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Közeledik Krisztus Király, csendesen. Advent vasárnapjai egyre  
közelebb hozzák, és a meghittség fényének melegénél, üljünk le.  

Csöndesítsük el magunkban a világ forrongó zaját, és csak hallga befelé....

       (Böjte Csaba testvér)
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Pályázati felhívás 

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Alsónémedi: a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXiii. törvény 
20/a. § alapján pályázatot hirdet: KÖNYVTÁROS munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: halászy károly művelődési ház és könyvtár, 2351 alsónémedi, Dózsa György tér 2. 
A munkakörbe tartozó feladatok: olvasószolgálat, könyvtári adminisztráció, adatbázis kezelés, az állomány gyarapítása, gon-
dozása ,könyvtári programok szervezése, a teleház működésének felügyelete, közreműködés a kulturális rendezvények szerve-
zésében
Illetmény és juttatások: az illetmények és juttatások megállapítása a „közalkalmazottak   jogállásáról szóló” 1992. évi XXXiii. 
törvény rendelkezése alapján történik.
Pályázati feltételek: könyvtáros-informatikus főiskolai végzettség, gyakorlott szintű mS office (irodai alkalmazások), magyar 
állampolgárság, fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, motivációs levél, 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. január  hónaptól
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton - halászy károly művelődési ház és könyvtár, 2351 alsónémedi Dózsa György 
tér 2. címre. Személyesen – Jobbágy ilona intézményvezetőnek a helyszínen.
A pályázat benyújtásának meghosszabbított határideje: 2013. január 4. 
a pályázati kiírással kapcsolatos további információk: Jobbágy ilona intézményvezetőnél.  t: 06/29-337-198; 06/70-771-2692; 
e-mail: muvhaz@alsonemedi.hu

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-FELÜGYELŐK:

Bodó Zoltán 06-30-503-6739; 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!
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SZERESSÜK EGYMÁST!

„Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, 
és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig 
nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szere-
tet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy 
egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Őáltala. 
Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, 
hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldo-
zatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, 
akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.” (János 
apostol első levele 4:8-11)

Karácsonykor nemcsak sok szeretetet adunk és kapunk, hanem 
szeretni is tanulunk, méghozzá attól, Aki maga a szeretet, „mert 
Isten szeretet”. Csak Tőle érdemes tanulni, ugyanis csak az lesz 
eredményes, működőképes, amit Tőle tanulunk. A szeretetet is 
Tőle kell tanulnunk, az nem lehet ösztönös, velünk született és 
emberi bölcsesség, érzés vagy költészet. Az ösztönös és velünk 
született szeretet, nem elég gazdag és gazdagító, körülmény- és 
személyfüggő, nem igazán alkalmas arra, hogy boldoggá tegyen 
és boldogítson, inkább konfliktusokhoz vezet, mint megoldások-
hoz, nem is leli benne sok gyönyörűségét az Isten.

Az Úristen karácsonyi ajándéka, szeretet-megnyilvánulása nem 
valami, hanem Valaki: „Abban nyilvánul meg Isten hozzánk 
való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, 
hogy éljünk Őáltala.” A szent estén az angyalok, a pásztorok, 
a napkeleti bölcsek nem valaminek örülnek, hanem Valakinek: 
Jézus Krisztusnak. A mi leggazdagítóbb szeretet-megnyilvá-
nulásunk is az lehetne karácsonykor, ha nem valamit adnánk 
(amúgy is válság van), hanem Valakit, Aki már bennem él, Aki 
által élek, aki Által újjászülettem. Ez a legméltóbb és a legráfele-
lőbb az első karácsony tényeire. Így már nemcsak emlékezünk 
Jézus életére, hanem odaéljük egymás számára az Ő tanítását, 
lelkületét, indulatát, közelségét. A múltból jelen lesz, a régiből 
megújulás - kívül és belül.

Törekedjünk a szeretetre, a „DE” nélküli szeretetre, Isten és fe-
lebarát iránt egyaránt. Már a törekvésünk is legyen DE nélkül. 
Hiszen sokszor mondjuk: „Törekszem, DE nem megy.” Ezt 
akkor mondjuk, amikor mindig később, a beszélgetések, talál-
kozások után jövünk rá arra, hogy szeretetlenek voltunk, azaz 
már megint elszúrtam, hibáztam, elrontottam. Tudatosabban, 
felkészültebben kell beszélgetni, találkozni. Soha nem szabad 
feladni, kitartónak kell lenni, mert a szeretet lesz a győztes. „Tö-
rekszem, DE nem viszonozzák.” Ne azért szeress, hogy téged 
is szeressenek (látod milyen önző a szereteted, még ekkor is ró-
lad szól minden), hanem azért, mert téged már Valaki szeret. A 
szeretet mérlegének másik serpenyőjében nem az emberektől 
jövő szeretet van, hanem Isten irántam kifejezett, megmuta-
tott szeretete. „Törekszem, DE egyedül vagyok, nincs segítő-
társam.” Egy társad mindig van, lesz, amikor szeretni akarsz: 
maga A SZERETET. Ő elég.

A SZERETETBEN nincs DE. A szeretet halála, meggyilkolása a 
DE. Ha a szeretet a DE szóval folytatódik, akkor ott vége is van. 
Például: „Szeretlek, DE előbb….” A szeretet feltétel nélküli, nem 
zsarol és nem fenyeget. A szeretet a MÉGIS lelkülete. MÉG-
IS megbocsátok, mégis átölellek, mégis segítek, mégis adok, 
mégis megszólítalak, mégis meglátogatlak, mégis tűrök ……. 
mégis szeretlek. Ennek a mégis szeretetnek egyetlen egy oka 
van: mert így szeretett és szeret téged, engem, mindannyiunkat 
az Isten. A DE mindig vár, kivár, elvár, passzív és sodródik. A 
MÉGIS keres, munkálkodik, kezdeményez, ad, imádkozik. Azt 
kívánom egész faluközösségünknek: MÉGIS „szeressük egy-
mást”. Áldott családi és gyülekezeti együttlétet kívánva e kará-
csony ünnepében is, sok békesség, öröm és szeretet élménnyel
Szeretettel és tisztelettel:                                

Szappanos Zoltán, 
református lelkész
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Tisztelettel emlékezünk meg Juhász Sándor esperes 
úrról, Alsónémedi egykori református lelkészéről el-
hunytának 10. évfordulóján.

Meg vagyok győződve arról, hogy bennünket, akik 
most ily nagy számban vagyunk itt nem a kíváncsiság ho-
zott össze, hanem az őszinte tisztelet és megbecsülés az 
iránt az ember iránt, aki íme ismét itt van közöttünk. Így 
tért vissza közénk – még egyszer s utoljára – Juhász Sán-
dor nyugalmazott tiszteletbeli Esperes Úr, aki 50 évi lelki-
pásztori szolgálatából 45 esztendőt Alsónémedin töltött. 
Településünk történelméről írott műveket lapozgatva ki-
tűnik, hogy a református lelkipásztorok is mindig aktív 
szerepet töltöttek be e falu társadalmi életében. Tudjuk 
jól, egészen 1989-ig a történelmi egyházak lelkészének 
lenni hagy kihívás volt. Ő vállalta, mert szerette az élet 
kihívásait. 45 évi itteni tevékenysége gyülekezetén túl 
nagyközségünk egészére is kihatott. E megújult templom 
és környéke, a 80-as évek végére felépült gyülekezeti ház 
külön-külön is, de együtt különösen hozzájárult közsé-
günk kulturált és esztétikus megjelenítéséhez. E négy és 
fél évtized alatt hit- és erkölcstant tanított az Általános 
Iskolában. 21 évig volt aktív esperes. Mint Alsónémedi 
lelkipásztor, e kiemelt egyházi tisztségével településünk 
ismertebbé tételéhez is nagyban hozzájárult. Igen sok 

magas rangú külföldi személyiség és csoport látogatott az 
egyházközségbe az Egyesült Államoktól egészen a szom-
szédos országokkal bezárólag. A vendégek látogatásaik 
alkalmával betekintést nyertek egy ősi magyar település 
múltjába, jelenébe és megtapasztalhatták a Némedi ven-
déglátás ízeit, szépségeit. Ezeket is Juhász Sándor tiszte-
letes úrnak köszönhetjük, nem megfeledkezve a hívek 
áldozatvállalásáról. 
E gyülekezet mindig fontosnak tartotta a magyarság ön-
tudatának megőrzését és a nemzeti ünnepek megünnep-
lését, akkor is, amikor azokat még nyíltan ünnepelni nem 
lehetett. Esperes Úr ittléte alatt nem múlt el úgy március 
15-e és október 6-a, hogy arról ne emlékeztek volna meg. 
Esperes Úr mindig élére állt azoknak a mozgalmaknak, 
amelyek a jó és fontos ügyek érdekében szerveződtek. 
Gondoljunk csak a 70-es évek árvízkatasztrófáira, vagy a 
89-es erdélyi nagy fordulatra.
Nagytiszteletű Juhász Sándor esperes úr prédikációinak 
örök témája volt: a múlt értékeinek megőrzése, a családi 
szeretet és béke, az összetartozás, a nemzeti és hazafias ma-
gatartás gyakorlati megvalósítása, s az elkötelezett emberi 
élet kiteljesítése. Aki helyesen élte életét, s mindent meg-
tett, amit az adott idő alatt megtehetett, abban nem marad 
hiányosság, nem maradt fájdalom az utolsó percben, hogy 
még ezt és ezt meg kellene tennem.  Ő e 74 esztendő alatt 
mindent megtett, amit megtehetett.
E teljes életút egyik kiemelkedő állomásán 5 évvel ezelőtt 
én lehettem az a szerencsés, aki köszönthettem őt és átad-
hattam e település elismerését a díszpolgári oklevelet és a 
vele járó aranygyűrűt.
Aki helyesen élte életét, az ne féljen a búcsútól. Juhász 
Sándor Esperes Úr nem félt a búcsútól. 1997. május 25-
én, amikor a díszpolgári oklevelet átadtam azt kíván-
tam, hogy amíg teheti és akarja, Isten kegyelméből szol-
gáljon Istent, Embert, Magyar Hazát! Kívántam továbbá, 
hogy ha eljön az ideje szabad akaratából a megérdemelt 
pihenésnek, azt még sok-sok éven át élvezhesse. Szolgált 
még 5 esztendeig, de a földi pihenésből nagyon kevés ju-
tott neki. Néhány hete a kórházban találkoztunk utoljára. 
Egy igazi férfias kézfogással köszöntöttük egymást, majd 
búcsúztunk el. Mindketten reméltük, hogy az életben 
még találkozunk. Ember tervez, Isten végez! 
Az Önkormányzat, tehát az Alsónémediek koszorújára 
ezt írattuk fel:

„De aki láng volt valaha,
Aki szerette a világot

És milliókért élni vágyott -:
Ne féljen!... Nem hal meg soha!

dr. György Balázs nyug. 
polgármester gyászbeszéde ( részlet)

10 éve már, hogy nincs közöttünk
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A Képviselő-testület soros ülését 2012. november 27-én 
Pánczél Károly napirend előtti meghallgatásával kezdte. Az 
országgyűlési képviselő beszélt a 2012-ben elért eredmé-
nyekről és a 2013-as év kilátásairól. Kiemelten érintette az 
általános iskola fenntartói és működtetési rendszerében 
várható változásokat, az adósságrendezés kérdéseit, vala-
mint a járások kialakításának következményeit.

Szintén napirend előtt hívta fel a figyelmet Vincze József 
polgármester arra, hogy a település működésének és fejlesz-
tésének biztosításában mennyire fontos szerepük van a helyi 
vállalkozásoknak. Alsónémedin - más településektől elté-
rően - nincs a lakosságot terhelő helyi, kommunális adó 
kivetve, a vállalkozásoktól viszont már az idén 550 MFt 
folyt be különböző adók formájában. 2011-ben összesen 
650 MFt adóbevétel származott a vállalkozásoktól.

A napirendi pontok között szerepelt a 2013. évre vonat-
kozó költségvetési koncepció megtárgyalása és elfogadása, 
mely a jövő évi költségvetés irányvonalait adja meg. A kon-
cepció megtervezését nehezíti, hogy egyelőre nagyon sok a 
bizonytalanság, nincs még végleges döntés az ország költ-
ségvetéséről sem.

Az önkormányzati határozatok végrehajtása, valamint 
törvényi kötelezettségek teljesítése miatt sor került a 2012. 
év költségvetésének III. módosítására. Elfogadta továbbá 
a Képviselő-testület a ¾-edéves pénzügyi beszámolót, a 
2013-ra szóló belső ellenőrzési tervet, a 2013-2016. évre 
szóló belső ellenőrzési stratégiai tervet, az óvoda nyári 
nyitva tartásáról szóló javaslatot, az ABÉVA Kft. üzleti- és 
eredménytervét. A Sportcsarnok hasznosításával kapcsola-
tos döntést azonban későbbre halasztotta, így lehetőség nyílt 
a további egyeztetésekre.

Szükségessé vált az önkormányzat vagyonbiztosításának 
felülvizsgálata, valamint különböző felelősség-biztosítások 
megkötése is, ezzel kapcsolatban a polgármester tájékoztat-
ta a Képviselő-testületet a beérkezett ajánlatokról. Döntés a 
decemberi ülésen várható.

A településen gyakori konfliktus forrása az üzletek éj-
szakai nyitva tartása, illetve a vendéglátóhelyeket látogatók 
gyakran kulturálatlan viselkedése. Ezeket a konfliktushely-
zeteket igyekszik megelőzni, illetve kezelni az Üzletek éjsza-
kai nyitva tartásának korlátozásáról szóló rendelet, mely 
társadalmi vita után a testületi ülésen megalkotásra került.

Az Alkotmánybíróság határozatban megsemmisítette 
a tiltott, közösségellenes magatartások önkormányzati 
rendeletben történő szabályozására felhatalmazást adó 
törvényi rendelkezéseket. Az AB határozat alapján 2012. 
november 15-től a rendelet nem alkalmazható, ezért önkor-
mányzati rendeletünket  hatályon kívül kellett helyezni.

A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az ASE jövő 
évi támogatásából 2 MFt-ot még idén megkaphasson, 
hogy egy folyamatban lévő pályázatuk önerejét tudják 
biztosítani. Elfogadta a Helyi Fenntarthatósági tervet. 
Hozzájárult ahhoz, hogy a Traktorfesztivál használhassa 
Alsónémedi címerét és településnevét. Döntött arról, hogy 

az iskolában, az ingyenesen biztosított tankönyvek miatt fel-
merült többletköltséget - 400.000 Ft-ot - a tartalék terhére fi-
nanszírozza, így nem kell ezt az összeget az iskolai könyvtár 
költségvetéséből átcsoportosítani. Döntés született arról is, 
hogy az önkormányzat elindul azon a KEOP pályázaton, 
melyből hat épület - iskola régi szárnya, Opál-ház, két 
óvodaépület, régi Művelődési Ház és a Kékesi-ház - ener-
getikai korszerűsítését, valamint a közvilágítás energiata-
karékosabbá tételét tudjuk majd megvalósítani, mintegy 70-
80 MFt-ból. 

Rendezte a Pedagógusföldek és a Birgejárás II. bérleti 
szerződéseit, valamint megerősítette tagságunkat a „Kert-
város” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás-
ban, mely jelenleg a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
latot működteti.

Döntött a Képviselő-testület arról is, hogy az Ócsa-Alsó-
némedi Hatósági Igazgatási Társulást (építéshatóság) meg-
szünteti, mert a továbbiakban – törvényi rendelkezés alap-
ján - Gyál Város Polgármesteri Hivatala látja majd el az épí-
téshatósági ügyeket. Az építésügyeket azonban továbbra is 
helyben tudják majd intézni az alsónémedi lakosok, hi-
szen arról is döntés született, hogy Gyál Város Polgármesteri 
Hivatala az  építéshatósági ügyeket intéző kollégát bizto-
sítja hetente kétszer fél-félnapos alsónémedi kihelyezett 
ügyfélfogadás keretében. 

A Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 
munkájáról szóló jegyzői beszámolót.

A Képviselő-testület nem javasolta a Platánsor és a kerék-
pársávval párhuzamos erdősáv Sertéstelepi úttól a Lucernási 
dűlőútig (Fagyizó) terjedő részének ideiglenes védetté nyil-
vánítását, melyet az Összefogás Jövőnkért Alsónémedin 
Egyesület kezdeményezett. Indoka az volt, hogy a Platánsor 
hiányzó, kiszárad fáinak pótlásához a közútkezelő – hosz-
szú évek után – hozzájárult, a munkálatok elvégzése már 
folyamatban van, ill. a lap megjelenéséig meg is történik. Az 
akácos erdősáv kitermelését a tulajdonos/kezelő végezte, a 
terület tulajdonjogának várható megszerzése után az önkor-
mányzat újra kívánja telepíteni, őshonos fákkal. A tervezett 
fásításokról külön cikkben számolunk be. Hamarosan meg-
alkotásra kerül azonban a helyi védelemről szóló rendelet, 
mely több természetvédelmi szempontból fontos terület vé-
dettségét hivatott biztosítani.

Elfogadásra került az idei Közmeghallgatás időpontja 
és napirendje, a polgármester beszámolója az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 
fontosabb intézkedésekről, valamint döntött arról, hogy a 
szennyvíztisztító beruházás közbeszerzési eljárásában a 
Colas Alterra Zrt.-t a szerződés teljesítésére alkalmasnak 
tekinti, egyben felhatalmazást adott a polgármesternek a 
tárgyalások megkezdéséhez

Zárt ülés keretében termőföld vásárlási témakörben tár-
gyalt a Képviselő-testület, döntés az ügyben nem született.

Polgármesteri Hivatal

Képviselő-testületi tájékoztató
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„Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban.” (Gandhi)
Sokan aggódunk a környezetünkért, szomorúan, vagy ép-

pen felháborodottan reagálunk, amikor valamilyen károkozást, 
vagy környezetrombolást tapasztalunk. Kiváltképpen akkor, ha 
az közvetlen lakókörnyezetünket - a mi otthonunkat, utcánkat, 
falunkat - érinti.
Sokan megütköztek azon is, amikor a Magyar Közút tarra vág-
ta a kerékpárút melletti erdősávot, vagy amikor azt tapasztalta, 
hogy a Damjanich utcai játszótér környékén kivágták a hatal-
mas, árnyat adó nyárfákat. Az Összefogás a Jövőnkért Alsóné-
medin Egyesület kezdeményezte a jegyzőnél a Platánsor és az 
erdősáv ideiglenes védetté nyilvánítását, amit a testület a leg-
utóbbi ülésén megtárgyalt és végül nem javasolt megtenni.

Mégis mi folyik itt?
Alsónémedi jelképe az a Platánsor, ami bevezeti a Pest felől 
érkezőket a faluba. Az önkormányzat évek óta próbálta elérni 
a közútkezelőnél, hogy pótolhassuk a kiszáradt, kipusztult fá-
kat, melyhez a közútkezelő nem járult hozzá. A döntésük oka 
az volt, hogy a fák túl közel vannak az úthoz, emiatt könnyen 
halálos balesethez vezethet, ha valaki - bármilyen okból - nagy 
sebességgel lehajt az útról. A másik indok, hogy a platánfa ágai 
könnyen törnek, így egy vihar alkalmával szintén komoly bal-
esetet okozhatnak. Nyilván el tudnánk fogadni ezeket az indo-
kokat, ha történetesen velünk történne valami baleset. Most 
- hosszas tárgyalások után - mégis hozzájárultak ahhoz, hogy 
idén első lépésben 30 db , a következő években pedig további 
platánfák kerüljenek pótlásra.  A GLS 1,4 MFt-os támogatá-
sának segítségével már meg is kezdődtek a telepítések.
Szintén évek óta kérte az önkormányzat, hogy a jelenleg állami 
tulajdonban lévő, kerékpárút melletti erdősáv az önkormány-
zaté lehessen. Ezt azonban a közútkezelő hozzájárulásához 
kötötték, amit ők ezidáig nem adtak meg. Idén végre ígéretet 
kaptunk arra, hogy - miután kitermelik a fát - hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az önkormányzaté lehessen a terület, így azon a 
részen egy valóban szép és értékes faállományú parkerdő 
telepítésére nyílik majd lehetőség. Addig is 100 db kislevelű 
hárs került kiültetésre, mintegy 1,2 MFt-ból a Szilágyi Erzsé-
bet utcával párhuzamos szakaszra.

Hogy miért nem lehetett megakadályozni a tarvágást? 
Miért nem támogatta a testület az ideiglenes védettséget?
Az ideiglenes védelembe vonás célja az, hogy ha van olyan te-
rület, amit védetté kívánunk tenni, de fennáll a veszélye annak, 
hogy még a védettség biztosítása előtt valamilyen károkozás tör-
ténik, akkor egy alkalommal, legfeljebb 3 hónapra biztosítani 
lehet az ideiglenes védelmet. Azonban ezt csak olyan területtel 
lehet megtenni, ahol igazolható a végleges védelem. Ha a 3 hónap 
lejárta után mégsem kapná meg a terület a végleges védettséget, 
akkor az önkormányzatnak meg kellene térítenie a tulajdonos, 
vagy a kezelő gazdasági kárát. Arról nem is beszélve, hogy egy 
ilyen lépéssel ellehetetleníthettük volna azt a kapcsolatot a közút-
kezelővel, amely végre kezdett pozitívvá, megengedővé válni. Azt 
kockáztattuk volna, hogy hozzájáruljanak a platánok pótlásához, 
a kislevelű hársfák elültetéséhez és ahhoz, hogy végre önkor-
mányzati tulajdonba kerülhessen az erdősáv területe.

Miért kellett kivágni a négy nagy nyárfát a Damjanich ut-
cai játszótérnél?
Testületi döntés született arról, hogy a Damjanich utca, 
Vízműzelep, Halászy Károly utca környékére 100 kocsányos 
tölgy és vérszilva legyen telepítve. Az eredeti elképzelés sze-
rint a nyárfákat csak azután vágták volna ki, miután az új ülte-
tésű fák kellően megnőnek. 
Az erdész szakember véleménye azonban az volt, hogy a nagy 
fák miatt a kicsik nem tudnának megeredni, megerősödni. 
Másrészt a sok száraz ág miatt a nyárfák veszélyesek is voltak. 
Emiatt született végül az a döntés, hogy kerüljenek kivágásra. 
Gyakran csak a rosszat, a negatív dolgokat vesszük észre a kör-
nyezetünkben. Természetesen szükség van erre is. Szükség van 
a civil kontrollra, a lakossági bejelentésekre, arra, hogy figyel-
jünk egymásra és a környezetünkre is. De talán érdemes észre-
venni a pozitív dolgokat is. Azt, hogy a Sárkánytónál kb. 1,5 
ha-os területen 8.400 facsemete került elültetésre. Azt, hogy 
az összes közparkunkban pótolni fogjuk a kipusztult fákat. 
Azt, hogy a régi temető 2 ha-os területén egy ősfás arboré-
tum telepítését tervezi a Képviselő-testület. Azt, hogy hosz-
szas előkészítés után megszületett a kezelési terv azokra a terü-
letekre, melyeknek helyi védettségét szeretnénk biztosítani, az 
erről szóló rendelet hamarosan megalkotásra kerül. Azt, hogy 
elkészült és elfogadásra került a település Környezetvédelmi 
Programja és Helyi Fenntarthatósági Programja, melyek jó 
néhány olyan intézkedést tartalmaznak, melyek a környezetvé-
delmet szolgálják. Azt, hogy folyamatban van a szennyvíztelep 
korszerűsítése, amely lehetővé teszi majd, hogy ne juthasson 
ki határértéket meghaladó szennyezés a környezetünkbe. Azt, 
hogy az útépítésekkel csökken a porterhelés, hogy a tervezett 
forgalomlassítással a zaj- és rezgésszint csökkentése is megva-
lósulhat. 
Azt, hogy az önkormányzat elindul azon a pályázaton, amely-
ből 6 épületének - iskola régi szárnya, óvodák, Opál-ház, 
régi Művelődési Ház és Kékesi-ház - valamint a közvilágítás 
energetikai korszerűsítése oldható meg. Azt, hogy minden 
évben szervezünk nagytakarítást az illegális hulladéklera-
kók felszámolására, azt, hogy minden évben kétszer ingyenes 
a lomtalanítás, hogy idén először volt elektromos- és elektro-
nikus hulladékgyűjtés és veszélyes hulladékgyűjtés, melyet az 
alsónémediek ingyenesen vehettek igénybe. Azt, hogy az eddigi 
szigetes szelektív gyűjtést felváltotta a sokkal hatékonyabb ház-
hoz menő zsákos gyűjtés, melyet tavasszal a zöldhulladékok 
begyűjtésével szeretnénk bővíteni. Azt, hogy együttműködési 
megállapodást szeretnénk kötni a Humusz Szövetséggel, mely 
egy országos környezetvédelmi szervezet 17 éves tapasztalattal, 
szakmai tudással. Azt, hogy lépéseket teszünk a differenciált 
szemétdíj bevezetése felé, hogy valóban az elszállított szemét 
mennyisége után fizethessük a szemétdíjat. Azt, hogy az óvo-
dában évek óta folyik környezeti nevelés, hogy az iskolánk 
ökoiskola, hogy a Művelődési Ház igyekszik biztosítani a helyi 
piac működését.
Úgy gondolom, hogy az önkormányzat sokat tesz - a lehetősé-
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gein belül - a környezet védelméért. Kérdés, hogy mi, akik itt 
élünk kihasználunk-e minden lehetőséget? Odafigyelünk-e 
arra, hogy kevesebb vizet, energiát használjunk, megteszünk-e 
mindent, hogy kevesebb szemetet termeljünk? Komposztá-
lunk-e, vagy elégetjük az avart? Helyi termelőktől, vagy inkább 
a nagy bevásárlóközpontokban vásárolunk? A visszaváltható 
csomagolást keressük, vagy az eldobósat? Szelektíven gyűjt-
jük-e a szemetet? Figyelünk arra, hogy mit öntünk a lefolyóba 
és mit teszünk a kukánkba? Rendben tartjuk a házunk környé-
két, az árkainkat, a járdáinkat? Autóval megyünk mindenho-

va, vagy használjuk néha a kerékpárt is? Figyelünk arra, hogy 
egészséges élelmiszereket fogyasszunk és természetes vegysze-
reket, kozmetikumokat használjunk a háztatásunkban? Részt 
veszünk a szervezett szemétszedéseken, a veszélyes hulladék-
gyűjtésen, a környezetvédelemmel kapcsolatos programokon?
Mert csak úgy tudunk változást elérni a világban, ha azt saját 
magunkon kezdjük!

Zagyva Gabriella
környezetvédelmi referens

Gondolatok a téli időjáráshoz ...

Hogy az idei tél majd milyen lesz, nem tudjuk. Ki-ki a neki tet-
sző, kedvező szempontjai szerint örül a télnek, vagy éppen in-
kább már túl is lenne azon. Tény, ha felkészületlenül ér minket 
a téli időjárás, akkor váratlan, kellemetlen meglepetéseket, akár 
tragédiát is okozhat. Ennek megelőzése érdekében az alábbiak-
ban néhány fontosabb, gyakorlati tanácsot ajánlok a figyelmük-
be. A rendkívüli téli időjárás alatt általában a hideg hőmérséklet-
ben lehulló nagy mennyiségű csapadékot értjük, mint amilyen a 
havazás vagy az ónos eső. 
Természetesen a nagy hideg önmagában is komoly probléma le-
het, de a mi éghajlatunkon kevésbé jellemző, hogy ez csapadékos 
idővel együtt jelenjen meg. Különösen ritka esetben az is előfor-
dulhat, hogy felhőszakadás jellegű eső hulljon rendkívül hideg és 
fagyos talajra, amelyen a csapadék azonnal jéggé fagy. Ez a jelen-
ség az ún. jégvihar, amely nálunk szerencsére ritka, mint a fehér 
holló. A hóviharok és a rendkívüli havazás annál gyakoribb jelen-
ség, amely a mérsékelt, kontinentális éghajlatú országokban egy-
általán nem korlátozódik csak a téli hónapokra, hanem késő ősz-
szel és kora tavasszal is megtörténhetnek. A hóvihar önmagában 
nem kell, hogy nagy széllel járjon, ám ha még ez is hozzáadódik a 
rendkívüli csapadék mennyiséghez, akkor komoly helyzettel ke-
rülhetünk szembe. A hó veszélye sajátos tulajdonságaiban rejlik: 
a hó, néhány fokkal fagypont alatt, tizedannyira sűrű, mint a fo-
lyékony állapotú víz, és még hidegebb hőmérsékleten arányaiban 
a sűrűsége is tovább csökken. Ennek a természetes dolognak az 
a jelentősége, hogy az a csapadékmennyiség, amely 2 cm-es esőt 
produkálna talajon, hó formájában 20 cm-es réteget fog képezni 
a talajon. Öt centiméteres havazás már komoly problémákat tud 
okozni a szállításban és a közlekedésben, 15cm fölött pedig már 
nyugodtan beszélhetünk rendkívüli helyzetről. A mi fogalmaink 
szerint a hóvihar az, ami nagy széllel párosul: 10-15cm havazás 
fölött már arra kell felkészülni, hogy lesznek járhatatlan utak és 
személygépkocsik is válhatnak a hó foglyává. A 30cm, vagy afö-
lötti havazás már az elektromos ellátó rendszerekben is okozhat 
problémát, de sajnos Pest megyében már arra is volt példa, hogy 
egy ház tetőszerkezete nem bírta el a hó súlyát. A nedves és sűrű 
hó jelent ebben az esetben különös veszélyt, amelyek miatt fák 
dőlhetnek ki. A hó megcsúszása is okozhat veszélyt: már néhány 
cm-es nedves hóréteg is könnyen megcsúszik a szél következmé-
nyeként és okozhat sérülést. A havazás másodlagos veszélyeket is 
előidézhet, s aligha kell megemlíteni a minden télen sok áldoza-

tot szedő lavinákat. További veszélyt jelenthet a hirtelen tavaszi 
olvadás, amely jelentős bel-, illetve árvizekhez vezethet. 
Az élő szervezetet sem kíméli a hideg: valós veszély lehet a 
hypothermia (vészes kihűlés), vagy fagyási sérülések elszenve-
dése (amelyek nagyon könnyen elfertőződhetnek, vagy fertőzés 
forrásai lehetnek). Nem beszélve a sok közlekedési balesetről, 
vagy az olyan tűzesetekről, amikor óvatlanul kezelt fűtési eljá-
rásokhoz folyamodtak a lakosok. Az információ akár életet is 
menthet, ezért folyamatosan kísérje figyelemmel az időjárás-
jelentést, hogy időben felkészülhessen. 
Alapszabály, hogy szélsőséges időjárási viszonyok között senki 
ne hagyja el otthonát, csak ha meggyőződött róla, hogy úti cél-
ját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak. 
Ha ezen feltételek hiányában is elkerülhetetlen az utazás, na-
gyobb távolságra soha ne induljon el egyedül! 

FELKÉSZÜLÉS A TÉLRE

Szerezzük be a legalapvetőbb eszközöket otthonra:
– homok vagy só a jeges járdaszakaszok felszórására;
–  a homok segítségül szolgálhat, ha a gépkocsit ki kell húzni a 

hó fogságából;
–  hó eltakarítására szolgáló lapát, erősebb anyagú seprű, pél-

dául ágseprű. 

A család és az otthon felkészítése  
(főleg a családi házasok)

Készüljünk fel arra, hogy néhány napig saját házaink foglyai le-
hetünk. A családtagok ellátáshoz szükséges mennyiségű tartós 
élelmiszert és más fogyó eszközöket, a legszükségesebb folya-
matosan szedett gyógyszereket (kb. egy hétre elegendő meny-
nyiségben), egyéb anyagokat (fűtéshez) időben szerezzük be. 
Ez utóbbi dologra különösen érdemes odafigyelni, ha vezetékes 
gázzal fűtünk.
Nem árt a lakás hőszigetelését felülvizsgálni, és ha szükséges, a 
javításokat időben elvégeztetni (ez még gazdaságos is).
A tető hibáinak kijavítása (súly fenntartása, lapos tetőknél a 
hólé elvezetése), az esőcsatornák kitisztítása szintén fontos le-
het, és ha szükséges, a veszélyt jelentő faágakat metsszük vagy 
vágjuk le.
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AGRÁRKAMARAI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYÍLIK ALSÓNÉMEDIN
Örömmel értesítjük a gazdálkodókat, hogy a 2013. évben az Agrárkamara Ügyfélszolgálati Irodát nyit Alsóné-
medin. Sándor Krisztina agrárkamarai tanácsadó kéthetente várja az ügyfeleket. Bármilyen agrárkamarai kér-
désben, pl. nyomtatványok kitöltése, pályázatok, egyéb felmerülő probléma esetén segítséget nyújt. Az ügyfél-
szolgálati iroda helyszíne: Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Alsónémedi, Dózsa György tér 2.  
Tel: 06/29-337-198; 06/30-429-7641.
Az ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfőnként, 13-16 óra között.
Időpontok az első negyedévben: 2013. január 7, 21, február 4,18, március 4,18.

A különféle csövek, kábelek faláttöréseit vizsgáljuk meg, ha 
szükséges szigeteljük be. Erre végső esetben a papír is megfelel, 
amely egyébként jó hőszigetelő is.
Tekintsük át az épület fő vízelzáró helyeit. Ha különösen hideg 
van, hagyjuk kicsit csöpögni a csapokat: ezzel elkerülhetjük a 
szétfagyását. A kintieket zárjuk el és burkoljuk be.
Legyen otthon tűzoltó készülékünk (amúgy is fontos, hátha 
még fűtünk minden lehetséges eszközzel). Nagyon körültekin-
tően járjunk el a fűtéssel (szénmonoxid veszély, tűzveszély), a 
karácsonyi díszkivilágításokkal, gyertyagyújtásokkal! Ezeket 
használatuk során soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Különö-
sen ne bízzuk ezen dolgokat gyerekek felügyeletére!
Gondoskodjunk szükség-világítóeszközről, (például petróle-
umlámpáról és petróleumról, palackról, működtethető gázlám-
páról, elektromos lámpáról,) áramkimaradás esetére.
Tájékozódjunk a környezetünkben lévő idős, mozgássérült em-
berek, várandós nők felől, tudjuk, hogy veszélyhelyzetben mit 
kell tennünk.
Az udvaron tartott háziállatok ellátására is fokozottan figyel-
jünk! Számukra is álljon rendelkezésre a szükséges mennyiségű 
és minőségű táplálék. 
Fokozza a biztonságunkat, ha tudjuk, elérhetőek vagyunk mások 
számára, vagy biztosított, hogy kapcsolatba tudunk lépni szeret-
teinkkel, szükség esetén segítséget tudunk hívni telefonon, mobil 
telefonon. Ennek akkumulátorát ne hagyjuk lemerülni, sőt, ha 
tehetjük, szerezzünk be tartalék akkumulátort is. Fokozottan fi-
gyeljünk erre, ha külterületen lakunk, vagy ha hosszabb útra kell 
indulnunk.

Gépjármű felkészítése

Ellenőrizzük legalább a következőket: fagyálló folyadék; tiszta 
és ép gyertyák; fékbetétek és fékfolyadék; sérülésmentes kipu-
fogó rendszer (CO veszély!); üzemanyagszűrő és légszűrő álla-
pota. 

Megfelelő fűtési rendszer; fényszórók és jelzőlámpák épsége; 
olaj szint és minőség (az elhasznált motorolajok alacsony hő-
mérsékleten nem biztosítanak már olyan jó kenést); termosztát 
működése; elegendő szélvédőmosó-folyadék; vészjelző-lámpa 
működése. 
Cseréljük le a nyári gumiabroncsokat! A magyarországi viszo-
nyok között, minden híresztelés ellenére, a téli-nyári gumik 
általában megfelelőek, bár előfordulhatnak extrém helyzetek 
vagy meg is követelhetnek bizonyos útszakaszon speciális gu-
mikat, eszközöket (pl. hólánc).
Tankolás: soha ne ürítsük le teljesen a tankot. Ha már félig van, 
tankoljunk. Hosszabb út esetén nem árt, ha mindezek mellett 
még van néhány liter tartalék üzemanyagunk is. Ebben az eset-
ben sem tanácsos egyedül elindulni.
Az alábbi téli készlet legyen a gépkocsiba: lapát; szélvédő kaparó; 
kicsi seprű; zseblámpa - ha szükséges elem; víz; snack-étel; gyu-
fa; plusz zokni, kesztyű, meleg ruha; zsebkés; elsősegély készlet; 
szükséges gyógyszerek; pokrócok; vontató kötél; úti só vagy ho-
mok; gyújtás rásegítő kábel; láthatósági mellény.
Gépjárművel való utazás során téli öltözetét úgy állítsa ösz-
sze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni útját. 
Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló  gép-
járművében tartózkodni,  a motor járatásával fűtheti az utas-
teret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként szellőz-
tetni. 

Ruházat

Inkább több réteg könnyű, mint egy réteg nehéz ruházat a cél-
szerű. Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, min-
dig vigyen magával meleg kávét vagy teát. A kabát lehetőleg 
vízlepergetős legyen. Az egyujjas kesztyűk melegebbek a mu-
tatós ötujjas kesztyűknél. A sapka elengedhetetlen; nagy szél és 
hideg esetén szánk elé tegyünk sálat, védve tüdőnket.

Figyelem! Egyes kivételes esetekben károk esetén központi 
forrásból a lakosság egyszeri rendkívüli támogatására is sor 
kerülhet (életveszély esetén, és a lakhatás elemi feltételeinek 
megteremtéséhez), de ennek feltétele, hogy az önkormányzat 
kárfelmérési adatlapot töltsön ki a kárról, ezért minden ilyen 
esetet azonnal jelentsünk az önkormányzatnak.

Örömökkel telt, vidám télies napokat kívánok valamennyiünk-
nek, és balesetmentes közlekedést!

Mihályi Sándor, kv. irodavezető
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Önkormányzati hírek

SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság működési terü-
letén 2012. november 13-ig nyolcvanszor riasztották a tűzol-
tókat fűtőberendezés kapcsolatos esethez. Tizenötször szén-
monoxid-mérgezés miatt riasztották őket, összesen három 
ember vesztette életét.
Amint beáll a hideg, és nyárról őszre, nyitott ablakról csukottra 
váltunk, folyamatosan emelkedik a gázbalesetekkel, szén-mon-
oxid-mérgezésekkel kapcsolatos hírek száma. 
A szén-monoxid-mérgezés a téli szezon egyik legjellemzőbb ve-
szélye, amelyet legtöbbször a tüzelőberendezés, kémény, kályha, 
kandalló, gázsütő, gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítő stb. hely-
telen használata okoz. A szén-monoxid veszélye abban rejlik, 
hogy színtelen, szagtalan, a levegőnél szinte alig könnyebb, nem 
irritáló gáz, amely megakadályozza, hogy a vér megfelelő meny-
nyiségű oxigént szállítson. Levegővétellel kerül a szervezetbe, a 
vörösvérsejteket támadja meg, megakadályozva ezzel az agy és a 
belső szervek megfelelő oxigénellátottságát. A magas szén-mon-
oxid-koncentráció perceken belül halált okozhat! Az áldozatot 
rosszullét fogja el, mozgásképtelenné válik, nem tud magán és a 
családján segíteni, képtelen az adott helyiséget elhagyni.

A szén-monoxid-mérgezés tünetei:
– Enyhe mérgezés: enyhe fejfájás, szédülés, hányinger, tüsszentés
–  Közepes mérgezés: erős fejfájás, erős szédülés, gyors szívdo-

bogás
–  Erős mérgezés: ájulás, nehéz levegővétel, súlyosabb esetekben 

halál

A balesetek oka a fűtő/mele-
gítő berendezések nem meg-
felelő karbantartása, annak 
elmulasztása. Szintén növeli 
a baleset kockázatát, ha nem 
gondoskodunk a gázkészü-
lék üzemeléséhez szükséges 
levegő utánpótlásáról, vagy a 
kémény elhanyagolt állapot-
ban van.

Megelőzésként:
–  Gázkészülékeinket évente egyszer SZAKEMBERREL vizsgál-

tassuk felül, ellenőriztessük.
–  Kérjük ki szakember véleményét szagelszívó vásárlása, vagy 

műanyag nyílászárók beépítése esetén. Ha szükséges, hasz-
náljunk a lakószobában légbevezetőt, a vizes helyiségekben 
légelvezetőt. 

–  A kémények állapotát RENDSZERESEN ellenőriztessük.
–  Kérjünk évente felülvizsgálatot gázkészülékeinkhez (kazán, 

bojler, konvektor). Tévedés azt hinni, hogy a bojler nem szi-
vároghat, vagy nem okozhat balesetet. 

–  Ne tároljunk tűzveszélyes folyadékot a kazán közelében.
–  Napjainkban egyre elterjedtebb a szén-monoxid-érzékelő hasz-

nálata, ez igen hasznos eszköz, tanácsos a lakás egyik frekventál-
tabb helyiségében elhelyezni.

ÜNNEPEK KÖRÜLI  
MUNKAREND VÁLTOZÁSOK

2012. DECEMBER 24. pihenőnap, a Polgármesteri Hivatal ZÁRVA lesz!

2012. december 27-től 2013. január 01-ig igazgatási szünet lesz – az elmúlt évek gyakor-
latának megfelelően. ez azt jelenti, hogy 2012. december 27-28 között csak anyakönyvi 
ügyeletet tartanak munkatársaink 8-12 óráig. ebben az időszakban kérjük Önöket, hogy valóban 
csak halasztást nem tűrő (haláleset) anyakönyvvezetői közreműködést igénylő esetekben 
keressék anyakönyvvezetőinket! Anyakönyvvezetőink ügyeleti beosztása és elérhetősége a 
Polgármesteri hivatal ablakában kifüggesztett és honlapunk címoldalán elhelyezett tájékoztatón 
lesz olvasható.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Önkormányzatunk honlapján erről, illetve számos 
hasznos és újszerű információról folyamatosan értesülhetnek! Keressék a www.alsonemedi.hu 
honlapot!
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Budapest, 2012. december 1. – ’Egy cipőben járunk!’ elne-
vezéssel, gyűjtést indított a Magyar Vöröskereszt 1359-
es adományvonalán. A minden hálózatból elérhető 
segélyvonalon mától (december 1-jétől) várják az ado-
mányt jelentő hívásokat és SMS-eket. A 1359-en befolyt 
összegből téli gyermekcipőket vásárol a humanitárius 
szervezet a rászoruló családok gyermekei számára.

ismét gyűjtést indított a magyar Vöröskereszt a minden 
hálózatból elérhető (magyar telekom, telenor, Vodafone, 
invitel, UPC, Digi), 1359-es adományvonalán. az adakozók 
egyetlen hívással vagy az „aDomany’ szó SmS-ben való el-
küldésével, 250 forinttal segítik a hazai legnagyobb huma-
nitárius szervezet „Egy cipőben járunk!” elnevezésű gyűjtő-
akcióját. 

„a karácsony közeledtével egyre több segítségkérő levél 
érkezik a magyar Vöröskereszthez. az élelmiszer és a ruhane-
műk mellett egyre többen kérnek cipőt gyermekeik számára. 
ezért is döntöttünk úgy, hogy 1359-es adományvonalunkon 
gyűjtést indítunk és a befolyt összeget gyermekcipők vásár-
lására fordítjuk” – mondta el kardos istván, a magyar Vörös-

kereszt főigazgatója. „Célunk, hogy a befolyt összegből mi-
nimum ezer pár gyermekcipőt meg tudjunk vásárolni, ezért 
arra buzdítunk mindenkit, hogy hívja fel a 1359-es adomány-
vonalunkat, vagy küldje el SmS-ben az „aDomany” szót” – 
hívta fel a figyelmet a főigazgató.

a vonal végén hét közismert ember „fogadja” az adományt 
jelentő hívásokat. Bényi ildikó műsorvezető, a magyar Vörös-
kereszt jószolgálati nagykövete, Ördög nóra műsorvezető, 
Bochkor Gábor műsorvezető, Voga János rádiós műsorveze-
tő, istván Dániel műsorvezető, Lola énekesnő és Puskás Peti 
énekes kölcsönözték hangjukat a 1359-nek. az adomány-
gyűjtés 2012. december 1. és 2013. január 3. között zajlik.

a magyar Vöröskereszt legutóbbi gyűjtése során, 3200 rá-
szorulónak segített a 1359-es adományvonalon befolyt kö-
zel hatmillió forintból. a segélyvonalon összegyűlt pénzből 
hátrányos helyzetű gyerekek élelmezését finanszírozta a hu-
manitárius szervezet, de jutott belőle az idén nyolc megyé-
ben zajló konyhakert Programra is.

HÁTTÉR

az eurostat 2012 februárjában közzétett adatai szerint ma-
gyarországon 2010-ben a lakosság 22 százaléka súlyos anya-
gi nélkülözést élt meg. ezzel a 4. helyen állt az európai Unió 
országainak anyagi szegénység szerinti rangsorában (előtte 
Lettország, románia, Bulgária foglalt helyet).

a kSh adatai alapján a szegénységi küszöb alatt élők szá-
ma 2010-ről 2011-re 152 ezer fővel 1 millió 363 ezer főre 
emelkedett. ezen belül:

–  0-17 éves (gyermek): 413 ezer fő (a növekedés csaknem 
39 ezer fő)

–  18-64 éves (felnőtt): 880 ezer fő (a növekedés csaknem 
106 ezer fő)

–  65 évnél idősebb: 69,5 ezer fő (a növekedés 7,5 ezer fő) 
élt a szegénységi küszöb alatt a vizsgált időszakban.

Magyar Vöröskereszt Sajtóiroda

Magyar Vöröskereszt Sajtóiroda 
Sajtóközlemény

Elindult a gyűjtés a 1359-es adományvonalon

2012. december
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VárTuK A MiKuláST 2012-bEN iS

“Az igazi szeretet ajándék: nem kérheted és nem is követelheted, 
ahogyan ő sem kér, és nem követel semmit.
Van, ha életre hívod; és nincs, ha elvárod, hogy legyen. Földi esz-
köznek semmi hatalma felette.”    
    (Tatiosz: Életbölcsességek)

mindenkinek, de különösen a gyermekeknek nagyszerű 
élmény ajándékot kapni. ez lelkes várakozásra ösztönzi Őket, 
amely idő alatt a felnőttek segítségével elgondolkodnak 
azon, hogyan viselkednek, szüleikkel, társaikkal, felnőttek-
kel. Útmutatást kapnak, miben kellene változniuk, hogy a 
mikulás/ karácsonykor pedig a Jézuska nyugodt szívvel le-
tegye az ajándékukat a kiscsizmába és a karácsonyfa alá. az 
ajándékozás örömével és az ajándék- készítés lelkesedésével 
megtanulnak, nemcsak kapni, hanem adni is.

az idei évben is így volt ez az óvodában. advent első he-
tében a gyermekek zenés műsoron vehettek részt. a téli ün-
nepkör zenés verseivel ráhangolódhattak az elkövetkezendő 
időszak Ünnepeire. Beállhattak szereplőnek a tanulságos me-
sébe, melyben megtanulhatták, hogy nem szabad irigynek 
lenni, megbocsátani tudni kell, és ajándékot nemcsak kapni 
jó, hanem adni is. December 5-én pedig megérkezett a jósá-
gos mikulás. az óvodás gyermekeknek csoki mikulást hozott, 
és vigyázva az egészségükre, mert „tudta, hogy az óvodában 
kiemelt feladat a mozgáskultúra fejlesztése és vele együtt 
az egészséges életmód kialakítása”, kosarában gyümölcs, 

aszalt gyümölcs és 
mogyoró volt, amit 
a gyermekek közö-
sen fogyasztottak el. 
megdolgoztak vele, 
hiszen a mogyorót és 
a mandarint pucolni 
kellet, fejlesztve ez-
zel kézügyességüket, 
finom motorikájukat. 

a mikulás élmény-
nyel teli Ünnepköre 
sok segítőszándékú 
felnőttnek köszön-
hető, akik anyagi se-
gítséggel támogat-
tak bennünket.

Köszönjük:
   az alsónémedi halászy károly művelődési ház vezető-

jének, Jobbágy ilonának, hogy a gyermekek zenés mű-
sorát a művelődési ház anyagilag finanszírozta.

   a csoki mikulások megvásárlásához nyújtott anyagi se-
gítséget Demeter Lászlónak és feleségének Pap tímeá-
nak, Józan Sándornak és feleségének Vincze katalinnak 
valamint a Barizs kert kft-nek.

   az egészséges életmód csomagot a kedves Szülőknek, 
de főként az Szmk-s anyukáknak.

Az óvoda gyermekei és az alkalmazotti 
közösség nevében

Szabó Éva 
óvodavezető

2012. december
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bESzélgETéS KádAS gyÖNgyiVEl 

Kedves gyöngyi! Felhívták-e a figyelmedet erre a pályázatra, 
vagy te találtál rá?
az iskolában kérték a gyerekeket, hogy nézzenek pályázatok után. 
keresve a lehetőségeket találtam rá a nutrikid alkotópályázatra.
Mi volt ennek a pályázatnak a lényege?
olyan képregényt kellett rajzolni, amely bemutatja az egész-
séges életmód fontosságát, és felhívja társaink figyelmét az 
egészséges étkezésre, sportolásra.
Okozott-e nehézséget a történet kigondolása, vagy a képre-
gény megalkotása?

Be kell vallanom, hogy az 
alapgondolat, az üzenet 
kitalálása fejtörést oko-
zott. De a végén sikerült 
megbirkóznom a feladat-
tal. azt a fontos dolgot 
szeretettem volna meg-
fogalmazni a rajzommal, 
hogy az akaraterőnek 
lényeges szerepe van ab-
ban, hogy le tudjunk tér-
ni arról az útról, amelynek 
végén az elhízás áll. ezt a 
gondolatot lerajzolni már 
könnyebb munka volt.
Végül milyen címet ad-
tál a munkádnak?
akaraterő. ezzel a szóval 

tudtam leginkább összefoglalni rajzom mondanivalóját.
ezután következett a képregényem feltöltése. ehhez először 
a rajzomat be kellett szkennelni, majd az 
elektronikus regisztrációt követően be 
kellett küldeni. osztályfőnököm, nagyné 
Ligetfalvi magdolna és Surányi mária ta-
nárnők voltak ebben a segítségemre. Ők 
tartották a kapcsolatot a pályázatot kiíró 
nestlével.
A beküldött pályamunkák közül kiválasz-
tották a legjobb tíz rajzot. Ebbe a top 10-
be a te műved is bekerült. Hogyan értesül-
tél erről, és mit éreztél e jó hír hallatán?
Szó szerint repdestem az örömtől, barátaim 
is velem együtt örvendeztek, amikor Surá-
nyi mária tanárnőtől megtudtam, hogy raj-
zom bekerült a legszínvonalasabb munkák 
közé. De még nem lélegezhettünk föl telje-
sen. ezután következett a szavazás, amely 
eldöntötte, hogy kik állhatnak a dobogóra. 

a tanárnők a szavazás lehetőségéről és menetéről is tájékoztat-
ták a felsős tanulókat, sőt, informatika órán együtt szavaztunk. 
megbeszéltük, hogy minden fórumon kérjük az ismerősök, ba-
rátok segítségét, hiszen nagy volt a tét.
Hogyan zajlott a szavazás? Végig az élen álltál, vagy voltál 
sereghajtó is?
nagy figyelemmel kísértem a szavazatok állását az interneten 
keresztül. Sokakhoz eljutott az információ. Főleg akkor kötöttük 
mindenki lelkére a dolgot, amikor rezgett alattam a léc. igen, 
volt, hogy le voltam maradva. ekkor teljes erőbedobással, ren-
getegen szavaztunk. Édesapám a munkatársai segítségét is 
kérte. tudomásom szerint osztálytársaim szülei is továbbították 
ismerőseiknek a kérésemet. így sikerült megszereznem a máso-
dik helyet 10.610 szavazattal. köszönöm mindenkinek!
Nyereményed 100.000 forint lett. Milyen célokra fordítod ezt?
ezt az összeget az osztályomnak ajánlottam fel. így szeretnék 

hozzájárulni az év végi osztálykirándulás 
költségeihez, hogy minden gyerek eljöhes-
sen.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani 
neked ezért felajánlásért az osztályunk 
nevében is. ilyen szép helyezést elérni egy 
versenyen nem kis dolog. Nagy tehetséged 
van a rajzoláshoz. Szeretnéd kamatoztatni 
ezt a jövőben is?
igen. a továbbiakban is szeretnék rajzolással 
foglalkozni. Legszívesebben képregényeket 
rajzolnék.

Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kér-
déseimre. Azt kívánom, hogy sok örömöd 
teljen még a rajzolásban.

Szappanos Mirjám

100.000 Ft-os nyeremény
kádas Gyöngyi, iskolánk 6. a osztályos tanulója egy rajzpályázaton  

100.000 Ft-ot nyert, melyet felajánlott az osztályának.

2012. december



13

November elején értesültünk arról, hogy falunk kis bete-
gének, Kiss Alidának felgyógyulásában segítségre lenne szük-
sége. Ekkor mi, az iskola tanárai és diákjai elhatároztuk, hogy 
lehetőségünkhöz mérten, megpróbálunk segíteni, ezzel is sze-
rettük volna kifejezni együttérzésünket és szeretetünket.

Diákjaink olyan áldozatkészen és nagylelkűen álltak a kis-
beteg Alida mögé, hogy ezt le kell írni, mert felnőtteket meg-
szégyenítő módon nyitották meg szívüket és nagylelkűen 
adakoztak.
Három napon keresztül hozták a kis alsósok zsebpénzüket, a 
megspórolt 10, 20 forintosokat,

az iskola büféjében való vásárlás helyett Alidának adták a 
pénzecskéjüket. A  nagyobb gyerekek az osztályukban vállal-
ták a gyűjtés, ők is jószívűen adományoztak. Volt olyan tanu-
ló, aki az összes megtakarított pénzét, kb. 5000 Ft-ját adta oda 
Alida jobbulásának reményében. 

Az együttérzés legmélyebb megnyilvánulását tapasztalhat-
tuk gyermekeinken. Milyen jó ilyen közösségben dolgozni, 

ahol a gyermekek olyan családokból jönnek, hogy ismeretle-
nül is tudnak másokért tenni, egyszerűen szeretettel adni.
Sok szülő díszes, megcímzett borítékban „Sok szeretettel, job-
bulást kívánunk…Neked kedves Alida” küldte gyermekével a 
nagyobb pénzösszegeket. 
Mindenki támogatta e nemes célt, így 336 000 Ft-ot tudtunk 
a kislány számlájára átutalni. Ilyen sok odaadó szívből áradó 
szeretet biztosan segíteni fog! Köszönet mindenkinek, szülő-
nek, tanárnak, gyermeknek!

Ezúton szeretnénk Neked jobbulást kívánni kedves Alida! 
Gyógyulj fel mihamarabb, mert mi már nagyon várunk Té-
ged az első osztályba!!!
A Széchenyi István Általános Iskola minden diákja és tanára 
nevében:
                                       
      Jakab Mária

   gyermekvédelmi felelős

Versenyeredményeink – Széchenyi István Általános Iskola birkózó csapata
Körzeti Diák Szabadfogású Birkózó Verseny

Dabas-Sári 2012. november 24. (szombat)
Résztvevő csapatok: Bp. Vasas, Ferencváros, Ócsa, Üllő, Inárcs, Kakucs, Dabas-Sári, Hernád és Alsónémedi

Az alsónémedi birkózók eredményei:
Serdülő korosztály:  Antal Zsigmond - I. hely
    Hajdu Kálmán - III. hely
diák korosztály:  Lukácsi András - II. hely
    Lukácsi Gergő - V. hely
gyerek korosztály:  Szlovicsák Róbert - II. hely
    Borbély Zoltán - V. hely
    Antal István - V. hely
leány korosztály:  Bartos Dóra - III. hely

            Gratulálunk!                                             
   Kovács János

szaktanár-edző

Van még remény… 

2012. december

SZINHÁZLÁTOGATÓK FIGYELEM!

2013.január 27-én (vasárnap) délután a budapesti Operett Színházba hívom az operett előadások kedvelőit.
Viharos gyorsassággal hódította meg Bécs után Berlin és Európa valamennyi zenés színházának közönségét 
Ábrahám Pál : VIKTÓRIA című operettje. Ezt a nagysikerű művet tekinthetjük meg  január 27-én délután együtt. Főbb sze-
replők: Szendy Szilvi, Huszti Péter, Dolhai Attila, Homonnay Zsolt, Kékkovács Mara, Faragó András. Az előadás megtekintését 
minden korosztálynak ajánlom.  Várom szeretettel a jelentkezőket!
Telefon: 337 – 861, 0630 - 3571441 
A közelgő ünnepek alkalmával áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánok községünk minden 
lakójának! Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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„Követelményeknek elejét tenni csak úgy lehet, ha él 
bennünk az új megismerésének igénye” 

a Széchenyi  istván általános iskola hagyományőrző 
szakkörre  abból célból alakult immár 4 éve, hogy  a 
gyermekek megismerkedjenek az életkoruknak megfe-
lelő egyszerű énekes, táncos népi gyermekjátékokkal. 
Éppen ezért igyekeztem a csoport tagjaival megismer-
tetni a kihalófélben lévő népszokásokat. így mélyült 
fokozatosan szülőföldjük iránti szeretetük, ragaszko-

dásunk, fejlődött közösségi érzésük, érzelmi életük, 
kifejező képességük. a csoport tevékenységét kívülről 
szemlélő talán csak annyit lát a munkából, hogy szak-
kör a kultúrának egyik szép ágával ismerteti meg a 
gyermekeket játékos formában. 
a népi játékok színpadra vitele, a gyermekek a szere-
peltetése nagy feladatot ró a gyermekekre és rám is 
egyaránt. Célunk, hogy a nézők is élvezzék a produk-
ciót, ne csak a játékosok.  a kitűzött feladatok előnye, 
hogy a gyermekeknek nemcsak a lelkivilága gazdago-
dik, hanem önfegyelme és beszédkészsége is fejlődik. 
a csoport mozgásigényét először egyszerű tömeges népi 
gyermekjátékokkal - mint Csillag Boris, János úr készül stb. 
- igyekeztem kielégíteni. ezekkel a kisjátékokkal ritmusér-
zékük és mozgáskultúrájuk fejlesztésén kívül sikerült javí-
tani az előadásmódot.  ahhoz, hogy a szakkör tagjai szíve-

sen járjanak az összejövetelekre, a legfontosabb a feladat 
a gyermekek érdeklődésének felkeltése volt. 

Ebben az évben több műsorral szerepeltünk 
rendezvényeken. 
Tavasszal a Széchenyi napok gálaműsorában 
a rákóczi lova című jelenetet adtuk elő. nagy 
lelkesedéssel készültünk rákóczi fejedelemre 
emlékezve. 
Nyáron sem pihentünk, mivel meghívást kap-
tunk a traktor Fesztiválra. nyitóműsorunk címe: 
némedi gyermeklakodalmas. Felelevenítettük 
a múlt század lakodalmi szokásait. műsorunk 
osztatlan sikert aratott, jutalmul csokoládét 
kaptunk a szervezőktől. 
Ősszel az idősek világnapján községünk idős tag-
jait köszöntöttük. a nagyszülők és az unoka cso-
dálatos kapcsolata, kihagyhatatlan az életünkből. 

ezen a napon verseink, dalaink is erről szóltak.  Örömünk-
re szolgált az idős emberek  elismerő gratulációja.
Télen, december 6 –án a Vállalkozók estjén vettük részt 
a Betyár étteremben. 
Produkciónk címe: „ kukoricafosztás” verses- énekes-
táncos népi játékok volt. a sikeres fellépés után finom-
ságokkal vendégelték meg a csoportot.

Dicséret illeti hagyományőrző szakkör tagjait név 
szerint; Kis Barbara, Kóczé Arabell, Tüske Katalin, 
Gáldán Evelin, Bircsák Fanni, Féliksz Barbara, Pé-
ter Cintia, Selly Sára, Kiss Anita, Jakab Éva, Golej 
Kata, Bálint Virág, Voda Alina, Abonyi Anna, Varga 
Dominika, Némedi Bettina, Barizs Katalin,Farkas 
Angéla, Pieczka Zsuzsanna, Szabó Mónika Németh 
Benjámin, Mozsár Miklós, Takács Ferenc, Kohut 
Gábor,Troják Arnold, Troják Roland, Lukácsi András, 
Lukácsi Gergő, Józan Gergő, Szabó Koppány, Hege-
dűs Gergő, Szarka Szabolcs.
Élményekben, sikerekben gazdag évet zártunk 2012-ben, 
remélem még több régi szokást ismerhetünk 2013-ban.

Juhász Lászlóné 
a Hagyományőrző Szakkör vezetője

Hagyományőrzők - 2012

2012. december
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aLSónÉmeDi ÉS ViDÉke takarÉkSzÖVetkezet

2012. december

Kedves Elnök Asszony, mindenekelőtt 
szeretném megköszönni, hogy az Alsó-
némedi és Vidéke Takarékszövetkezet 
jelentős mértékben támogatta az Alsó-
némedi Képeskönyv megjelenését, 250 
példányt vásároltak szép helytörténeti ki-
adványunkból.  Számos területen tapasz-
taljuk, hogy a Szövetkezet Vezetősége szí-
vén viseli településünk sorsát, támogatja 
intézményeinket, a falu fejlődését. Nagy 
büszkeséggel tölt el minket, Némedieket, 

hogy egy ilyen jól prosperáló pénzintézet településünk nevét vise-
li, és itt működteti székhelyét. De kezdjük az elején, kinek jutott 
eszébe az idők folyamán, hogy az Alsónémedi és Vidéke Takarék-
szövetkezet létrejöjjön? Miért pont Alsónémedin?

Már a háború előtt is léteztek takarékszövetkezetek, biztos 
Te is hallottál a Hangyaszövetkezetről, mely Némedin is műkö-
dött. A II. világháború nagy anyagi veszteséggel járt, nem is be-
szélve az emberéletekben esett károkról. A lakosság elveszítette 
pénzét, anyagi javait. A háború után, valamikor 1954-1955-ben 
az akkori kormány elhatározta, hogy felújítja a szövetkezeti ha-
gyományt. Akkoriban a vidék pénzügyileg teljesen ellátatlan 
volt. Az 50-es években már működött az ÁFÉSZ. Ez az első-
sorban a vidéki boltokat üzemeltető szövetkezetek egységes 
elnevezése volt. Teljes nevén Általános Fogyasztási és Értéke-
sítési Szövetkezet. A körzet ÁFÉSZ központja a mi falunkban 
működött. A kormány a Takarékszövetkezeteket elsősorban a 
falvakban akarta felállítani, mert ott nem létezett semmilyen 
pénzintézet. A szervezés 1958-ban indult, Magyarország első 
Takarékszövetkezete Dunapatajon jött létre. Azt gondolom, 
a Szövetkezet Országos Szövetségének Pest megyei vezetői a 

helyszín kiválasztásánál figyelembe vették, hogy a tehetősebb 
falvakban állítsák fel a Takarékszövetkezetet, Alsónémedi ak-
kor is jómódú településnek számított, így eshetett rá a választás, 
s ezt a döntést a helyi ÁFÉSZ is szorgalmazta. A hatályos tör-
vények értelmében 100 taggal egyenként 100 Ft-os részjeggyel 
lehetett Takarékszövetkezetet alapítani. Az Alsónémedi Taka-
rékszövetkezet 1959. január 1-jén indult a törvény által előírt 
10 ezer Ft alaptőkével. Az évek során a Takarékszövetkezet mű-
ködési területe egyre bővült. Először csatlakozott Bugyi, majd 
1963-ban Sári. Ezeken a településeken állítottuk fel első kiren-
deltségeinket. Majd a 70-es években létrejöttek a gyóni és da-
basi kirendeltségek. 1971-ben kapcsolódott be Gyál, 1986-ban 
pedig Budapesten nyitottunk az országban először kirendeltsé-
get takarékszövetkezeti körben. Ezt követte a dunaharaszti és a 
nyíregyházi kirendeltség. Jelen pillanatban 11 kirendeltséggel 
rendelkezünk.

Hogy épül fel a Takarékszövetkezet szervezeti működése?
A tevékenységi kör irányítása az Igazgatóság feladata, mellet-

te tevékenykedik egy ellenőrzési testület, úgynevezett Felügyelő 
Bizottság. Az Igazgatóság hozza meg azokat a döntéseket, me-
lyek a Takarékszövetkezet működésére vonatkoznak, szerveze-
tére, létszámára, tevékenységére, a Felügyelő Bizottság pedig a 
tulajdonosi kör ellenőrzését látja el, a tulajdonosi kör megbízá-
sából az ellenőrzést végzi. 

Személyesebb kérdéssel folytatnám a kérdések sorát. Azt sze-
retném megkérdezni, hogyan tetszett kapcsolatba kerülni a Ta-
karékszövetkezettel, mióta tart ez az elkötelezettség?

1966-ban kezdtem a Takarékszövetkezetnél dolgozni, mint 
könyvelő, akkor hárman dolgoztunk a központban. Az első 
irodánk bérlemény volt a Fő úton, egy bolgár család adta ki a 
házának az utcafrontra eső részét. Innen 1968-ban költöztünk 

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Múlt – Jelen – Jövő

Beszélgetés Kiss Menyhértné Elnök Ügyvezető Asszonnyal
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alsónémedi és Vidéke takarékszövetkezet

2012. december

már saját ingatlanba a Fő út 31. szám alá.1986-ban jöttünk át 
a jelenlegi központunkba, melyet néhány éve bővítettünk ki a 
jelenlegi formájára. A más településeken működő kirendeltsé-
geink is túlnyomórészt saját tulajdonban vannak. Tehát köny-
velőként kezdtem, majd vezető könyvelő lettem, a főiskola el-
végzése után neveztek ki ügyvezető igazgatónak. Ezt a posztot 
1977-től 2002-ig láttam el, akkor választottak elnök ügyvezető-
nek, mely feladatot a mai napig ellátom.

Magyarországon hány takarékszövetkezet működik, ezek kö-
zött az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet milyen pozíciót 
foglal el? 

Magyarországon jelenleg 125 takarékszövetkezet végez kü-
lönböző pénzforgalmi tevékenységet 1800 kirendeltségben, azt 
gondolom, nem vagyok szerénytelen, ha azt mondom: mi az 
élvonalba tartozunk, garantáltan az első húsz-harmincba.

Úgy érzem, nagyon jelentős dolog, hogy Alsónémedin helyi 
pénzintézet áll az ügyfelek rendelkezésére, s helyben intézhet-
jük pénzügyeinket. 

A Takarékszövetkezetre az jellemző, közvetlen kapcsolat áll 
fenn az ügyintéző és az ügyfél között. A személyes ismeretség 
bizalomforrás. Szembetalálkozunk az utcán az emberekkel, 
akik között élünk, bizalommal vannak irántunk, ez arra kötelez 
bennünket, hogy jól végezzük a munkánkat, hogy segítsük az 
embereket lehetőségeink szerint. A mi üzletpolitikánk az köl-
csönös bizalom elvén nyugszik. Kirendeltségeink az emberek 
szolgálatában állnak, arra törekszenek, hogy megkönnyítsék a 
pénzügyi ellátást.

Mit teszik pénzügyi ellátás alatt érteni?
Lehetőség van betételhelyezésre, számlavezetésre. A hitel-

nyújtás számos formáját kínáljuk vállalkozásoknak és magán-
személyeknek egyaránt. A bankkártya, az ATM a napi pénz-
ellátást biztosítja, a biztonságot növeli, hozzájárul egyfajta 
pénzügyi kultúra kialakításához. Olyan szolgáltatások ezek, 
melyek könnyítik az emberek életét. S mindez teljesen magyar 
tulajdonban van. A magyar embereket, a magyar vállalkozáso-
kat szolgálja, a magyar gazdaság fejlődésének van elkötelezve.

Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet ezt a sokrétű fel-
adatot hány munkatárssal látja el?

96 munkatársunk dolgozik a 11 kirendeltségen. Minden 
munkatársam nevében mondhatom, munkánkat szolgálatnak 
tekintjük, átérezzük felelősségét. A Takarékszövetkezetek igen 
demokratikusan felépülő szervezetek. Hat fős Igazgatóság irá-
nyítja a mi Takarékszövetkezetünket, határozza meg az irány-
elveket. A hét fős Felügyelő Bizottság felügyeli munkánkat, s 
minden évben beszámolási kötelezettségünknek eleget téve 
ismertetjük eredményeinket, terveinket a Küldöttgyűléssel, 
melynek jóváhagyásával alakítjuk ki üzletpolitikánkat.

Mire a legbüszkébb a munkájában az Alsónémedi és Vidéke 
Takarékszövetkezet elnök ügyvezetője?

Takarékszövetkezetünk több mint 27 milliárd Ft-tal ren-
delkező gazdaság, 11 kirendeltségen 96 embernek biztosítunk 
munkahelyet, magas színvonalú, széleskörű pénzügyi szolgál-
tatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Ez az első számú 
érdemünk, hogy itt vagyunk, helyben vagyunk, kiszolgálunk. 
Másik alapvető érdemünk, hogy felépítettünk egy pénzügyi 
rendszert saját ingatlanokkal, értéket teremtettünk. A takarék-
szövetkezeteknek teljes egészében magyar tulajdonosai vannak, 
úgy működünk, mint magyar emberek pénzügyi szövetkezete 
önálló döntési joggal és mozgáskörrel.

Mi a titka annak, hogy mikor a jelenlegi nehéz gazdasági vi-
szonyok között sorra dőlnek össze a pénzintézetek az Alsónémedi 
és Vidéke Takarékszövetkezet biztos alapokon áll, sőt még ilyen 
látványos fejlesztésbe is tudott kezdeni, mint ez az impozáns új 
épület?

53 éves múlttal rendelkezünk. Mindig is eredményesek vol-
tunk. A tárgyalóban található okleveleink magukért beszélnek. 
Bátran vállaljuk, hogy konzervatív üzletpolitikát folytatunk. 
Minden döntésünket megfontoljuk, inkább az óvatosság jel-
lemző ránk, túlságosan kockázatos, bizonytalan kimenetelű 
vállalkozásokba nem bonyolódunk. Felelősen kezeljük az em-
berek ránk bízott pénzét.

Milyen tervekkel indulnak a 2013. esztendőnek?
Reménykedünk abban, hogy megindul a gazdasági fejlődés, 

hogy olyan kedvező környezetbe kerülhetnek a vállalkozások, 
melyben ismét mernek befektetni, fejleszteni, és akkor szükség 
lesz a mi pénzügyi támogatásunkra. Ha a vállalkozások hitelez-
hetősége be tud indulni, új munkahelyek létesülhetnek, akkor 
ebben az országban fejlődés lesz. Abban reménykedünk, hogy 
az emberek továbbra is bizalommal fordulnak hozzánk, hogy 
képesek leszünk kiszolgálni az emberek igényeit.
Karácsony közeledtén szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy megköszönjem az emberek bizalmát Takarékszövetkeze-
tünk felé. Arra törekedünk, hogy ezt a bizalmat őszintén meg-
szolgáljuk.
Áldott békés Karácsonyi Ünnepeket kívánok Magam és a dol-
gozóink nevében. Kívánok jó reménységet és jó egészséget az 
előttünk álló esztendőre. Továbbra is forduljanak hozzánk Bi-
zalommal!
Köszönöm a beszélgetést, én is jó egészséget kívánok, s kívánom, 
hogy reménységei teljesedjenek be!

Kiss Menyhértnével, az Alsónémedi és Vidéke  
Takarékszövetkezet elnök ügyvezetőjével  

Jobbágy Ilona beszélgetett.
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Felgyorsult világunkban is minden ember életében kell lennie 
egy helynek, melynek nevét meghallván megdobban a szíve, s 
régi emlékek elevenednek meg gondolataiban. Szülőföldünk-
höz, felnövekedésünk helyéhez különleges kapcsolat fűz ben-
nünket. ez az a hely, ahol családunk, rokonaink, elődeink dolgoz-
tak, éltek-haltak. országunk és társadalmunk számos különböző, 
kisebb-nagyobb helyi tömörülésből, sokféle  közösségből áll.  
a legtöbb ezek közül ma is falu, tehát olyan - viszonylag kicsiny - 
települési egység, amelynek lakói hosszú századokon át zömmel 
hagyományosan agrárgazdálkodással foglalkoztak. mai telepü-
lési formáink közül a legrégibb, a leghagyományosabb a falu. a 
feudális kor falujának alaptípusa, amely az akkori járadékokkal, 
szolgáltatásokkal terhelt jobbágyparasztok települési egysége 
volt, előbb a középkori európa nyugati részein alakult ki. magyar-
országi változata némi késéssel, a XiV. századra vált általánossá, 
az új gazdasági és társadalmi rendszer kiépülésével járó hosszú 
átalakulási folyamat eredményeként, amelynek üteme tájegysé-
gek szerint változott! népességünk nagy többsége,- több mint 
kétharmada - még a 19. százan végén a XX. század elején is ilyen 
falvakban élt. Csak a sok szenvedést és változást hozó múlt szá-
zad vége felé csökkent a falun élők aránya az össznépesség felé-
nél kevesebbre.

a haza földrajzi értelemben elsősorban lakóhelyünket, jelenti. 
hazaszeretetünk legtermészetesebb megnyilvánulása lakóhe-
lyünk szeretete. Számunkra alsónémedi jelenti a gyermekkort, 
a családot, az otthont. nekünk ismerős itt minden utca, nekünk 
mesél itt minden ház, s nekünk mondja el itt minden titkát a ha-
tár. e község örömünk, bánatunk helyszíne, e község a jelenünk 
és reméljük a szebb jövőnk is. ez az a hely, ahová mindig visz-
szavágyunk, mert ha távol vagyunk tőle, hiányoznak az ismerős 
arcok, hiányzik a család oltalmazó szeretete, hiányzik az emlékek 
közelsége.

a szülőfalu, az itt élő közösség olyan indíttatást adott, amely 
egész életünkön végigkísér, meghatározza gondolkodásunkat, 
erkölcsi tartásunkat, értékrendünket. magamon veszem észre, 
hogy az évek múlásával egyre erősebb bennem szülőföldhöz 
való ragaszkodás, a már több száz évvel ezelőtt is itt élt őseim fel-
kutatása iránti vágy, hiszen egyre jobban megértem az ide kötő 
szálak sorsomat formáló erejét, és egyre fontosabbak lesznek szá-
momra közös múltunk szívet melengető emlékei. 

Sokszor halljuk manapság: múltunkból építjük a jövőt. igen, a 
múltból hozott emlékeket, tisztelt alsónémediek, időszakosan 
félre lehet ugyan tenni, de végérvényesen törölni soha. Ben-
nünk, alsónémediekben is bennünk volt, van és lesz a múlt, s 
ez számunkra már természetes! miért?  azért mert magunkban 
hordozzuk, szinte belénk ivódott és már tudatosan cselekszünk, 
úgy „némediesen”. ez nem baj, hisz így alakul ki identitásunk, kö-
tődésünk e helyhez. helyi történelmünk megismerésének olyan 
szerepe is van, hogy az alsónémedibe költözők beilleszkedését is 
segíti, hisz a helybéliek beállítottságára, hagyománytiszteletére is 
ad eligazítást. a jövőt, tisztelt földijeim, természetesen nem csak 
a múlt aprólékos feldolgozásával, annak megismerésével lehet 
alakítani, hiszen jelenünk is meghatározója jövőnknek. napjaink 
holnap már múltként köszönnek ránk. egy régi mondás szerint: 
jó, ha tudja az ember, honnan jött, hol tart és hová akar eljutni! 
igen, azonban a jelen rohanó pillanataiban nincs mód, mert ke-
vés az idő megfogalmazni a mai történések tanulságait sokszor 
még önmagunk számára sem. azt is gyakran emlegetik, hogy 
a múltból nem lehet megélni, s ha a megélni szót kizárólag az 
anyagiasságra értjük tulajdonképpen igaz is, de erőt meríteni, ta-
pasztalatokat gyűjteni, következtetéseket megfogalmazni  igenis  
lehet, és kell is, a ma élő embernek!

Sütő András szerint:„A mögöttünk felgyülemlő emlékek teljessé-
ge valószínűleg eltiporna bennünket. De megmarad bennünk, ami 
fontosabbnak tűnik, ami a hátunk mögül a lábunk elé világít apró 
mécsesként.”   

 hát nem gyönyörű ez a költői kép?  az író gondolatával azono-
sulva, mindnyájunknak meg kell találni ma azt az apró mécsest, 
mely rávilágít a mÚLt értékeire, mely értékek a JÖVŐ számára 
nélkülözhetetlenek.

isten akaratából - jó esetben- valamennyien, akik születtünk, 
rendre felnövünk, miközben el is adósodunk. törleszteni kell 
mindazt, amit másoktól, felnevelő szüleinktől, testvéreinktől, 
barátainktól, embertársainktól jóságban, lélekmelegítőként kap-
tunk – e kinek rövidebb kinek hosszabb - földi vándorútra. adós-
ságtörlesztésként szántam e gondolatokat.

krisztus után a 2012. év 11. havának 18. napján.  
   

 dr. György Balázs

Idén 945 éves e település  
/Alsónémedi/ első írásos említése

2012. december
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,,Isten sírja reszket a szent honban…”
1800. december 1-én született, majd 1855. 
november 19-én hunyt el a magyar iroda-
lom egyik legnagyobb költője, s bizonyosan 
a legérzőszívűbb, nemzetét hőn szerető ma-
gyar ember, Vörösmarty Mihály. Születése és 
halála is a tél elejére esett, életét a küzde-
lem, a remények és ábrándok, s később ke-
serű csalódottság kiábrándultság jellemezte. 
Oly kevés boldogság jutott neki, mint akkor-
tájt  sok igaz magyar hazafinak. 
Embert próbáló jelenünkben, ne feledkezzünk 
meg a Szózat írójáról, hisz nagy szükségünk van 
az olyan hiteles példaképre, mint Ő volt.
,,Egy napon kézirattal kezében felszólíta”,- írja 
emlékiratában Egressy Gábor, a nagy drámai 
színész, - „hallgassam meg egy költeményét, 
melyet most végzett be. Reszkető hangon, 
mély érzéssel olvasta fel legutolsó költemé-
nyét, a ,,Vén cigány”-t. Megrendítő volt rám 
e költemény hatása; percekig nem tudtam 
szóhoz jönni. A Pesti Napló nem akarta közölni 
ezen soráért: ,,A megváltó elfordult sírjában.” 
-,,Ugyan húzd ki, öcsém, ezen sort, - mondá 
Vörösmarty - s írd helyébe: Isten sírja reszket 
a szent honban.” Így aztán közlé a Pesti Nap-
ló.”(1854.)
,,Magasztos szelleme pedig közénk ,hőn sze-
retett hazájának fiai közé költözött, hol mint 
buzdító,lelkesítő őrnemtő élni fog, míg egy 
magyar él!” (Vörösmarty Mihály szomorú-
jelentésének utolsó sora. Pest.1855.nov.21.)

A Vasárnapi Újság 1855. április 8. számában 
az írófejedelem,a kortárs és barát Jókai Mór  
méltatja a ,,harcok költőjének arcát” és „lelké-
nek hajthatatlan erejét” , „a magyar hőskölte-

mények dalnokát”: Hol van a magyar hazának 
olyan része, ahol ne énekelnék a Szózat-ot és a 
Fóti dal-t? S hol van a magyar szívnek olyan ré-
sze, amit ez a két dal meg ne indítana? Az egyik 
a bánatát, a másik örömét zengi a nemzetnek,  
azt amiről csak annak van fogalma, aki bennök 
született. Ez a két dal jobban leírja huszonöt év 
történetét egy hosszú krónikánál; mert minden 
szavára azt kell mondani a magyarnak: ez az én 
véremből vett vér,ez az én testemből vett test.
Aki ezt a két dalt írta, annak a képét látjátok, 
íme, itt. Vörösmarty Mihály, a magyar nem-
zet első költője ez.
Ezt a rangot sohasem vitatja el tőle senki. 
Mint a leghírhedtebb fiak is nagyobbnak vall-
ják atyjukat maguknál, s büszkébbek reá, mint 
saját érdemeikre, oly büszke minden magyar 
költő Vörösmartyra.
Mert valóban atyja ő a magyar irodalomnak: 
Atyja, ki megteremté, ki alkotá a nemzeti köl-
tészetet; atyja, ki pártolá, nevelte az utána 
jövő ifjú tehetségeket; atyja, ki példájával ra-
gyog a jók előtt; atyja, aki a legdrágább örök-
séget hagyta az utókorra, oly örököt, melyben 
mentül többen osztozunk, annál nagyobbá 
lesz az. Ez az örökségünk az ő halhatatlan mű-
veiben van letéve..
…Aki szeret múltunk dicsőségén elandalog-
ni, vegye elő Vörösmarty hőskölteményeit, s 
legragyogóbban látandja  azokban a nemzeti 
nagyságot előállítva minden képzeletnél.
Aki csüggedést érez a szívében a jövő iránt, 
keresse fel Vörösmarty honfidalait, s új erő, 
új bizalom fog buzdulni keblében.
Aki menedéket keres a köznapi világ unalmas 
egyhangúsága ellen, menjen oda, hol Vörös-
marty tündérregéi egy egész új világba veze-
tik az elandalgó lelket.
Aki víg társaságot akar maga körül látni, mi-
dőn egyedül van,vegye elő Vörösmarty mű-
veit, s több kedélyt fog azokból hazahozni, 
mint a legvidámabb társaságból.
És aki csüggedni érzi szívében a haza szerel-
mét, aki nem hiszi a népek halhatatlanságát, 
fordítson bármely lapjára e költemények-
nek, és meg fog győződni, hogy amely nép 
költői ily nyelven beszélnek, nem múlhat el 
soha…” 

Bálint István János, Faluház

Évfordulók - A magyar ég csillagai
Vörösmarty Mihály  
boldog emlékezete

FÓTI DAL
Fölfelé megy borban a gyöngy;
     Jól teszi.
Tőle senki e jogát el
     Nem veszi.
Törjön is mind ég felé az
     Ami gyöngy;
Hadd maradjon gyáva földön
     A göröngy.
Testet éleszt és táplál a
     Lakoma,
De ami a lelket adja,
     Az bora.
...Rajta társak hát, igyunk egy
     Húzamost;
Bú, szerelmek, házi gondok
     Félre most:
A legszentebb -, legdicsőbbért
     Most csak bort,
De ha kellend, vérben adjunk
     Gazdag tort!
...Minden ember legyen ember
     És magyar,
Akit e föld hord s egével
     Betakar.
Egymást értve, boldogítva
     Ily egy nép
Bármi vésszel bizton, bátran
     Szembe lép.
Ellenség vagy áruló, ki
     Hont tipor,
Meg ne éljen, fogyjon élte
     Mint e bor.
Áldott földe szép hazánknak,
     Drága hon,
Meg ne szenvedd soha őket
     Hátadon!
...És ürítsük a hazáért
     E pohárt:
Egy pohár bor a hazáért
     Meg nem árt.
Érje áldás és szerencse
     Mindenütt,
Ahol eddig véremésztő
     Seb fekütt.
Arca, mely az ősi bútól
     Halavány,
Felderűljön, mint a napfény
     Vész után.
...Künn hatalmas, benn virágzó
     És szabad,
Bizton álljon sérthetetlen
     Jog alatt.
…Hogy mondhassuk csend s 
viharban:
     „Szent hazánk:
Megfizettük mind, mivel csak
     Tartozánk.”
1842. október 5.
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akik adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy élelemmel 
is segíthessük a község rászoruló tagjait.
az összegyűlt tartós élelmiszer nagyobbik részét a gyer-
mekes családok kapták 
a viszonylag biztonságos helyzetben élők is láthatják, 
hogy élnek a társadalomban nehéz sorsú emberek, akik 
akár saját hibájuk, akár a kedvezőtlen körülmények miatt 
nehezen jutnak hozzá a mindennapi kenyérhez. különö-
sen nehéz a helyzete a gyermekes családoknak, hiszen a 
gyermek gyorsan kinövi a ruhát-cipőt, és egészséges és 
elég táplálékot kellene biztosítani növekedéséhez, fejlő-
déséhez.  ezért igen fontos, hogy az, aki ma erre képes, 
vegye észre a szűkölködőket, és lehetőségéhez mérten, 
segítsen,- akiknek már tartalékai is kimerültek, azok pedig 
forduljanak a karitász helyi csoportjához.
A karitásznak nincs vagyona, a jó emberek adomá-
nyait tudja csak továbbítani. Karácsony környékén 

élelmiszer csomagot szeretnénk készíteni azoknak, 
akik nyilvántartásunk szerint nehéz helyzetben van-
nak.
Működésünk:
– minden hónap első szombatján 10 és 12 óra között 
gyűjtést rendezünk /tartós élelem, zöldségféle, ruhane-
mű, cipő, használati tárgyak stb./
– minden hónap harmadik szombatján fenti időben ki-
osztjuk az adományokat alsónémedi rászorulóinak a kö-
zösségi házban. Bejárat a magyari út felől.

Krízishelyzetben azonnal segítünk! 
Elérhetőségeink:06 30.394 22 29 és 

karitasz.alsonemedi@gmail.com

A karitász alsónémedi csoportja nevében:
Győrvári Pálné tag

A KATOLIKUS KARITÁSZ ALSÓNÉMEDI SZERVEZETE
köszönetét fejezi ki azoknak,

December 18-19-20. Kedd, Szerda, Csütörtök 09.00
Elkészítjük, összeállítjuk az időseknek és gyermekeknek 

szánt ajándékcsomagokat
Az idősek csomagjának eljuttatásában  

minden segítséget elfogadunk
December 23. Vasárnap 10.00 – 11.00

Szotyori Róbert orgonaművész adventi-karácsonyi 
orgonaszolgálata a templomban, istentisztelet keretében

December 24. Szenteste, Hétfő  17.00
Istentisztelet - gyermekek, ifisek, kórus szolgálata

Ajándékkal kedveskedünk a résztvevő gyermekeknek
December 25-26. Karácsony I-II. Kedd-Szerda 10.00

Úrvacsorai istentiszteletek a templomban
December 31. Óesztendő, Hétfő 15.00

Istentisztelet a templomban
Január 01. Újesztendő, Kedd 15.00

Istentisztelet a templomban
Január 13. vasárnap 15.00

Gyászolók istentisztelete a templomban
Megemlékezünk az elmúlt esztendőben elhunyt testvéreinkről 

és kérjük újra Urunk vigasztaló szeretetét

Január 20. vasárnap 17.00 és Január 27. vasárnap 17.00
Egyetemes imahét – ökumenikus  istentiszteletek

először a római katolikus templomban utána a reformátusban
Február 11-15. Hétfő - Péntek minden nap 18.00

Hitmélyítő, hitrehívó alkalomsorozat a gyülekezeti házban
Február 17. Vasárnap 10.00 Böjt első vasárnapja

Úrvacsorai istentisztelet a templomban
Március 02. szombat 09.30 – 18.30
Gyülekezeti csendesnap az új iskola  

és sportcsarnok épületében
Ebédet biztosítunk azoknak, akik erre előre feliratkoznak

*
Várjuk azoknak a családoknak, testvéreknek a jelentkezését,

akik szívesen megnyitják otthonukat családi bibliaórák 
számára, jelezve, hogy milyen gyakorisággal lehet náluk,

akár egy évben egyszer is lehetséges.

Megújult honlapunkat kísérje figyelemmel!
Az ez évi képek már megtekinthetők!

www.alsonemediref.hu 

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET SZERETETTEL VÁRJA ALKALMAIRA

TEMETŐI KÖZLEMÉNY  
-  RÉGI REFORMÁTUS TEMETŐ

Az Alsónémedi Református Egyházközség, mint az Alsónémedi Református Temető tulajdonosa, ezúton értesíti a tisztelt érdekelteket, hogy  
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rend. 19.§ (3) bekezdése, és a Presbitérium 
XIX/2012. határozata alapján, az Alsónémedi Református Temetőt megszünteti 2013. március 30. hatállyal, és szándékai szerint, emlékezésre 
alkalmas helyet alakít majd ki a temetőn belül, hogy a terület gondozhatóbb legyen. A Temető bezárása, az utolsó temetés által (1970. október 05) 
megtörtént, és ezzel a temető lezárása is megvalósult, hiszen azóta is, csak kegyeleti céllal lehetett használni a temetőt (azóta mindenki esetében 
lejárt tehát a temetési hellyel való rendelkezés joga, mely sohasem volt tulajdonjog). Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 2013. március 30-ig a 
maradványokat exhumálhatják, illetőleg a sírjeleket elvihetik - feltéve, ha igazolni tudják, hogy bármi közük van az adott sírhoz. Amennyiben 
ezen határidőn belül nem rendelkeznek és intézkednek a sírokról, úgy a jogszabály értelmében a Temető tulajdonosa a sírhelyet kiürítheti és 
a sírjeleket értékesítheti, elbontathatja, áthelyezheti. Csak azoknak a síremlékét helyezzük át vagy írjuk egy emléktáblára az elhunytak nevét 
(ez külön díjazás ellenében történik), akik ezt írásban kérik - minden más esetben a tulajdonos dönt a síremlék sorsáról. Ügyintézés a Lelkészi 
Hivatalban (Alsónémedi, Templom utca 09. Időpont egyeztetés: 337-182 vagy 06305651652).
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a betlehemezés Jézus születésének eljátszása énekes, táncos elő-
adással. Szereplői: angyal, földig érő fehér ruhában, fején csillogó 
csillaggal. Ő viszi a kis ládikát, a Betlehemet. a pásztorok szőrére 
kifelé fordított subában, kucsmasapkában, nagy bunkós bottal a 
kezükben döngették a földet, miközben járták a táncukat.
a kicsit nagyothalló öreg pásztort kintről szólították. mindent 
félreértett, amit a pásztorok Jézus születésével kapcsolatban 
mondtak neki. három-négy jól éneklő fiú először is elkészítette 
Jézus születési helyét, a Betlehemet, mely ölben vihető nyitott 
faláda, szalmatetővel. a Szent Család álló képeit helyezték belé, 
kis jászolban szalmán fekvő kaucsuk vagy porcelán babácska volt 
Jézuska. elemlámpával világították meg. Bátyám és csapata ná-
lunk készítettek ilyen kis Betlehemet, így én szemtanúja voltam 
ennek az izgalmas készülődésnek. majd betanulták a szerepet a 
konyhában. közösen énekeltek. karácsony estéje előtt egy héttel 
már jártak betlehemezni. az ablak alatt rézcsengővel csengettek 
és megkérdezték: „Bejöhetnek a betlehemesek?” ahol gyerekek 
voltak a háznál szívesen látták őket. az angyal az asztalra tette a 
Betlehemet, azok nagy áhítattal hallgatták, és nézték az előadást. 
nagyon szép karácsonyi szokás ez, hiszen az év legszebb ünne-
pére készítette elő mindazokat, akik egy ilyen játék hallgatói le-
hettek. Lekapcsolták a villanyt, csak az asztalra helyezett „rongyos 
istállóból” szűrődött fény világította meg a szobát. Varázsa volt 
ennek.

a kántálás énekléssel egybekötött alkalmi köszöntés volt. az 
ország különböző részein többféle ilyen szokás élt, vagy él a mai 
napig is. a XVii. században a szegénydiákok alamizsnagyűjtő 
szokása volt ez. Lehettem 6 éves, amikor bátyám társaságában 
a Bercsényi és kisfaludy utca minden ablaka alatt, karácsony elő-
estéjén megjelentünk, és fennkölt hangon énekeltünk. tekint-
ve, hogy a két utcában református és katolikus családok laktak, 
az oda illőt énekeltük: „krisztus Urunknak áldott születésén,/ 
angyali verset mondjunk szent ünnepén,/ mely Betlehemnek 
mezejében régen/ zengett ekképpen./ a magasságban dicső-
ség istennek,/ Békesség légyen földön embereknek,/ És jóakarat 
mindenféle népnek/ És nemzetségnek!” nem okozott gondot a 
váltás, hiszen az utca gyerekeivel naponként játszottunk, ugrál-
tunk a nagy udvarokban. „mennyből az angyal, lejött hozzátok/ 
Pásztorok, pásztorok/ hogy Betlehembe sietve menvén/Lássá-

tok, lássátok./ istennek fia, aki született/ Jászolban,  jászolban./ Ő 
lészen néktek Üdvözítőtök/ Valóban, valóban.” ez a lelkes gesztus 
részünkről nem volt egészen érdektelen. a köszöntő befejeztével 
zsuzsi néni, margit néni kijött, és10 fillért nyomott a bátyám ke-
zébe. Ő már tudta, ismerte a pénz értékét, mivel 5 évvel idősebb 
volt nálam, és boldogan dugta nagykabátja zsebébe a keresetet. 
ezeknek az estéknek felejthetetlen varázsa volt. még ma is látom 
a képet, két gyerek áll a kisszoba ablaka alatt, felhangzik az ének. 
Bent, a lámpafénytől megvilágított szobában feláll a család. a 
gyerekek az ablakba könyökölnek, mögöttük állnak szüleik. még 
most is emlékszem Pali bácsi nagy bajusza alatti mosolyára. a ka-
puk nem voltak bezárva, a kutyák sem ugattak meg bennünket, 
farkcsóválva köröztek körülöttünk, hiszen ismerték a hangunkat. 
otthon a bátyám a konyha asztalára rakta a jutalmat, és nagy 
gonddal számolta. Volt közte sok 2 filléres is, mert nem minden-
hol kaptunk 10-et. a két utcában összesen tíz ház volt. azon túl 
már a bolgárkertészet kezdődött. Összejött vagy 1 Ft 10-20 fillér. 

Gyermekkorom drága alakjai az égből néznek rám, s én úgy 
érzem, most is mosolyognak, miközben rájuk emlékezem, a sze-
mem megtelik könnyel… 

Surányi Lászlóné tanár néni írása 
mellé a képeket válogatta Bálint István János

Betlehemezés – Kántálás 
„Elveszőben lévő régi szép szokások gyermekkorom Alsónémedijéből”

A Kossuth Lajos utca az 1970-es években Pásztorjátékra készülő gyermekek Schlachta Istán  
atyával a katolikus plébánián az 1960-as években

Betlehemező gyermekek 2004-ben
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Suli Íjászbajnokság (Diákolimpia) ,  Lakitelek  2012 Szeptember 15.
a miSz új rendszerű diákolimpiát indít Suli íjászbajnokság néven,  amely a 2012/2013- as tanév fo-
lyamán zajlik. a tavalyi évhez hasonlóan  7 regionális verseny valamelyikén kell részt venni és ezzel 
szerez részvételi jogot a diák a 2013 májusában rendezendő Döntőre. ennek a sorozatnak az első 
állomása volt a lakiteleki verseny.
először is nagyon köszönöm a szülőknek a támogatást, hiszen 6 járművel 16 versenyzővel és 11 fő 
kísérővel érkeztünk.
mi voltunk a legnagyobb csapat! a nevezés egy részét lehagyták a szervezők, és a lő állásokat is 
átszervezték, egy célra 3 fő lőtt egyszerre, ez teljesen szokatlan volt! ezen a küzdelmes kezdésen is 
próbáltunk túl jutni. 
később szépen belerázódtak a fiatalok és igyekeztek összpontosítani. általában a szülői jelenlét sok 
bátorítással is szolgál, de néha okozhat görcsöket  is.  a nyári szünet után még csak most indultak 
be az edzések, így volt aki egy-két edzés után állt a cél elé és ez az eredményeken is látszott. e korai verseny szint felmérőnek mindenképpen  
jó volt, ezt tekinthetjük alapnak és innen indulunk tovább!  Gratulálok a ifjaknak is az eredményekhez! Eredmények: Gyerek Tradi: katona 
nándor 4., Urda Szabolcs 5., Poroszlay richárd 6.- Gyerek INR: Laczik máté 3.,Prém Dominik 4.,ettl Dominik 5,; Serdülő Tradi:  kruppa ádám 3., 
kruppa Dávid 4., nagy ármin 5., Serdülő INR: némedi márk 1., Kadet Tradi: nyenyestyán Balázs 1.,Győri  tamás 2., Urda Bence 4., mezei  richárd 
6., Kadet INR Suplicz Gergő 1., Kadet csigás Suplicz áron 1.
Terepíjász verseny  ,Alsóörs 2012. Szeptember. 22,
Életünk első terepíjász versenyén most voltunk  alsóőrsön.  a helyszínen az egykori kőszínház alján lehetett parkolni, az alaptábor és a belövő 
pálya pedig magaslaton voltak. kifejezetten örültem, hogy a kiírásban megadták a pontos GPS koordinátákat, így könnyű volt a helyszínt meg-
találni.  2x 12 cél két körben való leküzdése volt a feladat. a terepversenyek szabályrendszere kissé más, mint a 3D-é, csak a karó mögül lehet 
lőni és célonként három vessző kilövése a feladat, – kivéve a “szemafort”, ahol mindhárom lőlapra be kell tuszkolni 1-1 vesszőt. természetesen 
a pontozás is más, 6 a legtöbb megszerezhető pont lövésenként. Jó volt a belövő pálya, pontosan elkezdődött a verseny.hatan kerültünk egy 
csapatba, megint azt tudom mondani, remek társaság jött össze! Becslésem szerint 80-90 nevező volt, a Dunántúl minden szegletéből jöttek 
versenyzők. remek, verőfényes őszi időben keltünk útra,s nagyon változatos feladatokat kellett megoldanunk, kifejezetten embert próbáló 
volt a pálya. alsóőrsön a festői környezet felemelő hangulattal töltött el, nem messze a Balaton a víztükre, varázslatos a panoráma, Felsőörs, a 
szőlőültetvények, ahol a sorok között áll a lőlap. nagyon jó hangulatú verseny volt, ebédre finom pörköltet kaptunk, az eredményhirdetésre 
sem vártunk sokat. Decemberben még lesz egy teremverseny az egyesület szervezésében, majd ismét eljő a március, a kikelet, amikor – ha 
tehetjük – elindulunk alsóőrsre, hiszen ezek a terepversenyek immár kitörölhetetlenek a naptárunkból!
NYWYG Házi íjászverseny Alsónémedi  2012, Október 28.  
a terem szezon beköszöntével ideje volt, hogy saját versenyt szervezzünk tagjaink részére.Bár az időpont közeledtével kicsit aggódtam, hogy 
a sok négy napos ünnep mennyire vonja a lövészeket a részvételtől, de végül a vasárnap délután 3 órai kezdés ellenére is 17 fő induló és szá-
mos családtag aktívan közreműködött versenyünkön.  igyekeztem a célokat és a távokat a  tudás szinthez és a jövendő versenyekhez igazítani. 
ezért 10 és 15 méterről  Fita 80-as ill. 40-es célokra, 18 m-ről iFaa 40-es lőlapokra lőttünk. kezdőink szépen teljesítettek, a lövés technikai 
alapok jobb elsajátításával ez még javulhat. Gyerek tradisoknál nagy küzdelem volt ,egy-két vesszőn múlt a helyezés. a serdülőknek még 
nehézséget okozott a 40-es cél 15 méteren, de a jövő miatt ebben is gyakorlatot kell szerezniük. kadetjeink is hasonló gondokkal küzdenek 
18 méteren, a megfelelő technika nélkül a vessző nem oda érkezik, ahová szeretnék. a  cél az volt, hogy  a beíró lapok ismerete és verseny 
gyakorlása mellett örömöt szerezzünk mindenkinek- ez sikerült is! 
XIII. Mergen Kupa - IFAA teremverseny Mogyoród 2012. november 3.
már többször is voltunk a mogyoródi Szt. László egyesület által szervezett íjászversenyen és mindig megelégedéssel láttunk, hogy milyen 
profin és jól rendezik az eseményeket. nem véletlen szervezték  két éve a terem európa bajnokságot is ők.  
most is nagyon pörgősen ment a nevezés, a regisztráció,s bölcsen megvárták amíg a nap is mozdult az égen, így nem kellett hunyorognunk 
a lőirányban.   az iFaa rendszer eltér a Wa (Fita) rendszertől, mások a lőlapok és a lövésszám is eltérő.  itt egyszerűbb két színű célokra so-
rozatonként 5 vesszővel lövünk.  Sokan ezt jobban szeretik, mint a sárga-piros-kék-fekete lőlapot. a távok azonosak, és mindenkinek ugyan 
olyan jó technikával kell lőni a jó eredményekért. első sorban kadet korú fiataljainknak volt  ez jó gyakorlás, hiszen a több éves íjászat után  
már „elvárható”, hogy felnőtt távon és felnőtt méretű lőlapokon is eredményeket érjenek el.  természetesen, mint minden sportban itt is csak 
kemény munkával és jó alapokkal lehet eredményeket elérnünk. ez volt az első teremverseny, látjuk az eredményeket és innen kell tovább 
lépnünk. eredmények:Gyermek BB : Laczik máté 1.hely, ifjúsági : tradi  Győri tamás 2. hely, Vr Suplicz Gergely 1. hely, 3D Suplicz áron 1. hely, 
Felnőtt LB Suplicz zsolt 3. hely
Mindenkit szeretettel várunk edzéseinkre!! Hajrá Nywyg!

Az edzéseket a Schuller Csarnokban tarjuk
Péntek 18 órától , Vasárnap 17 órától
gyertek bátran!
Üdvözlettel :Suplicz zsolt  A NyWyg elnöke 06-70-43-64-194 

A NYWYG
A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei

Íjászat 2012  Őszén Alsónémedin
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Úszótábor a Csepeli strandon  a nyári szünetben Kézműves foglalkozás a Szent István téren augusztus 20-án

Csernik Szende mesél a gyerekeknek a Népmese Napján Helytörténeti munka: Oral History a Faluházban

Kattints rá, Nagyi ingyenes számítógépes  
tanfolyam nyugdíjasoknak

Helyi piac az Opál háznál

Végh Balázsné lekváros standja a helyi piacon Jótékonysági bál

PILLANATKÉPEK ALSÓNÉMEDI KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJAIBÓL  – 2012.



Varga Band a jótékonysági bálon A Mikulás és a gyerekek

Jön a Mikulás Érdeklődők veszik körül a Mikulást

Sült gesztenye és forralt bor az Adventi Gyertyagyújtáson A tűz melegénél

Gyermekek a Szabadság téren Adventi gyertyagyújtásnál

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

Reménykedve poroszkálunk át a 2013. évbe

PILLANATKÉPEK ALSÓNÉMEDI KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJAIBÓL  – 2012.


