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Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:  
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik (a Posta illetve  

a katolikus templom közötti úton közelíthető meg).
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:  1/301-6969 (vonalas 

telefonról ezt a számot érdemes hívni) és a 104 (mobiltelefonról  
ez a szám javasolt).  Tel.: 29/378-651 Mobil: 30/948-1472

MEZŐŐRSÉG  06-30-508-6827; POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658 
RENDŐRSÉG 107, 112; KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ:

Bodó Zoltán 06-30-503-6739;  
TELEPÜLÉSŐR: Dernóczi Zoltán 06-70-607-9601

KÖRZETI MEGBÍZOTT:  Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22

Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény  
esetén azonnal  hívják a megfelelő telefonszámot!

MUNKAREND VÁLTOZÁS 
2014. július 01-jén (kedd) Köztisztviselők Napja lesz, így a Polgármesteri Hivatal zárva tart! Megértésüket köszönjük!                                                                
                   Polgármesteri Hivatal

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NAP VÁLTOZÁS 
2014. július 01-jén (kedd) a hulladékszállítással kapcsolatos ügyfélszolgálati nap elmarad, helyette 2014. július 02-án (szer-
dán) lesz a Könyvtárban ügyfélfogadás! A változás csak ezt a napot érinti, a továbbiakban is a keddi napokon 16-18 óra 
között várom az ügyfeleket! Megértésüket köszönöm!           Győrvári István Lászlóné

Egy régi nyár Alsónémedin

„Pipacslik a búzatenger út menti szegélye,
 kalász sárgul szerelemben. Kenyerünk reménye.”

Az Alsónémedire vezető út az Árpád u. felől fényképezve.
A címlapfotót Czeróczki Sándorné készítette, aki e felvétellel kíván  
Alsónémedi minden lakójának szép nyári napokat és jó egészséget.

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:   8-12 és 13-17:30 óráig
Szerda:  8-12 és 13-16 óráig
Péntek:  8-12 óráig
Telefon:  337-101, 337-362
E-mail:  alsonemedi@upcmail.hu       
  alsonemedi@alsonemedi.hu
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Választások – 2014. Országos eredmények
Országgyűlési Választás  

Helyi választási eredmények
Országgyűlési Választások

Európai Parlamenti Választás

A listát állító párt(ok) neve Mandátumok
száma aránya (%)

FIDESZ-KDNP 12 57.14 %
JOBBIK 3 14.29 %
MSZP 2 9.52 %
DEMOKRATIKUS 
KOALÍCIÓ 2 9.52 %

EGYÜTT-PM 1 4.76 %
LMP 1 4.76 %
Összesen 21  100,00  %

Az Európai Parlament magyar képviselő helyeinek száma: 21

EGYÉNI
Szavazókör száma Összesen

1. 2. 3. 4. 5.
Névjegyzékben szereplő választópol-
gárok száma

738 760 781 729 961 3969

Szavazóként megjelent 478 430 450 490 589 2437
 64,7% 56,5% 57,6% 67,2% 61,2% 61,40%
Urnában lévő szavazólapok száma 478 430 450 489 589 2436
Érvénytelen 2 2 2 5 3 14
Érvényes 476 428 448 484 586 2422
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Európai Parlamenti választások

Névjegyzékben lévő választópolgárok száma        4 005    
Szavazóként megjelent választópolgárok száma        1 013   25,29%
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma        1 012    
Érvényes szavazólapok száma         1 005    
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma               7    
  

A szavazatok száma listánként
  
Magyar Szocialista Párt        62     6,17%
Seres Mária Szövetségesei          2     0,20%
FIDESZ-KDNP             578     57,51%
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt     3     0,30%
Jobbik Magyarországért Mozgalom   178     17,71%
Lehet Más a Politika              40     3,98%
Együtt-PM Párt               62     6,17%
Demokratikus Koalíció              80     7,96%

Alsónémedin – az országgyűlési képviselők 2014. évi választásá-
hoz hasonlóan - rendben lezajlott a 2014. május 25-i Európai Par-
lament tagjainak választása is.
A településünkön a választók kisebb hányadban járultak urnához, 
mint az országos átlag.
Az országos részvételi arány 28,92% volt. 
Alsónémedin a választásra jogosultak száma: 4005 fő, szavazóként 
megjelentek száma: 1013 fő          
Helyben a megjelenés aránya: 25,29%.

A helyi választási iroda vezetőjeként ezúton is szeretném meg-
köszönni a Szavazatszámláló Bizottságok választott és a pártok 
által delegált tagjainak, de nem utolsó sorban a helyi választá-
si iroda munkatársainak a közös munkát. A csapatmunkának 
köszönhetően jó hangulatban, problémamentesen sikerült 
lebonyolítani úgy Magyarország, mint az Európai Parlament 
tagjainak választását.

Köszönjük a választóknak, a szavazásokon résztvevőknek, hogy 
mindehhez hozzájárultak.

Dr. Percze Tünde jegyző

Pánczél Károly
277 238 246 251 278 1290
58,19% 55,61% 54,91% 51,86% 47,44% 53,26%

Bódiné Berényi Ágnes
0 0 2 0 0 2
0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,08%

Zábrácki László
79 95 93 93 129 489
16,60% 22,20% 20,76% 19,21% 22,01% 20,19%

Zsigár József
0 0 0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rapcsák Győző
0 0 0 1 0 1
0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,00% 0,04%

Dankó Géza
2 2 2 5 2 13
0,42% 0,47% 0,45% 1,03% 0,34% 0,54%

Lakos Veronika
4 5 3 2 0 14
0,84% 1,17% 0,67% 0,41% 0,00% 0,58%

Zagyva Gabriella
18 19 23 24 49 133
3,78% 4,44% 5,13% 4,96% 8,36% 5,49%

Orosz István Gábor
4 1 0 1 6 12
0,84% 0,23% 0,00% 0,21% 1,02% 0,50%

Marján Péter György
2 1 1 0 1 5
0,42% 0,23% 0,22% 0,00% 0,17% 0,21%

Szentes János
1 0 2 1 0 4
0,21% 0,00% 0,45% 0,21% 0,00% 0,17%

Székely Orsolya
2 3 2 1 0 8
0,42% 0,70% 0,45% 0,21% 0,00% 0,33%

Kreisz Katalin Erzsébet
0 5 3 1 1 10
0,00% 1,17% 0,67% 0,21% 0,17% 0,41%

Dr. Bakó Krisztina
87 59 71 104 120 441
18,28% 13,79% 15,85% 21,49% 20,48% 18,21%
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Tisztelt Antal Úr!

Le kívánom szögezni: nem ragadtam volna tollat, ha az Ön 
nevével fémjelzett, Egészségház építésének ügyével foglalkozó, 
település polgáraihoz eljuttatott levél tisztán szakmai megálla-
pításokat tartalmaz és nem  személyeskedő hangvételben fogal-
maz meg  fél- és téves információkat!
Való igaz, hogy az egészségház megépítése és használatba vétele 
nagyon fontos a település életében, hiszen egy helyre kerül az 
egészségügyi ellátó rendszer, ahol európai szintű körülmények 
között végezhetik orvosaink, védőnőink  gyógyító és egészség-
megőrző munkájukat.
Ön az alábbiakat írta:

„Az elmúlt években többször találkoztam Polgármester úr-
ral …”
Való igaz,  többször járt nálam a 2010-es választások óta, mely 
alkalmak során azt kérte tőlem, hogy alkalmazzam építészként 
az önkormányzatnál, illetve ha lesz tervezési feladat, akkor az-
zal Önt bízzam meg.  Ezeken a beszélgetéseken kioktató stílus-
ban, agresszív módon próbálta saját érdekeit érvényesíteni, ami 
számomra sem most, sem a jövőben nem elfogadható. Ennek 
ellenére a tejüzem bontási tervének elkészítésére Öntől is kért 
az önkormányzat árajánlatot, de mivel ajánlata több mint négy-
szerese volt a legkedvezőbb ajánlatnak, így értelemszerűen nem 
önnel kötöttünk szerződést.

„Hűen tükrözi kiváló mezőgazdász polgármesterünk személyi-
ségét…” 
Tisztelt Antal Úr! Olyan, hogy mezőgazdász polgármester nem 
létezik. Lehet beszélni Alsónémedi polgármesteréről, a telepü-
lés, a falu, a nagyközség polgármesteréről. Ha viszont a múltbé-
li foglalkozásomra kívánt utalni, akkor való igaz, hogy két dip-
lomával beálltam földművesnek, a szó napi használata szerint: 
parasztnak, ami nálam a foglalkozást jelentette.
Alsónémedin nem kellett és remélhetőleg soha nem kell az itt 
élők földműves múltját vagy jelenét szégyellni,  én sem teszem, 
ellenkezőleg: büszke vagyok rá!

„Utána jártam az eddig történteknek.”     
Ha Ön utána jár a dolgoknak, akkor nem állít valótlan ténye-
ket és nem ferdíti el azokat és diplomás emberként nem állítja, 
hogy a képviselő-testületnek nincs jogi és erkölcsi  alapja ön-

kormányzati ügyekben döntést hozni, de bizonyára nem olvas-
ta még az önkormányzati törvényt és nincs tisztában a képvise-
leti demokrácia fogalmával.
Nem állít olyat, hogy a képviselő-testület jogellenesen rendeli 
el a zárt ülést abban az esetben, amikor az ingatlanhasznosí-
tási pályázatra meghívott tervezőirodák nem járulnak hozzá a 
térítésmentesen elkészített pályamunka, mint szellemi termék 
nyílt ülésen való tárgyalásához és még sorolhatnám …

Az egészségház építésével kapcsolatos döntéseket minden 
esetben a képviselő-testület hozta meg a főépítész,  az orvos 
technológus, a szakhatóságok és valamennyi érintett egészség-
ügyi dolgozó, egészségügyi szolgálat  véleményét, elvárásait, 
igényeit figyelembe véve a funkció meghatározásától a terv el-
készítéséig.

Természetesen nincs két ember, akinek teljesen megegyezne 
az ízlése. Van akinek az egyszerűség és van akinek a Bánffyhu-
nyadon épülő pagodák tetszenek. 

Abban viszont biztos vagyok, hogy a tervezés alatt álló épü-
letkomplexum minden olyan szakmai elvárásnak megfelel, 
amelyet az érintett szakemberek – és nem az ámokfutó polgár-
mester – megfogalmazott!

Tisztelt Antal Úr!
Joga van szórólapozni, joga van véleményt formálni, de ah-

hoz sem jogi, sem erkölcsi alapja nincs, hogy saját önös érdekei 
vagy sérelmei miatt felhasználja a laikus emberek hiszékeny-
ségét és az egészség, mint lételem fontosságára való hivatko-
zással leállítson vagy éppen meghiúsítson egy önkormányzati 
beruházást.

Amint elkészül az egészségház  környezetének parkosítási 
terve is, úgy egy  tervbemutató keretében részletes tájékoztatást 
adunk minden érdeklődőnek úgy megjelenésében, mint funk-
ciójában az elkövetkező időszak legnagyobb beruházásáról. 

Kérem a majdani használókat, igénybevevőket és a majd ott 
dolgozókat, hogy véleményüket ne egy szórólap állításai, ha-
nem a jelzett tájékoztatás után alakítsák ki.

Tisztelettel: 
Vincze József
polgármester

időpont szabadságon van helyettesít

június 25 - 27. dr. Papp Zsolt  dr. Tholt Mária

július 7 - 11. dr. Szlivka Gabriella dr. Tholt Mária

július 21 - aug.1. dr. Szlivka Gabriella dr. Tholt Mária

augusztus 4-8 dr.Tholt Mária dr.Papp Zsolt

augusztus 11-29. dr. Papp Zsolt dr.Tholt Mária

szeptember 1-5. dr. Szlivka Gabriella dr. Tholt Mária

szeptember 8-26. dr. Tholt Mária dr. Papp Zsolt

Egy nyílt levél margójára

A HÁZI ORVOSOK NYÁRI SZABADSÁGOLÁSA
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A Vertikál Nonprofit Zrt. - mint közszolgáltató – al-
vállalkozójaként a Kunépszolg Kft. júniustól Alsónéme-
din is elindítja a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést 
üveg és bizonyos műanyag csomagolási hulladékokra, 
alu italos dobozokra és papírra.

A gyűjtés alkalmával az öblös üveget egy alkalommal, 
a többi frakciót havi rendszerességgel fogják elszállítani.

Lakossági, házhoz menő üveges gyűjtés időpontja: 
2014. június 20.

Házhoz menő szelektív gyűjtés havi rendszerességgel: 
2014. 06.27., 07.25., 08.29., 09.26., 10.31., 11.28., 12.19. 

Az üveggyűjtés alkalmával kérjük, hogy csak öblös 
üveg kerüljön kihelyezésre, ép állapotban, bármilyen 
átlátszó zsákban, szatyorban. Sík üveget, üvegcserepet 
és tört üveget nem áll módunkban elszállítani!

 
A havi rendszerességű szelektív hulladékgyűjtés gyakor-
lata: bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a PET 
palack, mosószeres flakon, műanyag zacskók, fóliák, 
alu italos doboz, társított italkarton. Kérjük, hogy a 
PET palackokat, italos dobozokat tömörítsék, tapossák 
laposra és akár kupakkal, akár kupak nélkül tegyék a 
zsákba. 

Margarinos doboz, tejfölös doboz, konzerves do-
boz, hungarocell, nagydarabos műanyag hulladék 
nem helyezhető ki!

A papírt kötegelve kell az ingatlan elé kihelyezni.
 

A gyűjtés alkalmával nem átlátszó zsákokat, kommunális 
hulladékkal szennyezett zsákokat, valamint élelmiszerrel 
szennyezett csomagolóanyagokat nem szállítunk el!!! 

Minden esetben kérjük a lakosságot, hogy a kihelyezés 
az adott gyűjtési nap reggel 6 óráig történjen meg.

Vertikál Nonprofit Zrt.

Az Önkormányzat az első gyűjtési nap előtt minden 
háztartásnak biztosít 1 db 110 literes átlátszó szemetes 
zsákot. Kérjük, hogy a későbbi szállításokhoz ehhez a 
zsákhoz hasonló - átlátszó - zsákokat, nejlonzacskókat 
szerezzenek be, mivel a közszolgáltató a nem átlátszó 
zsákokat nem fogja elszállítani!

A zsákok beszerzése a lakosok feladata és költsége, 
1 db 110 literes zsák kb. 30 Ft-ba kerül, de bármilyen 
méretű zsák, szatyor használható, csupán az átlátszóság 
a lényeg.

A közszolgáltató szintén vállalta az óvodában és az 
iskolában a papírgyűjtések lebonyolítását, a befolyó ösz-
szeggel az óvodát, az iskolát, vagy annak alapítványát 
támogathatják.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy működjenek közre 
a szelektív hulladékgyűjtésben, fokozottan figyeljenek 
arra, hogy csak a gyűjthető csomagolási hulladékok ke-
rüljenek a zsákokba, a közszolgáltató által kért módon.

Az önkormányzat a jövőben is meg kívánja szervezni 
a veszélyes és az elektronikai hulladékok gyűjtését is. A 
szerves hulladékok szelektív gyűjtésére és komposztálá-
sára pedig bíztatnánk mindenkit, hiszen ezzel nem csak 
drasztikusan csökkenthetjük a lerakóra kerülő szemét 
mennyiségét, de értékes komposztot is előállíthatunk.

Polgármesteri Hivatal

 Ismét indul a lakossági szelektív gyűjtés!

A nyári nyitva tartás rendje:
Az óvoda nyitva tart összevonással a Szent I. téri épületben:

2014. június 16., /hétfő/ – 2014. július 25., /péntek/

Nyári szünet ideje: /4 hét/
2014. július 28.- 2014.augusztus 22.

Nyitás összevontan Szent I. téri épület: 2014. augusztus 25./hétfő/
Nyitás Rákóczi úti épület:

2014. szeptember 01. /hétfő/
                                                        Óvodavezető

   Tisztelt Szülők!
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2014. június

Amikor a híradásokban áradó folyókról, belvízről, villám ár-
vízről, szélviharról, vagy más természeti pusztításról hallunk, 
akkor bizonyára sokan gondolkozunk el azon, hogy vajon ho-
gyan is tudnánk segíteni. 
2012 márciusától Pest megyében már nagyon sokan tudják erre 
a választ. Most ők várják leendő társaikat.

Keressük azon 18. életévét betöltött Pest megyében lakó-, 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokat, 
akik kedvet éreznek az önkéntes munkához, szívesen tennének 
annak érdekében, hogy lakóhelyük környezete biztonságosab-
bá váljon, szívesen segítene a bajba jutott embertársain, szeret-
tein, és a barátain.

A 2013. júniusi dunai árvíz során az önkéntesek segíteni aka-
rása példaértékű volt az egész országban. Pest megyében külö-
nösen. Megindult egy új szemlélet. 

Pest megyében elsőként alakult meg a Pilis Mentőcsoport, 
mely a Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi rendeltetésű 
mentőszervezete. Mára már több mint 80 fővel több speciális 
szakterületet (vizi mentő, búvár, alpintechnika, különleges jár-
művek, mentőkutyák, légi felderítés, stb.) magába foglaló spe-
ciális mentőcsapat, mely 2012-ben a nemzeti minősítő rend-
szer keretein belül sikeres minősítő vizsgát is tett. A szervezet 
alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (tűzoltóság, 
mentőszolgálat, stb.) erői nem elegendőek a veszélyhelyzet fel-
számolásához, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntar-
táshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi. A men-
tőcsoportok igazodva a 2013. január 1-jétől bevezetett közigaz-
gatási struktúrához, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 
szakmai irányításával, elsősorban saját járásuk területén belül 
alkalmazhatók, szükség esetén a szomszédos járásokban, de ve-
szélyhelyzetben az ország bármely részén bevethetőek.
2013-as évben a Katasztrófavédelem az önkéntesség irányába 
indult el, célja a lakosság bevonása a katasztrófa elhárításba. A 
beavatkozás még hatékonyabbá tételére megkezdődtek a járási 

mentőcsoportok megalakulása. A járási mentőcsoportok, olyan 
valamennyi járásban megalakult önkéntesekből álló csoportok, 
akik vállalják, hogy a területükön bekövetkezett káresemények, 
katasztrófák esetén, önkéntesen segítséget nyújtanak a kárfel-
számolásban, beavatkozásban. 

2014.év feladatául tűztük ki, hogy e mentőcsoportok meglévő 
létszámát bővítsük. Tekintettel arra, hogy önkéntesekből álló 
szerveződésről van szó, így bárki jelentkezését szívesen fogad-
juk, aki be szeretne kapcsolódni a saját településének védelmé-
ben, a helyi szintű káresemények felszámolásába. 
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lehetőséget ad 
önkénteseknek arra, hogy belépjenek a már megalakított járási 
mentőcsoportokba.

Katasztrófavédelmi Kirendeltségek e-mail címei:

Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség: 
cegled.kk@katved.gov.hu

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség:  
erd.kk@katved.gov.hu

Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség:  
godollo.kk@katved.gov.hu

Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség: 
monor.kk@katved.gov.hu

Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség:  
vac.kk@katved.gov.hu

A teljes Toborzó és a Nyilatkozat  letölthető településünk hon-
lapjáról: www.alsonemedi.hu

Toborzó

Köszöntő
A Köztisztviselők Napja és a Semmelweis Nap  

alkalmából tisztelettel köszöntöm községünk  
orvosait, gyógyszerészeit, valamennyi egészségügyi 
dolgozóját, köszöntöm a Polgármesteri Hivatal 

valamennyi munkatársát.  
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete nevében 

köszönöm áldozatkész munkájukat, s falunk  
lakosaiért való fáradozásukat. Adjon Isten  

erőt és egészséget nemes hivatásuk betöltéséhez.
                  Vincze József, polgármester 
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1290 nyarán a kunok megölték IV. (Kun) László magyar ki-
rályt. László fiú utód nélkül halt meg, mert a nápolyi király-
leánnyal, Erzsébettel kötött házassága gyermektelen maradt. 
A nyugati uralkodók úgy gondolták, kihalt az Árpád-ház. A 
nápolyi Anjouk próbálták megkaparintani a magyar koronát, 
szerintük ugyanis a magyar királyi család legközelebbi leszár-
mazottja (leányágon) Martell Károly volt. Jellemző, hogy – fik-
tív alapon – bejelentkezett a trónra Habsburg Rudolf, német-
római király is, aki a koronát azonban fiának, Albertnek szánta.  
(A Habsburgok orcátlansága már ekkor sem ismert határt.) Az 
uralkodók azonban tévedtek. A magyar főurak – joggal – a fér-
fiágon még élő III. Andrást, II. András Velencében nevelt fiát 
emelték a trónra.

III. András nagy lendülettel, tehetséggel és az Árpád ősök 
iránti tisztelettel látott ország szervező munkájához. E tevékeny-
ségében az erre az időszakra már megerősödött tartományurak 
vagy más néven kiskirályok nagymértékben hátráltatták. Tud-
nunk kell, hogy ezek a kiskirályok ekkora már jelentős önálló 
katonai erővel rendelkeztek. Így Észak- Nyugaton Csák Máté, 
Északon Aba Amádé, Nyugaton a Kőszegiek, az ország középső 
területein Borsa Kopasz, Délen a Szubicsok és a Babonicsok, 
míg Erdélyben Kán László volt az úr.
E főurak érdekeivel ellenkezett egy erős központi hatalommal 
bíró királyság, így nem csodálkozhatunk azon, hogy 1301 janu-
árjában Budán hirtelen meghalt III. András, az „utolsó arany-
ágacska” – valószínűleg megmérgezték.
A királyjelöltek közül elsőként (pápai segédlettel és támogatás-
sal) a 13 éves Károly Róbert, az időközben elhalálozott Martell 
Károly fia érkezett Magyarországra. Királlyá koronázták ugyan, 
de nem Szent István koronájával. Az uralkodót csak néhány 
egyházi és világi méltóság támogatta. Az előkelők figyelme el-
sősorban Csehország felé irányult, ahol IV. Béla dédunokája, 
II. Vencel uralkodott. Annak fiát a 9 éves (!), szintén Vencelt 
kérték fel uralkodónak. A koronáért folytatott hatalmi harcban 
ismét a pápa (Bocassini Miklós) sietett Károly Róbert segítsé-
gére, s komoly agitációs munkával egyre több hívet szerzett Ká-
roly Róbert számára. Kiemelkedett közülük Aba Amádé – Kun 
László egyik seregvezére a II. morvamezei csata (1278) hőse. 
Ebben a csatában Aba Amádé harcosai lesöpörték Ottokár cseh 
páncélosait biztosítva ezzel Kun László teljes győzelmét. A csa-
tában egyébként Ottokár is elesett. Amikor Aba Amádé Csák 
Mátéval szövetkezve 1314 őszén betört Csehországba, a cseh 
uralkodó lemondott a magyar királyi cím viseléséről. Azonban 
- a legnagyobb meglepetésre – a Koronát és a koronázási ék-
szereket nem Károly Róbertnek, hanem Ottó bajor hercegnek 
adta át.  A Kőszegiek által pártfogolt Ottó 1307-ben egy me-
rész húzással Erdélybe érkezett, ahol számított szövetségeseire, 
a besztercei és a szebeni szászokra. Ravasz módon – leánykérés 
ürügyén – próbált Kán László kegyeibe férkőzni, de a büszke, 
magyar érzelmű főúr lefegyverezte, megfosztotta Ottót Szent 
István koronájától, s Szegeden átadta Károly Róbert legfőbb tá-
mogatójának Csák Ugrinnak. Ezek az események is hozzájárul-
tak ahhoz, hogy 1307őszén Rákos mezején tartott országgyű-
lésen egyre több előkelő fogadta el királyának Károly Róbertet, 

így Csák Ugrin, Rátót Domokos, Aba Amádé, Borsa Kopasz, 
Ákos István és mások. A sor azonban messze nem volt teljes, 
ezért a pápa a legagilisabb bíborosát, Gentilist küldte Magyar-
országra.
 Gentilis fondorlattal, ügyes politikával, ígéretekkel látszólag 
sikeresen nyerte meg Károly Róbert mellett szinte valamennyi 
főurat, így 1310. augusztus 27-én Fehérvárott, a Szent Koro-
nával, az esztergomi érsek most már teljesen szabályosan Ká-
roly Róbertet Magyarország királyává koronázta.  A koronázási 
szertartáson minden főúr részt vett, csak egyetlen szék maradt 
üresen a király mellett, Csák Máté széke.

Csák Máté a koronázást követően tettekkel is igazolta, hogy 
távolmaradása nem volt véletlen. 1311 nyarán a király birtokait 
feldúlta, sőt seregével Budáig hatolt. Nyilvánvalóvá vált, hogy 
a király Csák Máté hatalmát csak fegyverrel törheti meg, ezért 

Emlékezünk: Károly Róbertre és a rozgonyi csatára
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1311 őszén hadjárat szervezéséhez kezdett Csák Máté ellen. 
Az indulásra kész hadjáratot azonban egy megdöbbentő hír 
akasztotta meg. Az akkora már nádori méltóságot szerzett Aba 
Amádét – a király fő támaszát s egyik legjobb hadvezérét – a 
kassai szászok orvul megölték. 

Úgy hihetnénk, hogy e közönséges gyilkosság a királyt a kas-
sai polgárok ellen fordította, de Károly Róbert másként döntött. 
Gondosan mérlegelve a politikai helyzetet – Kassa város erejét, 
a kiskirályokkal kötött egyezség törékenységét – a kassai „meg-
egyezésben” végül nem marasztalta el a szászokat. Ez a lépése 
azonban súlyosan sértette Amádé négy hadra fogható fiának 
önérzetét és becsületét, ezért az Amádé-fiak – haderejükkel 
együtt - Csák Máté szolgálatába szegődtek. 

Ezzel a szövetséggel összeállt a király elleni tábor, mely a leg-
rövidebb időn belül le akart számolni a királlyal. Csák Máté és az 
Amádé-fiúk azonban nem kötöttek szövetséget más tartomány-
urakkal. Bíztak saját haderejükben, ez nem véletlen, hiszen csak 
Csák Máté seregében a –könnyű lovasok mellett – 1700 páncélos 
vitéz sorakozott. A király maga mellett tudhatta a szászok sere-
gét, az északi határ védelmét ellátó lándzsás nemeseket valamint 
minden olyan nemest, aki összetűzésbe került a tartományurak-
kal és nem utolsó sorban a Szent János lovagrend páncélos lo-
vagjait. A csatára 1312. június 15-én került sor. Érdekes, hogy a 
csatában Csák Máté személyesen nem vett részt.  A sereg vezére 
Nagy más néven Szép Aba, Amádé egyik rokona és Miklós fia 
Demeter volt. A csata pontos leírását nem ismerjük. Annyit tu-
dunk, hogy a csatát az Amádé-fiak és Csák Máté egyesített serege 
kezdte, mely a Rozgony melletti dombokról lezúdulva a völgy-
ben táborozó királyi sereget szinte kettétörte. Olyan erős volt ez 
a roham, hogy a király élete is veszélybe került, jelzi ezt, hogy a 
mellette küzdő királyi zászlótartó is elesett. Úgy tűnt, hogy eldőlt 
a csata sorsa, amit érezhetett a tartományúri sereg is, s ez elbiza-
kodottá és fegyelmezetlenné tette őket. 
Ekkor rontott elő az erdőből az eddig pihent johanniták pán-

célos serege, s oldalba kapva az ellenséget megfordította a csata 
végkimenetelét, már csak azért is, mert ebben a támadásban 
vesztette életét Miklós fia Demeter, Szép Aba, a két hadvezér és 
Aba Amádé két fia, Miklós és Dávid is.

A győzelem megerősítette Károly Róbertet a magyar trónon, 
sőt a csatát követően egy új a királyhoz feltétlenül hű arisztok-
rácia (Széchenyiek, Széchyek, Báthoryak, Kállayak, Görgeyek, 
Sztárayak) is született, melyek leszármazottjai szinte napjainkig 
szerepet vállaltak a magyar történelemben. A király ellenfelei 
közül változatlanul kiemelkedett Csák Máté, akinek erejét és 
befolyását Károly Róbert és János cseh király összehangolt tá-
madása sem törte meg.
Kedvezően hatott a királyi hatalom megszilárdulására Kán 
László 1315. évi halála.
Ugyanis ebben az esztendőben fordult a király ellen Borsa Ko-
pasz és Ákos István is. A két főúr seregét a királyi had a Debrecen 
melletti csatában győzte le.  A következő évben pedig leszámolt 
a Kőszegiekkel, sőt az Al-Duna vidékén megtörte Vejteki Teodor 
bán uralmát is. 1321 márciusában pedig - felnőtt korú egyenes ágú 
örökös nélkül – meghalt Csák Máté. Ezután Károly Róbert néhány 
hét alatt felszámolta a Szubicsok és Babonicsok hatalmát, így Hor-
vátország és Szlavónia is a magyar király lábai előtt hevert. 

Károly Róbert 42 évet töltött Magyarországon, 12 éves gyer-
mekként érkezett, 54 évesen érett, a középkor fogalmai szerint 
inkább már koros férfiként halt meg. Ő hozta létre azt az állam-
berendezkedést, amely nem a király földesúri voltán, hanem a 
király méltóságán alapult. Valamint ő szerezte vissza Magyar-
ország koronáját a tartományuraktól és lerakta egy új Magyar-
ország alapjait. Egy olyan országét, mely hatalmas vérvesztesé-
gek árán ugyan, de az elkövetkező századokban nem roppant 
össze a Török Birodalom kardcsapásai alatt.    

Zsin Géza       
Forrás: Kristó Gyula: Rozgonyi csata, Bp. 1982.

Kirándulók figyelem!

2014. július 30 - augusztus 3. között Észak-
Olaszországba hívom Önöket, ahol lesz 
lehetőség városnézésre és a tenger hűs habjaiban 
fürdőzésre. Tervezett városok megtekintése:  
Velence, Verona, Padova,  
Garda-tó, Lido di Jesolo.

Ha a program felkeltette érdeklődését bátran keressen a következő telefonszámokon: 
0629/337-861, vagy 0620 426 4153.                                                          
          Szántó Erzsébet
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„Lomb, levél, virág susogd a szélnek. Meghaltak ők, de örökké élnek.
Dúlhat száz vihar, múlhat ezer év, Oltár lesz itt, és imánk minden név.”

Tisztelettel meghívjuk az I. világháború 100. évfordulójára 
rendezett községi megemlékezésünkre.

Időpont: 2014. július 27. vasárnap, 18 óra

Helyszín: Szabadság tér I. világháborús emlékmű

Ünnepi beszédet mond: Pánczél Károly országgyűlési képviselő

Közreműködik: Alsónémedi Magyarok Nagyasszonya Római 
Katolikus Énekkar és az Alsónémedi Református Gyülekezeti Kórus  

Ünnepi program: 
➢ Ökumenikus istentisztelet 
➢ Emléktábla-avatás az alsónémedi hősök tiszteletére
➢ Ünnepi műsor
➢ Ünnepi beszéd
➢ Koszorúzás

„Hol sírjaink domborulnak,/ unokáink leborulnak,/ s buzgó imádság mellett/ mondják el szent neveinket! 
(Petőfi Sándor)

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Kérjük az Intézményeket és Civil Szervezeteket, koszorúzási szándékukat jelezzék  
a Polgármesteri Hivatal Titkárságán!

MEGHÍVÓ

2014. június
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Az I. világháború eseményei – 1915.

2014. június

időpont esemény
január 24. Összecsapások a tengeren Helgolandnál és Dogger Bank-nál. A brit Lion csatacirkáló súlyosan 

megsérül, a német Blücher elsüllyed.
január 27. Az oroszok újra behatolnak Magyarország területére.
február 4. A németek hadiövezetté nyilvánítják a brit vizeket. Bejelentik, hogy a térségben minden keresk-

edelmi hajót el fognak süllyeszteni.
február 4-22. Az ún. téli csata a Mazuri-tavaknál. Az összecsapások német sikerrel végződnek.
 február 5. Osztrák-magyar ellentámadás a Kárpátokban.
február 19. A britek hadihajókról ágyúzzák Gallipoli erődjét.
február 22. Németország korlátlan tengeralattjáró-háborút hirdet.
március 9. A keleti fronton Grodno-nál a németek legyőzik az oroszokat.
március 22. Az oroszok Galíciában beveszik az 1914 szeptembere óta ostromlott Przemysl erődjét; 120 ezer 

osztrák-magyar védő esik fogságba.
április 5. Francia offenzíva a Maas és a Mosel vidékén.
április 13. Az osztrák-magyar erők ismét kiűzik az oroszokat Magyarország területéről.
április 22. A németek a nyugati fronton, Ypern térségében először használnak nagyobb mennyiségben harci gázokat.
április 25.  Az angolok és a franciák partra szállnak a Dardanelláknál.
április 26. Egy Londonban kötött titkos megállapodás értelmébenn Olaszország csatlakozik az antanthoz.
május 2. Gorlicénél osztrák-magyar offenzíva indul; júniusban visszafoglalják Przemysl-t és Lemberget
május 4. Olaszország felmondja a hármas szövetséget.
május 7. Az U-20 német tengeralattjáró megtámadja a Lusitania nevű amerikai óceánjárót. A hajó elsüllyed, 

az Egyesült Államok elégtételt követel.
május 10. Az első Zeppelin-támadás London ellen.
május 23. Olaszország hadat üzen a Monarchiának.
június 11. A szerbek bevonulnak Tiranába.
június 15. Az isonzói csata kezdete az olasz fronton. 29-én újabb támadást indítanak az olaszok.
június 30. A központi hatalmak új offenzívát indítanak az oroszok ellen. Előretörnek, de nem tudják kicsi-

karni a végső döntést.
július 18 
– augusztus 1. 

A 2. isonzói csata. Az olaszok sikertelenül próbálják áttörni az osztrák-magyar védvonalat.

július 20. A németek beveszik Radomot.
augusztus 5. A németek elfoglalják Varsót, 15-én Kovnót.
augusztus 21. Olaszország hadat üzen Törökországnak.
augusztus 25.  Francia-brit támadás Artois-ban és Champagne-ban.
augusztus 26. A Mackensen vezette német csapatok bevonulnak Breszt-Litovszkba; Lengyelország egészét elfog-

lalják a központi hatalmak.
szeptember 4. A németek elfoglalják Grodno-t.
október 5. Angol-francia partraszállás Szalonikiben.
október 9. Osztrák-magyar csapatok elfoglalják Belgrádot.
október 14. Bulgária hadat üzen Szerbiának.
október 18. A harmadik sikertelen olasz áttörési kísérlet az Isonzónál.
november 8. A Monarchia egyik tengeralattjárója elsüllyeszti az Ancona olasz utasszállítót.
november 10.  A negyedik eredménytelen olasz támadás az Isonzónál.
november 22.  A törökök megverik a brit expedíciós hadtestet.
november 25. Mackensen seregei győzelmet aratnak Rigómezőnél. A szerb hadsereg maradéka Albániába vonul vissza.
december 6. Antant-konferencia Chantillyben. Döntenek a Dardanellák kiürítéséről.
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Szerző: Tarján M. Tamás
1915. március 22-én, majdnem fél évig tartó ostromot 

követően foglalták el a galíciai Przemysl erődjét az Orosz 
Birodalom seregei. ismeretes, hogy a központi hatalmak 
a Ferenc Ferdinánd ellen elkövetett merénylet és a Szerbia 
elleni osztrák–magyar hadüzenet között eltelt hónapban a 
Schlieffen-terv szerint készültek fel az összecsapásra. eszerint 
az európai általános háború kirobbanása után a monarchia 
teljes haderejével a szerbek ellen fordult volna, németország 
pedig egy gyors csapással fegyverszünetet csikart volna ki 
Franciaországtól, ezután pedig egyesült erővel szállhattak 
volna szembe oroszországgal. ez a haditerv azonban az első 
világháború kirobbanása után néhány héttel füstbe ment, 
ugyanis ii. miklós cár (ur. 1894-1917) a vártnál jóval gyorsab-
ban tudta mozgósítani erőit, és 1914 augusztusában 6 orosz 
hadsereg tört be a központi hatalmak országaiba. hinden-
burg ugyan a tannenbergi és a mazuri-tavaknál aratott bra-
vúros győzelemmel megakasztotta az ellenséges offenzívát, a 
háború gyors befejezése azonban lehetetlenné vált, hiszen a 
cári seregek megállítására a szerb és a francia frontról is csapa-
tokat kellett elvonni.

a váratlan orosz támadás emellett a monarchia számára is 
súlyos veszteségeket okozott, ugyanis Conrad von hötzendorf 
vezérkari főnök egy északi irányú támadást indított, hogy te-
hermentesítse a német szövetségeseket. ezzel a döntéssel 
gyakorlatilag mészárszékre küldték Ferenc József (ur. 1848-
1916) seregének színe-javát, ráadásul az offenzíva katasztrofá-
lis eredménnyel zárult, a Galíciába betörő cári hadak ugyanis 
őszre elfoglalták Lemberget – a mai Lvovot –, és már-már a 
kárpátokig vetették vissza az osztrák–magyar erőket. miután a 
cári seregek betörtek a monarchia területére, a San folyó part-
ján álló Przemysl városka egyszeriben a figyelem középpont-
jába került, ugyanis Ferenc József uralkodása alatt itt épült fel 
európa egyik leghatalmasabb – mintegy 50 000 katona befo-
gadására alkalmas – erődítményrendszere. Lemberg elestével 
Przemysl lett a központi hatalmak védelmi vonalának legfon-
tosabb pontja, hiszen a város bevételével megnyílt volna az út 
a kárpátok hágói és a magyar alföld felé.

1914. szeptember 24-én radko Dimitriev tábornok, a 3. 
orosz hadsereg parancsnoka ostrom alá is vette az erődít-
ményt, ahol összesen 126 000 katona esett csapdába; Conrad 
von hötzendorf természetesen a végsőkig való kitartásra szó-
lította fel a védőket, a következő hónapokban pedig Svetozar 
Boroevics von Bojna tábornok vezetésével számos – sikerte-
len – akció indult Przemysl felmentésére. Jóllehet, szeptember 
28-ára az erődítmény már messze a frontvonal mögé került, 
Dimitriev rohamai rendre eredménytelenül végződtek, rá-
adásul becslések szerint 40 000 orosz katona életét követel-
ték. miután hindenburg német tábornok offenzívát indított 
Varsó irányában, és a monarchia csapatai is előretörtek, a 3. 
hadsereg ideiglenesen felhagyott az ostrommal, a központi 
hatalmak kifulladása és visszavonulása után, november 9-én 
azonban újra bezárult a gyűrű Przemysl körül. a várvívást – 
300 000 ember élén – ekkor már a 11. hadsereg parancsno-
ka, andrej nyikolajevics Szelivanov irányította. Szelivanov 
„elődjéhez” képest más taktikát választott, ugyanis a komoly 
áldozattal járó rohamok helyett a védők kiéheztetésével pró-
bálta bevenni Przemyslt, amiben kétségkívül kezére játszott, 

hogy a limanovai vereség ellenére az orosz erők a kárpátok-
ban küzdöttek a monarchia csapatai ellen. az ostrom ennek 
ellenére nem csak az erődben ragadt 120 000 osztrák–magyar 
katonának okozott embertelen szenvedéseket, hanem a cári-
aknak is, akik – Szelivanov leveleinek tanúsága szerint – a nyári 
egyenruha rongyaiban, gyakran mezítláb táboroztak a galíciai 
télben. a kivárás taktikája azonban így is hatásos volt, hiszen 
hermann kusmanek tábornok hiába küldött repülőgépeken, 
léghajókon, majd galambposta útján újabb és újabb segély-
kérő üzeneteket, Svetozar Boroevics von Bojna elkeseredett 
próbálkozásai nem vezethettek eredményre.

a bécsi főparancsnokság 1915 februárjában arról értesí-
tette kusmaneket, hogy nem áll módjában további akciókat 
szervezni Przemysl felmentésére, tehát a védők sorsa megpe-
csételődött; a fejadagok napról napra vészesen csökkentek, a 
tábornok pedig március 22-én a biztos éhhalál helyett a ka-
pitulációt választotta. mintegy fél év után, 115 000 cári kato-
na élete árán a galíciai erődítmény és az ott őrzött 700 löveg 
orosz kézre került. a küzdelem a monarchia részéről 16 000 
áldozatot követelt, az ostromot túlélő 110 000 védő – köztük 9 
tábornok – pedig a megadást követően hadifogságba került.

Przemysl bevétele nem csak azért volt komoly fegyvertény, 
mert az oroszok előtt ezzel látszólag megnyílt az út a monar-
chia szíve felé, hanem azért is, mert a cári csapatok komoly 
tűzerővel gyarapodtak. az erődítmény bevétele és a március 
20-i máramarosi csata jelentős szerepet játszott abban, hogy 
a központi hatalmakkal korábban szövetséges olaszország és 
románia már az antant oldalán kívánt belépni a háborúba – 
ehhez egyébként a felek által megkötött titkos egyezmények 
is hozzájárultak –, így 1915 tavaszán úgy tűnt, hogy az első vi-
lágháború néhány hónapon belül befejeződik.

a történelem azonban új fordulatot vett, hiszen a Darda-
nelláknál meginduló brit–francia offenzíva csúfos kudarcba 
fulladt, németország és a monarchia pedig hamarosan együt-
tes erővel tett kísérletet a frontvonal áttörésére, mely törekvés 
május 2-án, Gorlicénél sikerrel is zárult. oroszország végül nem 
tudta kihasználni Przemysl elfoglalását, ugyanis a mackensen 
német tábornok vezette offenzíva miatt júniusban arra kény-
szerült, hogy kiürítse Galíciát, ennek következtében pedig a 
sokat szenvedett város ismét gazdát cserélt.

Forrás: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1915_
marcius_22_przemysl_erodje_orosz_kezre_kerul/

2014. június

1915. március 22. | Przemysl erődje orosz kézre kerül
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Gyóni Géza: MAGYAR ASSZONY ÍRJA...

...áldja meg az isten a madara szárnyát,
ki levelét hozta százezer muszkán át,
Százezer muszkán át, halál záporába
hogy mégis ideszállt
Én édes uramnak szerelmes postája...

áldja meg az isten áldott hír hozóját,
Sebesen vihesse a válaszom hozzád;
Szombat este írom a kis asztal mellett.
kicsi csemetéink,
isten báránykái, ágyukban pihennek.

...mióta elmentél véres hadak útján,
Sűrű gond esője záporosan hullt rám.
Fehér özvegységnek nincsen vasárnapja,
De velünk az isten
És rendben a jószág és rendben a pajta.

...nagy tüzes csatákból vitézek, ha jönnek,
hősi sebek láttán nem hullatunk könnyet.
Sebüket bekötjük fehér patyolattal,
Sebesült vitéznek
minden magyar portán terítve az asztal.

...mióta elmentél, hosszú őszre tél lett,
De minden úgy van itt, mintha ma jönnél meg;
Délben az asztalfő friss itallal vár rád,
este meg, este meg
Fölvetve puhára patyolatos párnád.

télben is rózsát hajt a küszöbünk fája
Én édes vitézem, hogyha te lépsz rája;
hogyha sebesülten, hogyha lerongyoltan,
Győztes szép katonám
Csak tartsalak újra ölelő karomban.

...kis ágyban mozdulnak a kicsi fiókák;
kövér kis kezüket imára kulcsolják,
rája az estében nagy fényesség támad -
ahogy elsuttogják:
Jó istenünk, védd meg az édesapánkat!

téli fagyos vártán, tudom, hogy megérzed:
kicsi gyermekeink fohászkodnak érted.
Féltő szerelemmel most borulok rájok:
Én kicsi árváim,
Visszatér győztesen az édesapátok!

FaLuházi kinCSeinkBőL

2014. június

Az I. világháborús mellékletet  
összeállította és a képeket  

a Faluház archívumából válogatta: Bálint István János

özv. Jobbágy Gáborné,és gyermekei: 
Gábor, Rezső. Margit és Rozália, férje 

az olasz fronton halt hősi halált

Szabó Pálné, Kiss Judit és gyermekei: 
Balázs, Pál, Margit és Zsófia

Kiss Miklós és Surányi Margit,  
kislányukkal, Magdolnával

Dentsi Ferenc, Drozgyik Margit  
kisfiukkal, Istvánnal
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Úszótábor
Szeretettel várjuk a gyermekeket 2014. július 14-19. 
között Úszótáborunkba.
Helyszín: Csepeli strand
Indulás: naponta reggel 9.15 órakor a Haraszti u. 13. 
buszmegállóból, érkezés 17 óra körül.
Strandolás, úszásoktatás, úszóedzés, különféle vidám 
játéklehetőségek várják a vizet kedvelő gyermekeket.
Jelentkezni lehet Szántó Erzsébet tanító néninél 
illetve a Művelődési Házban.

Köszönetnyilvánítás
Az elmúlt hónapban Községi Könyvtárunk 
több ezer kötet nagyszerű, ritka és sokak 
által keresett könyvet kapott ajándékba az 
Oszággyűlési Könyvtártól. Köszönjük Dr. 
Tóth Évának, az OGYK Nyilvános Szolgál-
tatások Osztálya osztályvezetőjének szíves 
közreműködését és segítségét.
Megköszönjük mindazoknak, akik már 
fölöslegessé vált könyvüket könyvtárunknak 
adományozzák, és ezzel gazdagítják a községi 
könyvtár állományát.

A Községi Könyvtár 2014. július 1-től augusztus 1-ig zárva tart. 

Nyitás: augusztus 4-én, hétfőn.

FELHÍVÁS
Ha már felnőttek a gyermekek, és otthon csak a szekrényben  

porosodnak a társasjátékok, kérjük, ajándékozza régi társasjátékait  
a Községi Könyvtárnak!

Járuljon hozzá Ön is a könyvtár
társasjáték-gyűjteményének gyarapításához!

A Halászy Károly Művelődési Ház nyári programjai

2014. június

2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
Tel.: 06/29-337-198

E-mail: muvhaz@alsonemedi.hu
Kulturális programterv 2014.

 Halászy Károly Mûvelôdési Ház és Könyvtár
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2014. augusztus 11-19. között  
9-16 óráig nyári napközibe várjuk  

az unatkozó gyermekeket!

Nyári Napközi a Faluháznál

Tervezett programok:

Hétfő/08. 11. – de. Kézműves foglalkozás/ du. Tánc – mozgás- színjáték - bábozás

Kedd/08. 12. – de. Gyógynövények a lábunk alatt, bemutató és gyűjtés/du. Íjászkodás

Szerda/08.13. – Kirándulás az Öreg-tóra, horgászás, játék

Csütörtök/08. 14. – Sportnap: vetélkedők, foci, kézilabda, kosárlabda,  
ping-pong verseny, kártyaparti, sakkverseny, társasjáték-bajnokság

Péntek/08. 15. – Kecskeméti élményfürdő
 
Hétfő/08. 18. – de. Sport/ du. Filmvetítés

Kedd/08. 19. – de. Kézműves foglalkozás/ du. Tánc – mozgás- színjáték - bábozás

Csütörtök/08. 21. –Kerékpártúra Ócsára a Tájházhoz és a Sétáló-erdőbe

Péntek/08. 22. – Összefoglaló készülődés a záró estre, kiállítás-rendezés, próba az esti előadásra, játék

A programok sorrendje az időjáráshoz igazodva változhat.

Záró est, melyre szeretettel várjuk a szülőket: augusztus 22. péntek, 18 órától! 
A záró est programja: kiállítás a gyermekek munkáiból, tánc- és színjáték bemutató, díjátadás, tábortűz, 
közös játék, beszélgetés.
Részvételi díj: 2000 Ft/nap

Lehetőség van csak a kiválasztott napokon és programokon való részvételre is.
Ebédet biztosítunk, tízórait kérjük otthon csomagoljanak a gyermekeknek.

Jelentkezni lehet 2014. augusztus 10-ig Szántó Erzsébet tanító néninél (tel:06/20- illetve a Művelődési 
Házban (tel: 06/70-771-2690).



alsónémedi képviselő-testülete 2004 júliusában 
engedélyezte a Fantázia művészeti iskola működését 
a településen. a kellő engedélyek megszerzése után 
törvényessé vált az iskola, így 2004 szeptemberében 
megkezdtük a tanítást. azóta 10 év telt el, és a művé-
szeti iskola szinte természetes részévé vált a község 
közoktatásának és közművelődésének. az alsónémedi 
gyerekeknek, akik a művészeti iskola növendékei is, 
lehetősége van arra, hogy kézműves tanszakunkon a 
kézügyességüket kamatoztassák, színjátszó tanszakun-
kon verset tanuljanak, színdarabokban szerepeljenek, 
megtanuljanak magabiztosan kiállni sok ember előtt. 
néptánc tanszakunkon a magyar népzene és népi tánc 
autentikus elemeit tanulhatják növendékeink, fejlődik 
énekhangjuk, mozgáskultúrájuk. a zeneművészet kü-
lönböző területein - a zongora, furulya, gitár, szinte-
tizátor és a citera tanszakokon- egyrészt a megtanult 
zenei ismeretek révén a népzenei és a klasszikus zene-
alkotások értő művelői legyenek, másrészt a szüleik 
legnagyobb örömére is „kis előadóművészként” igazi 
műélvezetet adhatnak a félévenkénti és év végi hang-
versenyeken, különböző fellépéseinken.

Végezetül köszönetet mondunk a képviselő-testü-
letnek, Polgármester úrnak, a Széchenyi istván általá-
nos iskola igazgató asszonyának és nem utolsósorban 
a kedves szülőknek, hogy segítettek bennünket abban, 
hogy a település „kispolgárai” igazi tudatos, a kultúrát 
szerető felnőtt polgárokká váljanak.

kérjük további támogatásukat, s biztatjuk a szülőket, 
a következő tanévben is írassák be gyermekeiket a mű-
vészeti iskola tanszakaira!

Tanárink:  
igazgató: Dr. Gálos Júlia
tanárok: Balázs Péter – népttánc,  
Bérczes mihály – zongora, Bori teréz – kézműves,  
Jobbágy ilona – színjáték, kiss tibor – furulya, 
Schweigert krisztián –gitár, Szlama László – citera.
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A Fantázia Művészeti Iskola Beszámolója

2014. június
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Suli Íjász Országos Bajnokság  Budapest  2014. Április 27.
Most először szervezett ilyen versenyt a MISZ a  Suli Íjász Baj-
nokság keretében, hogy három részből állt a küzdelem  az első 
két szakasz értékelték a régiós versenyeként és a 2. és 3. részt pe-
dig a budapesti íjász Diákolimpiaként volt értékelve.
Már előre tartottunk tőle, hogy a megszokottól hosszabb verseny  
sokat kivesz a diákokból és teljesítmény kevésbé lesz értékelhető. 
Ugyanakkor a heti egy- két edzés csak nagyon kevés gyakorlást 
és lövés számot ad, így végre komolyabb terheléssel is erősödnek 
a fiatalok. Szép napos idő és erős szép fogadta a versenyzőket. A 
budapesti elhelyezkedés optimális a ország különböző tájain la-
koknak is így több, mint 160-an álltak a céltáblák elé. Csapatunk 
tagjai eltérően reagáltak volt aki erősen kezdett: így Levi, Marci 
és Viki, volt aki a második részre jött bele, mint Gergő.  Sajnos a 
hullámzások és a szint esés most is megmutatkozott, így  különö-
sen Levi és Marci teljesítménye csökkent nem várt mértékben . 
A második szünet már éppen időben jött, és a foci sokat oldott a 
feszültségből. Újból javult Levi, Marci és Nándi eredménye, Ger-
gő és Viki elfáradt a végére ( lehet, hogy ők nem fociztak?:) 
Eredmények: Kruppa Viktória 3. és 2. hely.  Katona Nándor 5. és 
4. hely, Pázmándi Marcel 4. és 5.hely,Pázmándi Levente. 5. és 5. 
hely, Facsar Gergely 6. és 6. hely
Reális célunk a 2014.06.21.-ei döntőben : Viki dobogó, a fiúk a 
legjobb hatba kerülés-, de ehhez még dolgoznunk kell. 
Elérhető a legjobb hat- amely szintén komoly rangot jelent hi-
szen bekerülni az ország legjobb korosztályos sportolói közé ez 
nagy és fontos lépés!

Suli Íjász Országos Bajnokság  Hetényegyháza  2014. Május 11.
Már 2012 őszén is jártunk is ezen a pályán akkor 16 fővel mi vol-
tunk a legnagyobb csapat, de az elmúlt évek alatt  többen 
már máshol folytatják a sportolást. Így most 5 fővel, de töretlen 
lendülettel álltunk versenybe. Két év alatt serdülő versenyzőink 
már kadet kategóriában folytatták : így Kruppa Ádám,  Dávid és 

Nagy Ármin  továbbra is a tradicionális kategóriában versenyez-
nek.  Katona Nándor is előre lépett, most a serdülők irányzéknél-
küli kategóriában indul. 
Ónodi Tamás pedig élete első pályaíjász versenyén vett részt! 
Mindenki pozitívan és jól állt céltábla elé, szeretett volna  jó ered-
ményt elérni.
Nándi igen jól koncentrált és jelentősen sikerült javítania eddig 
eredményéhez képest. Ádám tartotta a lépést az ellenfelekkel, 
Dávid és Ármin is igyekezett. Tomi kicsi izgult először, majd szé-
pen feloldódott. 
Eredmények: Végül Ádám és Tomi harmadik, Nándi és Dávid 
negyedik, , Ármin ötödik lett.
Hála az Úrnak , egész nap  a helyszínen nem áztunk meg, ami a 
mostani időjárásban óriási szám!

Mindenkit szeretettel várunk edzéseinkre!! Hajrá Nywyg!
Az edzéseket  jó időben a Öregtónál tarjuk!! 
Péntek 18 órától, Vasárnap 17 órától
Gyertek Bátran!

Üdvözlettel :Suplicz Zsolt  
A NYWYG elnöke 06-70-43-64-194

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2014  tavaszán Alsónémedin

Alsónémedi elfeledett válogatott labdarúgója nyomában
Történetünk kezdete, messzire, a két világháború közti időkig nyúlik visz-
sza. 1936. május 30-án Alsónémedin napvilágot lát egy kisfiú, Török Gá-
bor. Talán akkor még a szülei sem sejtették, hogy a fiuk milyen eredményes 
sportpályafutással büszkélkedhet majd.
A következő jelentős dátum és helyszín életében 1960. szeptember 9-e, 
Róma, Flaminio Stadion. 24 évesen, a magyar olimpiai csapat kapusa-
ként, a házigazda olasz csapat felett aratott 2-1-es siker részese, így olimpiai 
bronzérmes labdarúgó.
1957-1963 között az Újpesti Dózsa labdarúgójaként lett magyar bajnok 
(1959-1960), kétszeres ezüstérmes (1960-61 és 1961-62), és bronzérmes 
(1962-63). Háromszoros magyar válogatott (1958-60), hétszeres olimpiai 
válogatott (1960), hétszeres utánpótlás-válogatott (1957-58), négyszeres 
B-válogatott (1959-61), háromszoros Budapest-válogatott (1959-61).
   
1963-ban az Újpest amerikai turnéján kettős lábtörést szenved, mely pálya-
futását is félbetörte. Felépülése után 1964-66 között a Csepel SC labdarú-
gója, majd egy rövid salgótarjáni kitérő (SBTC 1967) után, 1968-ban egy 
szezonig a másodosztályú Ganz-Mávag, majd 1969-ben egy évad erejéig a 
szintén másodosztályú Kistext kapuvédője. 191 első osztályú mérkőzésen 
védett, ebből 124-et az Újpest színeiben. Az első osztályban kapusként 2 
gólt szerzett. 

Pályafutásának ismerői tudják, hogy imádott 11-
est rúgni, és szinte minden alkalommal értékesí-
tette is ezeket a bűntetőket. 1960-ban a Népstadi-
onban a brazil Botafogo ellen játszott barátságos 
mérkőzésen, ő szerezte az Újpest gólját (1:1).
1966-ban a Sportvezető és Edzőképző Intézetben 
edzői végzettséget szerez. Pályafutása után a Me-
dicor Vállalat rendészeti és tűzvédelmi vezetője. 
1988-tól nyugdíjas. 2004. január 8-án 68éves ko-
rában halt meg. 
Ezer szállal kötődött szeretett klubjához, az Új-
pesthez. Végakarata szerint, hamvait az újpesti 
Szusza Ferenc-stadionban szórták szét 2004. ja-
nuár 23-án. 

Őrizzük emlékét!
Szegvári Tibor

A cikk megírását fényképekkel, információkkal segítette az Újpesti TE, Lő-
rincz Róbert ÚTE-kutató, Ipacs Éva és Horváth Miklós ASE, melyet ezúton 
is köszönök.

Török Gábor  
magyar bajnok 1960


