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2018. augusztus (Különszám)

Alsónémedi
Hírmondó
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Alsónémedi lakosságát Szent István Napi Községi Ünnepségünkre.
Helyszín: Szent István tér
Időpont: 17 óra
Ünnepi beszédet mond: Vincze József polgármester
Közreműködik: Boróka Néptánccsoport

Ünnepeljük együtt Szent Királyunkat és az Államalapítást!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
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Szent István király, Magyarország fővédőszentje
A magyar törzsek fejedelmei
között Géza különleges hatalmi pozíciót vívott ki magának.
Nyugat felé fordult, és megnyitotta az ország kapuit a kereszténység előtt. Beengedte az országba Pilgrim passaui püspök
követeit. Egyes források szerint
a bajor papok egyike keresztelte
meg őt és kisgyermek fiát, Vajkot, aki a keresztség vizében és
lélekben történt szent újjászületésekor a passaui egyházmegye
védőszentje után az István nevet kapta.
Az Érdy-kódex leírása szerint Géza felesége, Sarolta csodálatos álmot látott fia születése
előtt. Egy tündöklő, égi fényben
megjelent férfi szólt hozzá: bízzál Istenben és légy bizonyos
benne, hogy fiat szülsz, ki először visel ebben az országban
koronát, és majd a népen királyként uralkodik. A keresztségben az én nevemet add neki. Sarolta kérdezte, hogy ki
ő? Mire a férfi így felelt: én vagyok István, a hívők közül
legelső, ki Jézusért a mártírkoronát kiérdemeltem.
Géza, hogy a kereszténység felvételét és ezzel kapcsolatban a nyugati orientációt biztosítsa, s házának hatalmát
megszilárdítsa, kizárta a trónöröklésből rokonát, Koppányt, és termetre ugyan kicsiny, de jellemben, bátorságban és helytállásban messze kiemelkedő fiát, Istvánt jelölte utódjává. Prágából meghívta Adalbert püspököt, hogy
a megtérést elmélyítse. Adalbert bérmálta meg a fejedelmi
ifjút. Ő közvetítette 995-ben az István és a bajor hercegnő,
Gizella között létrejött házasságot is. Az ifjú trónörökös
atyja halálakor, 997-ben vette át a hatalmat.
Istvánt diplomáciai és politikai érzéke korának, sőt
mondhatni, az egész magyar történelemnek legnagyobb
államférfiává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból egyaránt ő teremtette meg Magyarországot, ő
jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének. A
magyar katolikus egyházat is ő teremtette meg. Szerzetes
papokat hívott Bajorországból, Csehországból, Olaszországból – bencéseket, Dél-Magyarországra pedig a görög
bazilita rend férfi és női tagjait. Szent Márton hegyén
(Pannonhalmán) apátságot alapított. Sok kolostort létesített, amelyek missziós központjai és gyújtópontjai lettek a
vallásos s kulturális életnek. István elrendelte a vasárnap
megszentelését és minden tíz falu számára templom építését. Saját költségén emelt Esztergomban, palotája közelében székesegyházat, Veszprémben női apátságot építte2
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ttett, és fölépítette Budán a Szent
Péter és Pál-templomot.
P
Egyik fő segítője, a 993-ban
Prágából érkezett Asztrik szerP
zzetes II. Szilveszter pápához
ffordult István jogai megerősítésséért. Célja az volt, hogy a kerresztény királyság méltóságára
eemelkedjék, és már eleve kizzárjon mindenféle függőséget a
német birodalomtól és a szomn
sszédos bajor egyháztól, s országga egyházát az állammal szorossabban egybekapcsolja. Asztrik
kkieszközölte urának a koronát,
aaz előtte hordozott keresztet és
aazt az apostoli kiváltságot, hogy
püspökségeket alapíthasson, és
p
eegyházi főméltóságokat nevezhessen ki.
h
SSzent István királyunk lelki arcculata az Intelmekben (műfaja
sszerint „fejedelemtükörben”)
iis kirajzolódik, amely fiának,
IImre hercegnek készült. Többek
között a következő uralkodói szabályok találhatók benne: „Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen harag és gyűlölködés nélkül! A király koronájának legszebb ékszerei
a jótettek; azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él; add meg az
országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!”
Szent királyunk közel hetven éves korában, negyvenkét
évi uralkodás után halt meg, 1038. augusztus 15-én, Mária mennybevitelének napján. Halála előtt a Szűzanyának
ajánlotta az országot. Így vált Krisztus anyja a magyarok
nagyasszonyává.
„... kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: Ég
királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot
a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom.” (Részlet a
Hartvik-legendából)
„A szentséggel és kegyelemmel teljes Szent István király azután országlásának negyvenhatodik (sic!) évében,
a Boldogságos, mindenkoron szűz Mária mennybemenetelének napján kiragadtatott e hitvány világból és a szent
angyalok társaságába került. Eltemették a fehérvári bazilikában, amelyet ő maga építtetett Isten szentséges anyja,
a mindenkoron szűz Mária tiszteletére. Sok jel és csoda
történt ott e Szent István király érdemeinek közbenjárására, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségére és magasztalására, aki áldott legyen örökkön örökké, Ámen.” (István
király halálának leírás a Képes krónikában)
2018. augusztus 20.
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István a nép szívében mindinkább legendás hőssé, népe apostolává, védelmezőjévé és Magyarország
eszményévé magasztosodott. Benne és vele a korona,
királyság és nemzet szinte misztikus egységgé olvadt
össze. Szent László király 1083. augusztus 20-án pápai
engedéllyel, a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében oltárra emeltette Istvánt, Imrével és annak
nevelőjével, Gellérttel együtt. Ez akkor egyenértékű volt
a szentté avatással.
„Köszönjük neked, szent király, hazánkat és önmagunkat, ezt az első ezer évet itt, kérünk, ne vond el rólunk
romolhatatlan jobbodat [...] Te vagy legendáink legna-

gyobbika, István, szent király, aki megnyitottad előttünk
az élet kapuját. Amit te tettél, valóban az ég csodája volt,
hitet adtál, jövendőt és anyanyelvünk legfigyelemreméltóbb elvont főneveit: józan határú emlékezés, felejtés és
bocsánat.”
(Részlet Szabó Magda Amit tettél,
az ég csodája volt című írásából)
Forrás: https://www.magyarkurir.hu/kultura/szent-istvankiraly-magyarorszag-fovedoszentje
Az ünnepi mellékletet összeállította: Bálint István János

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér
Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szűrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.
2018. augusztus 20.
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Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
Lehet magára hiú a kenyér?
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.
Kellek: ezt megérteni egyszerű,
És – nincs tovább.
Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő, –
De benne van az élet.
3
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Alsónémedi Falunapok 2018. programok

Szeptember 1. szombat
Pörkölt Fesztivál a Faluháznál

2018. szeptember 16.
Búcsú a Nagygödörben

11.00 - Bográcsok felállítása
14.00 – Vásári komédia a Portéka Színpad
előadásában, kézműves foglalkozások, kosaras hinta, arcfestés
15.00 – Az elkészült pörköltek zsűrizése
15.30 – Ételosztás
17.00 – Helyi tánccsoportok bemutatkozása
20.00 – Fekete Lakkcipők koncert

A Búcsúra kézművesek, árusok jelentkezését
várjuk! Jelentkezés a Művelődési Házban.
06/29-270-817

A Pörkölt Fesztiválra jelentkezés: Szántó
Erzsébet (06-20-426-4153); Művelődési Ház
(06/29270-817; 70-771-2692)
2018. szeptember
ember 29.
Szüreti Felvonulás
nulás és Bál Szüreti
A Szüreti Felvonulásra táncosok, fogatosok
jelentkezését várjuk!
Jelentkezés: Szarka Ágnes (20-430-4024)
illetve a Művelődési Házban (29-270-817;
(
;
70-771-2692).
Időse Napja – október
Idősek
ber 07. 16.00 óra
Művelődési Ház Színházterme
M
CSERHÁTI ZSUZSA EMLÉKKONCERT
Sztárvendég: Gallusz Niki, Josephie Kratelli
Zene: Molnár György Ly
Lyra díjas
harmonikaművész és zenekara
ze

Kulturális
Kultu
urális programok a Művelődési Házban
09
09. 07.
07 péntek,
é t k 18
18.00
00 óra – Homolya Gábor grafikus, képzőművész kiállítása
09. 14. péntek, 17 óra - Pribojszky Mátyás: Menedék című könyvét bemutatja Petrozsényi Eszter, színművész
09.21. péntek, 17 óra – Barabás Mihály: Növényi ornamentika Erdővidéken, könyvbemutató és vetítéssel egybekötött előadás
09. 23. vasárnap, 16.00 óra – Koncz Gábor Kossuth és Jászai díjas Érdemes Művész: Gyorsvonat című pódiumestje
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