
Meghívó Márton napi foglalatosságokra 
 

9:30 Ünnepi Szentmise 
 a templom építtetőjéről megemlékezés 

 
13:30   Festmény kiállítás és vásár megnyitója 

 
14:00    Márton napi mulatság 

 
Fájdalomtól kevéssé megtört szívvel tudatjuk minden kedves 
baráttal, ismerőssel, a már nálunk egyszer volt, és egyszer 
sem volt régi és új vendéggel, hogy közeledvén napja, 
hamarosan megüljük a Márton napi libaáldozatok torát, és 
az Újborok Ünnepét! Az ám! Szomorú nap virrad a libák 
nemzetségére Szent Márton neve napja táján….De ami 
bizton szomorúság egynek, az vígasság lehet másnak! 
 

Vígasság mindazoknak, akik úgy döntenek, 
velünk kívánják a szomorú sorsú libák torát az Ó- és 
Újborok Ünnepével vidáman megülni, ezzel is eléje menni a 
népi babonáknak. 
Hogy állunk föl ne kopjon, és gigánk szomjas ne maradjon, spájz és pince tele legyen a jövő 
esztendőben is, kérdezzük: Múlhat-é az babonán?! 
 
Mi, akik el kívánjuk mondani, hogy már most jó előre mindent megteszünk a jövő esztendei 
bőség kedvéért, gyűljünk össze az Úr 2007. éve november havának 11.napján vasárnap 
délutánján, 14 órától 
 

Márton napi libatorra, borkóstolóra a Közösségi Házba. 
 
Ezen alkalomból, az jó magyar szokás szerint, örvendeztessük magunkat finom liba étellel, 
tüzes pálinkával, zamatos borokkal! 
 
Az éteknek ára 500 fonintban van meghatározva. 
 
Üdvözlettel a viszontlátásig: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szent Márton története  
 
A későbbi tours-i püspök, Márton Kr.u. 316-ban látta meg a napvilágot. A Pannónia-i 
Savariában, azaz a mai Szombathelyen született, egy római katona gyermekeként. Maga is 
zsoldos katona lett. Egy alkalommal didergő koldust látott az út szélén, aki rongyaival a testét is 
alig tudta befedni. Amikor ránézett, a koldus vonásaiban Jézus Krisztust vélte felismerni. 
Ekkor kardjával kettévágta a köpenyét és betakarta a koldust. 
 

A mai kor embere rögtön az kérdezi: és miért nem takarta rá az egészet, hiszen Jézus 
Krisztust látta benne? Vagy még azt is mondhatnánk, hogy akár fel is öltöztethette volna tetőtől 
talpig. Valóban, hiszen ő volt ott abban a pillanatban a hatalom – a Római Birodalom 
megtestesítője. Sajnos keveset tudunk az akkori kor szelleméről. Lehet, hogy adhatott volna 
többet, de lehet, hogy el is vehetett volna mindent. Vagyis éppen meg is ölhette volna azt a koldust, 
mert az útjában volt. Mint tudjuk a megszálló hatalma korlátlan, de maradjunk ennél az esetnél. 
Tehát miért vágta ketté azt a bizonyos katonai köpenyt? Mert a fele volt csak az övé! A katona 
felszerelését fele részben állta a hadsereg a másik felét meg a zsoldos saját maga. 
Ez esetben Márton mind odaadta ami az övé volt. 

Nyugat-Dunántúl két fontos központja, ahol mind a mai napig hűen ápolják Szent 
Márton emlékét, Pannonhalma és Szombathely. A Szent Márton-hegyen emelkedő Pannonhalmi 
Bencés Főapátság impozáns épületegyüttese 1996. óta a világörökség részét képezi. 
          EJ 
Dunántúli gyermekének: 
 
Szent Mártonnak ünnepén, 
Égő gyertyát viszek én, 
Világítson mindenhol nekünk 
Ahol járunk, ahol megyünk.  
 
Zsoldos volt Ő, katona 
Így lett Isten bajnoka, 
Ketté vágta díszes köpenyét, 
Betakarta koldusnak testét. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

November 11– 25. 
Festmény kiállítás és vásár 

Zömében az erdélyi művészek munkáiból. 
A kiállítás megnyitója: nov. 11., 13.30 

megnyitja: dr. Böhmer Péter polgármester 
Közösségi Ház 

 
Ajándékozza meg szeretteit karácsonyra festménnyel! 

 


