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Védett növények Alsónémedi határában
Kerámiaképek a Halászy Károly Művelődési Ház árkádsorán 7.

Pókbangó  (Ophryssphegodes)  
A  spárgavirágúak  rendjébe, a  kosborfélék    család-
jának  bangó nemzetségébe  tartozó, Magyarországon 
fokozottan védett növényfaj, 10–30  cm magas, nyú-
lánk növekedésű faj. A tőlevelei hosszúkás-lándzsásak, 
tompa végűek, világoszöldek és fényes felületűek. A 
vékony, zöld száron ülő, apró vörösesbarna rovarra, 
vagy pókra emlékeztető kevésszámú virágaival kevés-
sé feltűnő hazai bangófélénk. A három külső lepelle-
vél világoszöld, míg a két belső barnászöld és kopasz. 

A mézajak sötét-, vagy vörösbarna színezetű, bársonyos 
szőrzetű, rajta kopasz, fénylő H vagy X alakú rajzolat látható. Április végén és májusban virágzik, szubmediterrán 
növény. Inkább mészkedvelő, mocsár-, láp- és homoki rétek, nedves kaszálók, mocsárrétek, szikes puszták növé-
nye. Előfordul többek között a  Kiskunságban, a  Bükk-vidék  területén, a  Fertő  mellett, a  Balaton-felvidéken. 
Az utóbbi évtizedekben jelentősen visszaszorult, és élőhelyeinek legalább feléről el is tűnt.
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A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt terheli

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mind-

azoknak, akik édesanyánk, Kovács Pálné 
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísér-
ték, sírjára koszorút vagy virágot helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.
A Gyászló család
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EMLÉKBESZÉD TRIANON 100. ÉVFORDULÓJÁN
Tisztelt Alsónémedi Honfi társaim!

A magyarországi koronavírus okozta veszélyhelyzet mi-
att a kormány döntése alapján eddig nem tarthattunk ünne-
pélyeket, megemlékezéseket.  Örömteli hír, hogy néhány 
napja már lehetséges szabadtéren megemlékezést tartani, 
így tehát szeretettel köszöntöm településünk megemlékező 
lakosságát. Ez évben volt 100 éve, hogy Magyarországra 
kényszerítették az I. világháború győztesei azt a békedik-
tátumot, melynek aláírására 1920. június 4-én került sor a 
franciaországi Versaillesban, Trianon kastélyban. Békedik-
tátumot mondok szándékkal és nem békeszerződést, mivel 
a szerződés minden esetben a felek egyeztetett akaratán 
alapul. Trianonban azonban a magyar felet egyáltalán nem 
kérdezték meg, és amit a magyar delegáció érvanyagként 
hozott fel, azt nem vették fi gyelembe. 

A trianoni kényszerű dokumentum megszületése a ma-
gyar történelem olyan jelentős eseménye, egyszersmind 
gyásznapja, hogy emellett szó nélkül nem mehetünk el 
egyetlen évben sem, és végképp nem mehetünk el szó nél-
kül az esemény 100. évfordulóján.  Emiatt tehát, betartva 
a kormány által elrendelt szabályokat, erről az eseményről 
így személyesen ezzel a rendezvénnyel is, és valamint egy 
kis videófi lm készítésével és közzétételével emlékezünk 
meg. 

Ismereteim alapján bizton állíthatom, hogy a történelem 
során nagyon ritkán, az újkori történelemben pedig nem 
fordult elő olyan nemzeti tragédia, mint amelyet Trianon 
kapcsán Magyarországnak, a magyar nemzetnek kellett és 
kell átélnie mind a mai napig. 

Ez a végtelenül erőszakos, civilizálatlan, ha úgy tetszik 
barbár eljárás - melyet a győztes hatalmak megengedtek 
maguknak – eredményezte, hogy Magyarország területé-
nek több mint 2/3-át, lakosságának pedig több mint felét 
elvesztette. 

Idézzük fel az iskolapadban megtanult történelmi isme-
reteinket, és emlékezzünk családi, baráti kirándulásainkra 
a jelenlegi Magyarország környékén. Legelőször eszembe 
jut 1456, Hunyadi János és harcostársai, akik megvédték 
Nádor Albát vagy Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot és ez-
zel együtt egész Európát a muszlim áradattól. Gondoljunk 
rá, hogy csaknem ennél a városnál húzódtak a történelmi 
Magyarország határai, Magyarországhoz tartozott Délvi-
dék így különösen a Vajdaság és a Bánság.

Eszembe jutnak a családommal eltöltött szép adriai na-

pok a Kvarnel öbölben, ahová utazva mindig meglátogatjuk 
a mai Rijekát, a korabeli Fiumét. A város kikötőjében lát-
hatjuk a mai napig Baross Gábor gazdasági és közlekedési 
miniszter, a „Vasminiszter” emléktábláját, akinek a nevé-
hez fűződik a kikötő kiépítése és Fiume vasúti összekötése 
Magyarországgal. Gondoljunk Horvátország felé menet a 
Mura-vidékre, és jusson eszünkbe egy jó pohár kékfrankos 
kóstolása mellett az Őrség és annak borvidéke Ruszt köz-
ponttal. Ne feledjük, hogy ez a ma Burgerlandnak nevezett 
ausztriai tartomány Magyarország egyik történelmi borvi-
déke volt! Aztán gondoljunk Pozsonyra, ahol számtalan 
országgyűlés megtartására kerül sor, gondoljunk Nyitrára, 
Érsekújvárra, Rimaszombatra, Kassára és a lengyel-magyar 
határra. Ne feledkezzünk meg Zrínyi Ilona Munkácsáról, 
valamint Beregszászról és Ungvárról. Végül, de nem utolsó 
sorban jusson eszünkbe a Kincses Erdély, amely erdeivel, 
bányáival, folyóival és tavacskáival, legelőivel, termőföld-
jeivel ezer éven át szolgálta az itt békében élő szászokat, 
oláhokat vagy románokat, a székelyeket és a magyarokat 
egyaránt. 

Amikor ezekre gondolok eszembe jut a sok szépség, 
amit láttam, a sok történelmi esemény, amelyet ismerek. 
Ezek örömöt okoznak, mindent magaménak és magyar-
nak érzek.  Ugyanakkor szomorúság és tehetetlen düh is 
fojtogat, hiszen a mai állapotok alapján már csak a múlt 
magyar, a jelen és a jövő határainkon túl élő magyar testvé-
reink által válhat magyarrá. Ennek ellenére Magyarország 
és a magyar nemzet nem tűnt el a népek tengerében, hanem 
ma is él Európában, és megerősödve ma is az iszlám áradat 
gátja, olyan állam és nemzet, amely értékeit, hagyományait 
ért támadás esetén akar és tud is határozottan védekezni. 
Ráadásul nemcsak az anyaország létezik, de a határon túl 
rekedt magyarság is meg tudta őrizni minden nehézség, 
nemzetiségi gyűlölködés, megkülönböztetés és erőszakos 
asszimilációs törekvés ellenére is identitását, a magyarsá-
gát. 

Tisztelt Honfi társaim! Éppen ezért ne csak gyászoljunk 
ma, ne csak keseregjünk, hanem merítsünk az elmúlt száz 
évből erőt, merítsünk erőt az előttünk élt és élő nemzedékek 
kitartásából és állhatatosságából! Hiába országunk csonko-
lása, hiába a magyarság határokkal történő elválasztása, ha 
elődeink példáját követjük, kétség nem férhet hozzá, hogy 
nemzetünknek van és mindenkor lesz jövője, méghozzá itt 
Európa szívében a Kárpát-medencében. 

 Dr. Tüske Zoltán, polgármester
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BESZÁMOLÓ A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN HOZOTT 
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEKRŐL

A Képviselő-testület a koronavírus járványra tekintet-
tel az elmúlt időszakban sem tartott ülést. Az előző Hír-
mondóban a beszámolóban már jeleztem egy-két téma-
kört, amely még döntésre várt.

Polgármester úr Magyarország Alaptörvényének 53. 
és 54. cikke, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII tv. 46.§ (4) bekezdése, a veszélyhelyzet kihir-
detéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, a koro-
navírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 
3.§ (3) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozta 
meg a korábbi beszámoló óta, a Képviselő-testület véle-
ménye és az informális megbeszéléseken elhangzottak 
alapján: Polgármester a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 42. §, valamint a 424/2017. (XII. 
19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése alapján elfogad-
ta az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó, éves ösz-
szesített Közbeszerzési Tervét, mely természetesen év 
közben a közbeszerzések változásának, eljárások bonyo-
lításának szükségessége esetén bármikor módosítható. 
Elfogadta továbbá az ABÉVA Kft. 2019. évi beszámo-
lóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt és az Ügyvezető 
kérésére kiadta számára a felmentvényt a 2019.évre vo-
natkozólag. Az Alsónémedi Sportegyesület 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elkészítette, így azt 
a Polgármester úr elfogadta. Az idei évben hat szervezet 
nyújtott be kérelmet a településen működő civil szer-
vezetek támogatási pályázatára, mely kapcsán Polgár-
mester úr az alábbi támogatási összegekről döntött, mely 
támogatási összegekről, felhasználásáról természetesen 
szerződést kötnek az érintettek az Önkormányzat:

A civil keretből fennmaradt összeg kapcsán a 
NYWYG felajánlása alapján – azaz ennyivel kevesebb 
támogatást kért és kapott – 100.000.- Ft-ot a koronaví-
rus elleni védekezésre kell felhasználni, míg a fennma-
radó 1.170.000.- Ft-ot az esetlegesen később felmerülő 
helyi civil szervezetek támogatására a felhasználási so-
ron kell megtartani.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő 081/88 és 081/89 
hrsz-ú, illetve a szabályozási terven ábrázolt szervizút ki-
alakítását szolgáló telekalakítás során azokból kialakuló 
ingatlanok eladási árának pontosabb meghatározása 
érdekében további 3 hivatalos értékbecslést szerez be 
az Önkor-
mányzat, 
hogy azt 
az Ön-
kormány-
zat érde-
kében a 
l e g j o b b 
áron tudja 

majd értékesíteni.
Döntött Polgármester úr a Kormány által elrendelt 

veszélyhelyzet és Pest megyére kiterjedő kijárási kor-
látozás időtartama alatt Alsónémedin az amatőr sport, 
a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való 
részvétel lehetőségeiről, mely azóta a Kormány általi 
intézkedések kapcsán folyamatosan módosul. Erről a 
település honlapján mindig értesítjük az érintetteket a 
szükséges teendőkkel együtt. Polgármester úr módosítot-
ta a Képviselő-testület egy korábbi döntését, Birgejárás 
II. iparterület fejlesztése és az ott található ingatlanok 
megközelítését szolgáló szervizút kialakítása érdekében, 
mely kapcsán a Magyar Államtól, mint ingatlantulajdo-
nostól a már korábban meghatározott 2.000,- Ft/m2 áron 
kerülne megvásárlásra egy ingatlan.

Az „Adásvételi szerződés keretében bölcsőde működ-
tetéséhez szükséges berendezések (bútorok, kerti játé-
kok, konyhai eszközök) beszerzése a 2351 Alsónémedi, 
Kossuth Lajos u. 60/a. alatti bölcsődébe” tárgyú köz-
beszerzési eljárást eredményesnek, és az Iroda 2000 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatát 
Polgármester úr érvényesnek nyilvánította, s mint a leg-
kedvezőbb ár/érték arányú érvényes ajánlat alapján vele 
köt szerződést (15.994.420,- Ft + ÁFA).

Az új központi orvosi rendelő egészségmegőrző 
helyiség bérbe-, használatba vételére többen is jelent-
keztek, melyre 1.000,- Ft/óra bérleti díj került megha-
tározásra azzal, hogy az utolsó foglalkozások végéből a 
helyiség rendben tartása érdekében 15 percet fenn kell 
tartani és a következő bérlőnek kitakarított helyiséget 
kell átadni.

Polgármester úr és a Képviselő-testület tagjai is rész-
letes információk birtokában határozott úgy, hogy a 
gyermekek bölcsődei ellátására, mint kötelező önkor-
mányzati feladatra a Váci Egyházmegye Szamaritá-
nus Szolgálat Intézményfenntartó Központtal (2600 
Vác, Báthori M. u.4.) köt feladatellátási szerződést, az 
Alsónémedi, Kossuth Lajos u. 60/A. szám alatt létesített 
4 csoportos minibölcsőde épületében. A szerződés idő-
tartama a 2020. évi nevelési évtől kezdődően minimum 
5 év határozott időtartam köttetik, az Önkormányzat 
a feladat ellátásához és az üzemeltetéshez szükséges 
anyagi támogatást a szerződés időtartama alatt az éves 
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költségvetéseiben biztosítja. – Részletekről, felvételi 
eljárásról stb. a következő Hírmondóban olvashatnak az 
érdeklődők.

A „mini” Bölcsőde külső környezetrendezési mun-
káinak kivitelezésére ajánlatokat szerzett be a Hivatal, 
mely kapcsán Polgármester úr a legkedvezőbb aján-
lattevőt választotta ki: BARIZS KERT Kft., bruttó 
18.323.459,- Ft vállalkozói díjjal.

A Vörösmarty utca 2-10 sz. közötti járdaszakasz 
egységes burkolatúvá tétele munkáinak kivitelezésére 
is ajánlatokat kért be a Hivatal, mely kapcsán a vállalko-
zási díjak fi gyelembevételével a Józan Kft-t nyilvání-
totta nyertesnek Polgármester úr, bruttó 3.272.917,- Ft 
ajánlati árával.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy a 
veszélyhelyzet idején a bizottságok és a Képviselő-
testület nem tart ülést. A polgármesteri döntések hon-

lapunkon megtalálhatók: http://alsonemedi.hu/static/
onkormanyzat és http://alsonemedi.hu/static/rendeletek. 
Természetesen annak elmúltával a régi rend visszaáll és 
hirdetőinken, honlapunkon értesülhetnek az ülések össze-
hívásáról. Az előző Hírmondó megjelenése óta nagyobb 
beszerzések nem történtek a koronavírus járvány kap-
csán, de természetesen szükség esetén  Polgármester úr 
azonnal intézkedik, ha bármilyen szükséges eszköz fo-
gyóban van vagy újabb szükséges eszközök beszerzésére 
kell sort keríteni.

Kérjük Önöket, fi gyeljék honlapunkat (www.
alsonemedi.hu), ahol a címlapon naprakészen szá-
molunk be az esetleges járványügyi megfi gyelésekről, 
közzétesszük a kijárási korlátozásban történt változá-
sokat és feltöltjük a járványügyi helyzet alatt készült 
videóüzeneteket. 

Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal

IGAZGATÁSI SZÜNET 
A POLGÁRMESTERI 

HIVATALBAN

2020. július 06-10 között a 
Polgármesteri Hivatalban 

igazgatási szünet lesz, 
a Polgármesteri Hivatal 

zárva tart!

2020. július 13-tól a 
Polgármesteri Hivatal 

a megszokott 
ügyfélfogadással várja 

ügyfeleit!

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük kedves Látogatóinkat, 
hogy a Községi Könyvtár június 

15-től ismét nyitva tart.
Művelődési Házunk június és július 
hónapban még nem szervez rendez-

vényeket. 

Nyitás reményeink szerint 
augusztus 3-án, hétfőn lesz 

az akkor hatályos járványügyi 
szabályoknak megfelelően.
A második félév tervezett 

programjairól az Alsónémedi 
Hírmondó következő számában 

tájékoztatjuk a lakosságot.
Addig is szíves türelmüket 

és megértésüket kérjük! 

 Jobbágy Ilona, intézményvezető
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

PEST MEGYEI KATSZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG MONOR 
KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA

LAKÁSTÜZEK

Hogyan kerülhetjük el a kéménytűz kialakulását?
A szurok képződéséből fakadó kéménytűz elkerülhető a rendszeres kéményseprőipari 
ellenőrzéssel és a szükséges tisztítás elvégzésével. Mind a korom, mind a szurok begyulladása, 
továbbá a dugulás és egyéb üzemzavar megelőzhető az égéstermék-elvezető kéményseprő 
felügyelete mellett történő kiégetésével.
A szilárd-tüzelésű tüzelőberendezésekben kizárólag a gyártó által előírt tüzelőanyagot szabad 
eltüzelni, háztartási hulladékot nem. A háztartási hulladékok elégetése a tüzelőberendezés idő 
előtti tönkremenetelét előidézi, a szén-monoxid mellett egyéb igen mérgező gázok, gőzök, savhatások is keletkeznek. 
Kizárólag kezeletlen (festék, lakk, pác, ragasztóanyag stb. mentes), légszáraz keményfát használjunk tüzelésre. A 
tüzelésre szánt fát hasítva, fedett szellős helyen tároljuk 1,5 – 2 évig. Javasolt otthonunkba beszerezni és működtetni 
egy füstérzékelőt, ami a kezdeti tüzeket is jelzi.

Elektromos eredetű lakástüzek
Az elektromos tűz közvetlen okai a vezetékek, elektromos kapcsolóberendezések túlterhelése, az alkatrészek közötti 
elektromos ív vagy szikra keletkezése lehetnek. A tűz közvetett oka a rendszer helytelen méretezése, rossz vezetékezés 
és/vagy a hálózat elemeinek elöregedése, esetleg hirtelen nagy terhelést jelentő rövidzárlat, túláram keletkezése, amit 
a rendszerbe épített túláramvédő berendezések már nem viselnek el. Az elosztószekrényben keletkező tűz nem csak a 
szekrényben pusztít, de akár az egész épület is leéghet ily módon. Csak olyan villamos berendezést használjunk, amely 
rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. Használat előtt szemrevételezéssel 
ellenőrizzük az elektromos berendezéseinket, a csatlakozókat és a vezetékeket, nézzük meg, hogy nincsenek-e eltörve, 
megrepedve! Ne terheljük túl a hosszabbítókat, elosztókat! Lehetőleg földelt eszközöket használjunk! Az elektromos 
fűtőkészüléket soha ne takarjunk le, ne tegyük közel bútorainkhoz, éghető anyagból készült tárgyainkhoz! Ne érintsük 
meg vizes kézzel, és ne használjuk nedves környezetben az elektromos berendezéseket! Minden második lakásban 
keletkezett tűz elektromos meghibásodásra vezethető vissza. A kismegszakítókat, biztosítókat csak szakemberrel 
cseréltessünk, javíttassunk Ne hagyjuk áram alatt, konnektorba dugva az elektromos berendezéseket a tevékenység 
befejezése után. A tűz kialakulásától egy szoba lángba borulásáig kb. 2 perc elegendő. ELUTAZÁSKOR MINDENT 
ÁRAMTALANÍTSUNK! 

SZABADTÉRI TÜZEK

A szabadtéri tüzek szempontjából a veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen 
és gyorsan terjed a tűz, ugyanakkor fokozott kockázatot jelenthet az emberi gondatlanság is, hiszen a szabadban 
keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában 
vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és • 
feltételekkel megengedik;
Belterületen és külterületen lévő zártkerti ingatlan esetén csak abban az esetben lehet növényi hulladékot • 
égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi;
Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal • 
megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 
szervéhez írásban be kell jelenteni;
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete • 
mellett;
Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként • 
más jogszabály megengedi;
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza (184-185. §, 187. §, • 
221-230. §);
Jogszabálytól eltérő tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!• 

Amennyiben a tűzgyújtás megengedett a következő alapvető szabályokat tartsuk be:
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!• 
Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról!• 
Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám!• 
Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani!• 
Tájékozódjunk•  a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors tovább terjedésének!
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SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Nagy örömünkre június 2-án újra nyíltak az iskolák 
oktatási célra. Továbbra is érvényben maradt a tantermen 
kívüli digitális oktatás, de elsőtől nyolcadikig bármely 
osztályból jelentkezhetett tanuló felzárkóztatásra. Peda-
gógusok is invitálták tanulóinkat a foglalkozásokon való 
részvételre, de a szülők dönthették el, hogy engedik-e 
gyermeküket az iskolába. Elmondható, hogy a szülők ki-
tűnően vizsgáztak a digitális oktatás kihívásaiból. Segí-
tették gyermekeik felkészülését, a pedagógusok munká-
ját. Nagyon köszönjük az odaadó munkát, gondoskodást, 
fáradozást és a kitartást! 

Köszönettel tartozunk iskolánk pedagógusainak, akik 
időt és energiát nem kímélve valósították meg ezt a szá-
mukra is teljesen új oktatási formát. A megszerzett ta-
pasztalatokat a következő 
tanévekben is beépítjük a 
hagyományos oktatási kere-
tekbe.  

Az idén a ballagás és a tan-
évzáró ünnepély is rendkívüli 
módon történik. A Tankerület 
utasításának megfelelően, 
csak szabadtéren lehet ren-
dezvényeket tartani legfeljebb 
200 fő részvételével. A balla-
gást ennek fi gyelembevételé-
vel szervezzük az iskola ud-
varára.     Meghitt, családias 
légkörben, a hagyományok 
megőrzésével és újítások be-
iktatásával rendezzük majd a 
nyolcadikosok búcsúztatását. 
Nagy-nagy szeretettel készü-
lünk arra, hogy emlékezetessé tegyük számukra életük-
nek ezt a fontos eseményét. A 2019/2020-as tanév végén 
iskolai szintű tanévzáró ünnepséget sem tudunk tartani. 
A bizonyítványok kiosztását időben és térben elkülönít-
ve fogjuk lebonyolítani az iskola, illetve a Faluház ud-
varán. Fontos, hogy kézhez kaphassák tanulóink a bizo-
nyítványt, az eredményeket erről a különös tanévről. A 
digitális oktatás nagy lecke, nagy kihívás volt, de egyben 
nagy fejlődést is eredményezett minden érintett számá-
ra.

Erre az időszakra esett a leendő elsősök beiratkozása 
is, mely nem a megszokott formában történt. Most nem 
tudtak elmenni az óvodába a tanító nénik megnézni a 
nagycsoportosok foglalkozását, nem tarthattuk meg az 
Iskolahívogató rendezvényünket sem, ahol találkozhat-
tunk volna a gyerekekkel és a szülőkkel is. A 2020/2021-
es tanévben három első osztályt indítunk, melyből az 
egyik iskolaotthonos lesz. Egy dolog nem változik, az új 
elsősöket nagy szeretettel várjuk! Júniusban szülői érte-
kezletet tartunk a leendő elsősök szülei számára, melyen 

igyekszünk minden kérdésre választ adni, az iskolára 
való felkészülést segíteni.

A táblákon nem jelenik meg a VAKÁCIÓ felirat há-
rom felkiáltójellel, de a tanév végét most is várják kicsik 
és nagyok. Az utolsó tanítási nap a digitális oktatásban 
is június 15. Ezután június végéig felügyelet biztosítunk 
a tanulóknak. Majd augusztus 19-ig nyári napközi lesz, 
melyet az eddigi évektől eltérően az egész nyári szünetre 
igényeltek. Előzetes felmérés történt, de a jelentkezés fo-
lyamatos. A nyári napközi helyéről, a pontos részletekről 
a későbbiekben adunk  tájékoztatást, melyet az érintett 
tanulók az osztályfőnöküktől kapnak meg. Kérjük, kísér-
jék fi gyelemmel iskolánk honlapját és Facebook-oldalát 
is!

Idén is megszervezhetők a hagyományos táborok az 
egészségügyi szabályok maximális betartásával. A tanu-
lóink a szülők beleegyezésével vesznek részt a vándortá-
borban és a révfülöpi táborban.

Kedves Gyerekek! Tudjuk, hogy Nektek sem volt egy-
szerű ez az időszak, de bízunk benne, hogy olyan oktatási 
formát ismerhettetek meg, melyet a jövőben is hasznosít-
hattok. Lehet, hogy kezdetben nagyon jónak tűnt a korai 
kelés elmaradása, a virtuális világ érdekessége. Felcsil-
lant a remény, hogy kevesebb és könnyebb lesz a dolgo-
zat. Később mindenki megfogalmazta, hogy az iskolában 
mégis jobb volt tanulni, hiányoztak az osztálytársak, ba-
rátok, sőt néha még a tanárok is!

Reméljük, hogy a digitális oktatás okozta “fáradalma-
kat” a nyári szünetben kipihenitek, és szeptember 1-jén 
mindenki újult erővel tudja elkezdeni az új tanévet!  

Vigyázzatok magatokra! Minden családnak jó pihe-
nést, kikapcsolódást, közös élményeket kívánunk a tan-
testület nevében:                                                    

az Iskolavezetés

Iskolanyitás tanévzárás előtt

Így szeretjük az iskolát!
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SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

„A nevelés nem csak elveken és okos taktikán múlik, mert 
elsősorban a lényünkkel nevelünk. A nevelés: titkos meta-
kommunikáció. Ami jó benned és tiszta, és ami rossz és ko-
szos, továbbadod. A gyerek remegi félelmeidet, aggódja az 
aggodalmaidat - de éli a nyugalmadat és derűdet is - ha va-
lódi.”

(Müller Péter)

A veszélyhelyzet kihirdetése, a 45/2020.(III.14.) Kormány-
rendelet 2.§-a alapján Alsónémedi Polgármestere a koronaví-
rus-fertőzés további terjedésének megakadályozása érdeké-
ben az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvodában 
2020.03.17-től rendkívüli szünetet rendelt el. A gyermekek 
családi környezetben nevelődtek, a szülők a megváltozott, zár-
tabb életkörülmények hatására átgondolt és átszervezett napi-
rendet biztosítottak gyermekeik számára, az óvodapedagógu-
sok online távmunkában segítették a szülőket az adott csoport 
életkori sajátosságainak megfelelően. Az online nevelési, fej-
lesztési forma nagy kihívások elé állította a pedagógusokat és 
szülőket egyaránt, aminek sikeres megoldását szívből köszö-
nöm mindenkinek. Az óvónénik heti szinten, óvodánk peda-
gógiai programjához igazodó tematika alapján tettek fel aján-
lásokat környezetmegismerési témában hozzákapcsolódó vers, 
mese, ének, otthoni kreatív vizuális technikaajánlásokkal. Ki-
emelt fi gyelemmel kísérték az iskolába induló, tanköteles korú 
gyermekeket, az iskolai életmódra történő felkészítés miatt. Az 
óvodás korosztály számára a mozgás, mozgásosjáték ajánlások 
sem maradhattak el. Különösen hálásak lehetünk, hogy volt 
erre mód a családi házak kertjében, udvaron, a szabad levegőn. 
152/2020.(IV.27.) kihirdetett Kormányrendelet 2020.05.04-től 
annyiban módosította az óvoda működését, hogy a rendkívü-
li szünet ellenére kötelező volt az óvodai ügyelet szervezése, 
ahol max. 5fő gyermek lehetett a csoportban, szigorú egész-
ségügyi előírásoknak betartása, védő és fertőtlenítő eszközök 
alkalmazása mellett, erre pandémiás terv is készült. Első két 
héten 5 gyermek, harmadik héten10 gyermek felügyeletét biz-
tosítottuk, a fejlesztő nevelés továbbra is online formában va-
lósult meg. A 215/2020.(V.20.) Kormányrendelet értelmében 
az óvodák visszaálltak a veszélyhelyzet  csoportja fogadott 
gyermekeket az újabb kibővített, a szülők számára óvodakez-
dést megelőzően általam nyilvánosságra hozott pandémiás 
terv szerint. A gyermekeket fokozatosan szoktattuk vissza a 
Szülőkkel együttműködve az óvodai életbe, a személyi higi-
énés előírásokat betartva, és erre neveltük és neveljük a mai 
napig is óvodásainkat. Mi felnőttek is megteszünk mindent a 
gyermekek egészségének megőrzéséért, és kértük a szülőket 
is tegyünk közösen azért, hogy a gyermekek számára a játék 
most is öröm maradjon!

Nyári időszak: Már folyik a nyári időszak szervezésének 
előkészülete, felmérjük a szülők óvodáztatási igényét, és en-
nek megfelelően alakítjuk ki az óvoda nyári működését. Az 
óvoda egész nyáron nyitva tart, és a Kormányrendelet értel-
mében, valamint a Fenntartóval történt egyeztetés szerint csak 
két hétre zárunk be 2020.08.10.-21., de ez idő alatt is biztosí-
tunk ügyeletet, ha lesz rá Szülői igény. A Szent I. téri épületben 
a rendkívüli szünet, ügyeleti idő alatt megtörtént a tisztasági 
meszelés és nagytakarítás, a Rákóczi u. épületben erre a két 
hét zárva tartás alatt kerül sor. A Szent I. téri óvoda udvarának 
felújítási munkáit megelőző tervező, előkészítő munkák meg-
történtek, a júliustól folyó kivitelezési munkák alatt, ameny-
nyiben a szülői igények alapján ezt az épületet is működtetjük 
a nyári időszakban, a gyermekek a Szent I. teret és a mellette 
lévő játszóteret, kresz-parkot fogják használatba venni az ud-

vari élethez. Természetesen, mivel ez nem kerítéssel határolt 
terület a Fenntartóval egyeztetek a terület védelmének és köz-
úti forgalom lassításának érdekében. 

Iskolába készülő gyermekek óvodai elköszönése: Az óvo-
dai élet lezárását jelképező nagyon szép, hagyományos óvodai 
ünnepünk a ballagás sajnos nem szerveződhet a megszokott 
rendben. óvodánk nevelő testületével és szülői munkaközössé-
gével a rendkívüli szünet ideje alatt online csatornán keresztül 
egyeztettem (2020.04.18.) és már akkor is egyetértettünk ab-
ban, hogy a ballagó gyermekeknek szeretnénk egy óvodai sza-
kaszt lezáró programot, ami életkoruknak megfelelő, játékos, 
hangulatos és élménygazdag. Természetesen ennek szervezé-
sét és időpontjait a veszélyhelyzet aktuális egészségügyi elő-
írásitól tettük függővé. Az óvoda újra nyitásával a gyermekek 
közel 2,5 hónaputáni visszaszoktatása folyik, heti fokozatos-
sággal emelkedő létszámmal. 2020.05.25-én a nevelőtestület 
tagjaival átbeszéltük a kérdést, valamint megkaptuk a Nemzeti 
Pedagóguskar ajánlását is, miszerint: „A koronavírus miatti 
megbetegedések száma hivatalos adatok szerint csökkent, en-
nek ellenére az elkövetkezendő időszakban nem javasoljuk az 
iskolába menők hagyományos búcsúztatását, nem ajánlott az 
elmaradt rendezvények pótlása sem. Ez nem zárja ki a meghitt, 
gyermek közeli körülmények között történő elköszönést au-
gusztus 31-ig.kisebb csoportokban.” Ennek megfelelően a ne-
velőtestülettel közös elhatározásban, az érintett szülőket online 
csatornán keresztül történő tájékoztatással, a korábbi javasla-
tunkkal megegyező módon búcsúzó napot szervezünk a, 2020.
június 3.hetében a Szent I. téri épület, augusztus 3.hetében a 
Rákóczi u. épület elköszönő gyermekeinek csoportonként 1-1 
nap. Az óvodapedagógusok a gyermekeknek együtt játszó, él-
ményszerű vidám napot szerveznek az egész csoport részére 
délelőtti időszakban, melynek lezárása képen délután, az óvo-
da udvari teraszán az aktuálisan búcsúzó gyerekek és szüleik, 
óvodapedagógusaik és dadusnéni és óvodavezető részvételével 
kerül sor az elköszönésre. Természetesen az ÁNTSZ óvodai 
elköszönés pandémiás ajánlását is tolmácsoltam a szülők felé, 
miszerint gyermekenként 2 fő szülő jöhet (anya, apa) és a szü-
lők csak 1 csokor virágot hozhatnak kizárólag saját gyermekük 
részére, a további esetleges gyermeki ajándékok átadására és 
rokonainak köszöntésére óvodán kívül kerülhet sor. Mindany-
nyian a lehető legjobbat szeretnénk a gyermekeknek, és hisz-
szük, hogy az élményszerű, játékos nap biztosan emlékezetes 
marad a búcsúzó gyermekeknek.

Óvodai beíratás: A 2020-21 nevelési évre a veszélyhely-
zet miatt egyedi eljárási szabályozások kerültek kihirdetésre, 
ennek megfelelően zajlott az idei évben az óvodai beíratás 
2020.04.02.-20. között, sőt még ezen túl menően is. Az idei 
nevelésiév végén 65 kisgyermek búcsúzik el az óvodától, és a 
jelen állapot szerint 70 szülő kérte gyermeke óvodai felvételét. 
A szülők megkapták a felvételi határozatokat, ami online került 
kiküldésre számukra. Az óvodaköteles korú gyermekek felvé-
telét regisztráltam az oktatási hivatal honlapján. A gyermekek 
csoportba kerülését az első nyári időszakban megtartandó szü-
lői értekezleten ismertetem a szülőkkel és itt ismerkedhetnek 
meg, konzultálhatnak az óvodapedagógusokkal is. A „Csibe-
Szülői értekezlet” megszervezésének ideje és módja függ majd 
az aktuálisan érvényben lévő pandémiás előírásoktól. A jelen 
tervek szerint 2020 június vége, helyszíne a művelődési ház 
színházterme. Az új szülőket kérem, június második felében 
fi gyeljék az óvoda honlapját, www.szivovi.hu, mert itt kerül 
kihirdetésre a szülőiértekezlet időpontja és helye.

        Szabó Éva – óvodavezető

Óvodánk élete tegnap és ma, tervek a nyári időszakra
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Tisztelt Lakosaink!

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni az elmúlt és a 
következő időszakok változásairól:

Nagyon jó hír, hogy Magyarországon életbe léptetett 
rendeleteknek és a lakosság önfegyelmének köszönhetően 
Magyarországon a COVID fertőzés első hulláma viszo-
nylag kevés megbetegedéssel lassan véget ér. Fentiek mi-
att az elmúlt időszakban több könnyítést tartalmazó ko-
rmányrendelet jelent meg. Az egészségügyi rendelések, 
vizsgálatok, szűrések mind a háziorvosi körzetekben, 
mind a járóbeteg ellátásban, mind a kórházi ellátásban 
újraindultak, és céljuk bepótolni az egészségügyi rend-
szerben kialakult 2-3 hónapnyi elmaradást. Nem szabad 
azonban elfelednünk, hogy a koronavírus nem tűnt el, 
csak közös erővel visszaszorítottuk! Továbbra is ébernek 
kell maradnunk! Be kell tartani a vírus terjedését kor-
látozó alapvető szabályokat: megfelelő távolságtartást, 
maszkviselést zárt terekben!

Az alábbiakban szeretnénk kérni a lakosság segítsé-
gét: Lehetőség szerint továbbra is kérjenek időpontot a 
háziorvosnál, a szakrendelőben és a kórházban is, tartsák 
be az 1-1,5m-es távolságtartási szabályt, vegyenek fel 
maszkot. Dr. Papp Zsolt, dr. Deutsch Judit és Dr. Szlivka 
Gabriella tisztelettel megkérik, hogy  a háziorvosi- és gy-
ermekorvosi rendelésekre ezen túl is kérjenek időpontot, 
lázas betegség esetén mindenképpen történjen pretriázs-
telefonos állapotfelmérés és konzultáció. Gyermekgyó-
gyászati szempontból szeretnénk tartani az eddig kialakult 
gyakorlatot: szerdán és csütörtökön 8:00-tól egészséges 
rendelést tartunk, ekkor csak egy család tartózkodhat a 
rendelőben, mindenkit időpontra hívunk. Ezt követően 
zajlik a betegrendelés, szintén időpontra! 

Elérhetőségeink: Dr. Papp Zsolt: 06-29-337-144; Dr. 
Deutsch Judit: 06-29-337-104; Dr. Szlivka Gabriella: 06-
29-337-195. A fentiek betartása mindannyiunk érdeke, 
kérjük vegyék ezt fi gyelembe!

 Egészségügyi Szolgálat

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyáli Járási Hivatal Alsónémedi Kirendeltségén (2351 
Alsónémedi, Fő út 58.) az ügyfélfogadási idő 2020. június 2-tól az alábbiak szerint 

módosul: Hé� ő 8.00-11.30

Ügyeik intézésére a Gyáli Járási Hivatal Hatósági Osztályán vagy Kormányablak 
Osztályán (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) van lehetőségük:

Hé� ő 12.30-15.30 - Szerda 12.30-17.30 - Csütörtök 08.00-12.00
@@@@@@@@@@@@@@@@

Tájékoztatjuk, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal Gyámügyi 
Osztálya elköltözö� .

A 2020. június 2-tól az ügyfélfogadás helye és ideje az alábbiak szerint módosul: 

Ügyfélfogadás helye.: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 1. emelet 102. és a 104. szoba. 
(tel.: 06 29 544-139, gyal.gyamhivatal@pest.gov.hu)

Ügyfélfogadás ideje:
Hé� ő.: 12:30 - 15:30 - Szerda.: 12:30 - 17:30 - Csütörtök.: 08.00 - 12.00

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a költözés a hivatásos gondnokok ügyfélfogadási helyét és 
idejét nem érin� , az továbbra is a 2360 Gyál, Kőrösi út 54. szám ala�   épületben zajlik 
hé� őnként a 10.00 -11.00 óra közö� .

Megértésüket köszönjük!
Gyáli Járási Hivatal

EGÉSZSÉGÜGYI TÁJÉKOZTATÁS



2020 június 11

JELES NAPOK

Július 1-jén ünnepeljük a Köztisztviselők Napját 
és ugyanekkor tartjuk országszerte a Semmelweis 
Napot, melyen az egészségügyben dolgozókat kö-
szöntjük.

Ez évben különösen sokat jelent ez az ünnep, hi-
szen a koronavírus-járvány félelmei közepette mind-
két hivatás dolgozóinak nagy teher és nagy felelőség 
nyugodott a vállán.

Különösen az orvosok, az ápolók, a mentősök és 
más egészségügyi dolgozók álltak az első vonalban, 
küzdöttek erőt, fáradságot nem kímélve a járvány 
terjedése ellen és a betegek megmentése érdekében. 
Hasonlóan nagy felelősség nyugodott az önkormány-
zatokon is, döntéseikkel, helyi rendeleteikkel védték 
lakosságuk biztonságát, szervezték a veszélyhelyzet 
alatt a település mindennapi életét, ügyeltek az or-
szágosan elrendelt szabályok betartására.

Megköszönjük Alsónémedi Önkormányzatának, 
községünk vezetőinek, a Polgármesteri Hivatal 
minden dolgozójának, a közterület felügyelőknek, 

a körzeti megbízottaknak felelős gondoskodásukat. 
Köszönjük az egészségügy minden helyi dolgozó-
jának önfeláldozó helytállásukat, a betegeikért tett 
erőfeszítéseket, az egészséges lakosság védelmét. 
Köszönet illeti az intézményvezetőket, akik a ma-
guk posztján mindent elkövettek, hogy koronavírus- 
járvány okozta eddig példátlan rendkívüli helyzet-
ben a rájuk bízottakat, gyermekeket és felnőtteket 
egyaránt méltó módon igazgassák. Köszönjük, hogy 
számíthattunk rájuk!

A következő oldalakon az első alsónémedi köror-
vos, Magyary István életéréről és munkásságáról ol-
vashatunk, tisztelegve emléke előtt. Megköszönjük 
Végh László Flórián kedves barátunknak, aki szin-
tén orvos családból származik (édesanyja a bugyi 
gyógyszerész; édesapja, Végh László, Bugyi község 
háziorvosa), hogy rendelkezésünkre bocsájtotta ku-
tatását.

                      Jobbágy Ilona

JELES NAPOK

Semmelweis Nap – Köztisztviselők Napja

Egészségügyi dolgozók Alsónémedin 2020-ban - KÖSZÖNJÜK, AMIT ÉRTÜNK TESZNEK! 
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Az első alsónémedi orvos, dr. Magyary István
Az egészségügy a XIX. század elejéig falun 

egyet jelentett a gyógynövények ismeretével. 
A bölcs öregek tanították a fi atalokat, melyik 
virág mire jó, miből hogyan kell főzetet készí-
teni, hogy enyhítsen bizonyos fájdalmakat. Az 
abszolutizmus korának végén jelennek meg az 
Alsónémedi környéki településeken az orvosok. 
Ócsán már az 1850-es években is volt állandó or-
vos, Alsónémedin és Bugyin azonban egyidőben, 
1861-ben kezdte meg működését a falu első or-
vosa. Falunkban dr. Magyary István.

Magyary István 1836. augusztus 15-én a felvi-
déki Rimaszombaton született református család-
ban. Édesapja Magyary Mihály, édesanyja nemes 
Soós Julianna volt. Szülei 1829. február 17-én 
házasodtak össze a városban. Az apa Molnár Er-

Magyary István

Magyary István aláírása

zsébet özvegyeként nősült, míg az anya árvaként 
állt az oltár elé; szülei (nemes Sós Miklós és Pap 
Erzsébet) akkor már elhunytak.

Magyary a pesti orvosi egyetemen 1861-ben 
diplomázott és szeptember 20-án került hivata-
losan Alsónémedire, mint községi orvos. 1861. 
november 27-én Alsónémedin feleségül vette a 
pesti belvárosi néhai Kolb Ignác leányát, Máriát. 
Ekkor Alsónémedin, a 190. számú házban lakott 
a doktor (utcanevek ekkor még nem voltak jel-
lemzőek a kisebb településeken). Ez a házassága 
gyermektelen maradt, s 1863. március 7-én el-
hunyt a fi atal feleség.

1873. október 5-én újra nősült, feleségül vette 
a budai születésű, de Alsónémedin lakó Borbély 
Karolinát, néhai Borbély József sebész leányát. 
Első fi uk, István 1874-ben született, azonban 
csupán három napot élt. Második fi a szintén az 
István nevet kapta, s 1876. július 20-án született 
Alsónémedin, keresztapja Veresmarthy József, 
az 1848-ban némedi lelkész volt. A XX. század 
előtt szokás volt a családoknál, hogy ha egy utód 
még gyermekkorban meghalt, akkor a következő, 
azonos nemű gyermek az ő nevét kapja, némileg 
feledtetve így a szülőkkel korábbi gyermekük el-
vesztését.

Magyary doktor a mindennapi munka mellett 
a kultúra is érdekelte. Így nem meglepő, hogy 
1900-ban, a Budapesten felállítandó Vörösmarty-
szoborra - a Csenki Imre alsónémedi református 
tanító által - szervezett gyűjtésen is az adakozók 
között találjuk a község orvosát, 1 korona fel-
ajánlásával. Az adomány súlyát jól mutatja, hogy 
a falu összesen 32 korona 98 fi llér gyűjtött össze. 
A kultúra mellett a helyi közéletbe is bekapcso-
lódott Magyary, hiszen az Alsónémedi Takarék-
pénztár Részvénytársaság elnökének választották 
1909-ben. Hasonló tisztséget már korábban is 
betölthetett, ugyanis 1905-ben Kubányi Istvánnal 
együtt, mint Alsónémedi küldöttjei, részt vettek 
az Országos Központi Hitelszövetkezet küldött-
jeinek kongresszusán, de presbiterként és tűzol-
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Magyary István pecsétje

Magyary István aláírt orvosi bizonyítványa Thier 
András plébános részére

tóparancsnokként is szolgálta egyetlen állomás-
helyét.

A település vezetői annyira tisztelték az idős 
orvost, hogy az életében egyedül itt praktizáló 
doktorra tekintettel nem engedték, hogy valaki is 
gyógyszertárat nyisson Alsónémedin, megfoszt-
va így Magyaryt egy rendszeres jövedelemforrás-
tól, a házi patikájából származó bevételétől. Így a 
környéken utolsóként, 1917-ben nyílhatott csak 
patika a faluban.

Dr. Magyary István községi orvos 1911. novem-
ber 16-án hunyt el Alsónémedin érelmeszesedés 
következtében, a mai  régi temetőben helyezték 
örök nyugalomra, sírját sajnos nem találtam meg. 
Özvegyének további sorsáról nem tudunk többet, 
csupán annyit, hogy 1931-ben még élt, Budapes-
ten.

Egyetlen gyermekük, Magyary István kereske-
dőként, akkor még alsónémedi lakosként, 1909-
ben Kőbányán vette feleségül a nagykőrösi szü-
letésű Kun Karolin magánzónőt. A házasságkötés 

után Kőbányán, a Liget utca 28. szám alatt laktak. 
Az ifjabb Magyary borkereskedőként dolgozott a 
városban, a házasságából utód nem született. A 
világháború kitörésekor Magyary István 1914. 
október 10-én bevonult Péterváradra az 1. hon-
véd népfelkelő gyalogezred 5. századához, s de-
cember 12-én, a szerbiai visszavonuláskor nyoma 
veszett; hősi halottá 1920-ban nyilvánították. Saj-
nálatos, hogy a világháborús emlékműveken neve 
nem szerepel sem születési helyén Alsónémedin, 
sem utolsó lakóhelyén, Kőbányán. A világon 
mindenhol emléket állítanak a települések saját, 
megbecsült tagjainak, s néhol közterületeket ne-
veznek el utánuk, nincs ez máshogy Alsónémedin 
sem, ahol a Magyari utca őrzi a nevét. Bugyin dr. 
Abay Frigyes, Dabason dr. Lakos János orvosok 
neveit őrzi egy-egy utca.

Egy kérdés felmerülhet még az olvasóban, hogy 
hogyan írjuk helyesen: Magyari vagy Magyary. 
Kutatásaim során azokat az iratokat vettem szá-
mításba, melyeken a doktor sajátkezű aláírása 
szerepel, aki nevét mindenhol y-nal, Magyary-
ként írta.

 Végh László Flórián

A cikk – képekkel jelentősen bővített változata – 
az alábbi linken is elolvasható: 

fuleric.blogspot.com.



14 2020 június

JELES NAPOK

Dr. Juhász István 75 éves
olimpiai bajnokunk, az FTC örökös bajnoka

“Tizenhét éven át játszottam a Fradiban. Játszottam? 
Nem, a foci sokkal több volt számomra.

Az életem elválaszthatatlan része. Edzések, mérkőzé-
sek, minden napra megadott időben fontos feladatok.”

(Dr. Juhász István - Nagy Béla: FRADISTÁK FUT-
BALLMEZBEN c. könyvéből)

Ünnepi összeállításunkban szemezgetünk a korabe-
li megjelent cikkek és interjúk anyagaiból.MAGYAR 
HÍRLAP - 2013. 03. 01.

Hogyan lesz kezdő egy Alsónémediben élő srác ti-
zennyolc évesen a Fradi nagycsapatában?

Hát ez nem volt mindennapi eset, az biztos. Imádtam 
focizni, így aztán 1959-ben elvittek egy Fradi-toborzóra. 
Vagy háromszázan tolongtunk ott, végül húsz srácot vá-
lasztottak ki, köztük engem is. Először még az úttörőben 
játszottam, majd jött az ifi három, a kettő, majd az egy. 
Aztán váratlanul eljött a nagy nap. Úgy alakult, hogy a 
nagycsapatból egyszerre hárman - Albert, Novák, Rákosi 
- is sérültek voltak, így Mészáros József megkérdezte az 
ifi k edzőjét, Csanádi Ferencet, kit javasol a nagyokhoz. 
Ő az én nevemet mondta. Ott találtam magam a sztárok 

között, és kezdő-
ként futhattam ki 
a pályára a Pécs 
ellen. Óriás terme-
tű, rutinos védők 
ellen játszottam, 
de sikerült gólt 
rúgnom. Mindjárt 
négyet.

Hamar feltűnt 
a munkabírása, 
az, hogy megállás 
nélkül végigro-
hanja a kilencven 
percet. Ehhez a 
páratlan állóké-
pességhez jó gé-
nek is kellenek?

Meg az olyan 
gondtalan gyerekkor, mint amelyben részem lehetett. 
Szerencsére nem kellett nélkülöznünk, volt otthon min-
dig ennivaló, és ez mifelénk nagy dolognak számított. 
Akadt az ifi ben nem egy olyan társam, aki tehetségesebb 

Pályakép
Született 1945. július 17.
Klub: A Ferencváros ifi  csapatában kezdte pálya-

futását, majd 1963-ban mutatkozott be a nagycsa-
patban. A zöld-fehérekkel négy bajnoki címet szer-
zett, háromszor hódították el a Magyar Kupát. 490 
meccsen viselte a zöld-fehérek legendás 5-ös számú 
mezét.

Nemzetközi sikerei: VVK (UEFA-kupa)-győzelem 
1964/65-ben és KEK második hely 1974/75-ben. A 
Ferencvárosban 302 mérkőzésen 41 gólt szerzett. Vá-
logatott: A magyar válogatottban 1969 és 1974 kö-
zött 23 alkalommal szerepelt, és egy gólt ért el. Az 
1968-as mexikói olimpia bajnoka, amelyen 1 góllal 
járult hozzá a győzelemhez. Az olimpiai válogatott-
ban hat alkalommal játszott. Tagja az 1972-es belgiu-
mi Európa-bajnokságon 4. helyezést elért csapatnak. 
1980-1996-ig az Egyesült Államokban népszerűsítet-
te a labdarúgást, keze alatt nőtt ki több amerikai vá-
logatott és olimpiai bajnok labdarúgó is.

Két, azóta is érvényben lévő rekord felállítója: első 
válogatott meccsén négy gólt rúgott, és a mai napig 
nincs más, aki egymást követően három nemzetközi 
kupadöntőn is játszott.

2019. március 15-én Alsónémediért kitüntető díj-
ban részesült.
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volt nálam, de alultápláltsága miatt nem volt terhelhető, 
és el is tűnt a süllyesztőben.

A Fradi akkori összeállítását olvasva ma is megdob-
ban minden zöld-fehér szurkoló szíve. Géczi - Novák, 
Mátrai, Páncsics - Juhász, Szűcs - Karába (később 
Szőke), Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi. Talán min-
den idők legjobb Ferencvárosa…

Szenzációs csapat volt, olyan, amely nem félt egyetlen 
ellenfelétől sem. Tudtuk, bármelyik világhírű gárda ellen 
eséllyel állunk ki, hittük, hogy mi mindenkit meg tudunk 
verni a világon.

PEST MEGYEI KRÓNIKA - 1998.

Ha ősfradistákat kéne keresni, azt hiszem, ön is az 
elsők között lenne.

Tény és való, nagyon szeretem a Ferencvárost, mind a 
mai napig. Emlékszem, amikor befejeztem a labdarúgó-
pályafutásomat, akkor mint utánpótlás-vezető, ott marad-

tam a klubnál. … Jólesik, ha a régi társak megkeresnek, 
nosztalgiázhatok a többiekkel. Hát remélem, ez azért nem 
az öregség jele. De mindenesetre jó kibeszélni a múltat. 
Emlékből van bőven, bár engem soha nem soroltak az 
igazi technikás játékosok közé. Mindig az erőmmel, a 
futásommal tűntem ki, de ez az akkori kornak megfelelt. 
Nekem az volt a feladatom, hogy a középpályán össze-
szedjem a labdákat, és kiszolgáljam csatártársaimat. Ők 
pedig értettek a góllövéshez, nem is akármilyen szinten 
űzték ezt. Meg lehet nézni az akkori ferencvárosi gólmu-
tatókat. 

NEMZETI SPORT - 2018. 09.01.

Felejthetetlen 
emlékek: 1965-
ben Torinóban a 
Juventus legyőzése 
VVK-diadalt ért; 
1968-ban a Leeds 
United egy nullára 
megnyerte a VVK-
döntő első mecs-
csét, a visszavágó 
a Népstadionban a 
rengeteg kihagyott 
helyzet után nulla 
nulla lett; 1975-ben 
a bázeli KEK-dön-
tőben a Dinamo 
Kijev három nullá-
ra győzött.

Büszke vagyok 
rá, hogy abban a 
csodálatos Ferenc-
városban futballoz-
hattam. Klasszisok 
között játszhattam, és felejthetetlen mérkőzéseken sze-
repelhettem. Meggyőződésem, hogy a hatvanas évek 
legalább olyan aranykora volt a magyar futballnak, mint 
az ötvenes évek. Bomba erős Újpesttel, Vasassal, Hon-
véddal, kitűnő vidéki csapatokkal. Rendszerint telt házas 
bajnoki mérkőzésekkel. Ha akkor már a profi zmus jelle-
mezhette volna a sportágat, ha lettek volna elfogadható 
stadionok, tisztességes fi zetések, megfelelő feltételek, a 
válogatott többször is bejut a világ legjobb négy vagy 
nyolc csapata közé.

MAGYAR NEMZET - 2012. 04. 07.

Hallottam, ön az egyetlen ferencvárosi, aki három 
nemzetközi kupadöntőn is pályára lépett. Valóban 
nem volt más, aki a két VVK-döntőn, a Juventus és 
a Leeds ellenin, meg a Kijev elleni KEK-fi náléban is 
játszott?

Azt szoktam mondani, csak Géczi Pista volt ott mind 
a hármon, de ő a kapuban állt. Ezzel persze nem akarom 
kisebbíteni őt, de mezőnyjátékosként az egyetlen vol-
tam.

Alsónémediben lakik. Miért éppen ott?
Onnan származom, a szüleim ott voltak becsületes 
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parasztemberek, onnan 
jutottam el a világ szinte 
minden pontjára. Gon-
doltam, tartozom annyi-
val a szülőföldnek, az 
ottaniaknak, hogy oda 
térek haza a messziből.

KÉPES ÚJSÁG - 
1977. január

Melyik az a mérkő-
zés, amely örökre emlé-
kezetes marad?

Az 1965-ös Vásárvá-
rosok Kupájának dön-
tője. Nagyon nehéz, gö-
röngyös úton jutottunk 
el eddig. Ezt a találkozót 
Torinóban játszottuk, 
az olasz Juventusszal, s 
Fenyvesi Máté góljával 

meg is nyertük 1:0-ra. Akkor pont húszéves voltam és két 
olyan világklasszis ellen kellett játszanom, mint Sivori 
és John Charles. A meccs után percekig ültem a padon, 
néztem a kupát és … sírtam. Arra gondoltam, mit is érez-
hetnek otthon, Alsónémedin édesanyámék, ahol szinte az 
egész falu nekem drukkolt.

ALSÓNÉMEDI HÍRMONDÓ - 2020. június

El sem tudjuk ma képzelni, hogy milyen lehetett 
például egy Fradi-Juventus meccs. Milyen érzés visz-
szatekinteni ezekre az élményekre így 55 év távlatá-
ból?

Nagyszerű érzés visszaemlékezni rá, már csak azért is, 
mert a Juventus azóta is ott van az élvonalban, a legjob-
bak között, és a Manchester is, akikkel szintén játszot-
tunk, és kiütöttük őket a kupából. Nagyszerű érzés volt 
ellenük játszani, mert szintén nagyon jó, profi  játékosok 
voltak, és mi teltház előtt, 30-40-50 ezer néző előtt meg 
tudtuk őket verni. Úgyhogy nagy boldogság volt ez, fő-
leg nekem, aki innen, Alsónémediről indult. 

Miben mutatkozott meg, hogy sztárok voltak an-
nak idején?

Az edzéseinken minimum 6-700 ember mindig kint 
volt. Megbeszéltük a Merkur igazgatójával, Csűri Pista 
bácsival, hogy ha franciák ellen játszunk, akkor van bent 
egy Renault 16-os - akkor még az országban csak egy 
volt -, és ha Franciaországban nem kapunk ki, akkor az 
az enyém lesz. Mit ad Isten, megnyertük a mérkőzést, és 
meg tudtam venni az R-16-ost. Mentem az Üllői úton, 
vittem a kisfi amat, megálltam, bementem a Szimfóniába 
meginni egy kávét, beszélgetni kicsit, a gyereket pedig 
kint hagytam a kocsiban nyitott ajtó-ablakkal, s mire 
kimentem, ott álltak vagy ötvenen a kocsi körül. Akkor 
kezdtem észrevenni, hogy ők ennyire tisztelnek, szeret-
nek, megismerték a kocsimat, nem kellett félnem, hogy 
ellopják, nyugodtan hagyhattam nyitva.
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Milyen érzés volt kezében tartani a kupákat?
Ahogyan elkezdi az ember, mindig van valamilyen 

célja, amit szeretne elérni. Én nagyon boldog vagyok, 
hogy itt a Ferencvárosban játszhattam, majdnem 500 
mérkőzést is. Én Magyarországon két olyan rekordot 
tartok, amit eddig nem tudtak még felülmúlni: az első, 
nagycsapatban játszott mérkőzésemen 18 évesen négy 
gólt rúgtam, valamint három nemzetközi kupadöntőn 
játszhattam. Ilyen még nem volt. Remélem azért lesz 
majd valamikor, és utolérnek.

Körbe tudott-e nézni a nézőtéren? Látott-e 
némedieket?

Hogyne. Éppen egyszer volt, hogy 3:0-ra nyertünk a 
Dózsa ellen, nagyon jó meccset játszottunk, és akkor sok 
némedi volt bent. Egyszer a labda kigurult a pályáról, 
kirúgták, én szaladtam labda után, és akkor kiabálnak: 
“Pista, Pista!” Odanézek, Belágyi Feri bácsi volt és fe-
lesége Ica néni. Odaköszönök, hogy “Csókolom, csóko-
lom!”, körülötte voltak még némediek többen is, de vinni 
kellett a labdát bedobni.

Mit üzen a mai sportoló fi ataloknak?
Annyit tudnék üzenni nekik, hogy ki kell tűzni egy el-

határozást maguk elé, hogy kik akarnak lenni, hova sze-
retnének elérni. Én annak idején, mikor a Fradi játszott 
Salgótarjánban, és Albert nagyon jól játszott, vitt édes-
apám, hallgattuk a rádiót, és azt mondtam neki: “Édes-
apám, én futballista szeretnék lenni, és egyszer szeretnék 
ezzel az Alberttal játszani, egy csapatban!”. Azt mondta: 
“Édes fi am, tudod, hogy hányan szeretnének még játsza-
ni vele? Ez egy álom marad.” “Nem baj, én megteszek 
mindent érte!” - válaszoltam. Akkor már a Fradi úttörő 
csapatában játszottam, és az lett a vége, hogy három év 
múlva már Albert helyett játszottam, majd azt követően 
három nap múlva pedig ővele. Azt üzenem a mai fi ata-
loknak, hogy legyen céljuk, elhatározásuk, és ne adják 
fel, míg nem sikerül elérni!

A képen Dr. Juhász István családja körében (feleségé-
vel Andival és fi aival, Tamással és Pistivel).

Juhász István Alsónémedi egyedüli olimpiai bajnoka, 
akire úgy gondolom, mindannyian büszkék vagyunk.

 Dr. Nagy Vilmos


