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„Minden elmúlik, mint az álom,

  Elröpül, mint a vándormadár,

  Csak az emlék marad meg a szívben,

  Halványan, mint a holdsugár.” 

(Fr. Schiller)
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ÜNNEPEK  KÖRÜLI   MUNKARENDVÁLTOZÁSOK
2014. december 12-én (péntek) a Polgármesteri Hivatal és a Gyáli Járási Hivatal Kirendeltség 

16 óráig fogadja az ügyfeleket, 2014. december 13-én (szombat) zárva tart!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Önkormányzatunk honlapján erről, illetve számos 

hasznos és újszerű információról folyamatosan értesülhetnek! Keressék a www.alsonemedi.hu 
honlapot!

Kirándulók, Színházlátogatók figyelem!

November 23-án (vasárnap) délután Szirtes Tamás rendezésében a „POLIGAMY” című musi-
cal comedy-t nézzük meg a Madách Színházban. A színdarab Orosz Dénes filmje alapján készült.
Főbb szereplők: Balla Eszter, Szente Vajk, Oroszlán Szonja, Détár Enikő.

2014. november 29-én (szombaton délelőtt) a Fővárosi Nagycirkuszba hívom a gyerekeket, 
felnőtteket. Az előadás címe: ZÉRÓ GRAVITÁCIÓ - A repülő cirkusz. Fellépnek marokkói ta-
lajakrobaták, egykerekű biciklis kínai zsonglőrök, valamint több levegőakrobata számot is láthat 
a közönség, nemzetközi csoportok előadásában. A közönség megtekintheti a német Lisa Rinne 
lengőtrapéz és akrobatikus kötéllétra kombinációjából született szólószámát, a Baross Imre Artis-
taképző iskola fiatal tehetségeinek levegőszámát, valamint Adrea Prince látványos lézershow-ját is. 

2014. december 14-én (vasárnap) az adventi hangulatban pompázó Pozsonyba, az egykori ma-
gyar, most szlovák fővárosba hívom a kirándulást kedvelőket. Felmegyünk a várba, megtekintjük 
Szent Márton koronázási templomát, majd ellátogatunk a Prímáspalotába. Délután az adventi vá-
rosban kóstolhatjuk a forralt bort, puncsot és egyéb finomságokat. A felkínált programokra vá-
rom szeretettel a jelentkezőket! Telefon: 337-861; +36-20-426-4153                                                                                   

 Üdvözlettel: Szántó Erzsébet 
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meGemLÉkezÉS

 „Akik a halál képét írták, formáját úgy rendelték, hogy ab-
ból megismértetnék mindnyájunk állapotja. Szem nélkül írván 
a halált, azt példázták; hogy a halál méltóságra nem néz: sze-
mélyválogatás nélkül császárt, ifjat, vént, szegényt, boldogot 
egyaránt elviszen. Fül nélkül írván, ismértették; hogy senki kö-
nyörgését, supplicálását, sívását, rívását elő nem vészi: a bölcsek 
okoskodásit, az ékesen szólók hitetésit, a prókátorok mestersé-
ges fogásit fülébe nem ereszti: senki óhajtása, senki jajgatása, 
senki könyörgő vagy hízelkedő szava nem fog rajta. Mezítelen 
írván, jelentették; hogy semmi szépségen és gazdagságon nem 
kap: senki kincsét és ajándékát bé nem veszi. Végezetre kezé-
ben egy nagy kaszát vágólan írván, és a mellé ilyen mondást 
függesztvén: Senkinek nem kedvezek; arra mutattak, hogy va-
lamint a kaszás a füvekben válogatást nem tészen, hanem, noha 
egyik magasabb a másiknál, egyik szebb a másiknál, de egy-
aránt mind levágja, egy rakásba hányja: úgy a halál nem nézi, 
hogy emez hatalmasb vagy gazdagb, szebb vagy ifjabb, erősebb 
vagy bölcsebb: hanem egyenlőképpen lekaszál, földhöz vér, és 
oly egyarányúvá tészen mindeneket, hogy a holt csontok között 
megválogatható különbsége nem marad az embereknek. 

Azért végezésből ment ki: változatlan és múlhatatlan tör-
vény, hogy egyszer mindnyájan meghaljunk. A keresztény 

ember azonban tudja, 
hogy a boldog feltá-
madás reménye alatt 
nyugszik” 

(Részlet Pázmány 
Péter Az halálrúl való 

prédikációjából)

HALOTTAINKRA EMLÉKEZÜNK

A csendes temetőben pihennek
Kik köztünk voltak talán nem olyan rég,
Mi itt maradt, bánat szomorúság fájdalom
És nagyon sok fájó emlék.

Igen, a Megváltó elszólította őket
Őket, kik a mély sírban fekszenek.
Vigasztaltuk egymást együtt a gyászban
Hajtsunk most is fejet sírjuknál megállva.

Egyszer az élők sorából elmegy minden ember,
Hisz az óriás gyertya is csonkig ég egyszer.
Elmentek fiatalok öregek a halál volt győztes,
Neked nem maradt más csak az emlékezet.

Nehezen múlik a fájdalom marja is lelkedet
Sírjál, csak! Az Úr Jézus letörli a könnyet. 
Köszönd meg az együtt töltött időket, hisz
Ő már egy szebb boldog hazába érkezett.

Ilyenkor érzed, hogy mennyire szeretted de
Már nem tehetsz semmit, hogy visszaszerezd.
Nem érted, hogy az elválás miért oly nehéz,
Ne búcsúzz tőle végleg, mert nincs miért.

Most megüli szívedet a fájdalmas szeretet
Az idő gyógyít és felszáradnak a könnyek.
Mi kik itt maradtunk küzdünk, harcolunk,
De tudjuk a lélek él és majd találkozunk!

                ÁMEN! Úgy legyen!
Nagy Zsigmondné

„Ők a gyökér a mélybe lenn, a messze nyugalomba, de én az ág, s még mozgok itt, mint szélben a fa lombja.” (Kosztolányi Dezső)
Annyira fáj, annyira fáj minden október vége, mikor az elmúlás szinte 

körbeöleli az embert. A reggelek hidegek, ködösek, a kert összeomlik, a vi-
rágok rozsdásan hullajtják szirmukat, a fák ágai egyre csupaszabbak, és sö-
tétül és rozsdállik, és múlik el minden. Hogyan is mondhatnák, nem tudjuk, 
mi a halál, mikor minden ősszel szemtanúi vagyunk, a természet szimbólu-
maiban megmutatja, s hozzászoktatja szívünket az elmúláshoz.

S bár elvesztett szeretteinkre minden nap és minden órában gondolunk, 
ilyenkor Halottak napja táján mégis jobban sajog hiányuk.  S mikor munká-
ba menet a ködlő hajnalon belegyalogolunk a homályos hűvös derengésbe, 
szinte magunk mellett érezzük őket, felidézzük hangjukat, alakjukat, szo-
kásaikat. Siratjuk családunk tagjait, akik már nincsenek velünk, akik előre 
mentek, s dideregve érezzük, mily árvák is vagyunk nélkülük, s hiányoznak, 
s hiányuk az évek és évtizedek teltével nem enyhül, emlékük nem halvá-
nyul. S járjuk a temetőt, rendezzük sírjukat, gyermekeinknek, kik már nem 

ismerhették őket, mesélünk róluk, és sírunk és sírunk. 
Megrendülve látjuk ez évben is hány új sír sorjázik a régiek mellett, elolvassuk a fejfákon a neveket, teszünk egy-egy szál virágot 

azokra is, akiket már nem látogatnak, akiket egyedül hagytak, már nincsenek élő családtagok. Végigsimít kezünk a hideg köveken, 
s arra gondolunk, ők mind itt éltek egykor, éppúgy küzdöttek, éppúgy nevettek, éppúgy mentek az utcán, énekeltek a templom-
ban, zsörtölődtek a bajok felett. S lehet, mi leszünk a következők ... ha nem is most … de egyszer biztosan.

De nem félünk, mert Teremtőnk nem csak az elmúlást ábrázolja ki számunkra a Természet örök körforgásában, hanem a Feltá-
madást is, mert eljő a tavasz, s újjáéled, mi lehanyatlott egykoron.

S míg türelemmel várjuk ama végső Feltámadást, mikor Krisztus Urunk kitárja előttünk az örök élet kapuját, addig is hálát 
adunk minden percért, azért az egyedül az ember számára kirendelt kegyelmi ajándékért, hogy láthatjuk őszbe borulón is saját 
reményteli tavaszunkat: gyermekeink felcseperedését, unokáink felénk táruló karját…s tudjuk, bennük élünk majd tovább… s jól 
van ez így.

Jobbágy Ilona

…Csak előre mentek…



2014. november4

Önkormányzati hírek

Polgármestei Köszöntô
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Alsónémediek!

az Önök megtisztelő bizalmából tovább folytat-
hatom munkámat a település élén, s immáron 
öt évre ismét alsónémedi polgármesterévé vá-
lasztottak. 

köszönöm, hogy négy éves munkámat úgy ítél-
ték meg, hogy érdemes a folytatásra, s az alapo-
san előkészített, falunk életét minőségileg meg-
határozó beruházásaink megvalósítását rám 
bízták.

tudom, igazi közösség csak ott jön létre, ahol az 
emberek megbecsülik, szeretik egymást, vagy-
is barátok, minden érdeken, valláson, politikán, 
társadalmi helyzeten és világnézeten túl. ehhez 
próbálom magam tartani: minden alsónémedi 
polgár érdekében tevékenykedni, s megvalósí-
tani azokat a terveinket, melyek az itt élők élet-
színvonalát emelik, s méltán elvárásai a XXi. szá-
zad emberének.

a képviselő-testület és a Polgármester jó szán-
déka és munkálkodása mellett szükség van a 
lakosság támogatására is. ez alatt értem a kriti-
kát, a biztatást, a támogatást, hogy jó úton hala-
dunk-e, mire figyeljünk jobban.

 Falunk többszáz éves összetartó közösség, érté-
keink, hagyományaink mentén haladva visz az 
út a jövő felé, melyet gyermekeinknek s unoká-
inknak formálunk. „Az egyén minden fontossága 
ellenére sem minden. A közösség fontosabb nála, 
mert az hozta létre a nyelvet, a kultúrát és a hitet. 
Ha az egyén a közösség javáért dolgozik, felemeli 
azt, és maga is felemelkedik vele együtt. A vezető, 
aki nem képes erre, nem marad meg az emberek 
emlékezetében.”

e gondolatok szellemében 
munkálkodom alsónémediért, 
minden alsónémedi családért, 
mindannyiunkért. 

isten áldja alsónémedi polgá-
rait és a magyar nemzetet!

Vincze József
polgármester
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A Képviselő-testület 2014. október 27-én tartotta alaku-
ló ülését a Széchenyi István Általános Iskola Aulájában. 
Az ünnepi ülés a Himnusz közös éneklésével vette kez-
detét, majd Jobbágy Ilona a Halászy Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár vezetője köszöntötte Vincze József pol-
gármestert, a 8 új képviselőt, név szerint: Dr. György 
Balázs, Józan Menyhért, Kiss Miklós, Kozma Miklós, 
Szabó Kálmán, Szántó Erzsébet, Török Lajosné, Zsin 
Géza, majd a további jelenlévőket.
György Imre és Kádas Gyöngyi rövid irodalmi-zenés 
műsorral kedveskedett a jelenlévőknek.
Kiss Tibor, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoz-
tatást adott a – rendben – lezajlott önkormányzati vá-
lasztásról, ill. a mandátumot szerezett tisztségviselőkről, 
majd átadta a szót a Polgármesternek az ülés vezetésére. 
A Polgármester az alakuló ülést megnyitotta, a határo-
zatképesség megállapítása után a napirend elfogadását 
kérte, majd Kiss Tibor eskütételre kérte fel a Képviselő-
testület tagjait. A Képviselők az eskü letételét követően 
– a törvényben foglaltaknak megfelelően – aláírták es-

küokmányaikat, majd a Polgármester már a felesküdött 
Képviselő-testület előtt tette le esküjét és írta alá esküok-
mányát. 
A Polgármester úr az ünnepélyes és kötelező „ceremó-
niák” után ismertette programját és a 2010-2014 között 
tevékenykedő Képviselők részére emléklapot adott át.
A Jegyző ismertette a Polgármester bérét, – melyet a 
törvény már kötelezően alkalmazandóan állapít meg – 
ami bruttó 448.700,- Ft illetményből és 67.305,- Ft költ-
ségtérítésből áll. (Megjegyzendő, hogy ez kevesebb, mint 
az előző ciklusban kapott összeg.)
A tájékoztató után a Képviselő-testület módosította 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, mellyel döntött 
arról, hogy egy alpolgármester és három bizottság:

– Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság, 
– Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
–  Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgaz-

dasági Bizottság 
fog működni a Polgármester és a Képviselő-testület mun-
kájának segítésére. 

A 2014-es év a választások éve volt, hiszen az áprilisi ország-
gyűlési és a májusi EU parlamenti  választások után október 
12-én ismét urnához járulhattunk.
A hivatal életében egy ilyen év mindig igen megerőltető, hiszen 
a napi munkák, feladatok mellett 3 választást is le kellett bo-
nyolítani.

A törvényalkotói szándék szerint az önkormányzati ciklus 
meghosszabbításával jó ideig nem lesz olyan év, amikor min-
den általános választásra egyazon évben kerülne sor.
Az új Képviselő-testület alakuló ülésével a Helyi Választási Bi-
zottság és a Választási Iroda helyhatósági választással kapcsola-
tos feladatai egyelőre lezárultak.
A Helyi Választási Iroda vezetőjeként szeretném megköszön-
ni mindazok munkáját, tisztességes és becsületes hozzáállását, 
akik mindebben közreműködtek, így

•  a Helyi Választási Bizottság Elnökének és tagjainak,
•  a Szavazatszámláló Bizottságok Elnökeinek és tagjainak,
•  a jelölteknek,
•  a jelölőszervezeteknek,
•  a jelöltek és jelölőszervezetek delegáltjainak
•  a szavazóhelyiségeknek helyt adó intézmények vezetőinek

és végül, de nem utolsó sorban hivatali kollégáimnak, akik sok-
sok túlórával, hétvégi ügyelettel biztosították, hogy Alsónéme-
din valamennyi választásra törvényes keretek között, rendben, 
jó hangulatban került sor.

Köszönöm a település valamennyi urnához járult választópol-
gárának is, hisz munkánk szavazók nélkül mit sem ért volna!

Dr. Percze Tünde jegyző

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.
 Tisztelt Választópolgárok!

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI BESZÁMOLÓ
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Az év elején még nem lehetett tudni, mikor kerül sor az 
őszi önkormányzati választásokra, így az akkor elfogadott 
munkaterv módosítására is szükség volt. Az október 29-
re tervezett ülés időpontja november 12-re (szerda) mó-
dosul, mely ülésen az alpolgármester és a bizottságok is 
megválasztásra kerülnek. 
Az ülés a Szózat közös eléneklésével fejeződött be, majd 
egy kis vendéglátásra invitálták a jelenlévőket. 
A Képviselő-testület a munkaterv módosításának értel-
mében 2014. november 12-én tartja soron következő 
ülését. Az ülések továbbra is nyilvánosak, jöjjenek el mi-
nél többen. 
A Képviselő-testület döntései, jegyzőkönyvei és a rende-
letek a település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/
onkormanyzat/) megtalálhatók, ill. rendeleteink a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtábláján is teljes terjedelemben 
olvashatók!

Győrvári István Lászlóné 
Polgármesteri Hivatal  



7

Önkormányzati hírek

VÁLTOZÁS  A GYÁMHATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉSBEN!

Felhívom a tisztelt alsónémedi lakosság figyelmét, hogy Alsónémediben 2014. ok-
tóber 27-étől határozatlan ideig szünetel a Gyáli Járási Hivatal Járási Gyámhiva-
talának kihelyezett gyámhatósági ügyfélfogadása.A továbbiakban Szatmáriné 
Seregély Mónika, gyámhatósági ügyintéző Ócsán, az Okmányirodában (2364 
Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 26.) tudja fogadni az alsónémedi lakosokat minden hétfőn 
13 órától 16 óráig.

Herczeg Sándor
Gyáli Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának vezetője

2014. november

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi közmeghallgatását 

2014. december 11-én (csütörtök) 17 órakor tartja

a Halászy Károly Művelődési Ház emeleti nagytermében  
(2351 Alsónémedi, Dózsa tér 2.),

melyre minden érdeklődőt tisztelettel  hívunk és várunk!

A közmeghallgatás keretében – a hagyományokhoz híven – napirend előtt a helyben közszolgálta-
tást nyújtó szervezetek (tűzoltóság, rendőrség, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., AIRVAC Kft., stb.) 

rövid tájékoztatást adnak és hozzájuk az közmeghallgatás résztvevői kérdéseket intézhetnek.

A továbbiakban tájékoztatást kapnak az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének várható telje-
süléséről, valamint a 2015. évi elképzelésekről, lehetőségekről.

Amennyiben már most tudja, mit szeretne kérdezni – akár valamelyik szolgáltatótól, akár a Kép-
viselő-testület tagjaitól vagy a polgármestertől, úgy köszönettel vennénk, ha azt előre írásban /levél-

ben, a 337-250-es fax számra, vagy e-mail (alsonemedi@upcmail.hu)/ eljuttatná hivatalunkhoz.

Vincze József polgármester 
 a  Képviselő-testület nevében

Önkormányzatunk felé sok-sok jelzés, igény ér-
kezett az elmúlt időszakban arra vonatkozóan, hogy 
tegyük közzé az önkormányzati rendezvényeken 
megbízott fotós  által készített fotókat, az események 
megörökített pillanatait.

A jövőben a település honlapján (www.alsonemedi.
hu) „Önkormányzati rendezvények Képgaléria” el-
nevezés alatt szeretnénk közölni a legjobban sikerült 

fotókat, természetesen válogatás, áttekintés után. 
Csakúgy, mint korábban a Hírmondó oldalain meg-
jelentek esetében  tiszteletben kívánjuk tartani a sze-
mélyiségi jogokat, ezért kérjük, hogy amennyiben 
Ön, mint magánszemély le kívánja tiltani az Önről 
készült fotó megjelenését, úgy erre vonatkozó nyi-
latkozatát juttassa el a Polgármesteri Hivatalba.

Polgármesteri Hivatal

MEGHÍVÓ  KÖZMEGHALLGATÁSRA!

Tisztelt Alsónémediek!
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Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója 

FELKÉSZÜLÉS A TÉLRE

Hogy az idei tél majd milyen lesz, nem tudjuk. Ki-ki 
a neki tetsző, kedvező szempontjai szerint örül a télnek, 
vagy éppen inkább már túl is lenne azon. Tény, ha felké-
születlenül ér minket a téli időjárás, akkor váratlan, kelle-
metlen meglepetéseket, akár tragédiát is okozhat. Ennek 
megelőzése érdekében az alábbiakban néhány fontosabb, 
gyakorlati tanácsot ajánlok a figyelmükbe. 
A rendkívüli téli időjárás alatt általában a hideg hőmér-
sékletben lehulló nagy mennyiségű csapadékot értjük, 
mint amilyen a havazás vagy az ónos eső. Természetesen 
a nagy hideg önmagában is komoly probléma lehet, de 
a mi éghajlatunkon kevésbé jellemző, hogy ez csapadé-
kos idővel együtt jelenjen meg. Különösen ritka esetben 
az is előfordulhat, hogy felhőszakadás jellegű eső hulljon 
rendkívül hideg és fagyos talajra, amelyen a csapadék 
azonnal jéggé fagy. Ez a jelenség az ún. jégvihar, amely 
nálunk szerencsére ritka, mint a fehér holló. A hóviharok 
és a rendkívüli havazás annál gyakoribb jelenség, amely 
a mérsékelt, kontinentális éghajlatú országokban egyálta-
lán nem korlátozódik csak a téli hónapokra, hanem késő 
ősszel és kora tavasszal is megtörténhetnek. 
A hóvihar önmagában nem kell, hogy nagy széllel jár-
jon, ám ha még ez is hozzáadódik a rendkívüli csapadék 
mennyiséghez, akkor komoly helyzettel kerülhetünk 
szembe. A hó veszélye sajátos tulajdonságaiban rejlik: a 
hó, néhány fokkal fagypont alatt, tizedannyira sűrű, mint 
a folyékony állapotú víz, és még hidegebb hőmérsékle-
ten arányaiban a sűrűsége is tovább csökken. Ennek a 
természetes dolognak az a jelentősége, hogy az a csapa-
dékmennyiség, amely 2 cm-es esőt produkálna talajon, 
hó formájában 20 cm-es réteget fog képezni a talajon. Öt 
centiméteres havazás már komoly problémákat tud okoz-
ni a szállításban és a közlekedésben, 15 cm fölött pedig 
már nyugodtan beszélhetünk rendkívüli helyzetről.
A mi fogalmaink szerint a hóvihar az, ami nagy széllel 
párosul: 10-15 cm havazás fölött már arra kell felkészülni, 
hogy lesznek járhatatlan utak és személygépkocsik is vál-
hatnak a hó foglyává. A 30 cm, vagy afölötti 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, ame-
lyek miatt fák dőlhetnek ki. A hó megcsúszása is okozhat 
veszélyt: már néhány cm-es nedves hóréteg is könnyen 
megcsúszik a szél következményeként és okozhat sérülést.
A havazás másodlagos veszélyeket is előidézhet, s aligha 
kell megemlíteni a minden télen sok áldozatot szedő la-
vinákat. További veszélyt jelenthet a hirtelen tavaszi ol-
vadás, amely jelentős bel-, illetve árvizekhez vezethet. Az 
élő szervezetet sem kíméli a hideg: valós veszély lehet a 
hypothermia (vészes kihűlés), vagy fagyási sérülések el-

szenvedése (amelyek nagyon könnyen elfertőződhetnek, 
vagy fertőzés forrásai lehetnek). Nem beszélve a sok köz-
lekedési balesetről, vagy az olyan tűzesetekről, amikor 
óvatlanul kezelt fűtési eljárásokhoz folyamodtak a lako-
sok.
Az információ akár életet is menthet, ezért folyamatosan 
kísérje figyelemmel az időjárás-jelentést, hogy időben 
felkészülhessen. Alapszabály, hogy szélsőséges időjárá-
si viszonyok között senki ne hagyja el otthonát, csak ha 
meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és 
a visszautazás feltételei is biztosítottak. Ha ezen feltételek 
hiányában is elkerülhetetlen az utazás, nagyobb távolság-
ra soha ne induljon el egyedül! 

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL A TÉLI IDŐJÁRÁSRA?

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, például ágseprű. 

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

- Készüljünk fel arra, hogy néhány napig saját házaink 
foglyai lehetünk. A családtagok ellátáshoz szükséges 
mennyiségű tartós élelmiszert és más fogyó eszközöket, 
a legszükségesebb folyamatosan szedett gyógyszereket 
(kb. egy hétre elegendő mennyiségben), egyéb anyagokat 
(fűtéshez) időben szerezzük be. Ez utóbbi dologra külö-
nösen érdemes odafigyelni, ha vezetékes gázzal fűtünk.
-  Nem árt a lakás hőszigetelését felülvizsgálni, és ha szük-
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séges, a javításokat időben elvégeztetni (ez 
még gazdaságos is).
- A tető hibáinak kijavítása (súly fenntar-
tása, lapos tetőknél a hólé elvezetése), az 
esőcsatornák kitisztítása szintén fontos 
lehet, és ha szükséges, a veszélyt jelentő fa-
ágakat metsszük vagy vágjuk le.
- 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 csö-
pögni  a csapokat: ezzel elkerülhetjük a szét-
fagyását. A kintieket zárjuk el és burkoljuk 
be.
- Legyen otthon tűzoltó készülékünk (amúgy is fontos, 
hátha még fűtünk minden lehetséges eszközzel). Na-
gyon körültekintően járjunk el a fűtéssel (szénmonoxid 
veszély, tűzveszély), a karácsonyi díszkivilágításokkal, 
gyertyagyújtásokkal! Ezeket használatuk során soha ne 
hagyjuk felügyelet nélkül. Különösen ne bízzuk e dolgo-
kat gyerekek felügyeletére!
- Gondoskodjunk szükség-világítóeszközről, (például 
petróleumlámpáról és petróleumról, palackról, működ-
tethető gázlámpáról, elektromos lámpáról,) áramkimara-
dás esetére.
- Tájékozódjunk a környezetünkben lévő idős, mozgás-
sérült emberek, várandós nők felől, tudjuk, hogy veszély-
helyzetben mit kell tennünk.
- Az udvaron tartott háziállatok ellátására is fokozottan 
figyeljünk! Számukra is álljon rendelkezésre a szükséges 
mennyiségű, és minőségű táplálék. 
- Fokozza a biztonságunkat, ha tudjuk, elérhetőek va-
gyunk mások számára, vagy biztosított, hogy kapcsolatba 
tudunk lépni szeretteinkkel, szükség esetén segítséget tu-
dunk hívni telefonon, mobil telefonon. Ennek akkumulá-
torát ne hagyjuk lemerülni, sőt, ha tehetjük, szerezzünk 
be tartalék akkumulátort is. Fokozottan figyeljünk erre, 
ha külterületen lakunk, vagy ha hosszabb útra kell indul-
nunk.

Gépjármű felkészítése

- Ellenőrizzük legalább a következőket: fagyálló folyadék; 
tiszta és ép gyertyák; fékbetétek és fékfolyadék; sérülés-
mentes kipufogó rendszer (CO veszély!); üzemanyagszű-
rő és légszűrő állapota. 
- Megfelelő fűtési rendszer; fényszórók és jelzőlámpák 
épsége; olaj szint és minőség (az elhasznált motorolajok 
alacsony hőmérsékleten nem biztosítanak már olyan jó 
kenést); termosztát működése; elegendő szélvédőmosó-
folyadék; vészjelző-lámpa működése. 
- Cseréljük le a nyári gumiabroncsokat! A magyarországi 
viszonyok között, minden híresztelés ellenére, a téli-nyári 

gumik általában megfelelőek, bár előfordulhatnak extrém 
helyzetek vagy meg is követelhetnek bizonyos útszaka-
szon speciális gumikat, eszközöket (pl. hólánc).
- Tankolás: soha ne ürítsük le teljesen a tankot. Ha már fé-
lig van, tankoljunk. Hosszabb út esetén nem árt, ha mind-
ezek mellett még van néhány liter tartalék üzemanyagunk 
is. Ebben az esetben sem tanácsos egyedül elindulni.
- Az alábbi téli készlet legyen a gépkocsiba: lapát; szélvédő 
kaparó; kicsi seprű; zseblámpa - 
ha szükséges elem; víz; snack-étel; gyufa; plusz zokni, 
kesztyű, meleg ruha; zsebkés; elsősegély készlet; szüksé-
ges gyógyszerek; pokrócok; vontató kötél; úti só vagy ho-
mok; gyújtás rásegítő kábel; láthatósági mellény.
- Gépjárművel való utazás során téli öltözetét úgy állítsa 
össze, hogy szükség esetén gyalog 
is képes legyen folytatni útját.
- Amennyiben hosszabb időt ( néhány órát )  kénytelen  
álló  gépjárművében tartózkodni,  a 
motor járatásával fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el 
legalább tíz-tizenöt percenként szellőztetni. 

Ruházat

- Inkább több réteg könnyű, mint egy réteg nehéz ruházat 
a célszerű. Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan meg-
tennie, mindig vigyen magával meleg kávét vagy teát. 
- A kabát lehetőleg vízlepergetős legyen. 
- Az egyujjas kesztyűk melegebbek a mutatós ötujjas 
kesztyűknél.  
- A sapka elengedhetetlen; nagy szél és hideg esetén szánk 
elé tegyünk sálat, védve tüdőnket.
                                 
Figyelem! Egyes kivételes esetekben károk esetén köz-
ponti forrásból a lakosság egyszeri rendkívüli támoga-
tására 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.

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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FALUNAPOK II. rész

A szeptember 20-21-i hét vége igazán kedvezett a szabadtéri 
programoknak. Már kora délelőtt megkezdődött a sürgés-forgás a 
Faluház udvarán, főtt a bográcsokban a sok pompás étel, gyülekez-
tek a Pörköltfesztiválra benevezett csapatok, a főzőhelyeken egyre 
bővülő baráti társaság várta, mikor készül el az étel, s közben folyt 
a vidám társalgás, előkerültek a poharak, szólt a zene, egy szóval 
jó volt a hangulat. Eközben az Aulában kulturális hagyományőrző 
műsor vette kezdetét. Házunk tája – Szemünk fénye mottót viselő 
rendezvényünkben azt mutattuk meg, miként vesz részt települé-
sünk fiatalsága a hagyományőrzésben. Felléptek óvodásaink, Acsai 
Katalin és Varró Gáborné óvónénik …… csoportja, a Józan Bé-
láné vezette Cseppek gyermektánccsoport iskolánkból a Hagyo-
mányőrző szakkör Juhász Lászlóné vezetésével, a Starlight, Marosi 
Brigittával az élen, nagy meglepetést okozva, hogy a hip-hop-ot 
táncoló gyermekeknek is milyen jól megy a népi tánc.

S hatalmas sikerrel bemutatkozott a Bihari Néptáncegyüt-
tes ifjúsági csoportja. A gyermekeket színházi előadás és népi 
játszótér szórakoztatta, miközben a felnőttek a Pörkölt Feszti-
válon töltötték az időt. A szórakozási lehetőségeket arcfestés, 
Lufibohóc, gólyalábas maskarások színesítették, az este szenzá-
ciójának mindenki a Tűzzsonglőr Show-t tartotta. Az idei év-
ben rekord volt a bográcsok száma, 34 helyen főtt a finom étel, 
és rekordnak tekinthető a kilátogatók száma is. A zsűrinek na-
gyon nehéz dolga volt. Hosszas kóstolgatás után a Pörköltfesz-
tivál győztese 2014-ben Vlcsek Andrea lett, gratulálunk neki. 
A jó hangulatot egy fergeteges utcabál zárta, ahol a Varga Band 
húzta a talpalávalót.

 Vasárnap este a Sportcsarnokban gyülekezett Alsónémedi és 
környékének rock and roll szerető közönsége. Fenyő Miklós és tánc-
kara látogatott el hozzánk, s egy nagyon jó hangulatú koncerttel ör-
vendeztetett meg minket a magyar rock and roll nagy „öregje”.

A következő hétvége, szeptember 27. Szent Mihály napja, 
településünk is bekapcsolódott az országos „Szeretlek, Ma-

gyarország – Itthon vagy otthon”  programba. A Falház udva-
rán gyújtottuk meg a máglyát, egy különleges látványú zenei 
produkcióban gyönyörködhettünk, s felléptek a helyi zenélni és 
énekelni kedvelő fiatalok is.

Az egész szeptembert kitöltő programsorozatunk záró 
rendezvénye a Szüreti Felvonulás és az azt követő Bál volt. A 
felvonulást igen nagy érdeklődés követte húsz lovas kocsi és 
hintó, két teherautó vitte a szereplőket, az egyes megállóknál 
tömegek várták a bemutatót. Jókedvű és dinamikus fiatalok 
gyönyörködtettek meg minket fiatalos lendületükkel, robbané-
kony erejükkel. Az idei évben Demeter László és Papp Tímea 
töltötték be a bírói posztot, a kisbíró Bálint Robi, aki élen járt 
a jóhangulat teremtésében. A bál nyitótáncát lélegzet elállítva 
figyeltük, büszkék voltunk a csodálatos szépségű magyaros ru-
hákban elegánsan, méltóságteljesen táncoló fiataljainkra. A bál 
Némedi jó szokás szerint kivilágos-kivirradtig tartott. 

Köszönjük Józan Béláné áldozatkész felkészítő munkáját, a fel-
vonulásban részt vevő gyermekek, szüleik, a fiatalok és a felnőtt 
tánccsoport időt és fáradságot nem kímélő lelkes közreműködését.

Köszönjük Juhász Lászlóné és Juhász Bernadett valaminta Nap-
fény Mazsorett csoport szereplését. 

Tisztelettel megköszönjük a hintókat és fogatokat rendelkezé-
sünkre bocsájtók szíves együttműködését. Alsónémedi, Bugyi, 
Ócsa, Inárcs településekről jöttek a pompás paripákat szépen 
feldíszített kocsikat felvonultató lótartók. Köszönjük a csikósok 
felvezetését. S megköszönjük a két némedi gazdának, hogy te-
herautóikkal kisegítettek, hogy minden felvonulónak legyen he-
lye a menetben. Ahhoz, hogy a rendezvény ennyire jól sikerüljön 
nagyon sokan és nagyon sokat tettek, felsorolni is nehéz lenne, s 
nem szeretnénk senkit kifelejteni. Így ez úton köszönjük meg a 
támogatást, a közreműködést, a biztatást és a rengeteg segítséget 
mindazoknak, aki rendezvényeink sikerének részesei voltak.

a Szervezők

Nyitótánc Demeter család, a szüreti felvonulás 
bírója és bírónéja

A fiatalok fergeteges tánca

2014. november
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Csikósok

Legények díszmagyarban

Óvodásaink felsorkoznak

A gyüvő nyári legények

Négyes fogat

Viszik a bírónét

Leányok koszorújaKiscsőszök

Pillanatképek a Falunapokról

2014. november



12

FaLuházi kincSeinkBŐL

Amilyen a rítus, olyan a közösség

Az Öregtemető

2014. november

Mirtse Zsuzsa beszélgetése Polcz Alaine pszi-
chológussal a tudatos életről és a halál tudatáról

A környezetünkkel harmonikus viszonyt kialakí-
tani, teljes életet élni nem lehet úgy, hogy megfeled-
kezünk a halálról, ami az élethez elválaszthatatlanul 
hozzátartozik. Ha a teljes élet megéléséhez szükséges 
haláltudat hiányzik, elvész valami az egészből. Külön-
böző korok és kultúrák foglalkoztak az „ars moriendi”, 
a halál méltó megélésének a művészetével. Hogyan le-
het megmenteni a modern ember lelkét? Mit visz el 
a lélekből, ha eltávolítjuk tudatunkból a létezés nagy 
mozzanatait: a születést és a halált?A városi és a vidé-
ki életmód különbözőségéből adódóan nyilvánvalóan 
eltérés mutatkozik a halálélmény elfogadásában is.

A különbségek egyre inkább összemosódnak. A 
vidéki ember is kezd eltávolodni, elutasító lenni. A 
falusi emberek életébe nem is olyan régen még ma-
gától értetődően beletartozott a halál közvetlen ta-
pasztalata - ma azonban már ők is eltávolítják, kór-
házba küldik szeretteiket. A modern ember súlyos 
problémája, hogy nem tud szembenézni a halállal. 
Pedig nem is olyan régen még természetesen tarto-
zott bele az életébe, hogy minden megújul, és min-
den elmúlik. Az éves ciklus segített: a fűtől kezdve a 
gabonáig minden elpusztul és minden újraéled. Az 
egész életük erről szólt: megszületünk, felnövünk, 
megöregszünk, meghalunk. A mindennapi imában 

is benne volt, ezt tanultuk anyáinktól. A hit gyön-
gülésével, az anyagiak előretörésével a ráció uralma, 
a tudományok prioritása következett be. Hitünket, 
korábbi szemléletünket felcseréltük a tudománnyal, 
amelytől többet vártunk, mint amennyit reálisan 
nyújtani tudott. A ráció századában rá kellett döb-
benni, hogy éppen a tudomány az, ami meglepően 
keveset tud mondani az alapvető emberi élmények-
ről: a szeretetről, a félelemről, a halálról. A tudomány 
hallgat, vagy csak a felszínt boncolgatja.

A halálhoz való viszonyulásunknak van ösztönös, 
érzelmi és tudati része. Csak az ember tudja, hogy 
halandó, de még az ember is hárítja. Pedig valójában 
nagy igazság az, hogy valójában nincs is halál. Min-
den hit valamilyen formában vallja a lélek továbbélé-
sét. Ugyanezt mondja a tudattalan, s ugyanezt mond-
ja a pszichológia is, az atomfilozófia is. Heisenberg, a 
nagy atomfizikus azt írja: „engem nem érdekelt Isten 
léte, de a munkám során találkoztam vele”. 
Ha a különböző korok kultúráit nézzük, szimbolikus 
kódrendszert találunk, és ha ezt dekódoljuk, mind 
ugyanarról beszél: hogy nincsen halál. Amikor a ke-
reszténység kimondja, hogy „hiszek a test föltáma-
dásában”, a természettudományos neveltetésű ember 
máris kételkedni kezd, mert hogyan, mikor, milyen 
életkorban, milyen formában fog feltámadni az a 
test? Nyilvánvaló, hogy ezt a gondolatot szimboliku-
san kell elképzelni. Képes beszéd. Míg nem juthat a 



tisztaságba, fénybe a lélek, égeti a bánat, szomorú-
ság. Ezt ábrázolta a kereszténység szimbolikusan tűz, 
katlan formájában. -- 
A temetés rituáléja szimbólumokra épült a legkülön-
bözőbb kultúrákban. Mi ezeket hajlamosak vagyunk 
degradálni és túl egyszerűen magyarázni. Az egyip-
tomi bebalzsamozás mögött is sajátos bonyolultságú 
halottkultusz rejlik. Minden kultúra a saját képi nyel-
vén, a saját hitének megfelelően fogalmaz. Ha vala-
melyik kornak, kultúrának a halottkultuszát akarjuk 
tanulmányozni, nem elég, ha a külsőségeit próbáljuk 
megérteni

Régen a halottnak méltóságot adott a gyász szer-
tartása. Megvolt a díszes, szép rituáléja a búcsúzás-
nak, a temetésnek, a család és a barátok végezték. 
A ház is gyászba öltözött: a tükröket letakarták, az 
órákat megállították, az ablakokat elfüggönyözték. A 
„lélek tükrét”, a szemet pénzzel zárták le, ez volt az 
utolsó váltság díja. Ma a halott körüli foglalatosság 
foglalkozássá vált, a gyászszertartás is inkább csak 
elválaszt a halottól; búcsúra, elmélyülésre nem ad 
módot.
A falusi embernek a föld megnyugtató, a mai városi 
embernek viszont idegen. A földes kéz „piszkos”. Ezt 
a kórosan nagy tisztaság-kultusz, a túlzásba vitt hi-
giénia is okozza. A földet pedig már annyi dologgal 
mérgeztük, hogy ez a föld már nem az a föld, ami 
az édes anyaföldet jelentette. A napfény ellenséges, a 
vizeket fertőzzük, a levegő mérges gázokkal terhelt. 
Ugyan miféle kultusz élhet olyan helyen, ahol a föld, 
a nap, a víz és a levegő már nem egyértelmű értéket 
képvisel? A sír őriz valamit az emlékekből ott, ahol 
még van halottkultusz. A zárt közösségekben élő, a 
természethez közelebb álló emberek hagyományaik-
ban, szokásaikban olyan védekező, felkészítő erőket 
őriztek, amelyek segítették feszültség mentesebbé 
tenni a halálhoz való viszonyukat. Az, aki nem ta-
lál kapaszkodókat, szembesül a hiánnyal: üres lesz, 

nyugtalan lesz. Kell az iszonyatosan hangos zene, 
hogy ne hallja meg a belső hangot, ne szembesüljön 
a belső ürességgel. Rohanni, pótszereket használni, 
pénzt szerezni, váltani, váltani, váltani helyeket, szo-
kásokat, szerelmeket. 

A halál tényének elfogadását segíti a tudatos ké-
szülődés is. Erdélyben a halotti lepedőt egész életen 
át hímezték. A vallásos hit, a gyászszertartások segí-
tik az elfogadást.
Amíg a háznak volt gyászruhája, az asszonyok hí-
mezték a gyönyörű lepedőt, ápolták a haldoklókat a 
szobában ott állt, minden évben frissen kivasalva a 
ruha, amelyben temetni fognak. Már a kicsi gyerek 
is abba nőtt bele, hogy bármelyik pillanatban jöhet 
a halál. Ez nem azt jelentette, hogy túlzottan féltek 
tőle, csak annyit, hogy készenlétben álltak. A kisgye-
rekeket is elvitték a temetésre, hiszen maga a temetés 
olyan rítus volt, ahol minden mozzanat az elválást 
segítette. A búcsúztatás valóságos pszichológiai le-
vezetése a siralomnak, a gyásznak. A különböző ko-
roknak és kultúráknak megvolt a megfelelő halál- és 
gyászrítusa és pszichológiai feldolgozásmódja. Ma 
kórházi körülmények között, elszigetelve, teljes ma-
gányban kell megküzdenünk ezzel a pillanattal. 

A mai ember, gyengülő hitével, természettudo-
mányos gondolkodásával sajnos nem találja az utat, 
hogyan tudná elfogadni és feldolgozni a halál prob-
lémáját.   

Forrás: http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/ha-
lottak_napja

A fényképeket Mátyás Dezsőné és Bálint Dezsőné ado-
mányozta a Faluháznak

Az oldalt összeállította: Bálint István János, 
Faluház
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Galagonya beszámoló 2. rész

A Nywyg egyesület és a Galagonya kör immár 6. éve működik. A 
tavalyi évben közel 20 nagyobb helyi programot színesítettünk tevé-
kenységünkkel. Egyrészt anyagi támogatást felhasználva, másrészt tenni 
akaró szülők, ifjak önkéntes munkájával tudunk tevékenykedni. Ez év-
ben is kaptunk anyagi támogatást az Önkormányzattól, amelyet nagyon 
szépen köszönünk! Programjaink által, ez a támogatás eljut a falu apra-
ja-nagyjához megtoldva ötleteinkkel, megtöltve önkéntes munkánkkal, 
megfűszerezve meleg szeretetünkkel. „Együtt lenni jó!” mottó jegyében 
tesszük dolgunkat. Hiszünk abban, hogy rendezvényeink valós kapcso-
latok építését, ápolását szolgálják. 

Traktor fesztivál
Évek óta ott vagyunk a rendezvényen, mint Bodó Anna kézműves, 

mint Nywyg Egyesület. Munkánkkal megelégedve hívnak évről évre. Ez 
évben íjászaink is felvonultak a „gyerekbirodalom” sátrai között. Meg-
csodálhatták íjászaink eredményeit a látogatók. A sok elismerést és ko-
moly elhivatottságot látva sokan csatlakoztak az Egyesülethez.

Traktorfesztivál csapata szalmabálákat gyűjtött, ezeket formázhattuk 
várrá. Elrejtettünk benne 7 kincset, ezeket kellett a gyerekeknek megta-
lálniuk ajándékért. Szinte sor állt, hogy bejuthassanak az erődítmény-
be.  A kicsikkel kézműveskedtünk. Ez évi slágerbarkácsolásnak a saját 
készítésű traktoros kirakó játékot szavazták meg a látogatók. Traktoros 
rajzokat másolhattak falapocskákra, ezeket színezhették. Ha elkészült az 
emlék, fali dísz, falapocskáit összekeverve kirakós- és puzzle, öt az egy-
ben játékként birtokolhatták.

Az ügyesebbek gyékény traktort barkácsolhattak csutkakerékkel. 
Kavicsfestés a felnőtteket is lekötötte. A puha tüskés süni alvótársnak 
készült a gyerekek kezében. Saját készítésű papírsapka traktorfesztivál 
felirattal mókás kiegészítője lett a ruházatnak. Ki-ki kedvenc színében 
mintázhatta meg, díszíthette. Térjátékokkal üthették el az időt gyereksa-
rokhoz látogatók. Utolsó percig használták a játékokat.

Vert csipke készítő tanfolyam
Legsikeresebb kezdeményezésünk ez idáig a vert csipkekészítő tanfo-

lyam. Egyesületi segítséggel indult, majd önköltséges tanulássá bővült.  
2 éves múltra tekint vissza. Jelenleg 8 tagja rendszeresen a kezébe veszi 
a csipkeverő párnát és készít vert csipkét. Örömünkre 2 fiatal nagylány 
is csatlakozott hozzánk. 4 oszlopos tagunk nemcsak saját magának tar-
totta meg tudását, hanem elhivatottságának tartja e tudás megosztását 
másokkal. Megköszönöm önkéntes munkáját e négy 
tevékeny hölgynek: Fodor Mária, Páncél Rudolfné 
Éva, Szekeres Istvánné Viki, Bodó Anna. Jöhet Szé-
chenyi Nap, Gyereknap, Augusztus 20-ai rendezvény, 
Advent. Ők ott vannak és segítenek másoknak e szép 
népi hagyományos technika elsajátításában. Lelkes 
tanítónk Túrós Éva csipkés körökben elismert szemé-
lyiség. Lelkiismeretesen, türelemmel oktat bennünket. 
Több külföldi díjjal kitüntetett népművész. Ez évben 
a „Nemzetközi Vert és Varrott Csipke Szövetség 
(világ)kongresszusára” kísérte el a magyar standot 
Ausztráliába. A standon 22 magyar borvidéket mutat-

tak be csipkéből.  A kiállítás témája: „Boros címke készítése csipkéből”. 
A világtalálkozón magyar művészt ünnepeltek győztesként!
  2 év tanulás után szerepelhettünk a „Halasi Csipke Közalapítvány” által 
életre hívott „15. Nemzetközi Csipkefesztiválon” a Kiskunhalasi Csip-
keházban. Témája a mozgás volt, melyre Fodor Mária, Páncél Rudolfné 
és Szekeres Istvánné küldött díszítő pályamunkát.  A „Palócföldi Ipar-
művészek Egyesülete” ez évben is megrendezte Kazárdon a „Nemzet-
közi csipkekiállítás és konferencia Palócföldön” címmel rendezvényét, 
melyre szintén küldtünk pályamunkát Fodor Mária és Szekeres Istvánné 
személyében. Októberben újra lehet csatlakozni a csipkésekhez kezdők-
nek is, folyamatosan. Lelkes új tagjainknak tudunk segíteni, biztosítjuk 
a szükséges anyagokat, szerszámokat az első időszakban. Érdeklődni le-
het: Bodó Anna 06-70-262-8220 telefonszámon.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik ötleteikkel, elképzelésükkel gaz-
dagítani tudják velünk a falu programjait, ki tudnak teljesedni e terü-
leten. Várjuk az 2014-2015-ös évtől érettségiző fiatalokat, hiszen a kö-
telezővé tett önkéntes munkát velünk is teljesíteni tudják. Így nemcsak 
kötelezettségüknek tesznek eleget, hanem a falu értékeit is gazdagítják, 
több egészséges ismeretségre tehetnek szert. (06-70-262-8220)  Köszön-
jük a rendezvényeket felkereső Némediknek, hogy bennünket is meg-
tiszteltek látogatásaikkal. 

 Suplicz Zsolt,               Bodó Anna (Tánya néni)
 Nywyg elnök                       Nywyg alelnök

Mindenkit szeretettel várunk íjász edzéseinkre is !! Hajrá Nywyg!

Az edzéseket minden időben a Schuller csarnokban tarjuk!! 
Péntek 18 órától, Vasárnap 17 órától

Gyertek Bátran! 

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület és a Galagonya Kör hírei
2014  nyarán Alsónémedin


