődési Házában tiszteletdí-
jas igazgató volt 1970-től 1990-ig. 
1990-től a Kecskeméti Kuruc Téri 
Általános Iskola tanára lett 2002-ig, 
majd ismét a Szentkirályi Általános 
Iskola tanáraként dolgozott 2006-ig, 
amikor nyugdíjas lett. Évtizedeket 
élt, dolgozott Szentkirályon, így a 
mai napig ápolja a kapcsolatot a te-
lepüléssel, az ottani nyugdíjas klub 
tagja, rendezvényeken rendszeresen 
részt vesz.

Van, aki türel-
mes, van, aki ke-
vésbé. Egy biztos, 
ezt a legnehezebb 
megtanulni az élet-
ben, hiszen mindent 
most akarunk, és 
úgy, ahogyan azt mi 
elképzeltük.

Mit jelent türelmesnek lenni?
A türelem annak a képessége, hogy 

elviseljük a várakozást, és ügyetlensé-
get anélkül, hogy különösebben fel-
idegesítenénk magunkat. Ehhez per-
sze meg kell tanulnunk kontrollálni az 
érzelmeinket, nehezebb szituációkban 
is megőrizni a nyugalmunkat. Ez nem 
mindannyiunknak megy egykönnyen.

Miért jó nekünk, ha türelmesek le-
szünk? Ahhoz, hogy hosszú távon képe-
sek legyünk a türelem képességének el-
sajátítására, az első lépés, ha tisztázzuk, 
hogy mit nyerhetünk vele. 

1. Kevesebbet stresszelünk. „Ha tu-
datosítjuk magunkban, hogy semmit sem 
érünk el azzal, hogy valamit vagy valakit 
türelmetlenül egyre feszültebben sürge-
tünk, akkor hirtelenjében minden olyan 
nyugodt és egyszerű lesz köröttünk.

2. Az elengedés felszabadító érzését 
is elnyerjük azzal, ha türelmesebbé vá-
lunk. Ha nem görcsölünk folyamatosan 
azon, hogy vajon mikor jön a nagy sze-
relem, mikor léptetnek elő, vagy mikor 
gyógyulunk meg végre, akkor vége a 
szorongásnak, helyette nyugalom lesz 
úrrá rajtunk.

3. Nem leszünk megalkuvók. Ha tü-

relmesen kivárjuk a hozzánk illő állást, 
szerelmet, lakást, kocsit, cipőt vagy 
nyaralást, akkor az egészen biztos, hogy 
tökéletes lesz, nem pedig az „elmegy” 
kategória.

Nézzük magunkat kívülről! Reggel, 
amikor felkelünk, tegyünk egy elha-
tározást, hogy ma türelmesek leszünk 
mindenkivel és minden helyzetben. 
Próbáljuk meg minden kritikus pillanat-
ban kívülről vizsgálni magunkat, és ha 
kell, akkor megfékezni az indulatainkat. 
A nap végén összegezzük – akár írás-
ban – hogy mennyire sikerült teljesíteni 
a tervet, esetleg melyek voltak azok az 
esetek, amikor nem bírtuk cérnával. Az 
utolsó mondatunk mindig az legyen: 
Holnap még jobbak leszünk!

Csak lassan a testtel! Nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül, hogy a mai fel-
gyorsult világunkban egyre nehezebb 
türelmesnek maradni. Nemcsak e miatt, 
hanem az életminőség javítása és az 
egészségünk érdekében is próbáljunk 
meg egy kicsit lassítani a tempón. Ne 
akarjunk mindent egyszerre, ne akar-
junk az élet minden apró területén töké-
letesen helytállni, bizonyítani.

Tanuljuk meg a semmit tevést! Meg 
kell tanulnunk kikapcsolni. Elengedni 
a gondolatokat, amelyek cikáznak a fe-
jünkben, a sok tennivalót, a kapkodást. 
Üljünk le egy fa alá, vagy vízpartra és 
bámuljuk az eget, az embereket, a ját-
szadozó kutyákat. Csak úgy, cél nélkül.
Fogadjuk el!

A legnagyobb problémát az jelenti, 
hogy nem tudjuk elfogadni a másik em-

bert olyannak, amilyen. Úgy érezzük, 
hogyha valamire képesek vagyunk, 
akkor a másik ember is ugyanolyan 
ügyesen, gyorsan képes arra a feladat-
ra, mint mi. Pedig, ha jobban belegon-
dolunk biztos, hogy nekünk is vannak 
hiányosságaink, ahol kevésbé brillíro-
zunk. Bizonyára mi sem örülnénk, ha e 
miatt valaki felháborodna és a torkunk-
nak esne. Legyünk sokkal megértőbbek 
egymással!
De hogyan csináljuk?

Amikor azon kapjuk magunkat, hogy 
türelmetlenek vagyunk, akkor álljunk 
meg egy kicsit! Gondoljuk végig, hogy 
mi válthatja ki belőlünk ezt az érzést, 
mitől olyan sürgős, hogy most azonnal 
elérjük, amit szeretnénk, és mi fog tör-
ténni, ha később következik be, amire 
vágyunk. Azt sem árt számításba venni, 
hogy mennyi időt és energiát veszítünk 
azzal, ha türelmetlenkedünk, zsörtö-
lődünk, ahelyett, hogy inkább valami 
olyasmit csinálnánk, amibe örömünket 
leljük. Tudatosítsuk magunkban, hogy 
hiába akarunk valamit görcsösen, erő-
szakosan, vagy hiába ordítunk azzal, aki 
valamit nem tud megcsinálni, vagy las-
sú, esetleg nehezen érti meg mit várunk 
el tőle, attól még nem lesz úgy, ahogy 
azt a fejünkbe vettük. Ráadásul, ha va-
lakire ráripakodunk, annyi érünk el, 
hogy az illető befeszül, és még kevésbé 
tudja megtenni azt, amit elvárunk tőle. 
Főleg akkor, ha gyerek az illető. Sokkal 
eredményesebbek lehetünk, ha kedve-
sen, szépen kérünk bármit is másoktól.

Margó néni

Legyünk türelmesek! Jó, de hogyan?
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gARAbOnciÁs diÁk
Szent istván: keresztény
világkirályság vagy csak
szerencsés véletlenek?

Bizony, augusztus huszadika után, 
megnyugodva már az ünnep után, cél-
szerű István királyunkra szellemi-lelki 
téren is gondolni. Mert ugyan sokfelé ol-
vashatunk olyasmiket róla, mintha csak a 
Nyugati Párt nyüzsgő-sikeres elnöke lett 
volna, aki jókor volt jó helyen, ügyesen 
ellesegetett az okos nyugatiaktól sok min-
dent, s annak révén győzte le a Keleti Párt 
nagyot akaró elnökét. Ám mindez nem 
magyarázza István király emlékének, élet-
művének erejét, súlyát, kikezdhetetlensé-
gét! Még kevésbe azt, hogy a szentistváni 
Magyar Királyság ugyan mitől lett euró-
pai nagyhatalom! Azt meg végképp nem, 
hogy a magyar Árpád-házi uralkodócsalád 
és az egyház, mitől adott húsznál is több 
szentet a világnak! A materialista (anyag-
ból kiinduló, érdekelvű) értelmezés mind-
ezekre nem is adhat magyarázatot. A mai, 
vallástalanított politika fogalmainak és 
szemléletének visszavetítése István király 
korára: értelmetlen. Ahhoz, hogy valamit 
megsejtsünk István király életművéből, 
magasabbra kell emelnünk tekintetünket 
és szívünket!

Kiindulópontunk az legyen, hogy Ist-
ván király és utódai korában az emberi 
élet célja nem a boldogulás volt, hanem 
Isten országának evilági létrehozása vagy 
legalább, annak elősegítése. Az emberi 
életet áthatotta a szakralitás (Isten felé 
irányuló létezés), az üdvözülésre való tö-
rekvés. Nem véletlen és nem építésügyi 
előírás volt, hogy a települések a templom 
köré épültek, s a lakók a templom köré 
temetkeztek. Nem véletlen tehát az sem, 
hogy István királlyá koronázása az 1000. 
év Karácsonyán történt. (Nyilván a január 
1. napi koronázást elvethetjük, hiszen ak-
koriban január 1. napja semmilyen jelen-
tőséggel nem bírt, évkezdeti ünneppé csak 
az újkorban vált). Karácsony a Megváltó 
(Krisztus) születésnapja, az ünnep másod-
napja viszont a kalendáriumban István 
vértanú napja! Ő volt az első vértanú (gö-
rögül: protomártír), akit Jézus Krisztusért 
öltek meg (története olvasható az Újszö-
vetségben az Apostolok Cselekedetei-
ben). István görögül – az Újszövetség ere-
deti nyelvén – „sztefanosz”, azaz koszorú. 
Érdekes, és persze nem véletlen, hogy a 
korona szó (latinul „corona”) jelentése is-
mét csak koszorú. A ’regni corona’ azaz a 
királyi korona a dicsőséges tettekért járó 
babérkoszorúból alakult tartós, nemesfém 
ékességgé. A ’corona fidei’ pedig a „vér-
tanúság koronája”, ami az első keresztény 

vértanút, István mártírt illeti meg. Ezért, 
ha egy keresztény magyar uralkodót Ist-
vánnak neveznek (vagy felveszi e nevet), 
majd az 1000. év Karácsony másnapján 
királlyá koronázzák – nos, az nem vélet-
lenek halmaza, hanem program. Egy kül-
detés programja, azaz szebben: egy isteni 
küldetés jelképekben való közlése. Az 
1000. év Karácsonya ugyanis az akkori 
világ számára a második évezred kezdetét 
jelentette, egy új korszak kezdetét, azét a 
korszakét, amelyben megvalósul Krisztus 
második eljövetele! Ezért akit akkor Ist-
ván néven magyar királlyá koronáztak, 
az az új világkorszakban olyasféle kezdő 
szerepet kívánhatott betölteni, mint István 
protomártír; azaz a földi királyok királya 
(’királyok koronája – koszorúja’) szere-
pet! 

Összefoglalva tehát, egy ilyen néven, 
ilyen időpontban való királykoronázás 
üzenete más nem lehetett, mint hogy az a 
király egy keresztény világkirályság létre-
hozását tervezte, kívánta! 

Érdekes, hogy egyetlen más európai 
uralkodóról sem tudunk, akit az 1000. év 
Karácsonyán, ebben a kitüntetett – csak 
egy nemzedék számára elérhető – idő-
pontban koronáztak volna királlyá! Nyil-
ván, egy keresztény világkirályság eléré-
sét nem tűzhették ki célul, ahhoz nem 
volt erejük, súlyuk. De nézzük, hogy az 
Árpád-házi uralkodócsaládunknak mitől 
volt ehhez hite, ereje, súlya!

A „pogány vallás és hitvilág” mint val-
amiféle „kereszténység nélküli állapot” 
(vagy mint a „kereszténység ellentéte)” a 
világi-materialista állítás (kinyilatkozta-
tás) szerint az Árpád-háznak és magyar-
jaiknak szellemi-lelki-hitbeli kezdete, 
kiindulópontja. Csakhogy, ha szemügyre 
vesszük a „pogány” kifejezés eredeti je-
lentését, s rápillantunk a kereszténység el-
terjedésének első évszázadaira, akkor azt 
látjuk, hogy a pogány szó nem jelentheti 
a kereszténység ellentétét. És a pogány 
vallás sem jelenthet „kereszténységgel el-
lentétes” vallást. 

A pogány szó a latin ’paganus’ kifeje-
zés magyarítása. (Hasznos tehát, régebbi, 
materializmussal nem fertőzött, latin szó-
tárt használni, amely a paganus szó jelen-
téseként nem a „pogány”-t adja meg.) A 
paganus szó eredeti jelentése: falusi, vidé-
ki ember, ennek pedig nemcsak olyan ol-
vasata lehet, hogy ők meg nem keresztelt 
népek, hitviláguk pedig istentagadó. A pa-
ganus kifejezés jelenthetett azonban a ke-
reszténység keleti elterjedési területeiről 
származó személyt, embereket, népeket 
is. A kereszténység keleti elterjedési terü-

letein természetesen nem a bizánci vagy 
ortodox (görögkeleti orosz, román stb.) 
egyházak értendők, hanem a Kaukázus 
térségi vagy attól délebbi területek (ör-
mény, grúz, káldeus, maronita, szír stb.), 
ahol már a Krisztus utáni 2-3. évszázadban 
virult a kereszténység, vagy éppen állam-
vallás volt. Sajnos, ezek a középkorban 
részben muszlim fennhatóság alá kerül-
tek (káld, szír, maronita), s azóta, hitüket 
ugyan megőrizve, de a muszlim kultúrkör 
részévé váltak. Más keleti keresztények 
(örmény, grúz) pedig „beszorultak” nagy 
birodalmak (orosz, török) közé. A Kauká-
zus térségében a magyarság vagy annak 
részei már korán megismerkedhettek a 
Fülöp és András apostolok keleti térítései 
nyomán kialakuló kereszténységgel, an-
nak híveivé válhattak. Ez a keleti keresz-
ténység pedig több dologban eltért a római 
vagy latin rítusú kereszténységtől. Példá-
ul még Szent László idejében is voltak a 
Magyar Királyság területén nős papok. A 
gyakorlatbeli dolgokban felhozott ellen-
tétek pedig Róma és Bizánc viszonyát is 
hosszú időn át zavarták, olyannyira, hogy 
1054-ben e két rítus szét is szakadt.

Az Árpáddal honfoglaló és későbbi 
magyarság tehát könnyen lehetett keresz-
tény, a keleti részeken kialakult tanítások 
és rítusok szerint, tehát nem kellett őket 
a kereszténységgel megismertetni, még 
kevésbé kiirtani. (Egyébként sem képzel-
hető el, hogy egy középkori uralkodó sa-
ját alattvalói egy részét kiirtsa, sztálinista 
módszer szerint, hiszen azzal saját hatal-
mát tette volna erőtlenné, gyengévé, ki-
szolgáltatva országát más hatalmaknak.) 

Mindezt alátámasztja a Magyar Szent 
Korona zománcképeinek üzenete is. Az 
Atyaisten, Jézus Krisztus – és eredetileg 
a Szent Lélek – és nyolc apostol, vala-
mint szentek képeit tartalmazó mű üze-
nete: keresztény és újszövetségi. Érdekes, 
hogy a rajta található szentek, életrajzuk 
szerint nem a római rítusú kereszténység 
területén éltek, hanem mind a keleti vagy 
bizánci rítus területén. A Korona nem is 
a Vatikánban (Rómában) készült, hanem 
– jó eséllyel – a keleti kereszténység terü-
letén.  Ha pedig a pápa adta is volna a ko-
ronát István királynak, akkor mint jogos 
„tulajdonosának” adta vissza (akár mint 
avar fejedelmi kincstárból a frankok által 
megszerzett kincset). 

Erről az alapról válik érthetővé István 
király apostoli uralkodói címe és a Ma-
gyar Királyság nagyhatalmi szerepe is.

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

--bor--
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Az ünnepeink különösen is 
megmutatják, hogy Isten-te-
remtette méltósággal felruhá-
zott emberi lények vagyunk. 
Jézusnak is voltak ellenségei. 
Őt is megvetették, és az élet-
nek akár ezt a területét is fel 
kell vállalni. Nem lehetünk 
egyformán jóban mindenki-
vel, de az ellentétek, a nézetel-
térések, a szűrő megjegyzések 
egyáltalán nem kell, hogy ne-
gatívan befolyásoljanak, vagy 
részrehajlóan. Egy dolog a 
düh és egy másik a rágódás és 
őrlődés.

Talán ezért mondják, hogy 
mindenki meghal, de vannak 
olyanok, akik sosem élnek. 
Pablo Neruda írta, hogy lassan 
meghal az, aki soha nem megy 
útra, aki nem olvas, aki nem 
hallgat zenét, aki nem tudja 
megtalálni a maga bocsánatát, 
aki elvesztette önszeretetét és 
nem fogadja el más segítségét, 
aki a szokásainak rabja lett és 
mindig ugyanazt az utat járja, 
aki soha nem változtat támasz-
pontot, aki nem meri öltözete 
színét cserélni, vagy soha nem 
beszél ismeretlenekkel. Lassan 
meghal az, aki elkerüli a szen-
vedélyt és az izgalom örvény-
lését, amely a szemek fényét 
gyújtja és gyógyítja a szív se-
beit, aki nem tudja célpontját 
változtatni mikor boldogtalan 
a munkájában, vagy a szere-

lemben, aki nem mer veszélyt 
vállalni az álmai megvalósí-
tására. Élj! Légy merész ma! 
Cselekedj mindjárt! Ne hagyd 
magad lassan meghalni! Ne 

vond magadtól meg a boldog-
ságot! Ezt is tanulni kell az új 
tanévben!

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

KATOLiKUS ÉLET

Kedves Testvérek!

Búcsúi szentmisénk szónoka Sárközi Sándor piarista atya 
volt.

Kenyéráldás a Szent istván szobornál.
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A tengeri csillagok
Szörnyű vihar kerekedett 

a tenger felett. Jeges szél ha-
sított végig a vízen, hatalmas 
hullámok keletkeztek, ame-
lyek kalapácsütésszerű zajjal 
ütődtek neki a partnak. Úgy 
tűnt, mintha acéleke szántot-
ta volna föl a tenger fenekét, 
összekaszabolva a tengerfe-
nék kisebb lakóit, rákféléket, 
puhatestűeket, tíz méterre a 
tenger felszínétől.

Amikor a vihar, olyan gyor-
san, mint ahogyan érkezett, el-
múlt, a tenger megnyugodott 
és visszahúzódott. A partot sár 
borította, amelyben ezernyi 
tengeri csillag vívta haláltu-
sáját. Annyian voltak, hogy az 
egész tengerpart rózsaszínné 
változott.

Sok-sok ember futott a 
partra, hogy megnézze az ese-
ményt. Forgatócsoportok is 
érkeztek, hogy lefilmezzék a 
tengeri csillagokat, amelyek 
szinte mozdulatlanul haldok-
lottak.

Az emberek között ott volt 
egy kisfiú is, aki miközben az 
apja kezét szorította szomorú-
an nézte a kis tengeri csillago-
kat. Mindenki ott állt és né-
zett, és senki nem tett semmit. 
A kisfiú hirtelen elengedte az 
apja kezét, levette a zokniját 

és a cipőjét és a vízpartra fu-
tott. Lehajolt és felmarkolt há-
rom csillagot, majd rohanvást 
a vízbe dobta őket. Ezt több-
ször is megismételte. 

Egy cementállványon álló 
férfi odakiáltott a kisfiúnak:

 - Mit csinálsz te gyerek?
 - visszadobom a tengerbe 

a csillagokat. Ha nem tenném, 
elpusztulnának mind, itt a par-
ton - válaszolta a gyerek, anél-
kül, hogy abbahagyta volna az 
ide-oda futást.

 - De több ezer tengeri csil-
lagot úgysem tudsz megmen-
teni. Túl sok ez neked! - ki-
áltotta a férfi. - És ez a part 
rettentő hosszú! Nem tudod 
megváltoztatni a dolgokat!

A gyerek elmosolyodott, 
lehajolt egy újabb csillagért, s 
ahogy elhajította, be a tenger-
be, így válaszolt: - De ennek 
az egynek a sorsát itt, biztosan 
megváltoztattam!

A férfi elgondolkodott egy 
pillanatra, aztán lehajolt, le-
vette a zokniját és a haris-
nyáját és lement a partra. Ő 
is elkezdte összeszedni és 
visszadobálni a csillagokat a 
tengerbe. Rögtön utána lejött 
két lány is, így már négyen 
dobálták a csillagokat a vízbe. 
Néhány perccel később már 
ötvenen voltak, aztán százan, 

kétszázan, ezren, akik mind a 
csillagokat dobálták vissza a 
vízbe.

Így mindegyik megmene-
kült.

Ahhoz, hogy megváltoz-
tassuk a világot, elég, hogy-
ha valaki, akár a legkisebb 
is, vegye a bátorságát és el-
kezdje. (Bruno Ferrero: Oly-
kor elég egy napsugár c. köny-
véből - Szabó Mária gyűjtése)

REFORMÁTUS ÉLET

Alkalmaink
Hálaadó istentiszteletet 
tartunk szeptember 15-én 
vasárnap 10 órakor – az el-
múlt időszakban elvégzett 
felújítási munkálatokért 
– melyben a Gyülekezeti 
terem szigetelése és kör-
nyezete, a melléképület, 
továbbá a Templom körüli 
járda és a Parókia belső fű-
téskorszerűsítése valósul-
hatott meg – ezért ünnepi 
Istentiszteleten és azt köve-
tően szeretetvendégségben 
lehetünk együtt! Igét hirdet: 
dr. Egeresiné Szűrszabó 
Anikó. Vetítéses bemutatót 
tartunk a munkálatokról. 
Ezen az alkalmon boríté-
kos adakozás lesz az Isten-
tiszteleten, gyülekezetünk 
megmaradásáért! Minden-
kit szeretettel várunk!
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SzENTKiRÁLY NAPJA 2019.

Aki nem akart a kora délutáni 
forróságban a vásári forgatagban 
nézelődni, volt látnivaló művelő-
dési házunkban. Vadászaink trófe-
agyűjteményét csodálhattuk meg. 
Láthattunk több száz darabból álló 
radírgyűjteményt, díszcserjéket, fest-

ményeket, vízinövényeket. Kóstol-
hattunk mézet, házi túrót, lekvárokat, 
és természetesen Szentkirály kincsét 
az ásványvizet az Ásványvíz Kft. 
jóvoltából.  Természetesen Prikkel 
Antal szikvízgyártó is bemutatta kol-
lekcióját. Megcsodálhattuk Pápainé 

Terike horgolt díszeit és Czakó La-
jos fafaragó művészt munka közben. 
Nosztalgiázhattunk is régi fényképe-
ket és videót nézegetve. Tájházunk 
kapuja nyitva állt, régi parasztlakás 
berendezéssel. Az udvaron termény-
kiállítást láthattunk.

Igazi nyári forró nappal köszön-
tött ránk augusztus 25-e, biztosítva 
községünk legnagyobb ünnepének 
időjárási zavartalanságát. A délelőtt 

a Római Katolikus templomban 10 
órakor szentmisével kezdődött. A 
Szentmise része a búcsúi körmenet, 
benne hősi emlékművünk, és az új 

kenyér megszentelésével. Az új ke-
nyeret Bimbó Józsi bácsi szegte 
meg, melyet polgármesterünk Szabó 
Gellért adott át neki.

Folytatás a következő oldalon.
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A délutáni ünnepi műsor polgár-
mesteri köszöntővel indult, majd a 
Szentkirályért közalapítvány jutal-
mait vették át az arra érdemes diákok. 
Ezután kulturális műsor következett, 
természetesen tánccsoportunk pro-

dukcióival. Műsoron szerepelt még 
a Nyugdíjas énekkar. Bemutatkozott 
egy ifjú formáció, Sándorné Baróti 
Orsolya és Bodor Roland saját dalai-
kat adták elő. A műsort Besenyei Dé-
nes trombita szólója és Maksa Zoltán 

humorista műsora zárta. A délután 
hátralevő része vásári forgatagban a 
nézelődésé és a játékoké volt, a napra 
a koronát tűzzsonglőreink fergeteges 
műsora tette fel.

v.f.
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Az 1848-49-es szabadságharc eseményei, bukása, megtorlás
170 éve történt

Nemzeti történelmünk legkiemelke-
dőbb fejezete az 1848-49-es polgári forra-
dalom és a dicsőséges szabadságharc volt. 
A 48-as forradalom szervesen illeszkedik 
hazai történelmünkben a Rákóczi vezette 
1701-11. között zajló szabadságharc és 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
sorába. A három szabadságharc megmoz-
gatta szinte az egész magyar társadalmat. 
A haladó gondolkodású emberek kivették 
részüket ezekből a mozgalmakból. A sza-
badságharcok katonái a magyar haza sza-
badságáért és függetlenségéért küzdöttek 
éveken, hónapokon keresztül. Nem rajtuk 
múlt, hogy akkor a harcuk elbukott a túl-
erővel szemben.

Honvédő harcunk
Kossuth vezetésével

   A 48-as szabadságküzdelem ve-
zéralakja Kossuth Lajos volt. A Batthy-
ány-kormányban pénzügyminiszterként 
szolgálta hazáját. Az önvédelmi harc kez-
detétől, 1848. október 8-tól pedig az Orszá-
gos Honvédelmi Bizottmány elnökeként 
vezette a magyar nemzet szabadságharcát 
a Habsburg-elnyomással szemben. Tobor-
zókörútjain hívta fel a nemzet figyelmét 
a veszedelemre. Felhívására tömegesen 
jelentkeztek a polgárok a haza védelmé-
re. Sokan nemzetőrnek/honvédnek álltak. 
Szinte a semmiből szerveződtek a nem-
zetőr- és honvédzászlóaljak valamint a 
huszárezredek s különböző szakcsapatok, 
külföldi légiók. Kecskemétről és környé-
kéről toborzott személyek főleg a 13., a 
25., a 71. később pedig a 92., a 129. és 
a 130. honvédzászlóaljba lettek beosztva. 
Környékünkről a 16. és a 18. huszárezred-
be jelentkezhettek a hadfiak.

Rövid idő alatt felszerelték egyenru-
hával a honvédeket s ellátták fegyverzet-
tel és a szükséges ágyúval, lőszerrel az 
alakulatokat. A fiatal tisztikar kiképezte, 
begyakoroltatta harcra a bevonult újonco-
kat és a tartalékos állományt. A hazánkra 
törő ellenséges erőkkel bátran vették fel 
a harcot ezek az újonnan felállított egy-
ségek.

1848 nyarán a szerbekkel, majd a hor-
vátokkal csatáztak a magyarok a külön-
böző harctereken váltakozó eredménnyel. 
1848 őszétől pedig az osztrák császári-ki-
rályi csapatok törtek hazánkra. A Magyar 
Királyság kénytelen volt önvédelmi har-
cot folytatni egy időben több fronton is. A 
túlerő miatt a magyar kormány 1849 első 
napjaiban áttette székhelyét Pest-Budáról 
Debrecenbe, s onnan szervezték tovább a 
haza védelmét.

A dicsőséges tavaszi hadjárat

1849. február 5-én a honvédcsapatok 
áttörtek a branyiszkói hágón. Lehetővé 
vált a honvédseregek egyesülése. Ez-
után Görgey Artúr vezérőrnagy és Klap-
ka György ezredes hadtestei találkoztak. 
Megkezdődött a támadás előkészítése 
először csak a térképek előtt majd a te-
repen is. 1849. április 2-án a kecskemé-
ti születésű Gáspár András ezredes VII. 
hadteste Hatvannál nagyszerű győzelmet 
aratott. Ezzel kezdetét vette a tavaszi had-
járat. Ugyanis a következő két hónapban 
a magyar honvédseregek egyik győzel-
met a másik után aratták Görgey tábornok 
vezetésével. A magyar honvédek minden 
csatában rendkívül hősiesen és bátran har-
coltak a jobban kiképzett császári-királyi 
csapatokkal szemben!

A tavaszi hadjáratban a magyar sere-
gek Hatvannál, Szenttamásnál, Tápióbics-
kénél, Isaszegnél, Vácnál, Nagysallónál és 
Komáromnál vívtak sikeres ütközeteket 
az ellenséggel és arattak nagyszerű győ-
zelmeket. Mindezt megkoronázta Buda 
vára sikeres ostroma Görgey főparancs-
noksága alatt. A magyar honvédek 1849. 
május 21-én rohammal visszafoglalták a 
császáriaktól Buda várát. A várparancs-
nok Hentzi generális is elesett a várvédel-
me során. Görgey fővezér pedig kitünte-
téseket adományozott május 22-én serege 
legjobbjainak.

A szabadságharc leverése
A magyar hadseregek még több fé-

nyes győzelmet arattak 1849 nyarán az 
ellenség felett. Sajnos az európai nagyha-
talmak nem igazán támogatták politikai-
lag a magyar függetlenségi törekvéseket. 
Ausztria császára az orosz cárhoz fordult 
s kért katonai segítséget a magyar szabad-
ságharc leveréséhez. Az Európa zsandár-
jának tartott I. Miklós cár nem sokat habo-
zott. Mintegy 200 ezer fős haderőt indított 
a Magyar Királyság területére a rettegett 
szabadságküzdelem letörésére. Az egye-
sített osztrák és orosz seregek jelentős 
túlerőt jelentettek a magyar hadsereggel 
szemben. Hazánknak mintegy 150 ezer 
katonája küzdött a különböző hadtestek-
ben. Ezzel szemben az egyesült osztrák-
orosz seregek létszáma meghaladta a 350 
ezer főt!

A honvédseregek több fronton is sú-
lyos vereségeket szenvedtek a cári, illet-
ve a császári haderőktől 1849. július vé-
gén, augusztus elején. Bem altábornagy 
Erdélyben vívott elkeseredett harcokat 
az orosz erőkkel, de alul maradt. Július 
31-én Segesvárnál is győzelmet aratott a 
cári haderő, ahol Petőfi Sándor koszorús 
költőnk is hősi halált halt. A fősereg pedig 

Temesvárnál szenvedett vereséget augusz-
tus 9-én. Ezért Kossuth átadta a polgári és 
katonai hatalmat Görgeynek. A magyar 
fővezér a haditanács döntése alapján, au-
gusztus 13-án a Világos melletti szőlősi 
mezőn lerakatta seregével a dicsőséget 
szerzett fegyvereket és a hadi lobogókat. 
Ezután levélben felszólította a vezértár-
sait, hogy kövessék példáját. A legtovább 
Komárom vára állt ellen az osztrák sereg-
nek. Ugyanis Klapka György tábornok 
várparancsnok csak kellő garanciákkal 
volt hajlandó átadni az általa védett erő-
dítményt. Klapka honvédzászlóaljai csak 
1849. október 2-6. között hagyták el Ko-
márom várát.

Az osztrák bosszú
Ausztria császára nem bocsátotta meg 

a magyar katonai vezetésnek, amiért az 
orosz seregek előtt rakták le a fegyvere-
ket. Haynau táborszernagy nem ismert 
kegyelmet a „lázadó” magyar vezérek és 
a vezető politikusok irányába. A fejével 
szavatolta, hogy nem lesz 100 éven be-
lül forradalom Magyarországon. (Jóslata 
egyáltalán nem vált be.) A táborszernagy 
bosszúja már 1849 augusztusában elkez-
dődött. A tömeges kivégzések és bebör-
tönzések 1849 őszén zajlottak.

170 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án, 
Aradon kivégezték bitón, illetve „kegye-
lemből” golyóval a hadtestparancsnoko-
kat: 12 tábornokot és egy ezredest. Utána 
következtek a miniszterek és politikusok, 
kormánybiztosok és újra a katonai veze-
tők: törzs-és főtisztek. Több száz főt pedig 
rövidebb-hosszabb várfogságra, börtönre 
ítéltek.

A magyar nemzet sohasem feledheti 
elődei nagyszerű tetteit, a kivégzett már-
tírok hősiességét és önfeláldozó életüket, 
amelyet a haza szabadságáért áldoztak. 
Ők mindenkor méltóak az utókor meg-
becsülésére. Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharcnak olyan nagyszerű 
államférfijai voltak, mint: Kossuth La-
jos, Batthyány Lajos, Széchenyi István, 
Szemere Bertalan, Eötvös József és még 
sokan mások. A honvédseregeket is kivá-
ló hadvezérek vezényelték: Görgey Artúr, 
Damjanich János, Józef Bem, Klapka 
György, Guyon Richard, Kiss Ernő, Vé-
csey Károly tábornok, s a sort lehetne még 
folytatni.

Mi, a mai kor emberei hajtsunk fejet 
a 170 éve történt nagyszerű történések 
feledhetetlen államférfijainak és hősei-
nek tettei valamint emlékeik előtt. Mél-
tóak az utókor tiszteletére és megbecsü-
lésére.

Kenyeres Dénes
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Paradicsomban
párolt csirkecomb

olívabogyóval, cukkinivel

Hozzávalók: 4 egész csirkecomb, 1 
kis csokor friss vagy 1 teáskanál szárí-
tott oregánó, 2 közepes vöröshagyma, 
30 dkg sűrített paradicsom, 2 közepes 
cukkini, 10 dkg magozott zöld olajbo-
gyó, zsiradék, só, bors.

A húst kevés zsiradékon 
minden oldalról körbepirít-
juk. Ha már kezdi kidob-
ni a vizet magából, sózzuk, 
borsozzuk, hozzáadjuk az 
oregánót, és elkezdjük párolni. Ha már 
félig puha, rádobjuk a nagyobb cikkekre 
vágott hagymát, hozzátesszük a sűrített 
paradicsomot, a felkockázott cukkinit és 
az olívabogyót, együtt készre főzzük.

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK Anyakönyvi hírek

Nehéz dolga van a meteorológusoknak, 
amikor hosszabb időre készítenek előrejel-
zést. Szerintem nem jött be az augusztus-
ra prognosztizált hűvös hónap. Persze ki 
emlékszik már az ezelőtti néhány nap idő-
járására? Csak a megfelelően regisztrált 
adatokra lehet hagyatkozni. A hónap első 
öt napja tényleg nem volt rossz, 26-30 C 
között alakult. Ezután 13-ig 30-33 C körül 
mozgott a nappali maximum. Következett 
öt napos kellemes idő, 25-28 C fok között, 
8-a után viszont igen melegek lettek a nap-
palok, 30-35 C fok körül. Igazán forróság 
volt a hónap utolsó három napja. Most már 
mérleget lehet vonni a nyárról, illetve an-
nak érdekességeiről. A gyümölcsfák korai 
virágzását nem követte a termések korábbi 
érése, inkább kitolódott, elhúzódott, úgy 
az őszibarack, mint a füge tekintetében. 
Darázsból igen kevés volt, van. Valószí-
nű át kell gondolnunk a növényvédelmet, 
mert újabb kártevő rovarok és gomba-
betegségek hódítottak teret, akár csak a 
diófákat nézzük. A vadgyümölcsök jóval 
később érnek, a galagonya, a kökény vagy 
a csipkebogyó. A gólyák igen hamar eltűn-
tek, a kevés fecske is gyülekezőre fogta. 
Csapadék viszonyok: 2-án 14,2 mm, 3-án 
8,2 mm, 4-én 0,3 mm, 13-án 11,2 mm, 14-
én 12,6 mm. Összesen: 46,5 mm. A sokévi 
átlag: 47 mm.

V.F.

AUGUSzTUS
időJÁRÁSA

sZEnTkiRÁLYi HÍRMOndÓ
független közéleti lap

Megjelenik havonta. Kiadja Szentkirály község önkormányzata. Felelős kiadó 
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HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos 

településeken szántót, legelőt, kaszálót 
vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő 
telefon: 06-20/9424-219

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

* Eladó földterület gazdasági épület-
tel: Szentkirályon a Jász út és a Templom 
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 be-
kerített, állattartásra is alkalmas telep. Érd: 
06-30/33-63-203 telefonon.

Nevezetes napok szeptemberben
Kisasszony napja 8-a. Ilyenkor 

kezdték a dióverést, a gabonák vetését. 
Ez utóbbit tiszta ruhában végezték, hogy 
tiszta legyen a termés, ne legyen üszkös, 
konkolyos. A népi megfigyelés szerint ek-
kor gyülekeznek, vándorútra készülnek a 
fecskék. Ha ezen a napon bugyborékolva 
esik az eső, csapadékos időszak követke-
zik.

Mária napja 12. A név gyakorisága 
miatt kedvelt névünnep. Egyes vidékeken 
a búcsú napja, például Sárkeresztesen a 
rokonokat kacsával, töltött paprikával, 
lepénnyel, kalácsokkal kínálják. Bukovi-
nában az istensegítsiek búcsúnapja. Ven-
dégségeket, táncmulatságokat rendeznek, 
négy faluból is várják a vendégeket.

Máté napja 21. Máté hetében vetet-
ték egyes helyeken a búzát, például a Bá-
nátban. Másutt azonban ezen a napon nem 
szántottak, mert úgy vélték, akkor a földet 
fel fogja verni a gaz. Göcsejben úgy tartot-
ták, hogy az ilyenkor vetett búza polyvás 
lesz. A Szerémségben a Máté-napi tiszta 
időből jó bortermésre következtettek.

Mihály napja 29. A katolikus hagyo-
mány szerint Szent Mihály (Mihály arkan-
gyal) egyike a 7 főangyalnak, ő a mennyei 

hadak nagy vezére és győztes harcosa. 
Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz 
minden gonoszt, akaratereje hatalmas, Is-
ten iránti hűsége megingathatatlan. E na-
pot a gazdasági év fordulójaként tartották 
számon az állattartók, és a Szent György-
napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor 
hajtották vissza. A pásztorok elszámolta-
tásának, szegődtetésének időpontja volt. 
A Hortobágy környéki juhászokat Mi-
hály-naptól Mihály-napig fogadták fel, 
így ez a nap volt számukra a legnagyobb 
ünnep, s mulatságokat, bálokat rendeztek. 
Sokféle, időjárással kapcsolatos szólás, 
közmondás ismeretes Szent Mihály-nap-
ra vonatkozóan, például: „Aki Szent Mi-
hály napján gatyába öltözik, attól nem 
kell tanácsot kérni;” „Aki Szent Mihály 
nap után szalmakalapban jár, attól nem 
kérdenek tanácsot.” Időjósló hiedelmek: 
az állatok viselkedéséből jósoltak az el-
következő időszak időjárására. Ha Szent 
Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók 
összefeküdtek, hosszú, erős telet vártak, 
ellenkező esetben enyhét. Bácskában úgy 
mondják: „Szent Mihálykor keleti szél 
igen komoly telet ígér”

Forrás: Internet.



Szobrunk állításának 30 éves évfordulójára

Az 1987-es újrakeresztelkedésünk 
után két évvel szobrot is kapott falunk 
névadó védőszentje.

Őseink történelmünk kezdetén a 
Szentkirály nevet választották, amit 
35 Lászlófalvaként töltött év után vis-
szaszereztünk. Faluközösségünknek a 
Szent Király volt ugyanis példaképe, 
önmaga által választott iránytűje, és a 
szentkirályi volt a jelzője századokon 
át. Mondhatjuk, 30 évvel ezelőtt me-
gért a helyzet arra, hogy példaképének 
szobrot emeljen a falu. Sok erőfeszítés 
és pénz árán sikerült. Századok viha-
rait átvészelvén, rátalálva újra a helyes 
kerékvágásra megérdemeltük ezt a si-
kert. Ám miért lett az a nevünk, ami, és 
miért történt a szoborállítás? Szebben 
hangzik ez más településnévnél? Job-
ban mutat így a tér? Jobb híján, a vé-
letlen hozta így? 30 évre felemelőbb-e 
visszatekinteni, vagy csaknem ezerre?

Nem lehet kétségünk afelől, hogy 
őseink örök emlékeztetőnek, a min-
denkori igazodási pontnak szánhatták 
a közösség névválasztásával önmaguk 
és kései utódaik számára a Szent Ki-
rályhoz való ennyire kifejezett kötő-
dést. Ebben nemcsak a tisztelet, még 
kevésbé a Túlvilág egy eszményített 
szentje iránti hódolat jelét kell látnunk, 
hanem annak a hétköznapi, paraszti 
bizonyosságnak a kifejeződését, hogy 
erre a példaképre érdemes formálnunk 
a magunk arcát-lelkét, a faluközösség-
hez tartozó magyarok jól teszik, ha 
személyes életsorsuk hajóját az Általa 
kijelölt koordináták mentén irányítják, 
mert akkor sem céltalanságtól, sem 
tévúttól nem kell tartaniuk. A mintát 
hozzánk hasonló esendő, de szerethető 
ember rajzolta elénk. A sors, amit ez a 
név hordoz, soha nem ígért luxus uta-

zást, végképp nem gyors célba jutást, 
annál inkább küzdelmet, verejtéket 
és áldozatot, vívódást a létünk „ho-
gyan”-járól. „Tartsd mindig eszedben, 
hogy minden ember azonos állapotban 
születik, és hogy semmi sem emel fel, 
csakis az alázat, semmi sem taszít le, 
csakis a gőg és a gyűlölség.” – áll az 
Intelmekben.

Nagy döntés volt tehát annak idején 
ezt a nevet adni faluközösségünknek, 
és fontos volt a szobor létesítéséről is 
határozni. Ám ez utóbbi, csak az előző 
nyomatékaként nyerhet igazi értelmet.

Állhat ugyanis Szentkirály minden 
udvarán a Szent Király szobra, aligha 
válna valósággá ezáltal a névadó ősök 

hite, reménye, ha e név bármely vise-
lője pogány szokásoknak is hódolva 
bomlasztja a közösséget, akár a sunyi 
potyautas, akár a mindent elraboló ka-
lóz szerepében.

„Az mi régi szent István kirá-
lyunknak koronája semmi a pallosa 
nélkül.” Ez már Zrínyi Miklósnak, a 
szigetvári hős dédunokájának 1663-ból 
idézett megállapítása. Úgy tűnik, po-
tyautasok és kalózok akkor is voltak. 
Ne legyenek kétségeink, ők is, és mi is 
megjelenünk a számonkérésre. Jobbíta-
ni és jobbá válni: ez a szentkirályi kül-
detés. Csodás távlatot járhatunk be mi 
is. Pallosra, vagy jó szóra: rajtunk áll!

Szabó Gellért


