
Alsónémedi
Hírmondó 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselő-  
testületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata
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Tisztelettel meghívjuk községünk lakosságát  
Szent István napi ünnepségünkre!

Helyszín: Szent István tér

Időpont: 2016. augusztus 20. 17 óra
A községi ünnepség előtt a helyszínen 13 órától a NYWYG Hagyományőrző Egyesület  

és a Galagonya Kör kézműves foglalkozást és íjászbemutatót tart.
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Szent István királyunk szülei

Géza nagyfejedelem 

Géza a magyarok nagyfejedelme 972 és 997 között. 
Apja Taksony fejedelem, anyja egy előkelő besenyő nő 
(valószínűleg  Tonuzoba besenyő törzsfő lánya) volt. 
Géza fiát, Istvánt tekintjük a magyar állam megalapí-
tójának, aki ezt a munkát nagyban apja tevékenységére 
építette.

A magyar királyság megalapítása kétségtelenül Szent 
István műve volt, a központi fejedelmi hatalom kiépíté-
sét és a kereszténység felvételét azonban már apja, Géza 
fejedelem elkezdte. Géza egyéniségét a külföldi kortár-
sak kissé elfogult leírásaiból rajzolhatjuk meg, e források 
Gézát roppant kegyetlen, hirtelen haragú, hatalmaskodó 
embernek mutatják be, aki szíve mélyén pogány ma-
radt még megkeresztelkedése után is. Géza „gőgös és 
nyers” egyénisége azonban politikai éleslátással páro-
sult. Felismerte, hogy a magyarság körül megváltoztak 
a külpolitikai viszonyok. A Kárpát-medencétől nyugatra 
I. Ottó 962-ben megalapította a Német-Római Császár-
ságot, délen pedig a Bizánci Birodalom kapott új erőre. 
E két hatalmas keresztény állam fogta közre a pogány 
magyar fejedelemséget, melynek fennmaradását csak az 
biztosíthatta, ha békében él a szomszédokkal és felveszi 
a kereszténységet. Géza helyesen látta, hogy e feladatok 
megvalósítása erős fejedelmi hatalmat kíván. A nagy-
fejedelem uralma ugyanis nem érvényesült egyformán 
az ország egész területén. A törzs- és nemzetségfők egy 
része csak névleg ismerte el Géza elsőségét, gyakorla-
tilag önállóan országolt. E felismerések vezették Gé-
zát arra, hogy gyakran nyers és erőszakos eszközökkel 
lásson hozzá hatalma megerősítéséhez. 973 húsvétján 
Ottó Quedlinburgban fejedelmi gyűlést tartott, amelyet 

a keresztény hatalmak találkozójának szánt. Géza ugyan 
személyesen nem ment el a gyűlésre, de tizenkét főúrból 
álló követséget küldött. A találkozó után a császár egy 
püspököt és papokat küldött Magyarországra, ezzel vette 
kezdetét a hittérítés, amely a fejedelmi család udvarhe-
lyei körül indult meg. A fejedelem számára a keresztény-
ség nem vallási, hanem politikai kérdés volt: a keresz-
ténység felvétele a külpolitikai biztonságot és a közpon-
tosítás eszközét egyaránt jelentette. A hittérítéssel párhu-
zamosan Géza a fejedelmi hatalmat az egész országban 
elismertette, a megkeresztelkedésnek ellenszegülő, a régi 
rendhez húzó urakat leverte és uralma alá kényszerítette. 
Géza a magyar külpolitikában is fordulatot hajtott végre: 
mindenféle háborúskodást igyekezett elkerülni. 
A középkorban a külbéke biztosítéka a fejedelmi családok 
összeházasodása volt, ennek jegyében adta egyik lányát a 
lengyel fejedelemhez, a másikat a bolgár trónörököshöz. 
Harmadik lánya Orseolo Ottó velencei dózse felesége lett, 
legkisebb lányát pedig Aba Sámuel magyar nagyúr vette 
el. István a bajor származású Gizella hercegnőt kapta nőül, 
az erősen vallásos hercegnő papok és lovagok kíséretében 
érkezett meg Magyarországra. Géza tudatosan készítette 
fel Istvánt az uralkodásra, és őt jelölte utódjául. A hagyo-
mány szerint Géza megeskette a főurakat, hogy halála után 
fiát ismerik el uruknak, ez azonban szakítást jelentett az 
ősi szokásokkal.

Sarolt, Szent István édesanyja

Sarolt (bolgár-török szó, jelentése: „fehér hölgyme-
nyét”), (950 k. – 1008 k.) Az erdélyi István gyula leánya, 
Szent István anyja, Anonymus szerint Tétény vezér („Tö-
hötöm”)  dédunokája.
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Alsónémedi
Falunapok 

2016. 

2016. 
szeptember 03. 

szombat

Progbloom

2016. szeptember 11. vasárnap, 16 óra

ZENÉS KÖNYVTÁRI SÉTA
A Községi Könyvtár ünnepélyes megnyitója

Steve Taylor-Szabó pánsípművész koncertje 
 

Helyszín: Községi Könyvtár udvara, 
Kossuth Lajos u. 60., volt Kossuth utcai iskola
A belépés díjtalan! Mindenkit várunk szeretettel!

2016. szeptember 18. vasárnap

Községi Búcsú
Helyszín: Nagygödör

2016. szeptember 24. szombat 

Pörkölt Fesztivál
12 óra -Az igazmondó Juhász, mesejáték 

a Tihanyi Vándorszínház produkciója
14- óra Táncdalesztivál ’50.

Fellép: Dékány Sarolta, Koós János,  
Aradszky László, Soltész Rezső, Molnár György 

harmonikaművész és zenekara
15 óra - Sváb Harmonika Zenekar

20 óra - Tűzshow
21- 24 óra - Utcabál

Helyszín: Faluház udvara és az iskola Aulája

2016. október 1, szombat

Szüreti Felvonulás és Bál

2016. október 2. vasárnap, 16 óra 

Idősek Napja
Zenés teadélután

Helyszín: az iskola Aulája
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Községi Búcsú – 2016. szeptember 18. vasárnap
•   Várjuk vásárosok, kézművesek, árusok jelentkezését a 06/29-337-

198, 06/29-337-101, 06/70-771-2692, 06/30-547-1246 telefonszá-
mon, illetve a muvhaz@alsonemedi.hu e-mail címen, valamint 
személyesen a Művelődési Házban (Alsónémedi, Kossuth L. u. 60.)  

•   Felhívjuk a környéken lakók figyelmét, hogy a Búcsú napján 12-22 
óra között a Kápolna u. és a Hunyadi u. érintett szakaszain forga-
lomkorlátozásra kell számítani. Megértésüket köszönjük.

•   A Búcsú 22 óráig tart. Megkérjük a rendezvény résztvevőit, hogy az időpontot szíveskedjenek 
betartani!

Szüreti Bál - 2016. október 1. szombat
Várjuk felvonulók, táncosok, csikósok, fogatok jelentkezését!

Jelentkezni lehet: 
Szarka Ágnes óvónéninél a 20/430-4024 telefonszámon illetve a Műve-
lődési Házban a 06/29-337-198, 06/70-771-2692. telefonszámon és a 

muvhaz@alsonemedi.hu e-mail címen.

A szüreti menet 13 órakor indul az ASE pályától, következő állomás az Alszegen, a Gazdabolttal 
szemben a volt Csermák vendéglőnél, majd a Nagygödör és az Iskola.

A Bál 20 órakor kezdődik az iskola Aulájában.

PÖRKÖLT FESZTIVÁL 
2016. SZEPTEMBER 24. SZOMBAT

Szeretettel várjuk a csapatokat 2016-ban is a már évek óta nagy sikerrel megtartott 
Pörkölt Fesztiválra.
Helyszín: a Faluház udvara
Jelentkezni lehet Szántó Erzsébetnél (06/20-426-4153) vagy a Művelődési Házban  
a 06/29-337-198; 06/70-771-2692-es telefonszámon vagy személyesen.

Alsónémedi
Falunapok 

2016. 
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Géza fejedelem felesége, a szépséges Sarolta olyan ke-
mény természetű volt, hogy az urát és az egész országot 
kezében tartotta. A férfitársaságot asztal alá itta, a lovat 
úgy megülte, akár egy lovas katona, és egyszer harag-
jában úgy megütött egy embert, hogy az menten ször-
nyethalt. Ezért egy békeszerető szerzetes ezt írta róla: 
“Bizony illőbb lenne, hogy ez a szép kéz az orsóval ve-
sződjön.” Pedig ez a kemény természetű fejedelemasz-
szony mindig azon fáradozott, hogy a magyar népet ke-
resztény hitre térítse, és a nyugati népekkel megbékítse. 
De a magyarok nagy része ragaszkodott a régi hithez, és 
semmiképpen sem fogadta el a keresztény tanítást meg 
az új rendet. Géza fejedelem és a fejedelemasszony jó 
példával járt népe előtt, elsőnek hajtották fejüket a ke-
resztvíz alá. Ki félelemből, ki meggondolásból felvette a 
keresztény vallás szentségeit. Sarolta fejedelemasszony 
kereszténynek nevelte fiát, Vajkot is, aki a keresztségben 
az István nevet kapta. De akármilyen kemény természetű 
volt a fejedelemasszony, nem tudta elűzni a pogánysá-
got Géza fejedelem lelkéből. Mert a fejedelem ide is, oda 
is pillantgatott, egyszerre két istennek áldozott. Mondta 
is egyszer a papja: – Aki a pogányok halványa előtt ál-
dozatot mutat be, mind elkárhozik. Géza fejedelem csak 
azt felelte erre: – Van nekem elég, amit áldozzak. Akko-
ra úr vagyok, hogy két istennek is eleget adhatok. Adott 
is jó szívvel mind a kettőnek. Ezzel a népnek is példát 
mutatott, mert az ő idejében bizony még együtt élt a po-
gányság a kereszténységgel, ahogy a Szentírás mondja: 
“Együtt legelnek a farkas és a bárány.»

Ének Szent István királyról

Szent István király, Istennek szolgája, Krisztus hi-
tinek igaz plántálója, bálványozásnak eltávoztató-
ja és elrontója. Kegyes voltából irgalmas Istennek, 
adatott mennyből a magyar nemzetnek, hogy őáltala 
útját igaz hitnek, tanulná, s szentségnek. Szent Ist-
ván első mártír megjelenék, Gejza atyjának, s tőle 
taníttaték, hogy fia lészen, kiben kedve telnék az élő 
Istennek. Ottan születék Esztergom várában, felne-
veltetett keresztyén vallásban,  Szent Albert püspök, 
ő tudományában és tanításában. Királyi pálcát hogy 
kezébe vevé, keresztyén hitet terjeszteni kezdé. A po-
gányságot országból kiűzé és kirekeszté. Sok temp-
lomokat és püspökségeket Magyarországban fundála, 
s helyeket, kiken szüntelen Isten dicsírteték, s neve 
hirdetteték. Sok gazdagsággal azokat bétölté, Szent 
oltárokat fel is ékesíté, kinccsel, arannyal, sok szép 
eszközökkel, drága kövekkel. E mellé szerze igaz 
pásztorokat, más országokból hoza tanítókat, kikkel 
oktatá magyar pogányokat keresztyén hitre. Azért 
őbenne Istennek tölt kedve, mert angyal által ő ki-
rályi feje, Szent Koronával mennyből tiszteltetett és 
böcsültetett. Krisztusnak anyját, áldott Szűz Máriát, 
alázatosan mint édes Asszonyát tisztelé, és rábízá ön-
nön magát és Magyarországát. 

Ámen.
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Szilágyi Domokos: Új kenyér

Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér új kenyér-
- Honnan van az új kenyér?
Három traktor földet szántott,
a vetőgép búzát vetett,
felhő hullatta az esőt,
nap hullatta a meleget,
szökkent a szár szép magasra,
jött a kombájn, learatta,
learatta, kicsépelte,
a gőzmalom megőrölte,
teherkocsi hazahozta,
anya pedig megsütötte.
Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér.

József Attila: Csendes kévébe...

Csendes, kévébe kötött reggel
zsömle-zizegésű világ,
porhanyó falucska, mondd el
a lágy kenyér dalát.
Ím, a könnyű szél elősurran,
tereget szép búzamezőt
tovaringatja lágy fodorban
a zümmögő időt.
Napraforgó
Mint tó vizén ragyogó,
Csilingelő fénytükör,
Oly csodás a Napraforgó , 
Mely kertemben tündököl.

Bihari Csilla: Napraforgó

Büszke, szikár, magas szára
Majd’ az égig törekszik,
Kérlelőn lenéz a nyárra,
Búsulja, hogy öregszik.

Hortobágyot, deli pusztát 
Idéz lelkemben mélyen,
Délibábos kép játékát
Látom a sárga fényen.

Táltos lovak dübörgése,
Sűrű ostorpattogás,
Éles, víg fütty süvöltése
Visszatérő hanghatás.

Tekintetem feljebb siklik,
S újra Erdélyben vagyok,
Körülöttem hegylánc nyílik,
Eltakarja a Napot.

Az ünnepi mellékletet összeállította: Bálint István János


