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Eredményekben gazdag, sikeres
új tanévet kívánunk minden
pedagógusnak és tanulónak!
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BECSENGETTEK
„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinegemadárnak….” – e sorokkal kezdődik a jól ismert
gyermekvers. Reméljük, Alsónémedi iskolásai nem bánkódnak azon, hogy beköszöntött az ősz, és megkezdődött a tanítás
az iskolában. Hiszen a hosszú nyári vakáció után milyen jó találkozni az osztálytársakkal, osztályfőnökkel, tanárokkal. Szépen
felújított, új szemléltetőeszközökkel feldíszített osztálytermek, taneszközök várják a gyermekeket. Jól esik nézegetni a színes tankönyveket, füzeteket, kipróbálni a tollakat, ceruzákat. Sokan új táskát is kaptak. S hát, semmi kétség, öröm egy olyan szép iskolába járni, mint az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola, mely minden évben tartogat valami meglepetést a tanévet kezdő
nebulóknak. Idén új számítástechnika teremmel és leány technikateremmel gyarapodtunk, ahol korszerű gépeken sajátíthatják
el a tanulók az informatika tudományát illetve süthetnek-főzhetnek, kézimunkázhatnak a lányok kedvükre. Az idei tanév külön
meglepetése, hogy iskolánk a Tudásbajnokság Országos Tanulmányi Versenyen EZÜST MINŐSÍTÉSŰ TUDÁSKÖZPONT
címet nyert el, melyet a szervezők elismerő oklevéllel és 20 000Ft pénzjutalommal díjaztak. Gratulálunk a versenyben résztvevő tanulóknak
és a felkészítő pedagógusoknak!
Mikor néhány éve egy Alsónémedin vendégeskedő nagyajtai kisdiák
belépett az iskolánkba, így kiáltott fel:
„Édesanyám, ha én ilyen szép iskolába járhatnék, nagyon jó lennék!
Kedves Némedi Gyermekek, legyetek jók és tanuljatok sokat,
mert a tudás az egyetlen kincs, amit nem vehet el tőletek senki!
(Jobbágy Ilona)

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik.
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:
1/301-6969 (vonalas telefonról) illetve 104 (mobiltelefonról).
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
A MEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI:
Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587 (+36-30-617-2224)
Garai Miklós +36-70-382-0057 (+36-30-857-6195)
Gödöllei Attila +36-30-423-2215
Nébel Norber +36-70-4911-039.
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári időszakban – ahogy azt a Polgármester úr a június
végi ülésén jelezte – több rendkívüli ülést is tartott.
Első rendkívüli ülését 2016. július 20-án tartotta, melyen a
napirend kiegészítése után a naperőmű park ismételt tárgyalására került sor. A júniusi ülésen kért parklátogatás érdektelenség
miatt elmaradt. Rövid tárgyalás után az Inter Watt Kft. kérését az
általa megjelölt természetvédelmi területen nem támogatta a
Testület, de felajánlotta megvásárlásra az Önkormányzat sittlerakó melletti területét a park létrehozására, ill. közös vállalkozásban is el tudná képzelni a park megvalósítását. (Nyilatkozat
még nem érkezett a cég részéről a továbbiakról.)
Az ÚZ-TRANS Kft. telephely-, illetve tevékenység bővítésére (mart aszfalt és tört beton feldolgozásra) vonatkozó hozzájárulás kérelme is ismételt tárgyalás volt. A Képviselő-testület
hozzájárult az Alsónémedi 3603 hrsz-ú ingatlanon a mart aszfalt és tört beton gyűjtő és újrahasznosító tevékenység folytatásához azzal, hogy a nyilatkozatban foglalt kapacitási mutatókat nem lépik túl (max. beszállítás 10 tonna/nap, a telephelyen
max. mennyiség 1500 tonna, illetve kb. 1000 m3). Erről a kérelmező köteles az Önkormányzattal külön megállapodásban
kötelezettséget vállalni. Meghatározásra került továbbá, hogy a
telephelyet érintő ki- és beszállítás során a település lakóövezetét el kell kerülni.
Az iskola új informatikatermének kialakításának tárgyalása kapcsán a testület felkérte az ABÉVA Kft-t, hogy a kivitelezést és az eszközök beszerzését rendelje meg, melynek
bruttó 4.480.239,- Ft-os összegét az általános tartalék terhére,
pénzeszköz átadással biztosította. /ComputerFutár Kft. (Ócsa)
számítógépek és hálózatkiépítés 1.798.976,- Ft + ÁFA, villanyszerelés 896.671,- Ft + ÁFA, Ecole Style Kft. (Signál Bútor,
Gyöngyös) bútorok 832.100,- Ft + ÁFA/.
Az Önkormányzat indulni kíván a Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark Programon kiírt pályázaton, mely kapcsán két sportpark létrehozásáról döntött a testület. Az Iskolánál 8 db sporteszköz, a Nagygödör térnél 15 db sporteszköz
kerül telepítésre.
A Testület hozzájárult a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatásának emeléséhez, ez azt jelenti,
hogy az intézményt igénybevevő gyermekek száma emelkedett.
A médiában sokat hallani a hungarikumokról, mely kapcsán
a Testület is döntött a pályázaton való indulásról HUNG-2016,
a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának
támogatására, Települési Értéktár létrehozására. A megvalósításhoz 600.000,- Ft önerőt biztosít a tartalék terhére. Ezzel
egyidőben szándékát is kifejezte a Testület a Települési Értéktár Bizottság megalapításáról, melynek összetételéről és működésének kereteiről később dönt majd.
Az augusztus 03-i ülés összehívására a Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda energetikai pályázata kapcsán kiírt
közbeszerzési eljárás lezárása miatt kellett sort keríteni. Az eljárás eredményes volt, a munkát a „GOMÉP” KFT. (Lajosmizse,
Dózsa Gy út 219.) nyerte el (Szent István tér 40 607 174,- Ft +
ÁFA, Rákóczi u. 24 505 657,- Ft + ÁFA). A határozatban foglaltak alapján a Polgármester úr azóta a szerződést aláírta a
kivitelezővel. Külön határozatban került meghatározásra az 5
%-os tartalékkeret, az általános tartalék terhére.
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A júniusi ülésen az Iskola leány technika termének áthelyezése is szóba került, melynek összege az idei költségvetésben
már szerepelt. A beérkezett ajánlatok alapján felhatalmazást
kapott Belágyi Tamás ügyvezető a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Citypark Befektetési és Kereskedelmi Kft-vel (Dunaharaszti) történő szerződéskötésre, a komplett beruházás vonatkozásában (kivitelezés és eszközbeszerzés) 1.625.236,- Ft +
ÁFA összegért.
Augusztus 24-én került sor a nyár utolsó rendkívüli ülésére, melynek indoka szintén pályázati döntések meghozatala, ill.
a június 29-én elfogadott települési adó tárgyköre volt.
A Képviselő-testület még a májusi rendkívüli ülésén döntött
arról, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatási pályázatán belterületi
utak, járdák építése, felújítása szerepel majd. Ezen az ülésen
meghozta végleges döntését, mely kapcsán szilárd burkolattal
való ellátás és vízelvezetés kiépítésére kíván pályázatot benyújtani az alábbi utcákra vonatkozóan: Tulipán u., Róna u.,
Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége, Ibolya u., József A. u., Vásártér u. lakott része, Május 1. tér. A 2016. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. 8. pont előirányzata szerinti bruttó
181.000.000 Ft támogatási összegre pályázhatunk, az építkezésékhez szükséges önerőt – 22.753.753,- Ft + 6.143.513,- Ft
ÁFA a tartalék terhére biztosítja az Önkormányzat.
Kérés érkezett a gyermekorvosi rendelő és védőnői rendelő átalakítás és bővítés műszaki ellenőri díjának emelésére
a korábban már megbízott CIVIUM KFT-től (Kecskemét),
melynek indoka a kivitelezési összegének megemelkedése (erre
korábban már volt példa az Opál-ház felújítása kapcsán). A
szerződéses összeg 1.137.185,- Ft-tal történő emeléséhez járult hozzá – a korábbi szorzó alkalmazásával a végleges bruttó
összeg 2.153.185,- Ft – a Polgármester szerződésmódosításra
való felhatalmazása mellett.
A 2016. június 29-i ülésen került elfogadásra a Települési
adóról szóló rendelet, melyről a lakosság az előző Hírmondóban kapott részletes tájékoztatást – ill. augusztus 25-re került
meghirdetésre egy tájékoztató az érintetteknek. 2016. szeptember l-én lépett volna hatályba, melyet a Képviselő-testület
most hatályon kívül helyezett. Indoka a sok visszajelzés, a törvényességi felhívás (Pest Megyei Kormányhivatal), az ombudsmani tájékoztató.
A hatályon kívül helyezés mellett új Települési adóról szóló
rendelet került elfogadásra, mely 2017. január 01-jén lép hatályba és az észrevételek jelentős része – mentességek körének
bővítése – is belekerült. Így – természetesen megfelelő igazolás
csatolása mellett – mentességet kap az, aki
- nem töltötte be a 18. életévét,
- középiskola vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos
tanulója,
- egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott (a foglalkoztatás napjára!),
- t eljes vagy részmunkaidős munkaviszonnyal rendelkezik,
- rendszeres pénzellátásban részesül (pl. járadékban, táppénzben, nyugdíjban részesülők, GYES-en lévők).
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET A RENDELETTEL KAPCSOLATBAN EGY KÉSŐBBI IDŐPONTBAN TÁJÉKOZTATÁST TART, MELYRŐL IDŐBEN ÉRTESÍTJÜK AZ ÉRDEKLŐDŐKET!
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A Képviselő-testület soron következő ülését 2016. szeptember 28-án 15 órakor tartja, melyet megelőző héten (hétfőkedd) a bizottsági ülésekre is sor kerül. Az ülések továbbra
is nyilvánosak, így bárki részt vehet az ülésen és első kézből
értesülhet a döntésekről, de a napirendekhez kapcsolódóan
kérdését is felteheti, hozzá is szólhat.

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülésekről
készült videofelvételek megtalálhatók a település honlapján
(http://www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/), ill. rendeleteink
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben
olvashatók!
Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal

MAGYAROK KENYERE
2016. augusztus 6-án került megrendezésre a „Magyarok
Kenyere” mozgalom ócsai búzagyűjtő ünnepélye. E nemes
célt támogatva Alsónémediről búzát adományozott Szotyori
Róbert és Józan Sándor (Garay utca). A programot településünkről fellépésével színesítette a Boróka néptánccsoport
és a Napfény Mazsorett csoport.

Házhoz menő lomtalanítás
A Vertikál Nonprofit Zrt. évente 1 alkalommal biztosítja - az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban - a háztól történő, háztartásban keletkezett lom elszállítását. Pl. feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb
elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
- g ally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági,
ipari hulladék;
- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép...);
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék! Lomtalanítási igényt a 06-24-535-535 telefonszámon lehet bejelenteni.
(A telefonáláskor azonosító számra szükség lesz, mely a számlán vagy a csekken megtalálható!)
Győrvári Istvánné
Alsónémedi Ügyfélszolgálat

Tisztelt Választópolgárok!
A népszavazással kapcsolatos információkat a www.valasztas.hu
oldalon megtalálja.
Az október 2-i szavazás során településünkön az Opál-ház
felújítása miatt az alábbi változás történt:
A 002. számú szavazókört áthelyeztük a Polgármesteri
Hivatal épületébe, a szavazóhelyiség a tanácskozóteremben
kerül majd kialakításra – 2351 Alsónémedi, Fő út 58.
Aki tehát korábban az Opál-ház szavazóhelyiségébe
szóló értesítőt kapott és ott szavazott az most
a Polgármesteri Hivatal épületében tudja szavazati
jogát gyakorolni.
Az érintettek értesítője már ezt a címet tartalmazza.
A másik 4 szavazókör címe és besorolása változatlan.
Néhány fontosabb határidő a teljesség igénye nélkül:
1. A Szavazatszámláló Bizottságok megbízott (delegált)
tagjait 2016. szeptember 16-én 16.00 óráig lehet
bejelenteni.

2016. szeptember

2.

3.

4.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek (állandó
lakhelytől eltérő helyen való szavazás) legkésőbb
2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
A mozgó urna iránti igényt a helyi választási
irodához 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00
óráig, a szavazás napján a bizottsághoz 15.00
óráig lehet írásban benyújtani. Ehhez szükséges
nyomtatványt hivatalunk biztosítja, de a www.
valasztas.hu oldalról, ill. honlapunkról is letölthető
lesz majd.
A választási plakátokat az, aki elhelyezte vagy
akinek érdekében elhelyezték 2015. november l-én
16.00 óráig köteles eltávolítani.

A népszavazással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi
választási irodához akár személyesen, akár telefonon a
29/337-101-es telefonszámon.
Dr. Percze Tünde
választási iroda vezetője
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Révfülöp 2016.

Új élmények egy régi táborban
Június utolsó napján ezen a nyáron is elutazott egy csapatnyi gyerek a révfülöpi táborba. Én most voltam ott
először, de már az első nap úgy tűnt, hogy egy szuper hét
előtt állunk. Nos, nem csalódtam☺! Amikor leszálltunk
a buszról barátságos kőházak fogadtak bennünket. Egy
házban 7 gyerek lakott, természetesen mindenki a barátaival, biztosítva ezzel a jó hangulatot ☺. Miután kipakoltunk egy sípszót hallottunk (a „régiektől” tudtuk meg,
hogy ez a gyülekezőt jelzi), ezután egy előre kijelölt helyre
mentünk. Itt elmondták a napi programot miszerint már
aznap délután lemegyünk a strandra. A strand talán picit
messze van a tábortól, de ez egyáltalán nem volt probléma, hiszen nagyon élveztük a közös sétát. Az idő nagyon
jó volt, szerencsére még a víz is meleg volt. A parton jó pár
büfét találtunk, ahova szerintem mindenki elment legalább
egyszer egy jégkásáért vagy fagyiért. A strandolás után vacsora következett. Az étkezések során megismerkedtünk a
kedves konyhás nénikkel, akik igyekeztek változatos mégis
gyerekbarát menüt összeállítani nekünk. Nem volt könnyű
dolguk, de szerintem sikerült. Vacsora után még jobban
berendezkedtünk a házakba, megismerkedtünk az Ócsáról
érkezett gyerekekkel. Amint számomra kiderült a két település már évek óta együtt táborozik, kiegészülve néhány
vendég gyerekkel, akik a szlovákiai Palástról jöttek. Lezuhanyoztunk és megkezdtük az első itteni éjszakát. Izgalmas
és érdekes volt az éjszakai ügyelet a táborban, de mindenki
ki akarta próbálni a zseblámpás járőrözést, még a kicsik is!
Reggelenként fél 8-kor keltettek minket, így volt fél óránk
felöltözni, majd 8 órakor meghallottuk a reggelit jelző sípszót. A gyülekezésnél elmondták, hogy mi lesz a napi program és már mehettünk is enni.
Pénteken már délelőtt lementünk strandolni, itt ebédidőig fürödtünk. A sok vízi játék után visszamentünk a táborba, ahol megebédeltünk majd kaptunk egy kis szabadidőt.
Este került sor a gólyaavatásra, ahol vicces feladatokat kellett
megoldaniuk az új táborlakóknak, majd egy közös diszkóval
kedveskedtek nekünk a tanáraink. A szombat reggel ugyan-
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így kezdődött a változás csak annyi volt, hogy ezen a napon
délelőtt volt szabadidőnk és délután strandoltunk. Vacsora
után a mólóra mentünk, vagyis csak a csapat egyik fele, mert
a fiúk inkább meccset néztek a parton egy óriási kivetítőn.
Következő nap kicsit lehűlt az idő így akadályverseny volt a
közeli erdőben, s megkezdődtek a sport- és szellemi vetélkedők (foci, ping-pong, uno, sakk, malom, sudoku). Hétfőn
Balatonboglárra mentünk hajóval majd egész napos strandolás következett csúszdázással és vízi biciklizéssel. A visszautat ugyanúgy hajóval tettük meg. Este a nagyokkal kertmoziba mentünk, a kicsiknek pedig a táborban vetítettek egy
filmet. Kedden Zánkára vonatoztunk, ahol kipróbálhattuk a
sárkányhajót. Ez egy különleges hajó, ahol egy gyerek dobolta az ütemet, nekünk pedig eveznünk kellett, ami komoly
csapatmunkát igényelt (volna). Persze eleinte bénáskodtunk
az evezőkkel, de rengeteget nevettünk, nagyon jó volt. A
nap hátralévő részében fürödtünk és mindenki kapott egy
hambit uzsonnára☺. Nagyon jó kis nap volt, fáradtan értünk haza. Este kikapcsolódásként a Szegedi Miniszínház
előadását tekintettük meg a táborban. A színészek vadnyugati hangulatot teremtettek, melybe a táborlakókat is bevonták. Szerdán kaptunk időt arra, hogy összepakoljuk a bőröndünket és rendet rakjunk a szobákban, ekkor fejeződtek
be a versenyek is. Este lementünk a mólóra, ahol búcsúzóul
rengeteg fényképet csináltunk, sétálgattunk, fagyiztunk. A
tábor eredményhirdetéssel zárult, ahol a versenyek győztesei csokit és oklevelet kaptak, de minden táborlakó vehetett
cukrot is. Az utolsó nap befejeztük a bőröndök bepakolását,
kitakarítottuk a házakat és lementünk a mólóra, ott töltöttük a maradék időnket. Belecsöppentünk a „Balatoni nyár”
című műsor forgatásába, néhányan még szerepeltek is az élő
adásban. Ebédre pizzát kaptunk, majd hazaindultunk.
Az egész hét és a hazautazás is nagyon jó hangulatban
telt, reméljük, hogy jövőre újra találkozhatunk ebben a táborban☺!
A táborozók nevében:
Häger Nikolett
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SZIGETVÁR OSTROMÁNAK EMLÉKEZETE
(1566. augusztus 1.- szeptember 7.)

,,Ezt az erős nemzetet, melynek vére és csontjai a különböző országok hegyeit és völgyeit borítják, rendelé
Isten pajzsul a Nagy Török ellen, hogy bátorságuk és
derekasságuk révén a szent Kereszténység az óhajtott
békét élvezhesse…”(Laskai Ozsvát XVI. század.)
Kémjelentések alapján Zrínyi Miklós, Szigetvár várkapitánya 1566. április 19-én ezeket írta
Nádasdyné Kanizsai Orsolyának: „… Nyilvánvaló
dolog az, hogy a törökök császára… legelőször Szigetet támadja meg… s innen szándékozik majd továbbhaladni.”
Szigetvár ostroma 1566. augusztus 1. és szeptember
7-e között zajlott le. A legalább ötvenezer reguláris katonát számláló hadat II. Szulejmán szultán és
Szokollu Mehmed nagyvezér irányította.
A szigetvári őrség harcedzett katonákból és tisztekből állott. Közülük sokan vettek részt a vár tavaszi
védelmében. Akkor Hadim Ali pasa huszonötezer
fős sereggel, 9 faltörő és számos kisebb ágyúval fordult Szigetvár ellen. Az idő neki dolgozott, hiszen a
pécsi, babócsai és koppányi bégek már május 20-án
tábort ütöttek a közeli Szentlőrincen, „és mindennap környüle csavargának Szigetnek.” Szigetvár a
törökök belgrád-budai hadiútját veszélyeztető számottevő erősségként négy részre tagolódott. Szigetváron kívül síkföldi vár volt még Győr, Tata, Szolnok
és Gyula.
A XV. századi, kerek, téglából épült régi torony körül terült el a legbelső vár, lényegében egy kőbástya.
Keletről és délről csatlakozott hozzá a középső vár.
Ezt a két részt együtt hívták belső várnak. Vizesárokkal körülvéve, melynek szélessége 15-20 méter volt,
mélysége pedig elérte a 4 métert (ez volt földvárak
legfőbb erőssége) aztán külön kapuval elválasztva következett a külső vár. Dél-délkeleti irányban,
mintegy elővárként épült meg az Óváros, a katonaság szállásaival. Amint a Szigetvárott sokáig lakó
Istvánffy Miklós történész írja: „valamennyi erődítés
fából és gyepből készült.” A várat a felduzzasztott Almás-patak szinte megközelíthetetlenné tette. Szigetvár védelmi lehetőségei jobbak voltak Temesvárénál,
de a falai gyengébbnek bizonyultak Egernél. Hadim
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Ali pasa „tekervényes sáncot emelt” a vár árkáig, és
délről, keletről, nyugatról lövette a falakat. A török
tüzérség nehéz feladat előtt állt. A szigetiek így nyugodtan szemlélhették, hogy „semmit eddig nem tehettek nekik, hogy csak poroz a golyóbis a falon”. Sőt,
a várvédők „régi, ó szalonnákat keresének, Vásutt ó
hájt, puskaport is szerzének”. S július 5-én, mindezzel felgyújtották a keleti oldalon, a törökök által rakott fatöltést. Két napra rá ugyanígy pusztították el a
nyugati töltést. Július hó közepe táján a törökök már
belefáradtak Szigetvár ostromába.
Ilyen előzmények után fogott neki Szokollu Mehmed nagyvezér 1566 augusztusában Szigetvár másik ostromának. Parancsnoka gróf Zrínyi Miklós
volt, hatalmas vagyonú, horvát zászlósúr, aki bánként, fegyverrel szerezte meg a Muraközt, benne a
csáktornyai birtokot is. Így lépett a magyar birtokosok közé és lett a dunántúli főkapitány. Ő alapozta
meg a család honvédő szerepét, amely csak Zrínyi
Ádám hősi halállával szakad majd meg 1691-ben.
Ezt a harcot Zrínyi Miklós főkapitány tudatosan
vállalta. Tökéletesen kialakult, gyönyörűen megfogalmazott, és kortársai között elsőként összegezett nézeteit Nádasdy Tamás nádor özvegyéhez
írott leveléből ismerjük: „Úgy határoztunk, hogy
a hatalmas Isten nevében mindenképpen e várba
zárkózunk be, merthogy mindenekelőtt a jóságos
Istennek azután ő szent császári és királyi felségének, valamint a kereszténységnek, s ennek az édes,
végső pusztulásba taszított hazának hűségesen,
állhatatosan és derűs arccal szolgáljunk, vérünk
hullásával, s ha a sors úgy hozná, akár a saját fejük
veszélyeztetésével is.” Zrínyi az első naptól kezdve
már a védelemre alig alkalmas Újváros palánkjain
keményen szembeszállt a törökkel. A kétnapi harcban nem várt veszteségeket szereztek az ostromlók,
de fogyatkoztak a szigetváriak is. A viadalt túlélő
Cserenkó Ferenc leírása szerint „Látta Zrínyi úr,
hogy az emberek pusztulnak az ágyúktól”, ezért felgyújttatta és kiüríttette az Újvárost. Az ostrom eddigi menete látszólag Zrínyit igazolta, de már baljós
jelek mutatkoztak. A török sáncot ásott a belső vár
mellett, a vízrendszer partján, és „elkezdte töretni
2016. szeptember
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Johann Peter Krafft: Zrínyi kirohanása

Sziget belső várát”! Rögvest kiderült, hogy nemcsak ijesztgetésről van szó, mert a pontosan célzó
anatóliai tüzérek, egy török szemtanú megfigyelése
szerint „a belső várnak […] kőbástyáit és harangos tornyát lövöldözték”. A török fővezér ágyútűz
fedezete alatt augusztus közepén töltést építtetett
a vízrendszeren át, előrenyomult a vár tövéig, sőt
„a rohamhoz hágcsókat készített, akna-ásáshoz fogott”. A török ágyúk már halálos veszéllyel fenyegették a várat, ezzel egyidejűleg véres harcra kényszerítették az Óváros őrségét. Az ostrom ekkor már
a nagyvezír elképzelése szerint folyt, de a vártnál
lassabban, és igen nagy veszteséggel. A közelharc
az Óváros bástyáinál és kapuinál bontakozott ki. A
szigetvári harcosok példátlan hevességgel védekeztek. Réslövés, aknaásás és sok-sok roham ellenére
kitartott az Óváros őrsége, és óriási veszteségeket
okozott a törököknek, köztük a janicsároknak. A
végsőkig tartó küzdelem miatt az óvárosiak jelentős részének nem sikerült a városba húzódnia, mert
a kiürítést későn, augusztus 21-én rendelték el, ezt
2016. szeptember

pedig az irtózatos harcokban holtfáradt őrség már
nem tudta megfelelően végrehajtani. Az említett
feljegyzést készítő Cserenkó, számos elesett hős nevét felsorolva írja: „Ezt a várost nagy pusztulás árán
adták fel, mert az öreg vajdák és vitézek nagyobb
részt elpusztultak a városban.” Ebben a végső viadalban harcolókra vonatkozik a történész Istvánffy
adata: „ A többieket pedig, akiknek száma hatszázról a felére olvadt le, Zrínyi a várba fogadta.” Az
Óvárosból megmenekült háromszáz vitézzel együtt
Forgách Ferenc váradi püspök, történész szerint
nyolcszázan maradtak, a legfontosabb rész, a vár
védelmére. II. Szulejmán szultán dühös türelmetlenséggel siettette az ostromot. Augusztus 20-ától
hat napon át lőtték és töltésekkel, vívóárkokkal közelítették meg a várat. Egy török emlékíró elismeréssel jegyezte fel, hogy az őrség „annyira ágyúzott
és bombázott, amint még egy vár ostroma alkalmával sem történt”. A védőknek a nagyvezér is elesett
a tűzben, az oszmánok megrongálták a délnyugati
bástyát és felállították ostromtornyaikat. A sziget9
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Szigetvár korabeli ábrázolása

váriak 26-án visszaverték az ostromot és ugyanígy
helyt álltak 29-én és szeptember 1-én is. A törökök
aláásták a délnyugati bástyát, ahová Cserenkó Ferenc szavaival „csudaszáraz sövényt, fákat, deszkákat, szalmát és puskaport vittek”. A szeptember
5-én kirobbantott résen legott rohamra indultak
a törökök. E küzdelmet a hős dédunokája, a költő
Zrínyi Miklós így énekli meg: „Futnak a bástyára
keresztény vitézek, De nem állhatják meg erejét a
tűznek”, amely elhatalmasodva lángba borította a
várat. Eközben a janicsárok elözönlötték „a kapu
felőli bástyát… amelyet Nádasdy-bástyának hívtak.
Ennél a bástyánál ott volt Zrínyi úr, és nagy harcot
vívott a törökkel, kétszer kiűzte a törököket a várból…” Írja a már sokat említett Cserenkó. Végül a
túlerő győzedelmeskedett, a még harcképes párszáz
vitéz asszonyaikkal és gyerekeikkel együtt bezárkózott a belső várba. Szeptember 6-án II. Szulejmán
meghal Szigetvár alatt, halálát eltitkolták, két napra
rá,8-án a szinte földig perzselt vár védőinek sorsa mégis beteljesedett. A mindent elborító lángok
miatt választani kellett: hősi halál, vagy megadás.
Zrínyi Miklós a vár védőivel együtt vállalta a mindhalálig tartó harcot. Kitört a tűztengerből. Zrínyi a
végső küzdelemre buzdította katonáit. A történetíró Istvánffy szavaival „… A kapu sarkába dobták
pajzsaikat, mellvértjüket, sisakjukat, páncéljukat,
hogy minél gyorsabbak legyenek, hogy minél kön�nyebben kaphassanak sebet. – mert úgy határoztak,
hogy inkább szépen halnak meg, mint rútul élnek
-, kardhüvelyeiket eloldva, mezítelen karral készültek fel az utolsó küzdelemre. Zrínyi kerek pajzzsal
és karddal elsőnek ment a csatába, utána katonái...
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Jobb mellét egy ágyúgolyó átlőtte… egy másik golyó leteríté. A kétezer ötszáz védőből csak néhányan maradtak meg. Mind hősi halált haltak a nagy
küzdelemben.”
A honvédelemnek és a hazaszeretetnek eposzát a
szigetvári hős dédunokája a költő Zrínyi Miklós írta
meg a Szigeti veszedelem című klasszikus értékű
nagyeposzában 1646 telén. Ez a mű a magyar barokk
irodalom büszkesége. Élete főműve, más névvel úgy
hívjuk Zrínyiász. Ősében a Haza felszabadítására
törekvő hőst látta. Ércnél maradandóbb emléket állít neki Ő a magyar sors és a sorsüldözöttség. Mint
mond nekünk a költő Zrínyi legendás ősére, dédapjára és maga sorsára gondolva. Azt, hogy a magyar
helyzet: küzdés a fátum ellen. Szakadatlan helytállás,
vigyázás, őrállás kegyetlen ellenség és önös célú barát
között, ,,két pogány között”. Senkiben bizalom, senkiben segítség. A magyar helyzet arasznyi remény a
roppant sötétségben és csoda általi megmenekülés.
Roppant erőfeszítés nehéz pillanatban, elaluvás békességben, hőstett a végső veszedelem előtt. Mindenki, aki utána jön rokona kissé. Petőfi is mélyen
rokona ebben a mondatában: ,,Isten csodája,hogy
még áll hazánk.” Felemelő pillanata az eposznak mikor Zrínyi a vár piacára eskütételre hívta össze katonáit. Így lelkesíti vitézeit:
,,Harcolnunk peniglen akármi okért
Kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért,
Urunkért, feleségünkért, gyermekeinkért,
Magunk tisztességéért és életünkért.”
Bálint István János
2016. szeptember
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MÁIG ÉLŐ TRIANON
1991 óta élek Alsónémedin, nyolc éves voltam,
mikor ide költöztünk. A fiam 2010-ben született Budapesten, én pedig 1982-ben Sepsiszentgyörgyön,
Kovászna megyében, Székelyföldön. Ebben a mondatban már nincs határ.
Édesapám mindent és minket is hátrahagyva a sötét éjjel vérszomjas fogai közt lépte át a határt, azért,
hogy én az anyanyelvemen beszélhessek, és román
versek tanulása helyett magyar költőket ismerjek
meg. Édesanyámmal órákat várakoztunk a határon,
jobb volt nem beszélni magyarul. Sőt még a jókedvünk is gyanússá tett. Üldözöttek voltunk. Leszállítottak és átvizsgálták a csomagjainkat. Végtelen távolság volt ez a kicsivel több mint 600 kilométer. A
fiam, Magor ma már csak pár percig tartózkodik a
határon, az egyenruhás bácsik elkérik a személyi igazolványunkat, és kuncog az idegen beszéden. A fizikai határok elhalványultak, ahogy azok az emberek
sem élnek, akik feldarabolták Magyarországot. Megjegyezném, hogy napjainkban sokkal intenzívebb az
ország darabolása. Közösségek, sajnos gyakran családok szakadnak szét a politika bomlasztó vírusa miatt. Azok az igazi határok, amik a szívekben épülnek.
Azokban az időkben belső határ nem volt a lelkekben, lehettünk több száz kilométer távolságban, a kötelék egy maradt, és ma is egy! Ez a kötelék nem más,
mint a szeretet. Ha ez van, nincs távolság, és nincs
határ. De ha a szeretetet elnyomják a félelem gondolatai, akkor egy sima nádkerítés, vagy a szobánk fala
is határ. Sokáig én is falakkal vettem körül magam,
azt gondolván, hogy így védve vagyok. Védve vagyok
attól, hogy Magyarországon román legyek, Romániában pedig hazátlan.
Számomra Trianon nem azt jelenti, hogy kisebb
lett az ország, mert a magyarság az nem terület függő, bárhol legyen az ember, még a csillagok közt is
magyarul dobog a szívünk. Nekem Trianon az önbecsülésem hiányát jelenti, a gyökértelenséget. S ennek nem az aláírók az okozói, velük nem találkoztam. A falak lassan elviselhetetlenné váltak, állandó
harag tombolt bennem, hogy így helyben hagyott a
történelem. Kezdenem kellett ezzel a dühöngő érzéssel valamit. Belefolytam a politikába, gondoltam,
ha megértem a történéseket, akkor könnyebb elviselnem a helyzetem. Ez volt az az útvesztő, ami hos�szú időn keresztül mérgezte a lelkem. Csupa igazságtalansággal találkoztam és dühödten akartam tenni
ellene. A tévéből a híradó folyt, az újságokból a sok
hazugság és félelemkeltés, a harag gerjesztése. Észrevettem, hogy hiába értem, tenni csak akkor tudok
2016. szeptember

ellene, ha megőrzöm a belső békém és nem hagyom,
hogy felemésszen, hogy elválasszanak egy jó baráttól, csak azért mert bizonyos dolgokban másképp
gondolkodunk. Nem a politika az érték, hanem az,
amit egymásért teszünk. Mikor elkezdtem élni a jelenem, hogy mit tehetek most másokért, a magyarságért, akkor kezdtem megtalálni magam. Megtaláltam a gyökereim a szívemben és a szívekben. Minél több szeretettel, megértéssel és megbocsájtással
átitatott év telt el, annál inkább kezdtem értékelni
magam.
Trianonból volt mit tanulni, s hiszem, hogy meg
is tanultuk jobban becsülni azt, amink van, s most
csak egyetlen dolgot tehetünk, hogy szívvel-lélekkel
támogatjuk hagyományaink és kultúránk értékeit,
hogy átadhassuk generációról generációra. Hogy
elfogadja az új nemzedék, lássa magát benne, és a
boldog jövőjét. Csak így fogjuk újra visszakapni
azt, ami a miénk volt, ha az utánunk következők is
hisznek benne! Az, hogy a fiúk és a lányok csekély
hányada tud népi táncolni, nem Trianon miatt van,
hogy a népdalokat alig ismerjük mára, nem Trianon
miatt van, hogy az anyaország pereméről érkezőket határon túli magyaroknak hívjuk 2016-ban, az
nem Trianon miatt van. Hogy nem az ősi letisztult
energiákat és kultúránk egy-egy árnyalatát látjuk
bennük, hanem, hogy munkahelyeket vesznek el, ez
nem Trianon miatt van.
Trianon politikailag és gazdaságilag ma is élő döntés, de az hogy hagyományainkból és hitünkből mit
őriztünk meg és adunk át gyermekeinknek, az a mi
döntésünk! Megmutattuk, hogy bár határt húztak, a
szívek nem szakadtak szét. Megmutattuk, hogy bár
rombolják kultúránk, mégis testvérekként tekintünk
egymásra és együtt ünneplünk, emlékezünk.
Sok albérletben laktunk, és sokszor éreztem azt,
hogy sehol sincs helyem, de mihelyt megértettem,
hogy az otthon nem tér és idő függvénye, megtaláltam az otthonom a családomban, a barátaimban, a
munkatársaimban, az ismerősökben, a mosolyukban.
A tanáraimban, akik megtanítottak mindent, amire
ma szükségem van. Az eladóban, aki már előre tudja, hogy milyen kenyeret viszek, és még azt is látja, ha
szomorú vagyok. Megtaláltam az otthonom az ölelésben, amit adunk egymásnak, mikor találkozunk.
Hiába Trianon, az Én szülőföldem Sepsiszentgyörgy,
a hazám Erdély és az otthonom Alsónémedi, így van
bennem együtt a régi Nagy Magyarország!
Rákosi Dalma
könyvtáros
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Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2351 Alsónémedi, Kossuth Lajos u. 60.
T: 06/29337198; e-mail: muvhaz@alsonemedi.hu

Értesítjük kedves Látogatóinkat, hogy a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
a felújítás alatt a volt Kossuth utcai iskolába költözött (Alsónémedi, Kossuth Lajos u. 60).
Az új helyszínen is várjuk szeretettel a művelődés és a könyvek világába!
A Nyugdíjas Klub a Régi Művelődési Házban működik. Itt tartjuk továbbra is a heti vegyes vásárokat.
Állandó programjaink
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

2016. szeptember

Falugazdász

Meridián torna

Zongora

Gyermektorna

Sanda Kung Fu

8-12

10-11

13-19

16.30-17.30.

18-20

Falugazdász
8-16

Jóga
11-12.30

Sanda Kung Fu
18-20

Zongora

Gyermektorna

13-19

16.30-17.30

Zongora
13-19

Sanda Kung Fu
18-20
Zenebölcsi
10-12
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Rövid beszámoló a CHEK-NISSZÁ FESZTIVÁLRÓL
2016.07.23-án, szombaton a 15. alkalommal került megrendezésre a Chek-Nisszá Fesztivál.
Napközben 15 fiúcsapat és 4 lánycsapat mérkőzött meg
egymással 4+1 pályán.
Fiúcsapatok: 1. Marosvásárhely, 2. Borozó, 3. Ócsa,
4.Opsitos, 5. Szeszpanyol, 6. Haladás tér, 7. Ingovány, 8. Iskola, 9. ASE Ifi, 10. Chek-Nisszá, 11. Gamma, 12. Alpha-Vet, 13.
Szent István tér, 14. Nyerőmű, 15. All-In
Lánycsapatok: 1. Örlemény, 2. Metisz, 3.Holler Unfc 4. Alsónémedi
Minden résztvevő csapat oklevelet és egy üveg pezsgőt, az
első három csapat érmet, a bajnok kupát is kapott, díjaztuk
a legügyesebb mezőnyjátékost, a legjobb kapust és a gólkirály / gólkirálynőt is mind a fiúknál, mind a lányoknál. Legjobb kapusok: Császár Anikó (Örlemény), Simon Bendegúz
(Ócsa) Legügyesebb mezőnyjátékosok: Kátai Lilli (Alsónémedi), Sergiu (Marosvásárhely). Gólkirálynő, gólkirály: Németh
Flóra (Metis), Bérces Attila (Borozó). A torna legsportszerűbb
csapatának a Gamma csapatát választották.
A kupa végeztével a vállalkozó kedvű lányok és fiúk hétméteres büntetőrúgásban is megmérkőztek. A lányoknál az
utolsó hetest is kivédve, a büntetőket rúgók egységes szavazata alapján a kapus, Császár Anikó lett a díjazott, a fiúknál
pedig igen sok jó lövés után Surányi Zsolt lett a győztes.
A mérkőzéseken kívül egy remek hangulatú főzőverseny is
volt, mellettük pedig a gyermekek kedvükre játszhattak,
apró fejtörőket oldottak meg, ingyenesen csocsózhattak,
ugrálhattak a légvárban, illetve az arcukat is kifestethették.
A főzőversenyen 7 kisebb- nagyobb társaság akasztotta az
állványra a bográcsait: ABC sorrendben a csapat/szakácsnevek az elkészített ételekkel:

Alpha-Vet – hagymás bab, CBA-s
lányok – lecsó, Chek-Nisszá –
kecskepörkölt, Gamma - paprikás
krumpli, Kiss Attila – gulyásleves,
Nagy Tibor – mexikói csirke, Szent
István tér – babos káposzta
A legfinomabb ételnek a főzőverseny résztvevői, szakácsai a
Gamma csapat főztjét választották.
Minden szakács kapott egy üveg pezsgőt, egy emléklapot és
egy kis szakácskönyvet a részvételért, a győztes főzet díja pedig egy óriás fakanál és egy Tupperware ajándékcsomag volt.
Szeretnénk megköszönni támogatóinknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a rendezvény ilyen színvonalasan létrejöhessen! KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT!
Támogatatóink: Alsónémedi Önkormányzat, Józan KFT,
Rendezvénykellék Kft , Horváth Béla és családja, Dinamit
Gold Kft.(Adidas bolt).
Továbbá köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki
munkájával hozzásegített minket a Chek-Nisszá Fesztivál lebonyolításához (a teljesség igénye nélkül néhány nevet kiemelnénk): Császár Sarolta – arcfestés, Nyárádi Balázs, Miska Bisztró
Nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni szüleink, családunk és barátaink támogatását, segítségét is!
Reméljük, mindenki jól érezte magát! Jövőre találkozunk a
Chek-Nisszá Kupán!
A szervezők:
Garai Sándor, Kiss Attila, Kissné Garai Mónika,
Marosi Károly, Nyárádi Róbert, Szarka Tibor

Pörkölt Fesztivál
2016. szeptember 24. szombat
Helyszín: Faluház udvara és az iskola Aulája
10.30 óra - Az igazmondó juhászlegény, mesejáték, a Tihanyi Vándorszínház produkciója
14.00 óra - Táncdalfesztivál ’50.
Fellép: Dékány Sarolta, Koós János, Aradszky László, Soltész Rezső, Molnár György
harmonikaművész és zenekara
15.00 óra - Sváb Harmonika Zenekar
16.00 óra – Az elkészült ételek elfogyasztása, a főzőverseny eredményhirdetése
20.00 óra – Tűzzsonglőr show
21.00- 24.00 óra – Utcabál

Szeretettel várjuk a csapatokat a már évek óta nagy sikerrel megrendezett Pörkölt Fesztiválra.
Jelentkezni lehet Szántó Erzsébetnél (06/20-426-4153) vagy a Művelődési Házban a 06/29-337-198;
06/70-771-2692-es telefonszámon vagy személyesen.
Támogató jegy: 500Ft
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