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Ünnepi melléklet államalapító királyunk ünnepe alkalmából

Szent István királyunk napja az egyik
legrégibb magyar ünnep, a keresztény magyar államalapítás, a
magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja és az új
kenyér ünnepe.
Az eltelt ezer év alatt a magyarság kialakította a maga
összetéveszthetetlenül egyéni kultúráját, amely egyszersmind elválaszthatatlan része az európai nemzetek sokszínű kultúrközösségének. Magyarország függetlensége,
biztonsága, jóléte az az alap, amelyben mindenki egyetért,
és amely mindenkinek alapvető érdeke.
Meggyőződésem, hogy Magyarország, a Kormány és a
magyar emberek által vallott értékek ma is megfelelnek a
Szent Istváni gondolatoknak. Ma sem törekszünk másra,
minthogy Európához csatlakozva, de a magunk értékeit is
követve, váljunk szabad, független és gyarapodó nemzetté,
ezért nem mondhatunk le arról, hogy jogainkat és
érdekeinket továbbra is következetesen képviseljük.
Szent István hagyatéka most is cselekvésre sarkall, mert nem elég büszkének
lennünk elődeinkre, s nem elég fejet hajtanunk teljesítményük előtt, hanem a mai
kor embereinek tetteire is szükség van.
Ezekhez a bátor tettekhez kívánok mindenkinek jó munkát, jó egészséget,
kitartást és erős hitet!

Tállai András
országgyűlési képviselő
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Tisztelt
Ünneplő
Közönség!
A magyarság történelmében az államalapítás a legmeghatározóbb esemény és sorsfordító időszak, amely a fennmaradásunkat és az államiságunkat biztosító lépés volt.
Szent István a keresztény hit alapjaira építkezve tudott stabil, erős nyugati
mintájú államot alapítani.
Államalapító királyunk azért munkálkodott, vállalva a nehézségeket, hogy
Magyarország a korabeli Európában függetlenségét megőrizve fennmaradjon.
„Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem
ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak,
hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll.
Az engedetlenség valójában pestis az egész királyságban.” – figyelmeztette fiát
szent királyunk.
De nemcsak fiát, Imre herceget figyelmeztette Szent István királyunk
iránymutatásával, hanem mindnyájunkat, hogy kövessük ezer éve megfogalmazott, örök érvényű intelmeit.
Nekünk sem szabad letérnünk a kijelölt útról, nem szabad elvágni keresztény
gyökereinket, meg kell őrizni hagyományainkat, a ránk hagyott örökséget és
értékeket.
Csak így, ennek az örökségnek a birtokában tudunk olyan országot, olyan
várost építeni, ahol jó felnőni, ahol jó élni, ahol mindenki biztonságos otthonra
lelhet.
Augusztus 20-a a magyarság „legősibb nemzeti ünnepe”. Ezen a napon
államalapításunkat, Szent István királyunkat és az életet jelentő „új kenyeret” is
ünnepeljük, amely az életet is megtestesíti, és az élet táplálója is egyben. Ez a nap a
teremtő erő, az élet ereje és az élet örök körforgásának a szimbóluma, jelképe és
ünnepe is egyben.
Államunk ünnepén kívánok Önöknek békét, bőséget, hitben és szeretetben
megélt szép jövőt!
Tóth Balázs polgármester
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KÖSZÖNŐLEVÉL
Gönczi Róbert részére
Kedves Róbert!
Nyékládháza városvezetése és lakossága nevében szól
Önnek a köszönet levele. Szavak, amelyekre odaadó munkája, különleges, egy kisváros közösségét, hangulatát és
arculatát, megítélését is formáló alkotásai adtak okot.
Szavak szívből, lélekből, Nyékládházáról…
Évtizedek, évszázadok emlékeznek majd ezekre a napokra, amikor felavattuk Nyékládháza első köztéri szobrát
Szent István ünnepén, 2015-ben. Ugyanígy emlékezteti a
jövő generációit a magyar nemzet erejére, összefogására a
2012-ben felavatott '56-os emlékmű. A Nyék települések
összetartozását a 2014-ben átadott zászlópark hirdeti városunk északi kapujában.
Nyékládháza különleges köztéri emlékművei ezek – mindegyik az Ön keze munkája.
Szülővárosának adományozott alkotásai közösségünk és környezetünk számára is értéket
teremtenek, példát mutatnak és hálára sarkallnak.
Városunk lakói és vezetése nevében tisztelettel köszönöm ezt Önnek.
Urbán Sándorné polgármester
Nyékládháza, 2015. augusztus 20.

A Szent László-domborműről az
alkotó, Gönczi Róbert szavaival:
„… Stílusában a Szent István-szobor mintáit követi, de kissé
átdolgozva. A domborműben szerettük volna megjeleníteni a Szent
Lászlóval kapcsolatos legendákat és jelképeket.
A dombormű teljes alakos emberábrázolás, melyben a központi
részen a hatalom jelképei lesznek. A jogar, ami megegyezik a
Szent Istvánéval, a nyitott korona, amely a Szent László hermán
jelenik meg, és jelenleg a győri székesegyházban található.
Valamint a köpönyegcsaton megjelenő, úgynevezett Salamoncsomó, amely eredetileg a magyar jogar végét díszíti, és bajelhárító
és mágikus gonosz szellemeket távol tartó szerepet tulajdonítottak.
Ezeket a jelképeket a Szent István szobron is megjelenítettem, és
ezekkel kívánok párhuzamot vonni a két király között. Hiszen Ő
folytatta az István által elkezdett munkát…”
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