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Csallóköz

Tudósítás

Méltó hely Szent Istvánnak
Koncertismétlés Somorján
NÉMETÓVÁR (Bad DeutschAltenburg) – Az osztrák községben
május 21-én az államalapító,
Szent István mellszobrát
szentelték fel a templom melletti
parkban. Az ünnepség megnyitója
a Boldogságos Szűz Mária római
katolikus templomban kezdődött,
ahol dr. Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek mutatott be
szentmisét királyunk tiszteletére.

dották meg. A szervező „Europa”Club elnöke, dr. Smuk András mondott köszöntőt, őt követte a helyi
polgármester, valamint Perényi János rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet beszéde, aki kiemelte,
hogy ez egy csodálatos jelkép, mely
egy újabb adalék a közös történelemhez. A szobor alkotóját, Hunyadi Lászlót az elnök bemutatta és köszöntötte. „Szent István szobra egy

A komáromi Concordia Vegyeskar

Az ünnepi szentmisén balról: Hans Wallowitsch, Smuk András, Perényi János
és Csáky Pál

A bécsi „Europa”-Club által szervezett eseményre a környező országokból érkeztek vendégek. A szentmisét követően sor került a szobor
leleplezésére, ahol közreműködött
Stubendek Isván vezénylésével a
Concordia Vegyeskar és Víg Margit
hegedűművész. Díszőrséget a győri vitézi rend tagjai álltak. Az ünnepélyes leleplezésen a helyi polgármester, Hans Wallowitsch, Csáky
Pál, az Európai Parlament képviselője és a Sopron városát képviselő
Brummer Krisztián vettek részt.
A szobrot dr. Bábel Balázs érsek
szentelte fel és Pavel Bálint helyi
plébános, valamint Karvanszky
Mónika bécsi református lelkész ál-

nagyon fontos jelkép az ausztriai
magyarok számára, hiszen itt, Németóváron a Mária templomnál találkoznak minden évben a felvidéki, a magyarországi és az ausztriai
magyarok már 2004 óta. Most már
Szent István királyra is emlékezünk. Az, hogy idén sikerült felállítani ezt a szobrot, az is jelképes,
hiszen ebben az évben ünnepeljük
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját. Mindenkit szeretettel várunk a novembert 12-én, szombaton zajló »hármashatár-találkozóra«” – mondta
Smuk András.
A leleplezés után a templomban
ünnepélyes koncert következett.

A büszke karnagy. A kemény próbák után, fantasztikus egységben kápráztatta el a
közönségét a Nemzetközi Dunafilharmónia és a somorjai Harmonia Classica

Wolfgang Danzmayr vezetésével
a Nemzetközi Dunafilharmónia
és a somorjai Harmonia Classica
művészeinek közös előadásában
A. Jurth, F. Mendelssohn-Bartholdy,
L. Weiner, valamint G. Veleba művei csendültek fel. Az egyes darabokban a következű művészek működtek közre: Varga Gábor és Ulrich Manafi klarinét, Gunda Veleba

fuvola, valamint Domsitz Erika
zongorán.
A koncertet a Nemzetközi Dunafilharmónia és a somorjai Harmonia Classica művészeinek előadásában június 18-án, 18.30 órai kezdettel a Somorjai Németh-Samorínsky
István Művészeti Alapiskola dísztermében megismétlik, mindenkit
szeretettel várnak.
(ma)

Hunyadi László és Smuk András

Koszorúzás után

Németóvár: „Történelmi tény, hogy ez a térség 1031–1042 között a magyar királyság része, illetve II. Heinrich német császár a Lajta és Fischa
folyókig elterülő területeket kénytelen volt sógorának, Szent Istvánnak
átengedni. Ezt a tényt igazolják a temetőben feltárt magyar sírok is. Tehát az a terület is, ahol ma a templom áll, alapításakor Szent István birtoka volt. Szent István a templomnak kegyképet (valószínűleg bizánci eredetű ikont) ajándékozott, amely évszázadokon keresztül a templom oltárképe volt. A templomnak vannak még magyar vonatkozásai is. A baloldali mellékoltárt gróf Koháry István adományozta a templomnak
1726-ban. A kép a koronát felajánló Szent Istvánt és Imre herceget ábrázolja. A bejárat melletti (baloldali) ablakmozaik is Szt. Istvánt ábrázolja, a koronával és magyar nyelvű felirattal. A második világháborúban tönkrement ablakokat a Bécsben élő festőművész Deéd Ferenc tervei szerint restaurálták 1959-ben. A temetőben található román kori körtemplom, illetve csontház a templom hasonló korú részével lehet egyidős.
A temetőben található még az ausztriai magyarok, a Bécsi Magyar Egyesület (időközben megszűnt) által 1959-ben emelt sírja”.
(Forrás: az osztrák kancellária hivatal által 2000-ben kiadott szakkönyvéből)

