
Meghívó
Tisztelettel meghívjuk községünk lakosságát Szent István napi ünnepségünkre!

Helyszín: Szent István tér

Időpont: 2017. augusztus 20. 17. óra

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselő-  
testületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata
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2017. augusztus 20.2

I. (Szent) István - Magyarország királya

Szent István királyunk édesapja, Géza 
fejedelem, édesanyja pedig az erdélyi 
Gyula vezér Sarolt nevű leánya volt. István 
970 körül született. Születésekor ugyan a 
pogány Vajk nevet kapta, 972-es megke-
resztelésekor azonban az első keresztény 
vértanú, István nevét adták neki. 996-ban 
vette feleségül Henrik bajor herceg leá-
nyát, a későbbi II. Szent Henrik német 
császár testvérét, Gizellát, akivel sok hitté-
rítő és lovag jött Bajorországból. Atyja éle-
tében a nyitrai dukátus ura volt, majd 997-
ben, Géza fejedelem halála után követte őt 
a fejedelmi székben. Az ezredfordulón, 
1000 karácsonyán, (más értelmezések 
szerint 1001. január 1-jén) koronázták 
királlyá Esztergomban. Ezzel megalakult 
a keresztény, független Magyar Királyság. István és Gizella 
fia, Imre herceg 1031-ben egy vadászaton meghalt. Istvánt 
a gyász megviselte, majd súlyosan meg is betegedett. Így 
utolsó éveire egyenesági örökös nélkül maradt. Utódaként 
végül unokaöccsét, Orseolo Pétert nevezte meg. Halála előtt 
Magyarországot a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta fel. 
Ezért nevezik Magyarországot Mária országának. István ki-
rály 1038. augusztus 15-én halt meg Székesfehérváron, ott 
is temették el. Uralkodása elején rokona, Koppány vezér, a 
szeniorátus és a levirátus jogára való hivatkozással fegyve-
resen kelt fel ellene, hogy a trónt elfoglalja és özvegy édes-
anyját, Saroltot feleségül vegye. A fiatal István győzelmet 
aratott a Veszprém melletti csatában. Koppány testét négy 
részre vágták, és testrészeit hónapokig kifüggesztve tartották 
az ország négy legfontosabb várának kapuja felett, Győrben, 
Veszprémben, Esztergomban és Gyulafehérváron jelezve, 
hogy mi vár a királynak nem engedelmeskedőkre. Uralko-
dása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész 
Kárpát-medencére kiterjedő keresztény magyar államot. 

Szülei, Géza és Sarolt egyházpolitikájának folytatásaként 
püspökséget szervezett, falvaiban templomokat építtetett. A 
feltehetően istváni alapítású egyházmegyék a következők: az 
esztergomi, a veszprémi, a kalocsai, az egri, a győri, a pécsi, a 
váci, a csanádi, a bihari és az erdélyi. Koppány legyőzése után 
korábban tett fogadalmának megfelelően folytatta és befejezte 
a pannonhalmi bencés apátság építését. Ezenkívül megalapí-
totta a veszprémvölgyi apácakolostort, a bakonybéli apátságot 
és a pécsváradi monostort, felépítette az esztergomi és a szé-
kesfehérvári székesegyházat és az óbudai Szent Péter és Pál-
templomot. Az apátságok, kolostorok keretén belül iskolák 
működtek, és azok váltak a művelődés szellemi központjaivá. 
A szerzetesek ezekben az iskolákban az európai keresztény 
kultúrát tanították, diákjaikból pedig nemcsak a hittérítők, 
hanem a művelt, írástudó réteg, a király és a vármegyék fő 
emberei is innen kerültek ki. A Kárpát-medencén áthaladó 
és a Szentföldre tartó zarándokokat fogadta a királyi udvar-

ban, bőségesen ellátta őket és biztosította 
számukra az országon való biztonságos át-
haladást. A Szentföldre ill. Rómába igyekvő 
magyar zarándokok számára pedig ven-
dégházakat építtetett Konstantinápolyban, 
Jeruzsálemben, Ravennában, Rómában. 
Gellért velencei szerzetes, a későbbi püs-
pök, aki szintén zarándokként érkezett az 
országba, a pécsváradi monostorban tar-
totta első igehirdetését. Ezt követően mu-
tatták be a királynak, aki itt marasztalta, és 
őt választotta fia nevelőjéül is. 

Míg az államalapításig külföldi pénzeket, 
de leginkább állatpénzt (tinót) használtak, 
ekkortól már magyar pénzeket is vertek, a 
fő forgalmi pénz az ezüstdénár lett. Átala-
kította a magyar birtokrendszert, amely ad-

dig vérségi kötelékeken nyugvó földközösségként működött. 
A földek nagy része királyi birtok lett, amelyekből adományo-
kat és ezen felül tisztségeket (ispánságokat) juttatott híveinek. 
Ezzel magához tudta kapcsolni őket, mert a tisztségeket épp 
ilyen könnyen el is lehetett veszíteni, így kialakult egy moder-
nebb, területi alapon megszervezett rendszer.

István egész uralkodását az ország belső egységének a meg-
teremtése, illetve a kereszténység elterjesztése jellemezte. Eb-
ből kifolyólag külpolitikájában alapvetően békére törekedett 
szomszédaival, Gizellával kötött házassága is ezt a célt szolgál-
ta, és II. Szent Henrik uralkodása alatt ez a dinasztikus kap-
csolat biztosította is a békét a Német-Római Birodalommal. A 
korszak másik nagyhatalmával, a Bizánci Birodalommal is bé-
kés kapcsolatokra törekedett, ezt támasztja alá, hogy részt vett 
bizánci szövetségben a bolgárok elleni hadjáratban. Lengyel-
német-besenyő szövetségben egy kisebb létszámú magyar se-
reg részt vett a lengyel-orosz háborúban Kijev ostrománál. II. 
Szent Henrik halála után a Német-Római Birodalommal ide-
iglenesen megromlott a viszony, 1029 környékén a német és 
főleg bajor csapatok többször fosztogatták a Fischa és a Lajta 
közét, amire válaszul a magyar csapatok is a bajor területekre 
való betörésekkel reagáltak. Erre való hivatkozással II. Kon-
rád Német-Római császár 1030-ban megtámadta Magyaror-
szágot, azonban István a felperzselt föld taktikáját alkalmazva 
kiéheztette az ellenséget, majd Bécsnél be is kerítette a vissza-
vonuló német sereget. 

Szent László király kezdeményezésére 1083. augusztus 
19-én szentté avatták, majd augusztus 20-án emelték oltár-
ra Budán szent ereklyéit; ezzel ő lett az első magyar szent és 
egyben első apostoli szent király. Koronázása milleniumán a 
2000. évben Bartholomeosz konstantinápolyi ortodox pát-
riárka is szentté nyilvánította, így a nagy egyházszakadás 
(1054) óta ő az első, akit mind a katolikus, mind az ortodox 
hívők szentként tisztelnek.

Forrás: http://magyartortenelem.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=10619

szerkesztette: Bálint István János



„Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott.” (Arany János)

Szeretettel várjuk Alsónémedi minden lakosát a településünk fennállásának  
950. évfordulójára rendezett községi ünnepségünkre!
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MEGHÍVÓ

 JUBILEUMI ÜNNEPI PROGRAMHÉT 
- 2017. augusztus 13-20. 

Díszvendég: Főtiszteletű Tőkés László püspök, EP képviselő, Eminenciás 
Főtisztelendő Dr. Beer Miklós a Váci Egyházmegye püspöke, Szabó Ist-
ván, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke 

Vendégeink: Nagyajta (Székelyföld), Colletorto (Olaszország.), Demír 
Capija (Macedónia), Pelplin (Lengyelország) és Xgħajra (Málta) képviselői

Augusztus 13. vasárnap

10.00 óra - Ünnepi Hálaadó Szentmise Eminenciás Főtisztelendő Dr. Beer 
Miklós a Váci Egyházmegye püspöke részvételével, a Református Gyüle-
kezeti Kórus és a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Vegyeskar 
közreműködésével a római katolikus templomban, ünnepi Istentisztelet 
a református templomban Főtiszteletű Tőkés László püspök, EP-képviselő 
részvételével.

11.00 óra – A római katolikus templomtól közös séta a felújított Halászy 
Károly Művelődési Házhoz.

11. 15 óra – Ünnepi műsor Alsónémedi 950. évi fennállásának tiszteletére.
Ünnepi beszédet mond: nt. Tőkés László püspök, EP képviselő. Közremű-
ködik: Magyarok Nagyasszonya Róm. Kat. Vegyeskar, Református Gyü-
lekezeti Kórus, Nagyajta testvérfalunk küldöttsége, Kiskunlacháza Fúvós-
zenekara, vezényel Breznyán István, Boróka Néptáncegyüttes, NYWYG 
Hagyományőrző Egyesület, Vatya Népe Hagyományőrző Egyesület, Szé-
chenyi István Általános Iskola tanulói, Napfény Mazsorett csoport, Fantá-
zia Művészeti Iskola növendékei

12.30 óra – A felújított Halászy Károly Művelődési Ház, Kiss Ernő Galéria 
ünnepélyes átadása, avató beszédet mond: Szabó István, a Pest Megyei 
Közgyűlés elnöke, Vincze József polgármester.

13.00 – 17.00 óra - A Kiss Ernő Galéria valamint a Halászy Károly Műve-
lődési Ház és Könyvtár közösségi tereiben nyílt kiállítások megtekintése.

14.00 óra – Jubileumi Ünnepi Képviselő-testületi Ülés  

20.00 óra – Államalapító címmel zenés színpadi játék az István a király c. 
rockopera zenei anyagának felhasználásával. Szabadtéri előadás a Nagy-
gödörben, helyi és vendégelőadók közreműködésével.

�
Kiállítások a Halászy Károly Művelődési Házban augusztus 13-20.
Kiss Ernő életmű kiállítás
Hommage a’ Kiss Ernő – Kortárs művészeti kiállítás 
Dr. Lugosfalvy Ervin természetfotói
Csipkekiállítás – Turós Éva és a Nywyg Íjász és Hagyományőrző Egyesü-
let Galagonya Kézműves Köre

Alsónémedi Régi képeslapokon – Szegvári Tibor képeslap gyűjteménye
„Akkor és Most” fotópályázat díjnyertes munkái
„Lakóhelyem a 950 éves Alsónémedi” - Szivárvány Napköziotthonos Óvo-
da rajzpályázata

�
Augusztus 14-18. hétfő-péntek, Faluház
Kézműves hét - 10-14 óra
Hétfő – Fazekasság – vezeti. Juhász Borbála keramikus
Kedd – Csipkeverés – Turós Éva csipkekészítő és a Nywyg Íjász és     
   Hagyományőrző Egyesület Galagonya Kézműves Köre
Szerda – Fafaragás –Varga Zoltán fafaragó
Csütörtök – Nemezelés – Nagy Adél tanítónő vezetéseivel
Péntek – Bútorfestés – Barabás Mihály, a nagyajtai Kriza János Ált. Isk. ny. 
igazgatója, Nagy Adél tanítónő, 14 órától kiállítás a Kézműves hét munkáiból.

�
Augusztus 19. szombat, Öreg-tó 
10.00-17.00 óra – Íjászfesztivál - íjásztalálkozó és íjászverseny a Nywyg és 
a Galagonya Kör szervezésében
18.00 óra –Lovasíjász című film vetítése a Halászy Károly Művelődési 
Házban

�
Augusztus 20. vasárnap, 9 óra Római Katolikus Templom,  
10 óra Református templom
Ünnepzáró Szentmise és Istentisztelet a római katolikus és a református 
templomban
A nagyajtai Gazdag Miklós Daloskör, Magyarok Nagyasszony Római Ka-
tolikus Vegyeskar és a Református Gyülekezeti Kórus közreműködésével

17.00 óra, vasárnap – Szent István tér
Községi Ünnep - Szent István és az Államalapítás Napja
Ünnepi beszédet mond: Vincze József polgármester
Ünnepi műsor: Gazdag Miklós Polgári Daloskör, Nagyajta testvérfalunk 
küldöttsége
Az ünnepségre érkezik Ócsa város kerékpáros delegációja köszönteni  
a 950. éves Alsónémedit, majd Alsónémedi biciklisek csatlakozásával foly-
tatják a Szent István napi kerékpártúrájukat.

További információk a Halászy Károly Művelődési Ház elérhetőségein  
illetve Alsónémedi Nagyközség honlapján: http://www.alsonemedi.hu/

                
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

Kérjük, értesítse a falunkból elszármazott rokonait és ismerőseit,  
és hívja haza erre az ünnepi alkalomra!
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2017. október 7. Szüreti Felvonulás és Bál
Várjuk táncosok, fogatosok, csikósok jelentkezését Szarka Ágnes 

óvónőnél (06/20-430-4024) illetve a Művelődési Ház elérhetőségein. 

Alsónémedi Falunapok  /2017. szeptember - október/

Szeptember 17. – vasárnap

Búcsú – helyszín: Nagygödör
Várjuk kézművesek, vásárosok jelentkezését
a  Művelődési Ház és az Önkormányzat elérhetőségein. 

Szeptember 23. – szombat 

PÖRKÖLT FESZTIVÁL
Helyszín: Faluház és környéke

Várjuk szeretettel a főzőcsapatokat! 
Jelentkezni lehet: Szántó Erzsébet: 06/20-426-4153; 
Művelődési Házban: 06/29-337-198; 06/70-771-2692

10 -12 óra – Gyermekprogramok, Alsónémedi Hagyományőrző 
Gyermekcsoport, Nyugdíjas Klub, Helyi tánccsoportok bemuta-
tója az Aulában

14 óra - Máté Péter Emlékkoncert az Aulában
Sztárvendégek: Szulák Andrea, Bebe, Kökény Attila
Közreműködik: Molnár György harmonikaművész és 
zenekara

20 - 24 óra - Utcabál – zenél: Varga Band

21 óra - Lézershow


