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Hírmondó 

Valami furcsa  
összehangolódás, 

Valami ritka rend – 
Széthúzó erők erős  

egyensúlya, 
Mély belső bizonyosság 

idebent – 
Bizonyosság arról,  

hogy élni jó, 
Szenvedni  

elkerülhetetlen, 
Szeretni tisztán: 

megistenülés, 
Meghalni szép – 

S a Kifejezést meglelni 
mindezekhez, 

Megtalálni  
a felséges Igét: 

Az Igét mindezekhez: 
A Béke ez. 

Orkán ordíthat  
aztán odakünt, 

Robbanhat ezer bomba: 
kárbament, 

De kárt nem okozott. 
Bent: 

Csend. 
A Béke itt kezdődik. 

Bent: 
Csend. 

Isten hozott. 

Köszöntô
Október elsején az Idősek Világnapját ünnepeljük.
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük az időskorúakat. Köszön-
jük, hogy egész életüket küzdelemben, a családjukért hozott ál-
dozatban töltötték. Kívánunk jó egészséget, s hogy minél több 
boldog évet tölthessenek szeretteik körében. 

Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testületének nevében
Vincze József polgármester

Reményik Sándor
Béke
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Meghívó
Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére rendezett 
ünnepi megemlékezésünket 2011. ok- 
tóber 23-án, vasárnap 18 órai kez- 
dettel tartjuk az Opál házban, 
melyre tisztelettel meghívjuk Al-
sónémedi lakosságát.

Ünnepi beszédet mond:  
Dr. Tholt Mária

Ünnepség után koszorúzás és mécsesgyújtás a Községháza falán 
elhelyezett 1956-os domborműnél.

   Alsónémedi Nagyközség  
Önkormányzatának Képviselő-testülete

1956. október 23.
Szomorú, de egyben felemelő az ősz a magyar történelem-
ben: az 1849. évi október 6-i vértanúk és az 1956. október 
23-i forradalom és e forradalom vértanúinak ünnepe! 
Minden hazaszerető magyar ember tisztelettel és főhajtással 
emlékezik meg ezekről az ünnepekről, hiszen nem szabad 
elfelejteni soha azokat, akik életüket adták a hazáért és a sza-
badságért!
 
A két időben távoli történelmi esemény a magyar március 
– és a magyar október között a párhuzamok nyilvánvalóak, 
tekintsük át röviden ezeket az egyezéseket:
●   mindkettő egy viharos forradalmi nappal kezdődik, már-

cius 15. ill. október 23. amikor a pesti ifjúságban elemen-
táris erővel tör fel a szabadság iránti vágy, és egy nap 
alatt megingatja az elnyomó zsarnokságot

●   mindkettőben kiszabadítják a zsarnokság által bebör-
tönzött politikai foglyokat

●   mindkettőben kialakítják a szabad rend intézményeit: 
szabad kormány, igazmondó sajtó, igazságos teherviselés

●   mindkettő szabadságharcba torkollik
●   mindkét szabadságharcban a magyar nemzet bámulat-

ra méltó, az egész világ által csodált sikereket ért el
●   mindkét szabadságharcot ugyanavval az idegen erővel 

– az orosz-ill. Szovjet Birodalom – katonáival tudja csak 
legyűrni a zsarnokság

●   mindkét forradalmat, ill. szabadságharcot véres megtorlás 
követi: a hírhedt Haynau alatt kb. 150 embert küldenek a bi-
tóra és sokakat bebörtönöznek, számosan külföldre mene-
külnek, a véreskezű Kádár és pribékjei messze meghaladva 
a haynaui vérengzést több mint 450 embert köttetnek föl, 
és tízezreket börtönöznek be, a rémületes kommunista ter-
ror elől pedig százezrek menekülnek el az országból

Miért is kelt fel a magyar nép 1956-ban, és miért ragadott 
fegyvert?

A zsarnokság rémületes terrort vezetett be akkoriban Ma-
gyarországon: a kommunista párt részben csalással, részben 
pedig a szovjet szuronyok segítségével már évek óta egyed-
uralmat tartott fenn, és ennek pusztító következményeit 
nyögte az ország. A gazdaság a tönk szélére került, a szö-
vetkezetekbe kényszerítették a parasztságot, vagyonuktól 
megfosztották őket, a fegyverkezés és a szovjetek érdekei-
nek alárendelt ipar, melyet emellett esztelen utópikus célok 
is terheltek teljesen veszteséges; az emberek nagy szegény-
ségben éltek.

A kommunista rémuralom alatt ugyanakkor megteltek a 
börtönök ártatlanul elítélt emberekkel, sok embert hamis 
vádak alapján kivégeztek, ezreket deportáltak, korlátozták 
az egyházak tevékenységét, s milliós nagyságú azok száma, 
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akiktől igazságtalanul elvették vagyonukat. Minden ember ki 
volt téve az állami önkénynek, s jaj volt annak, akinek ajtaján 
a rettegett ÁVH, az Államvédelmi Hatóság emberei becsön-
gettek. Súlyosbította a helyzetet, hogy az újságok nyilván-
való és a valósággal szemben arcpirító hazugságokat írtak, 
mindenkinek gyűléseken kellett részt vennie, ahol dicsérni 
kellett a fennálló rendet. 

Mindezt a szabadságszerető magyar nép nagyon nehezen 
tűrte, majd pedig egy szép októberi, felejthetetlen napon 
felkelt ellene.

A zsarnokság egyik gyűlölt figurája a rádióban egy vérlá-
zítóan hazug beszédet mondott, majd „Innentől kezdve lö-
vünk!” – jelentette be elvtársainak az egyik főkolompos, és 
valóban lőni kezdték a fegyvertelen, békés népet. A kommu-
nista vérengzések ezzel nemcsak Budapesten, de vidéken is 
megkezdődtek: Mosonmagyaróvár, Salgótarján, Tiszakécske, 
hogy csak a legtöbb ártatlan áldozattal járó emberiség elleni 
bűntetteteket említsen.  

De a nép, ekkor már nem hagyta magát, fegyvert szerzett 
és visszalőtt: ezzel megkezdődtek a harcok. A harcok véresek 
voltak, de az elszántság és a tiszta hazaszeretet csodát mű-
velt: a forradalom nemcsak nótával, virággal, de fegyverrel is 
győzedelmeskedett.

A forradalom leverése után a hazaáruló kommunisták azt 
hazudták, hogy a forradalom volt arisztokraták, katonatisz-
tek, nagybirtokosok és papok ellenforradalma volt, hogy 
visszaállítsák a régi rendet. De a sebesültek és halottak, aki-
ket én magam láttam, bizony nem hazudnak, az utcákon a 
pesti srácok, az egyszerű munkásfiúk vére folyt!

A csoda megtörtént: a forradalom, s az egyszerű nép meg-
tette azt, amire idáig még hadseregek sem voltak képesek: 
kiverték a szovjet és a vele szövetséges hazaáruló magyar 
államvédelmi, karhatalmista fegyvereseket Budapestről: a 
forradalom győzött.

Miután a forradalom kivívta győzelmét, néhány napig 
élveztük a szabadságot. A Szovjet Birodalom azonban nem 
hagyhatta, hogy a kicsiny és bátor magyar nép ilyen gyorsan 

megingassa hatalmát, és a magyar kommunistákkal egyet-
értve ismét bevetve félelmetes haderejét visszavágott. 

A rettenhetetlen magyar harcosok elszántan küzdöttek, de 
az iszonyatos túlerő – mialatt a többi nagyhatalom - elsősor-
ban az Amerikai egyesült Államok - cserbenhagyva Magyaror-
szágot behunyta szemét.

A szovjet Vörös hadsereg végül is leverte a forradalmat, és 
megkezdődött az 1849-es méreteket messze meghaladó vé-
res megtorlás.

De a vértanúk vére és a szabadság iránti küzdelem nem 
volt hiábavaló:

Az 1848-as forradalom főbb célkitűzéseit az 1867-es ki-
egyezésben elérik a magyarok. Az 1956.októberi forradalmat 
követő páratlan megtorlás után már enyhült a zsarnokság, a 
diktatúra komor falán olyan rés támadt, amit már nem tudtak 
betömni. S végül eljött október gyermeke is: mi már szabadon, 
idegen megszállók nélkül demokratikus intézményrendsze-
rek között élhetünk. Nem volt tehát felesleges a küzdelem, - s 
ahogy a költő mondja - „oly sok balszerencse és oly sok viszály 
után: él nemzet e hazán!” 

S a nemzet küzdelme nem ért véget.
Nem érhet addig véget, míg az elnyomó kádárrendszer 

egyetlen kiszolgálója is bármilyen fajta hatalmat gyakorol-
hat. Amíg ezek utódai meggazdagodva a gazdasági hatalmat 
megszerezve ma is a magyarság ellenségei. Amíg a nemzet-
gyalázók és hazaárulók nem nyerik el méltó büntetésüket.

Amíg a békés tömegbe lövetők nincsenek börtönben. 
Amíg ha katonai hatalomnak nem is, de az idegen pénzügyi 
hatalomnak ki vagyunk szolgáltatva, addig nem lehet valódi 
demokrácia, tiszta Magyarország!  
Addig nem lehet Magyarország igazán a miénk, magyaroké.

Mindezek alapján, mi is az igazi tanulság számunkra októ-
ber 23-ból?

A válasz: Az olthatatlan szabadságvágy és a haza szenve-
délyes szeretete soha nem hiábavaló.

Alsónémedi, 2011.október.
    dr. Tholt Mária

Tollas Tibor:  Október 23. 

Rian a föld, a falak dőlnek, 
Kék harsonákkal zeng az ég. 
S barlangjából a dohos kőnek 
Az ember újra fényre lép. 

Fonnyadt testünket záporozza, 
Sápadt arcunkra hull a nap, 
S szédülten, szinte tántorogva, 
Szabadság, szívjuk sugarad. 

Sötétből tárul ki a szívünk: 
Nyíló virág a föld felett. 

A szolgaságból fényt derítünk, 
Fegyver nélkül is győztesek.

Jobbágy Károly: Mondják,  
a himnuszt énekelték 

Mondják, a himnuszt énekelték 
úgy indultak a puskatűznek 
s a könnygáz meg a tűzzel telt ég 
sem riasztotta vissza őket. 

Csorgott a könnyük. 
Talán sírtak. 
Csorgott a vérük. 
Belehaltak. 

Diákok voltak. 
S ők csinálták 
a dicsőséges forradalmat! 

1956. október 24.
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Tisztelt Alsónémediek!
Nevem: Dr. Percze Tünde 
Az Államigazgatási Főiskola befeje-
zése óta, több, mint 20 éve vagyok 
jegyző, a „Falu jegyzője”. Nógrádi 
születésű palócként és pályakezdő-
ként Nógrád megyében kezdtem 
közigazgatási munkámat. Közel 11 
évig Mátraverebélyben, majd  7 évig 
Mátraszőlősön láttam el a hivatalve-
zetői feladatokat. Helyettes jegyző-
ként a tari és  a nagybárkányi önkor-
mányzatot segítettem kinevezett 
jegyzőjük akadályoztatása idején.

A jegyzői hivatás egyik velejárója  a „mindenhezértés követelmé-
nye”,  amelynek megfelelni sosem volt egyszerű. ez a tény meg-
követelte és megköveteli a folyamatos képzést, az új ismeretek 
megszerzését. 1999-ben  letettem a közigazgatási szakvizsgát.
2000-ben megkezdtem tanulmányaimat az eLTe Állam- és jog-
tudományi karán és  jogász végzettséget szereztem. Az infor-
matika térhódításával a számítógépes ismeret szintén létkér-
déssé vált, így eCDL vizsgára újra iskolapadba ültem.
Lakóhelyem után 2006-tól a munkahelyem is Heves megyéhez, 
közelebbről Nagyrédéhez kötött. Nagyon szép 5 évet töltöttem 
a településen, mindig jó szívvel fogok életemnek erre az idősza-
kára gondolni.
Időközben két ízben is felkértek Gyöngyöshalászon helyettes 
jegyzőként a feladatellátásra.

Napjainkban az önkormányzati és hivatali munka alapkérdése a 
pénzügyi helyzet, a gazdálkodási lehetőségek. A hatósági mun-
ka mellett így legfontosabb területté az önkormányzati pénz-
ügyek váltak, ezért elvégeztem a Budapesti Corvinus egyetem 
Közigazgatástudományi Karának Önkormányzati Pénzügyi Sza-
kát,  2009-ben  államvizsgáztam.

Hivatali munkám mellett óraadóként  közigazgatási jogot ok-
tattam. 5 évig  tagja voltam az országos Alapvizsga Szakbizott-

ságnak, ill.  jelenleg is  rendelkezem jogosultsággal  ügykezelői, 
alap- és szakvizsgáztatás kapcsán oktatói és vizsgabizottsági 
feladatokra.

Szeretem a munkámat, a hivatásomat, melyet  mindig is igye-
keztem becsülettel, tisztességgel ellátni.  2005-ben lakossági 
szavazatok alapján elnyertem az „Év Mátrai Jegyzője” címet,  
2010-ben a jegyzőként kiérdemelhető legmagasabb szakmai 
elismerést, „Címzetes Főjegyző” lettem a Magyar Köztársaság 
Miniszterelnökének határozata alapján.

A helyi képviselő-testület 2011. augusztus 15-től  nevezett ki  a 
település jegyzőjének. Vidéki  emberként számomra is fontosak 
azok az értékek, melyeket ez a település  –  remélhetőleg még 
nagyon sokáig – magán hordoz.  Napjaink gazdasági helyzete, 
negatív jelenségei miatt  egyre nehezebb úgy az egyének, mint  
a közösségek helyzete is. Éppen ezért azt gondolom, hogy na-
gyon fontos az összetartás, az együttdolgozás, a közös tenni 
akarás az értelmes, a települést, a helyi közösséget előre vívő 
és mindennapjaikat megkönnyítő  célok  érdekében. ehhez kí-
vánunk a  hivatal munkatársaival együtt egy olyan ügyfélbarát, 
szolgáltató jellegű  hivatalt kialakítani,  ahol napi ügyeiket gyor-
san, egyszerűen intézhetik és elégedett ügyfélként távozhatnak 
tőlünk.

Végzettségem, szakmai és vezetői gyakorlatom alapján őszin-
tén remélem, hogy megfelelően segíteni tudom az alsónémedi 
önkormányzatot céljainak elérésében, a napi feladatok előké-
szítésében és végrehajtásában, mindennapi munkájában.

Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Természetesen irodám ajtaja - az ügyfélfogadási rendnek meg-
felelően – mindig  nyitva lesz Önök előtt és a Polgármesteri Hi-
vatal valamennyi munkatársa is  készséggel áll az Önök rendel-
kezésére.
  

Dr. Percze Tünde
jegyző

Bemutatkozik településünk új jegyzője

MUNKAREND VÁLTOZÁS!

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK    
TISZTELT ÜGYFELEINKET,
HOGY A POLGÁRMESTERI  
HIVATALBAN AZ ALÁBBI

MUNKAREND VÁLTOZÁSOK LESZNEK:

2011. október 31. hétfő PIHENŐNAP
2011. november 01. ÜNNEP
2011. november 04. péntek:  

ügyfélfogadás 8-16 óráig

Polgármesteri Hivatal

Alsónémedi szennyvíztisztító  
telepének korszerűsítése és bővítése  

(KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051) c. pályázaton 
409.177.931,- Ft-os támogatást  

nyert Alsónémedi!

18.000.000,- Ft-os  
pályázati támogatást nyert  

Önkormányzatunk az iskolánál  
megvalósítandó  

atlétikai pálya kivitelezéséhez!
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A Hírmondó  legutóbbi száma óta két rendkívüli és egy 
rendes képviselő-testületi ülésre került sor.

2011. július 19-én  Szabóné Bán Julianna igazgatási csoport-
vezető került megbízásra a jegyzői feladatok ellátásával hatá-
rozott időre, a kiírt jegyzői pályázat elbírálásáig, a jegyző 
kinevezéséig.

2011. augusztus 11-i rendkívüli ülésen sor került a Felső- 
erdősor kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás ered-
ményhirdetésére, valamint 2011. augusztus 15-i hatállyal 
kinevezésre került Dr. Percze Tünde, a település új jegyzője.

A képviselő-testület munkaterv szerinti soros ülését 2011. 
szeptember 13-én tartotta.

A Testület – a  Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság véleményezése alapján -  elfogadta  
Alsónémedi Nagyközség   Településfejlesztési Koncepcióját. 
A koncepció teljes terjedelmében községünk honlapján is  
elérhető. Az elfogadott koncepció alapján tovább folyik a 
településrendezési eszközök ( szerkezeti terv, szabályozási 
terv)  teljes körű  felülvizsgálata.

A Testület döntése értelmében – figyelemmel az elkészült 
térburkolatra ill. annak megóvására - 2011. november l-től 
megváltozik  a Katolikus templom körüli forgalmi rend, 
melyről jelen Hírmondóban külön cikkben olvashatnak!

A Képviselő-testület rendeletmódosítása értelmében a tárgyévi 
költségvetési bevételek főösszegét 1.040.173 e Ft-ban, tárgyévi 
költségvetési kiadások főösszegét 993.649 e Ft-ban állapította 
meg. A 46.524 e Ft-os többletösszeggel a testület a tartalék keretét 
emelte, mely ezáltal 841.103 e Ft-ra emelkedett.

A költségvetés módosításával egyidejűleg megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót.

A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
javaslatára a Képviselő-testület döntött az Alsónémedi 
víztorony bérbe adásáról adatátviteli berendezések és 
szolgáltatások megvalósítása céljából, valamint jóváhagyta a 
bérleti szerződés tartalmát.

Döntött 3. fél általi közműberuházás kapcsán az elkészült 
közművagyon önkormányzati tulajdonba vételéről, valamint 
üzemeltetésre történő átadásáról.

Jóváhagyta a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának  
törvényi változások miatti módosításait, valamint az  
egységes szerkezetbe foglalt megállapodást.

A Képviselő-testület községünk névhasználatának enge-
délyezése ügyében a Civil Kapocs Egyesület részére nem, míg 

a Tigris Dojó Kyokushin Karate Közhasznú Sportegyesület 
részére engedélyezte az Alsónémedi név használatát. 

Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy minden helyi szerveződés, 
egyesület, aki községünk nevét használni szeretné, előzetesen 
kérelmeznie kell a képviselő-testülettől a névhasználatot, 
ellenkező esetben jogosulatlan névhasználatnak minősül  
az Alsónémedi név feltüntetése. A hozzájárulás a bírósági 
bejegyzéshez is szükséges!

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság véle-
ménye alapján döntött a Testület a művelődési ház 
intézményvezetői állására pályázat kiírásáról a művelődési 
ház jelenlegi vezetője, Geigerné Mariann év végi  nyugdíjba 
vonulása miatt.

A képviselő-testület zárt ülésen  - többek között -  az alábbi 
kérdésekben döntött:

Kezdeményezés érkezett a Tornacsarnok elnevezésére.  
A testület megállapította, hogy  a tornacsarnok nem önálló 
ingatlan, nem önálló épület, hanem a Széchenyi István  nevét 
viselő Általános Iskola szerves része. Ennek megfelelően  és 
a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság  javaslatára  
úgy határozott, hogy az iskolát újólag elnevezni nem 
kívánja. A iskola épületrészeinek, helyiségeinek elnevezése 
nem a képviselő-testület kizárólagos hatásköre, ezért a 
Tornacsarnok elnevezésére vonatkozó kezdeményezés 
kérdésében való döntést  az épületben működő intézményére, 
az iskolára bízta.

Időközben az iskolában megszületett a döntés: az iskola 
nem kívánja a tornacsarnokot külön elnevezni, miután 
szerves részének tekintik a Széchenyi Istvánról elnevezett 
intézménynek.  

Szintén kezdeményezés érkezett – 608 fő lakossági aláírással 
– a díszpolgári cím odaítélésére. 

A titkos szavazás eredményeképpen a képviselő-testület 
tagjaitól a kezdeményezés nem kapta meg a szükséges 
többségű támogatást, ezért a díszpolgári cím 2011-ben 
nem került odaítélésre a javasolt személynek.

A zárt ülésen két ingatlan értékesítéssel is foglalkozott  
a testület.

Egyrészt a Fő út 91. szám alatti lakóépület nyilvános értékesítési 
pályázatának kihirdetéséről, másrészt a „Suzuki” telephely 
értékesítése céljából tett – az előzőhöz hasonló - értékesítési 
ajánlást  a tulajdonos Abéva Kft felé. Az ingatlanok értékesítési 
feltételei, a pályázati anyagok a községi honlapon elérhetőek.

A nyilvános ülések jegyzőkönyvei és a zárt ülés lakos-
ságot érintő, publikus döntései a település honlapján 
megtalálhatóak.

Testületi beszámoló  
Kedves Olvasóink!

A Képviselő-testület soron következő ülése: 2011. október 25.
A Képviselő-testület Bizottságainak ülése a Képviselő-testület ülését megelőző héten hétfőn-kedden-szerdán lesznek.

Pontos időpontokról és az ülések napirendjeiről hirdetőtábláinkról és a honlapunkról (www.alsonemedi.hu) értesülhetnek.
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Tisztelt Alsónémedi Lakosok !
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete és Kulturális, egészségügyi és Szociális Bizottsága nevében 
engedjék meg, hogy a Hírmondó ezen soraival köszönetet mondjunk mindazoknak, akik a három napos Faluház Fesztivál 
rendezvény sorozatában közreműködtek /fiatalok, idősek egyaránt/, részt vállaltak a feladatokból munkával, anyagi erő-
vel, segítették és koordinálták a munkát. Külön köszönetet mondunk a Halászy Károly Művelődési Ház dolgozóinak.  
A három napos programok falunk lakosainak kulturált szórakozását és szellemi épülését szolgálta, az összefogás jeles bizo-
nyításával.

 Szerkesztő Bizottság

Államalapítás. Augusztus 20-án délelőtt Családi Nappal, kézműves 
foglalkozásokkal ünnepeltük az Államalapító Szent István király ünne-
pét. Délután községünk lakossága szép számmal vett rész a megemlé-
kező ünnepélyen. Köszönjük a közreműködést és a részvételt.

Búcsú. 2011. szeptember 18-án tartottuk településünkön az I. Hagyo-
mányőrző Búcsút. Új helyszínre, a Nagygödörbe vártuk a szórakozni, 
kikapcsolódni vágyó alsónémedi lakosokat. Örültünk, hogy több mint 
3500-an elfogadták meghívásunkat, és kilátogattak a rendezvényre. Jó 
volt látni a sok gyermeket, amint önfeledten szórakoznak, játszanak. A 
színes forgatagban szinte minden korosztály képviseltette magát. Bízunk 
abban, hogy jövőre is találkozunk a búcsúban.

Faluház Fesztivál. 2011. szeptember 23-25. között háromnapos 
rendezvénysorozat keretében többszörös jubileumot ünnepel-
tünk: a Széchenyi István Általános Iskola épületének épületének 40.; 
Nagyajta-Alsónémedi testvérkapcsolatának 20.; a Faluház felépülé-
sének 15. évfordulóját tartottuk. Pénteken délelőtt az iskolásoké volt. 
Projekt Nap keretében a Kriza János Népmese és Népdal éneklő ver-
seny és a  Helytörténeti  Akadályverseny került megrendezésre. Dél-
után Juhász László, meseterapeuta, a Károli Mihály egyetem tanára 
tartott előadást pedagógusoknak és szülőknek. este a Nemespenész 
Borklub borkóstolóján vehettünk részt, melyen olyan rangos művészek 
közreműködtek, mint Halmos Bála, Sebő Ferenc, Nagy Albert, a 
legendás Sebő együttes tagjai. Szombaton a látványos és szin-
te az egész falut megmozgató szüreti felvonulás és bál került 
megrendezésre. Vasárnap Pörkölt Fesztivál, Néptánc Találkozó, 
Kirakodó Vásár várta a szórakozni vágyó némedi családokat. 
este pedig a Kossuth-díjas, világzenét játszó Ghymes együttes 
koncertjében gyönyörködhettünk a Sportcsarnokban. 
Köszönjük mindazok segítségét, akik a programokban közremű-
ködtek, jelenlétükkel megtisztelték, emelték színvonalát.

Képes tudósítás Alsónémedi jeles eseményeiről
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2011. augusztus 27-én Traktorfesztivál került megrende-
zésre Alsónémedin. A rendezvénynek az volt a célja, hogy a 
lehetőségeinkhez képest bemutassuk az elmúlt évtizedek 
fejlődését a mezőgazdaságban. Az esemény, melyen 46 
traktor vett részt felvonulással kezdődött 9 órától. A fel-
vonulás az ASe pályától indult és a Halászy K. utca - Fő út 
- Haraszti út - Hunyadi utca útvonalon érte el a helyszínt. 
A besorakozás után volt egy megnyitó, melyet Vincze Jó-
zsef, Alsónémedi polgármestere tartott, majd elkezdődtek 
az előre meghirdetett versenyek. A vállalkozó szelleműek 5 
versenyszámban mérhették össze tudásukat. Volt akadály-
pálya, pótkocsival tolatás, traktorgyorsulási verseny, szántó 
és erőverseny. A versenyek mellett meg lehetett tekinteni a 
traktorokat, volt cséplőgép és minimalom, melyek be lettek 
mutatva működés közben és kisebb nagyobb stabil moto-
rok. A gyerekekkel a kézműves sátorban foglalkoztak, ahol 
különböző mezőgazdasági terményekből játékokat készí-
tettek. Volt kistraktorozás és ugrálóvár is. A bográcsokban 
és üstökben különböző ételek készültek, melyekkel ebéd-
re vártuk a kilátogatókat. A versenyek végén 5 órakor volt 
egy eredményhirdetés majd a rendezvény hivatalos lezá-
rásaként ünnepélyes traktorindítás történt és traktorok egy 
tiszteletkört tettek a versenypályán.

Mivel a fesztivál adományokból és felajánlásokból ke-
rült megrendezésre, engedjék meg, hogy néhány szót 
erről is ejtsünk. A tárgyi és egyéb felajánlások mellett 
587.000.- Ft támogatás jött össze magányszemélyektől és 
vállalkozóktól. ebből 326.050.- Ft-ot költöttünk el sátorra, 
WC-re, ugrálóvárra, mentőre és egyéb járulékos költsé-
gekre (plakát, emléklap, molinó).  A fennmaradó 260.950 
Ft-ot az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél 
helyeztük el, és a következő évi Traktorfesztivál megren-
dezésére kívánjuk fordítani. A fesztiválról készült képeket 
és videókat a www.alsonemeditraktorfesztival.eoldal.hu 
weboldal alatt lehet megtekinteni, ahová várjuk a hozzá-
szólásokat, észrevételeiket.

Végül, pedig engedjék meg, hogy e sorok alatt köszöne-
tet mondjunk mindenkinek, hogy részt vállalt a fesztivál 
megrendezésében, anyagi, tárgyi vagy egyéb eszközökkel 
támogatta annak létrejöttét. Köszönjük a főzőknek a fel-

ajánlásukat és a munkát. Köszönjük a munkáját azoknak, 
akik a gyerekekkel foglalkoztak a rendezvény ideje alatt. 
Köszönjük a kiállítóknak és a traktoros gazdáknak, hogy 
gépeikkel megjelentek, és köszönjük minden kedves ér-
deklődőnek, hogy megtiszteltek minket és elfogadták 
meghívásunkat. Bízunk abban, hogy a következő évben 
megrendezésre kerülő Traktorfesztivált is hasonló érdek-
lődés és aktivitás fogja kísérni.

Szervezők

A traktoros versenyek eredményei: 
Akadálypálya: 1. Korcz Tamás

2. Kiss Viktor
3. Szarka zoltán

Tolató verseny: 1. Jobbágy János
2. Varga Frigyes

3. Kiss Tibor

Szántó verseny: 1. Ifj. Korcz Attila és Kiss Gábor
                               

Gyorsulási verseny: 1. Marosi zsolt 
2. Varga Frigyes

3. Gudmon zsolt

Erőverseny: 1. Jobbágy János
2. Szarka zoltán (Szasza)

3. Szabó Kálmán 
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Üdvözöljük Önöket abból az alkalomból, hogy Magyarorszá-
gon 2011. október 1-től 2011. október 31-ig  népszámlálás 
lesz, amelynek mindnyájan részesei leszünk.  Az összeírásban 
a részvételt és a hiteles adatközlést törvény teszi kötelezővé. 
A népszámlálás teljes körű lakás- és személyösszeírást jelent, 
melynek eszmei időpontja 2011. október 1. (szombat) 0.00 
óra, a válaszokat ennek az időpontnak megfelelően kell meg-
adni. A népszámlálás során felvett adatok csak és kizárólag sta-
tisztikai célokat szolgálnak, felvételük és feldolgozásuk során az 
adatvédelmi törvény előírásai érvényesülnek. 

A címek és a kérdőíveken szereplő adatok feldolgozása egy-
mástól függetlenül, elkülönítetten történik. Magyarország te-
rületén a népszámlálás során számba vesznek minden lakást 
és minden itt élő természetes személyt. Az összeírás kiterjed 
mindazokra a magyar állampolgárokra, akik az ország területén 
életvitelszerűen élnek, vagy ha külföldön vannak, és csak 12 
hónapnál rövidebb ideig tartózkodnak ott. Összeírják még az 
ország terültén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodó külföldi 
állampolgárokat és a hontalan személyeket is. Az adatfelvétel 
során számba vesznek az ország területén minden lakott üdü-
lőt, egyéb lakóegységet, illetve közösségi éjszakai elhelyezést 
szolgáló intézményt.

A népszámlálási adatfelvételt megelőzően a számlálóbiz-
tosok minden címre eljuttatták az adatfelvételi csomagot. 
A csomag tartalmazza a lakás- és személyi kérdőív egy-egy 
példányát, valamint egy tájékoztató levelet. 

országunkban a Központi Statisztikai Hivatal felelőssége a 
szakmai irányítás az adatok feldolgozása és közzététele, míg a 
területi végrehajtás a települési illetve kerületi önkormányzat 
jegyzőinek  a feladata. A lakosságnak pedig a pontos hiteles 
adatok szolgáltatásával kell kivenni a részét a folyamatból .

2011-ben 3 féleképpen válaszolhatók meg a népszámlá-
lási kérdőívek. Október első két hetében (október 16-ig) ön-
állóan is kitölthető interneten vagy papíron is. Az internetes 
válaszadáshoz minden lakás kap egy belépési kódot. A papír 
kérdőíveket pedig a számlálóbiztos bocsátja rendelkezésükre. 
Bizonyára sokan lesznek azonban,  akik a számlálóbiztos szemé-
lyes segítségét várják, az ő közreműködésükkel egész október 
hónapban válaszolhatunk a kérdésekre. A kérdőívek megvála-
szolása háztartásonként átlagosan 25-30 percet vesz igénybe.  
A népszámlálás segítségével nemcsak azt tudhatjuk meg hányan 
vagyunk, hanem területi részletességgel azt is, hogy milyen a la-
kosság korösszetétele, foglalkoztatottsága, iskolázottsága, milye-
nek a lakás körülmények az emberek egészégi állapota, melyek 
alapot szolgáltatnak a jövő terveinek megformálásához.. 

ezért kérünk mindenkit, Önt is, hogy a népszámlálás adat-
szolgáltatójaként feleljen a jövőért!

Az összeírok személyét  hivatalunkban vagy a Központi Sta-
tisztikai Hivatal 06-80-200-224 ingyenesen hívható, zöld szá-
mán vagy a www.nepszamlalas.hu oldalon is ellenőrizhetik

Dr. Percze Tünde települési népszámlálási felelős

Tisztelt Alsónémedi Lakosok!

35 ÉV A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN...
1976. október  1-ének reggelén – első  munkanapján -  egy 

barna, hosszú hajú fiatalasszony lépett be a községházára. 
Közgazdasági érettségivel, gyors- és gépírói, jegyzőkönyvve-
zetői, igazgatási ügyintézői képesítéssel és tele várakozással, 
izgalommal, talán félelemmel is az ismeretlen munka miatt. 
Akkor még bizonyára nem tudta: olyan közszolgálatot vállalt, 
ami egy életre szóló hivatás lesz.

Somogyi Istvánné sz: Varga Ida 35 éve dolgozik élete első és 
egyetlen munkahelyén, ugyanabban az épületben, alapvető-
en ugyanabban a munkakörben.

Gyámügyesként több,  mint 3 évtizede segíti az  alsónémedi 
családok problémáinak megoldását, képviseli  a valamilyen 
módon hátrányos vagy támogatásra szoruló kiskorú gyerme-
kek érdekeit,  intézi ügyes-bajos dolgaikat

Segíti  őket legjobb tudásával,  megértéssel, türelemmel és 
ami ma már egyre ritkább: alázattal. Kedvesen, készségesen, 
ugyanakkor határozottan. Igazi közösségi ember, aki tiszteli  
kollégáit és akit kollégái is bizalmukkal tisztelnek meg. 

Szakmailag egyre biztosabbá vált, sokoldalúsága, hozzáér-
tése révén az igazgatás minden területén megállta a helyét.

Az anyakönyvi szakvizsga letétele után lassan-lassan minden-
napos lett az anyakönyvi eseményeken való közreműködése.

Megszámolni is sok lenne, hány fiatal pár mondta ki előtte 
az igent, hány alsónémedi család fotóalbumában mosolyog a 
fiatal házasok közt  nemzeti színű szalaggal a válán.

Az elmúlt évtizedek sok változást hoztak a közigazgatás-
ban, így az alsónémedi hivatalban is, de egy valami nem válto-
zott: Iduska mosolya és lelkiismeretes  munkája.

Köszönjük neki és kívánunk  munkájában, magánéletében 
még nagyon sok szép élményt, jó egészséget!

Dr. Percze Tünde jegyző
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy korlátozza a nemrégiben elkészült Templom 
tér díszburkolatára való ráhajtást.
ennek értelmében a Fő útról a Templom tér irányában 3,5 tonnát meghaladó járművel (kivétel a kommunális jármű), vala-
mint mezőgazdasági vontatóval tilos lesz a behajtás. A Magyari utca felől is tilos lesz a behajtás a térre a 3,5 tonnát meghala-
dó járműveknek és a mezőgazdasági vontatóknak.

Az új közlekedési rend 2011. november 1-jén lép hatályba!

Figyelem! Forgalmi rend változás!

Polgármesteri Hivatal

FIGYELEM, HATÁRIDŐK!!!
Minden hónap 15. napja a beszedett idegenforgalmi adó bevallásá-

nak és befizetésének határideje.

2011. szeptember 15. az iparűzési adóelőleg, építmény- és gépjár-

műadó II. féléves befizetésének határideje volt. 

2011. október 15. a felsőoktatási intézményben tanulók 2010/2011-

es tanév I. félévére vonatkozó támogatási kérelmének beadási határ-

ideje. Mivel ez szombatra esik, így a határidő: 2011. október 17. hétfő!

A segélykérelmeket a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

bírálja el, így felhívjuk minden érintett figyelmét arra, hogy a Bizottság 

idei évre tervezett utolsó ülése 2011. november 22-én lesz. A megfe-

lelő előkészítés érdekében csak azon kérelmeket tudja a Bizottság elbí-

rálni, amelyet legkésőbb 2011. november 18-ig (péntek) hiánytalanul 

eljuttatnak a Polgármesteri Hivatalba.
Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a Dunaharaszti 0120/22, 0121, 0122/1-10, 0197, 
0198, 0201/1, 0201-3-7, 0201/11-26, 0101/54-59 hrsz.-ú ingatlano-
kon tervezett kavics-, homok- és agyagbánya előzetes konzultációs 
eljárása tárgyában a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által megküldött véle-
mény az Önkormányzat Hirdetőtábláján kifüggesztésre került és 
ott hivatali időben megtekinthető vagy a település honlapjáról 
(www.alsonemedi.hu) letölthető.     Dr. Percze Tünde jegyző

A DAKÖV KFT. KÖZLEMÉNYE 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAKÖV KFT. a veze-
tékes vízrendszer hálózatmosatását 2011. október 24-28. között 
végzi. A mosatás következtében előfordulhat, hogy a víz zava-
rossá válik, de ülepítés után természetesen fogyasztható.  Szíves 
elnézésüket kérjük a kellemetlenségért!   DAKÖV KFT.
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Alsónémedin is megkezdődik a
házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés

Első szállítás: 2011.10.28. (péntek)
reggel 8 óra

Az Önkormányzat kezdeményezésére a Pannónia-z Kft. meg-
kezdi településünkön is a házhoz menő zsákos szelektív hulla-
dékgyűjtést. Így már nem lesz muszáj kivinni a gyűjtőkhöz a 
szelektív hulladékot! 
Átlátszó sárga zsákot kap a gyűjtéshez minden ingatlan, amely-
be vegyesen gyűjthetik a lentebb jelzett hulladékokat. Az első 
gyűjtéshez a zsákot mindenhová eljuttatja a Polgármesteri Hi-
vatal, majd a 2 heti rendszerséggel történő elszállításkor cserét 
kapnak a cégtől. A teherautóval elszállított zsákos hulladékot a 
cégnél szétválogatják anyag fajtánként és hasznosítják, tehát 
ezzel valóban megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés.

Ami vegyesen a zsákba kerülhet:
•   Műanyag PET palack: ásványvíz, üdítő, kóla, szörp stb… 

-ürítse ki és tapossa laposra!
•   Italos karton doboz (TETRA PAK): tejes-, gyümölcslés 

doboz.
•  Karton, újság és egyéb papírok.
•   Fém csomagolási hulladékok: italos, konzerves dobozok 

alufólia.
•   Egyéb tiszta műanyag flakon: sampon, mosogató- mosó- 

tisztítószeres, öblítős, tusfürdős.

•   Műanyag zsugor és sima fóliák, bevásárló szatyrok.

    
Nem kerülhet a zsákba:

Étel hulladék, üveg, folyadék, kerti hulladék,  
sitt, veszélyes anyagot tartalmazó flakon: hígító,  

festék, gyógyszer, motorolaj, vegyszer.

Ha a zsákban láthatóan nem oda illő  
hulladék van pl.: kommunális hulladék,  
étel stb. a zsákot nem szállíthatják el!!!

Ha kevés a zsák, hulladékot más átlátszó zsákban/edényben 
is ki lehet tenni, úgy hogy jól látható legyen mit tartalmaz a 
zsák vagy edény! Ahány zsákot megtöltenek, a cég munkatársai 
ugyanannyit dobnak be majd a postaládába elszállításkor.
A zsákokat, a zsákok begyűjtését, csomagolási hulladékok fel-
dolgozását, (válogatás, bálázás) a Pannónia-Z Kft. finanszírozza, 
melyre az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt.
Így csökken a hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyisége, 
hosszútávon csökkenthető – vagy a jelenlegi szinten tartható – 
a szemét szállítási díj a településen. A zsákokba kerülő hulladé-
koknak azon része is hasznosul, amik nem hasznosíthatók saját 
anyagukban, mert azokat a Pannónia-Z Kft leaprítja és póttüze-
lőanyagot állít elő belőle.
Részletesen megtekinthető a cég tevékenysége stb. a www.
pannonia-z.eu honlapon. 

Köszönjük, hogy szelektíven gyűjti hulladékát!

Polgármesteri Hivatal

Törzsvezetési gyakorlat

Az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban, szeptember 14-én 
került sor egy kitelepítés-befogadás tárgyú, parancsnoki és törzs-
vezetési gyakorlatra, amely tevékenység külön terv keretében 
kapcsolódott a párhuzamosan folyó MoL zRt. - Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság együttműködési gyakorlatához.

A település polgári védelmi parancsnoksága Vincze József 
polgármester úr, települési polgári védelmi parancsnok vezeté-
sével kezelte, és mindvégig kézben tartotta a kitalált beállításból 
kialakult helyzet történéseit. A gyakorlat előkészítése mellett a 
végrehajtásban is fontos szerep hárult Szabóné Bán Julianna ré-
szére. Ő, aki a mindennapokban a polgármester polgári védel-
mi referense is, koordinálta a törzs tagjainak munkáját. A gya-
korlat menetében jegyzőasszony, Dr. Percze Tünde hatékonyan 
segítette a polgármester tevékenységét. A gyakorlat alkalmat 
adott arra, hogy Alsónémedi Nagyközség polgári védelmi pa-
rancsnoki törzse rálásson a rá háruló fontosabb teendőkre, és 
javaslatok kerüljenek elő, amelyek alkalmazhatóságuk esetén 
hatékonyabbá tehetik a törzs, illetve a parancsnok munkáját.

A gyakorlat értékelésében Polgármester úr kiemelte a törzs, 
a polgári védelmi szervezet felkészülésének szükségességét, 
jelentőségét a balesetek, katasztrófa események elsődleges 
beavatkozásai tekintetében. Munkatársai felkészülését jónak 
értékelte. A település polgári védelmi törzsének foglalkozás, 
gyakorlat keretei között történő életszerű felkészítését tovább-
ra is a jövő fontos teendői között tervezi.

Mihályi Sándor irodavezető
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Tisztelt Alsónémedi Nők!
Idén ismételten szervezés alatt áll a Cervarix oltás (HPV, méhnyakrákot okozó vírus elleni oltás) kedvezményes elérhetősége. 
Az eddigi tárgyalásoknak megfelelően már most bizonyos gyógyszertárakban elérhető az oltás 15.900,- Ft-os áron, 29.000,- Ft 
helyett. Az oltássorozat 3 oltásból áll, 0.,1., illetve 6. hónapban. ehhez háziorvos által kitöltött vény szükséges. Az első oltást 
2011. november 10-ig, a másodikat 2011. december 30-ig lehet kedvezményesen megvásárolni. A harmadik oltás jövőre lesz 
elérhető, szintén kedvezményes áron. 
Az oltási kampányban részt vevő gyógyszertárak: a Gyöngy-patikák (Dabason a gyóni, illetve a központi, Soroksáron a Szak-
rendelőben lévő). Folyamatban van az alsónémedi, illetve az ócsai gyógyszertárak bevonása is. 
Legfontosabb talán a serdülő lányok beoltása lenne, így az Alsónémedi Önkormányzatnál tervben van a 14-18 éves lányok 
számára további kedvezmények megbeszélése, ami a 2011. október 18-i ülésen lesz tárgyalva. 
További kérdések, felvetések esetén háziorvosaik rendelkezésükre állnak.

Tisztelettel:  dr. Szlivka Gabriella

Alsónémedi közigazgatási határán belül a kötelező kéményseprő-ipari  
közszolgáltatás 2011. július 01-től 2011. október 29-ig tart.

A dolgozók névre szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.
A Magyar Kémény Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.)  

ócsai Kirendeltségének elérhetősége:
2364 Ócsa, Nefelejcs u. 2/a. 06-29-3  78-001

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS

ezúton tájékoztatjuk Alsónémedi Nagyközség lakosságát, hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközök – 
településszerkezeti terv, szabályozási tervek, helyi építési szabályzat – felülvizsgálati eljárása folyamatban van.
 
Kérjük, hogy akinek a felülvizsgálatot érintő elképzelése, igénye van, azt legkésőbb 2011. október 28-ig írásban 
nyújtsa be a Polgármesteri Hivatalba.
A késve beérkező igények tárgyalása jelen eljárásban nem áll módunkban, azokat egy esetleges későbbi – reményeink 
szerint néhány év múlva várható – módosítás során vehetjük figyelembe.

 Polgármesteri Hivatal

FELHíVÁS

Kirándulók, Színházlátogatók figyelem!

Az operabérlettel rendelkezőknek jelzem, hogy az első előadás október 15-én lesz. 
Címe: Puccini: Tosca

Október 22-én szombaton egész napos kirándulásra hívok felnőtteket és gyerekeket Dunaújvárosba. Délelőtt a 
város nevezetességeit nézzük meg, délután pedig az új élményfürdőben töltünk néhány kellemes órát.

November 4-5-6-án Szlovéniába hívom a kirándulást kedvelőket. elhelyezés szállodai szobában, utazás kényel-
mes autóbusszal. A programok között szerepel: Skpfja Loka, Ljubljana, Postojna, Predjama, Piran, Bled megtekinté-
se. Utazzunk együtt, csodáljuk közösen a festői tájakat.

október táján még lehet, hogy sokan nem gondolnak a karácsonyra, pedig nagyon gyorsan érkezik december 
hava. Az idei évben is tervezünk utazást a híres bécsi karácsonyi vásárra Ausztriába. A programok közt szerepel 
a Schönbrunni kastély megtekintése, délután szabadprogram az adventi forgatagban, valamint Bécs ünnepi láz-
ban égő bevásárló utcáin. Időpont: december 10. (szombat). Indulás reggel, érkezés este 10 óra táján.

A felkínált szabadidős lehetőségekre várom szeretettel a jelentkezőket! 
Telefon: 29/337-861 vagy 30/357-1441

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet



2011. október 13

KÖzoKTATÁSI INTÉzMÉNyeK

Tisztelt Szülők! Kedves Olvasók!

Ha újjászületésről beszélünk, jellemzően a tavasz jut eszünk-
be, pedig ha jobban belegondolunk, szeptember is az újrakez-
dés hónapja.
A nyári szabadságokat követően minden visszatér a megszo-
kott kerékvágásba.
A legnagyobb szabadság, a vakáció után a diákok is visszatér-
nek az iskola falai közé, megkezdődik a komoly munka.
A tanév 183 tanítási napja értékes és kitartó munkát kíván a 
pedagógusoktól, a szülőktől és természetesen intézményünk 
416 diákjától.
Az új tanévet a személyi és tárgyi feltételek maximális biztosí-
tásával kezdtük meg.
Tantestületünkben személyi változás nem történt.

„Újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy csapat!”- vidá-
man énekelték szeptember 1-jén  a tanévkezdő műsort adó  
4. évfolyam tanulói.

Iskolánk nevelőtestülete tanévnyitó értekezletén a 2011/2012-
es tanévet 
„Rákóczi Emlékévnek” nyilvánította, a szatmári béke 300. 
évfordulójának emlékére.

„Istennel a Hazáért és a Szabadságért”
„Cum Deo pro Patria et Libertate”

„A múlt olyan gyökér, jelen, jövő belőle él!”
Tanórán kívüli programjainkat az 1703 –tól 1711-ig tartó Rá-
kóczi szabadságharc bejezéséhez, a szatmári békekötés 300 
éves évfordulójához és az ÖKÖ Iskola program folytatásához 
kapcsoljuk.
Ráckóczi Ferenc vezérlő fejedelem, kiváló történelmi szemé-
lyiség, aki
 1703-tól 1711-ig tartó szabadságharcot a Habsburg Monarchia 
ellen vezetette és elérte, hogy a harcok a két fél közös megegye-
zésével, békekötéssel végződjön. Katonáink a majtényi síkról 

emelt fővel, fegyvereik megtartásával távozhattak. európa hírű, 
elismert uralkodó, politikus, hadvezér, aki képes volt a több 
nemzetiségű országot és nemzetté kovácsolni a szabadság, 
függetlenség kivívása érdekében. eszméihez mindig hű maradt 
a kiváló szervező és alkotó történelmi személyiség.
Példaként állítjuk tanulóink elé, hiszen a nehéz történelmi 
helyzetben képes volt a zászlajára tűzött nemes eszmékért 
küzdeni, tenni nem csak a saját, hanem a haza boldogulásáért, 
felemelkedéséért is. A szabadságba vetett hite, a nemzet iránti 
hűsége töretlen maradt.

Diane Loomars gondolatait ajánlom  
a kedves szülők figyelmébe!

„Ha elölről kezdeném a gyermeknevelést
fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet.

Példálózás helyett példát mutatnék.
Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék.

Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék.
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot,

kirándulnék, sárkányt eregetnék,
réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.

A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék.
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel,  

hanem a lelkét erősíteném.
Előbb önbizalmát építeném, azután a házamat.

Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről
És többet a szeretet hatalmáról”

Az új tanév kezdetén a település minden diákjának sikerek-
ben, eredményekben gazdag új tanévet kívánok:

     Mayer Istvánné
igazgató
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Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Programnaptár

Október - November hó   –   Állandó programjaink – Opál ház

Időpont Esemény
Hétfő
13-19.
15-16.
16-18.
17-19.

zongora
színjáték felsősöknek

modern tánc
nyugdíjas klub

Kedd
15-17.

16.30-19.
18-19.

citera
KRESZ-oktatás

női torna
Szerda
9-12.

13-19.
15-20.
16-18.

zenebölcsi
zongora

gitár
modern tánc

Csütörtök
16.30-19

18-19
KRESZ-oktatás

női torna

Időpont Esemény
Péntek
14-15
13-19
18-19

színjáték alsósoknak
zongora
Rumba

Szombat
9-12 zenebölcsi

Időpont Esemény
október 23.  

vasárnap
18 óra

Községi ünnepség  
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére

november 5.
szombat

22 óra
NIC Őszi Bál

Időszakos programok

Rendkívül nagy örömmel tudatom mindenkivel, hogy óvodánk 
ismét bővült és szülői segítséggel, a Pillangó csoportban elké-
szült egy galéria.
Az óvodás gyermekek életkori sajátossága, hogy nagyon sze-
retnek elbújni, kis kuckókba behúzódni barátjukkal, néhány 
társukkal, vagy egyedül.
ezért örültünk kiemelten annak, hogy ezt a lehetőséget meg-
kaptunk Szlovicsák Tibor és családjának segítségével, nagylelkű 

adományuk és munkájuknak felajánlásával megvalósulhatott a 
második galériánk. 
Az elsőt is szülői közreműködésből tudtuk elkészíttetni a Delfin 
csoportba.
A faanyagot az óvodai költségvetésből finanszíroztuk 
232.500.-Ft-ot.
A galéria összértéke: 470.000.-Ft. ezt onnan tudjuk, hogy áraján-
latokat kértünk galériát gyártó cégektől.

Ezúton is szívből köszönöm a nevelőtestület, az alkalmazot-
ti közösség, a szülők, és a gyermekek nevében a Szlovicsák 
Tibor nagylelkűségét.

Külön köszönöm Borbélyné Kovács Andrea óvónéni szervező 
munkáját, aki az árajánlatokat bekérte, és szabadidejében utá-
najárt, hogy minél gazdaságosabban, és szebben megvalósul-
hasson az építmény.
Nagy öröm volt nekünk felnőtteknek is látni a gyermekek örö-
mét, amikor birtokba vették a játékot, rendezkedtek benne, és 
felfedezték az utolsó csavarig a galériát, legkedvesebb játékukat.

Mikusné Végh Magdolna
óvodavezető

Az óvodánkban szülői segítséggel készült galéria
„Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak,  

hazájának s ezáltal az egész emberiségnek.”
        /Széchenyi/
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Felejthetetlen napok Nagyajtán

Idén nyáron, július 13-18. között 6 év után végre is-
mét ellátogattunk testvérfalunkba, a Kovászna megyei 
Nagyajtára. Az egy hét alatt 50-nél többen töltöttünk 
hosszabb-rövidebb időt a festői környezetben lévő tele-
pülésen. 

Kedves meghívásnak tettünk eleget. A település fenn-
állásának 800 éves évfordulója tiszteletére rendezett 
ünnepségsorozaton vettünk részt. Több jeles évforduló 
késztette a résztvevőket főhajtásra. Így a falu szülötte, 
Kriza János, a híres népmesegyűjtő, a Vadrózsák nép-
költészeti gyűjtemény megalkotója születésének 200. 
évfordulója, Bihari József, kétszeres Kossuth-díjas színész 
születésének 110. évfordulója, Nyiredi Géza, kémikus, pe-
dagógus, a gyógyszerészképzés kiemelkedő személyisé-
ge születésének 150. évfordulója, a Gazdag Miklós Polgári 
Daloskör 130 évvel korábbi megalapítása, hogy csak a 
legfontosabbakat említsem.

Reggel 6 órakor indultunk Némediről. Örvendetes volt 
látni új arcokat a buszon, olyanokét, akik először vágtak neki a 
mintegy 750 km-es útnak. olyanokét, akik most kapcsolódtak be 
a testvérfalu-kapcsolat erősítésébe, ápolásába.

 A határon átérve megálltunk Nagyváradon, s a Bazilikában 
megnéztük Szent László ereklyetartóját és a templom kincstá-
rát, végigsétáltunk a Kanonoksoron, majd folytattuk utunkat. A 
Királyhágón lélegzetelállító látványban volt részünk! Gyönyör-
ködtünk az égbe törő hegyvonulatokban, a nyár üde színeiben. 
Innen kezdődik erdély.

Hamarosan Kolozsvárra értünk, ahol rövid szabadidőnkben 
megcsodáltuk Fadrusz János híres Mátyás-lovasszobrát, sétál-
tunk a főtéren, és a Házsongárdi temetőben, majd tovább indul-
tunk. Kalotaszeg fővárosában, Bánfihunyadon, a híres fatemp-
lomban a református lelkész kalauzolt bennünket. Késő délután 
lett, mire Segesvárra értünk. Nem hagyhattuk ki a nemrégiben 
felújított várnegyed látványosságait sem, fél órát sétáltunk, néze-
lődtünk, s emlékeztünk Petőfire, a szabadságharcra, eleinkre. 

Vendéglátóinkhoz késő este érkeztünk. A Kultúrházban a pol-
gármester, Bihari edömér és az iskola nyugalmazott igazgatója, 
Barabás Mihály köszöntött bennünket. A régi ismerősök megha-
tottan ölelkeztek össze, majd megismerkedtek a vendéglátók a 
vendégekkel. 

Csütörtökön délelőtt vidám felvonulásra ébredtünk. A ven-
dégszereplésre érkezett népviseleti ruhába öltözött néptánc-
csoportok énekelve vonultak végig a falu főutcáján, majd a 
Kultúrházban mutatták be táncaikat. Mi, némediek csak bele-
kukkantottunk a műsorba, hiszen fél 2-kor csapatunk Brassóba 
indult. Vezetőink végigkalauzoltak a Belvároson, voltunk a híres 
Fekete templomban, szűk sikátorokban sétáltunk. ezután fel-
mentünk a Cenk-hegyre.

Másnap Kriza-nap volt, vetélkedővel, előadásokkal, könyvbe-
mutatóval, koszorúzással. Mi is felléptünk, egy irodalmi összeál-
lítással. este díszvacsorára voltunk hivatalosak, mi vendégek és 
vendéglátóink. ekkor adta át Vince József polgármester úr falunk 
ajándékát, és vette át Nagyajta polgármesterétől az ünnephez 
kapcsolódó tárgyakat rejtő ajándékkosarat. 

Megnéztük Kisbaconban Benedek elek, a híres mese-
gyűjtő szülőházát, megkoszorúztuk az író szobrát. Jártunk 
Csomakőrösön, Kőrösi Csoma Sándor szülőhelyén, Vargyason, 

a híres fafaragóknál, zágonban Mikes Kelemen szülőhelyén, 
koszorút helyeztünk el Baktay ervin kopjafájánál. A szombat 
délutánt  a csodálatos környezetben lévő Szent Anna-tónál 
töltöttük, ahol a bátrabbak fürödtek is a frissítő hideg vízben. 
A nap folyamán a némediek közül néhányan Ajtán a meghí-
vott énekkarok bemutatkozását hallgatták végig. 

Vasárnap vendéglátóinkkal a település ünnepein vettünk 
részt. Az ökumenikus istentisztelet keretében a Vártemplomban 
felszentelték a 300 éves kőszószéket, majd a három felekezet ve-
zetői megáldották az erre az alaklomra elkészült székelykapukat, 
a falu vezetői megkoszorúzták a II. világháborúban meggyilkolt 
csendőrök síremlékeit. Délután a központi téren népművészeti 
kirakodóvásár volt. A gyermekek népi játékokkal ismerkedtek. A 
napot a Transylmánia együttes koncertje zárta. 

Szomorúan mentünk „haza”, hogy másnap reggel haza in-
dulhassunk. Könnyes szemmel integettünk a buszról vendéglá-
tóinknak. Többen ígértük, s úgy is gondoltuk, hogy hamarosan 
találkozunk.

Kigördült a busz, elindultunk. Sok kilométert hagytunk ma-
gunk mögött, mire Nagyszebenbe értünk. A város központjában, 
a szépen felújított, nyüzsgő óvárosban megpihentünk. Akik ed-
dig nem tudtak ajándékot vásárolni, most pótolhatták. Akik csak 
pihenni, nézelődni szerettek volna, megtehették. Verőfényes 
napsütésben indultunk tovább. Terveink szerint a híres Déva vá-
ránál szándékoztunk megállni. Már messziről látszott, hogy a vár-
hegy lábától sikló visz a magasba. A csoportból sokan beálltunk 
a sorba, hogy közelről nézhessük meg azt a várat, amelynek falait 
a ballada szerint csak Kelemenné hamvaival tudták megállítani. 
A hegy tetejéről festői látvány tárult a szemünk elé. Kicsit pihen-
tünk, majd buszra ültünk, és Aradig meg se álltunk. Megtaláltuk 
a 13 aradi vértanú emlékművét. egy zsoltár felolvasásával és a 
Szózat eléneklésével emlékeztünk eleinkre, majd elhelyeztük az 
emlékezés koszorúját az emlékmű talapzatán. 

„Nagyon szép és tartalmas volt!! Örülök, hogy ott lehettem!” 
– írta üzenetében egyik ismerősöm, de az ott lévők közül bár-
melyikünk ugyanezt mondta, mondhatta! Csodálatos napokat 
töltöttünk Nagyajtán! Feltöltekezve, élményekben, tudásban 
gazdagodva érkeztünk haza. Köszönjük vendéglátóinknak!

       
 Surányi Mária tanárnő
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„Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatni szeretném Önt arról a sikerről, melyet Alsónémedi nagyközség egy ifjú polgára, Lovas Judit ért el Göteborgban, a 
Szervátültetettek XVIII. Világjátékán. 
Judit, aki súlyos betegen, másfél éves korában kapott májat és ezzel egy új lehetőséget az élethez, a Világjátékon töltötte be 18. 
életévét, így már a felnőttek között versenyzett, s helyt állt: 3 bronzéremmel és 1 ezüstéremmel tért haza
Büszkék vagyunk Juditra és szeretnénk, ha Alsónémedi lakossága is megismerné teljesítményét, és büszkék lennének Reá. Reméljük, 
folytatja sikeres sportéletét és jövőre, a Zágrábban megrendezésre kerülő Európa Játékról is hasonló szép eredménnyel tér haza.
Köszönjük az Önkormányzat, a képviselői testület támogatását, amit két évvel ezelőtt nyújtottak Judit ausztráliai Világjátékon 
való részvételére, és amit nem vett akkor igénybe, mert végül nem vállalkozott a hosszú útra. Ezt a 200.000 Ft-ot most használtuk 
fel, a göteborgi kiutazására.
Gratulálunk Alsónémedi nagyközség vezetésének és közösségének, akik az őszi Jótékonysági bálon való részvételükkel évről évre 
aktívan támogatják a szervátültetett gyerekek rehabilitációját.

Budapest, 2011. július 15.
Köszönettel és üdvözlettel:

         Szalamanov Georginé
            kuratóriumi elnök”

Tájékoztatásul az alapítvány elérhetőségei:
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 1138 Budapest, Váci út 184. Tel: 1/236-0833, Fax: 1/239-0128  
www.transalap.hu, Szervátültetésről www.szervatultetes.hu
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Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért levele 
Vincze József polgármester úrhoz

Göteborgi élmények

Mivel az elmúlt két évben különböző okok miatt nem vehet-
tem részt külföldi versenyeken, idén nagy izgalommal vártam a 
Szervátültettek  XVIII. Világjátékát, amelyet Svédországban ren-
deztek meg.

A versenyre június közepén került sor, de már néhány nappal 
előtte elutaztunk Göteborgba. Nagyon örültünk, hogy újra együtt 
lehetett a régi, megszokott társaság, s titkon bíztunk benne, hogy 
az előző évekhez méltóan, jól fogunk szerepelni.  A vendéglátó-
ink mindent megtettek a kényelmünk érdekében, így nyugodt és 
szép környezetben  vártuk a versenyszámokat.  Különböző sport-
ágakban  mérhettük össze tudásunkat a külföldi  sorstársainkkal, 
és bizony a magyarok mindenhol megállták a helyüket és szép 
sikereket értünk el!  Én 50 m-es mell-,  50 m-es gyors-,  100 m-es 
mell- és 200 m-es gyorsúszásnál álltam a rajtkőre.  ezekben a szá-
mokban 3 bronz és egy ezüst érmet  sikerült megszereznem.  en-
nél szebb ajándékot nem is kaphattam volna, ugyanis  a verseny 
hetében töltöttem be a 18. születésnapomat. 

Ezúton is szeretném megköszönni az Alsónémedi Önkor-
mányzatnak és a Képviselőtestületnek, hogy anyagi támogatá-
sukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen  szép élményekben része-
sülhettem. Minden erőmmel azon voltam, vagyok és a jövőben is 
azon leszek, hogy hasonló eredményeket érjek el és minél több 
érmet gyűjthessek be a versenyeken. Bízom benne, hogy az elért 
sportteljesítményeimmel erőt és további kitartást adhatok azok-
nak, akik szűkebb vagy tágabb környezetemben valamilyen be-
tegséggel küzdenek és néha elkeseredettnek, elveszettnek érzik 
magukat!

„Amíg lélegzel, addig harcolni is tudsz! Csak akkor győznek 
le, ha hagyod!”          (Tekken c. film)

      Lovas Judit

„Hinned kell magadban, abban, hogy elérsz valamit, 
akármennyi ideig tart is.”                 (Freddie Mercury)
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Kosárlabda hírek Alsónémedin

Idén is megszervezzük hagyományos bálunkat, 
melynek bevételével a Transzplantációs Alapítványt támogatjuk. 

Időpont: november 26.                       Helye: Betyár Étterem
Belépők ára: 4000 ft/fő 

Várjuk minden kedves régi vendégünk és az új érdeklődők  jelentkezését!

Tánc               Tombola               Vigalom               Jókedv               Vacsora

Lovas László: 06/20-9742974

2010 október közepén kezdődött el az általános iskolások köré-
ben a kosárlabda bevezetése.
Az új sportág felfedezése sok gyereket vonzott a délutáni foglal-
kozásokra. Alsós és felsős osztályosokra bontva, két időbeosz-
tásban kezdtük meg az alapozó technikák gyakorlását. A nagy 
életkori különbségek és létszám miatt, több csoportban dolgo-
zunk egy edzésen belül. Jellemzően nagy lelkesedéssel kezd-
tek el erre a foglalkozásra járni a gyerekek. 2010 es év végéig, 
minden érdeklődő kipróbálhatta a játékot és saját ügyességét. 
A márciusi sportnapra már stabil létszámmal számolhattunk, 
alsósoknál 12 fő, felsősöknél 10 fő. Az első családi sportnapon 
2011.március 5.-én, már egy bemutató mérkőzést is játszhat-
tunk és dobóversenyt is rendeztünk a szülők nagy örömére.
Tavasszal kapott új lendületet a sportág, amikor edzőmeccse-
ket szerveztünk. Az alsósok, Dunaharasztin Nagy Csilla edző 
vezetésével készülő, haraszti Kenguru csapattal játszhattak. Két 
csapatunk 1 és 2. osztály és 4. osztály külön mérkőzés kereté-
ben becsületesen helyt állt. A felsős fiúkkal pedig, a szigetszent-
miklósi Batthyányi Diák Sport Kör csapatával mérkőztünk meg, 
majd néhány héttel később náluk játszhattuk a visszavágót. eb-
ben az esetben is az volt a cél, hogy az első verseny helyzetet 
éljük és tapasztaljuk meg. A gyerekek saját magukon érezhették 
a küzdelmes helyzeteket, az erőnlét fontosságát, a technikai fej-
lődési lehetőségeit. Szerencsére nagyon inspirálta őket a meccs 
és a hangulat, ami ezt körülvette, nem beszélve arról, hogy sok 
szülő el tudott jönni a meccsekre és végig izgulta gyermekével 
együtt.
Még mindig és folyamatosan várjuk azokat a jelentkezőket, akik 
szeretnék elsajátítani a kosárlabda alapelemeit, természetesen 
nemcsak Alsónémediről. A sport sajátosságából és sokszínű-
ségéből adódik, ezt néhány edzés alatt nem lehet elérni. Pár 
hónap gyakorlás után kezdődik el egy technikai fejlődés, ami a 
szabályok megismerésével teljesedik ki, és válik egyre élvezete-
sebbé a gyakorló számára.
A „Basketball”egy kitartást igénylő küzdősport, amiben a csapat-
tal való együttműködés is fontos. Közösséget és összetartozást 
fejleszt, megtanít alkalmazkodni és felelősséget vállalni a saját 
feladatokért. Folyamatos és hosszantartó munkát igényel, de lát-
ványos és élvezetes játékélményt ad kicsiknek, nagyoknak.
Az edzéseket heti kétszer két órában az iskola tornacsarnoká-
ban tartjuk, faliújságon kihelyezett időpont szerint.

Utóirat
2011 szeptemberétől felnőtt helyi lakosok szervezte Hobbi Ko-
sárlabda csapathoz is lehet csatlakozni. edzés szerdán az őszi 
időszakban este 8 órától 9 óráig.
Várunk minden érdeklődő kosarast nagy szeretettel!
       
  Galambos Ágnes edző

2011-09-20
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Pest Megyei Sala, magyar módi sokadalom , 2011.Július 9-10-
én Üllőn voltunk 
Szombaton reggel elvittük az Alsónémedi Jurtát a helyszíni 
Jurta táborba  Palánszky Tamás, Marci ,Tóth Laci, Supliczék  köz-
reműködésével. Minden jurta állítás egy külön élmény és jó 
gyakorlat,büszkék lehetünk arra, hogy Némedinek ilyen kézzel 
fogható hagyománya is van. Hatalmas kirakodó vásár és színvo-
nalas műsorok is következtek. Igazi forró nyári idő és hangulat is 
volt. Később a Nyenyestyán család  és Varga Feri is csatlakozott 
hozzánk. Kora délutáni rekkenő időben következettek a hagyo-
mány őrzők történelmi élőképei.  A rómaiaktól egészen a 48-as 
szabadság harcig  minden történelmi korból voltak  korhű ruhá-
ban csatajelenetek.
A NyWyG két helyen is részt vett: A római korban mi voltunk a 
Hun sereg egy része , és tompa végű nyilakkal lőttük a római 
pajzsfalat, majd a közelharcokban is részt vettünk. Később a Ta-

tárokkal küzdő magyar sereget erősítettük, itt is volt íjászat és 
kardozás is. A bemutatónak főüzenete az volt: A ránk támadó 
népek jó része már megsemmisült a történelembe és Istennek hála 
mi még itt vagyunk! 

Szt. István napi ünnepség 2011. Augusztus. 20., Alsónémedi 
Szent István tér
Az egyesületünk aktív működése óta mindig az egyik legfon-
tosabb ünnepnek tekintette államalapítónk ünnepét, hiszen 
történelmi korban ez áll legközelebb dicső íjász eleink korához!
Most is örömmel vállaltuk a felkérést , hogy részt vegyünk a 
programokba. Bodó Anna vezényletével a Galagonya kör és 
az asszonyok igen derekasan kitettek magukért, a napközbeni 
foglalkozások és játékok mellet nagyon finom vacsorát is készí-
tettek!! Az íjászokra több irányú feladat várt, Jurta építés, íjász-
bemutató, zászlós- kaftános díszőrség. Most először építette 

NŐI KÉZILABDA SORSOLÁS 2011. ősz
Mérkőző csapatok Felnőtt mérkőzés dátuma

Hazai mérkőzések helyszíne, a pálya:
Hazai csapat Vendégcsapat Év, hónap, nap óra

Alsónémedi SE Mogyoródi KSK 9/4/11 Sunday 18:00 2351 Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskola, 
Sportcsarnok, Iskola utca 1.               Eredmény: 19:19

Verőce SE Alsónémedi SE 9/10/11 Saturday 17:00 2621 Verőce, Sportpálya, Árpád út 7. 
                                                                 Eredmény: 24:25

Alsónémedi SE Százhalombatta 9/18/11 Sunday 18:00 2351 Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskola, 
Sportcsarnok, Iskola utca 1.               Eredmény: 23:14

 Salgótarján Alsónémedi SE 9/25/11 Sunday 11:00 3100 Salgótarján, Városi Sportcsarnok, Kassai sor 84.
                                                               Eredmény: 16:24

Alsónémedi SE Gödöllői KSC 10/2/11 Sunday 18:00 2351 Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskola, 
Sportcsarnok, Iskola utca 1.

Kóka KSK Alsónémedi SE 10/9/11 Sunday 11:00 2243 Kóka, Városi Sportcsarnok,  
Dózsa György utca 1.

Alsónémedi SE Kistarcsai KE 10/16/11 Sunday 18:00 2351 Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskola, 
Sportcsarnok, Iskola utca 1.

Alsónémedi SE Zsámbék SE 10/23/11 Sunday 18:00 2351 Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskola, 
Sportcsarnok, Iskola utca 1.

Inárcs- Örkény 
KC II. Alsónémedi SE 10/30/11 vasárnap 15:00 2377 Örkény, Huszka Hermina Általános Iskola 

Sportcsarnoka, Bartók Béla út 50.

Mogyoródi KSK Alsónémedi SE 11/6/11 Sunday 17:00 2146 Mogyoród, Szent László Általános Iskola  
Sportcsarnoka, Iskola utca

Alsónémedi SE Verőce SE 11/13/11 Sunday 18:00 2351 Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskola, 
Sportcsarnok, Iskola utca 1.

Százhalombatta Alsónémedi SE 11/19/11 Saturday 10:00 2440 Százhalombatta, Városi Sportcsarnok,  
Vasút utca 41.

Alsónémedi SE  Salgótarján 11/27/11 Sunday 18:00 2351 Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskola, 
Sportcsarnok, Iskola utca 1.

A NYWYG

Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2011  év nyarán s kora őszén Alsónémedin



2011. október20

SPoRT

fel a NyWyG egyedül jurtát s a csapat összefogásával ez is jól 
sikerült. 
A bemutatóra is összeverődött a nyári szünetekben ritkábban 
látott gyerekseregünk és méltó módon ünnepelhettünk együtt! 
Külön köszönöm a résztvevőknek : Bodó, Győri, Nagy, Vlacsek 
család tagjainak és a fiataloknak  akik név szerint: etll Dominik,  
Józan Levente, Némedi Dávid és Márk, Tóth Milán, Győri Tamás 
és Tímea, Suplicz Áron és Gergely  voltak.   

XX. Vándorzászló íjászverseny 2011. szeptember 3. Hetény-
egyháza. Huszadik alkalommal gyűltek  össze az íjászok, hogy 
egyéni és csapat versenyben is küzdjenek és ez 
által elnyerjék a Vándorzászlót, és ezzel a követ-
kező megmérettetés rendezésének jogát. ezút-
tal szervező a Nyílröptetők Társasága, a helyszín 
Hetényegyháza, Kalmár-tó. A szabály egyszerű, 
a csapatok egyéniben legjobb eredményt el-
érő 5 versenyzője indul a csapatversenyben 
ahol 10, 20, 30, 40 és 50 méterről kell lőni 1, 2, 
3, 4, 5 vesszővel… Végül egy 5 fős csapatot ki 
tudtunk állítani, figyelve arra, mindenki felnőtt 
távról és tradival vagy tradi longbow-val lőjön. 
Megküzdöttünk számos fenevaddal: álló és 
futó medvével, orrszarvúval, sovány farkassal, 
sasokkal, és római katonákkal is. Az egyéni 
verseny végeztével jött a várva várt ebéd, Is-
mertük képességeinket és a többiek tudását , 
azt reméltünk, hogy első ilyen versenyünkön a 
mezőny közepén sikerül célba érni.  elérkezett 
a csapatverseny, itt lehetett igazán sok pontot 
szerezni. Az eredményhirdetés következett. 

egyéni eredményeket sejtettük, de igazán a csapatra voltunk 
kíváncsiak. Összesen 10 csapat vett részt  a küzdelemben,s visz-
szafelé olvasták a helyezéseket . 10., 9., 8.,  feszülten figyeltünk, 
úgy hatodik helyezésre becsültük magunkat, de már felolvas-
ták a 6.-at , sőt az 5.-et is!! Lehet, hogy 4.-ek lettünk – hát az óri-
ási lesz!  de NeM – Harmadikként hívtak ki bennünket!! Rend-
kívüli és nagyszerű érzés volt, hogy első csapatversenyünkön 
már a dobogón állhattunk!:)) eredményeink: Prém Dominik 
VR 3.hely, Prém Gábor LB. 3. hely Győri Tamás gyerek távlövés 
1.hely, Suplicz Áron Ifi tradi 2. hely, Katona János tradi- csapat 
3.hely, Suplicz zsolt LB 1. hely 

I. Hagyományőrző Búcsú 2011. szeptember 18. Alsónémedi.  
Örömmel vettünk részt az egész NyWyG csapattal az első Al-
sónémedi hagyományőrző búcsún. Már reggel korán ott volt 
csapatunk egy része és Győri Józsi segítségével fel is építettük 
táborunkat. elkészültek plakátjaink, sátrunk is állt, a biztonsá-
gi szalagokat  is kifeszítettük felkészülve a látogatók tömege-
ire. Délután megérkezett csapatunk és jöttek az érdeklődők.  
Az íjászat ingyenes volt, de mindenkivel  el kellett olvastatnunk a 
biztonsági szabályokat , amelyet egy jegy átadással igazoltunk.  
A három célon felváltva folyt az íjas oroszlán és róka vadászat.  
A legkisebbektől az idősekig mindenki kipróbálhatta milyen 
örömet is jelent saját erőnk és ügyességünk által a vesszőt célba 
jutatni.  A jegyek alapján több százan éltek is ezzel a lehetőség-
gel!  Mindenki kivette részét a munkából  mégis a  legkitartóbb 
íjászoktatók: - Győri József, Urda Szilvi és Bence, Regula Géza, 
Suplicz Áron és Gergely , Némedi Márk külön is említést érde-
lemnek.  A kifüggesztett plakátokon hívogattuk az érdeklődő 
fiatalokat, bemutatva egyesületünk életét és közös örömeinket, 
sikereinket! Bízunk benne, hogy többen megérezték az íjászat 
jó ízét és csatlakoznak hozzánk!  Hajrá NyWyG!

edzések a Schuller Csarnokban
Péntek 18 órától , Vasárnap 17 órától 

Gyertek Bártan!
Üdvözlettel:  Suplicz Zsolt A NYWYG elnöke 70-43-64-194 www.nywyg.shp.hu 
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„Elhull a virág, eliramlik az élet...”
Alsónémedi magyar népélete régi fotográfiák,

családi emlékek tükrében 1880-1945.

Kedves Alsónémediek!
 

A közel 800 éves magyar irodalom egyik legszebb sorát választottuk kötetünk főcímének, kifejezve ezzel az Alföld szívében fekvő 
szülőfalunk, Alsónémedi iránt érzett szeretetünket, leróva tiszteletünket a múló idő homályába vesző elődeink emléke előtt.

ALSÓNÉMEDI KÉPESKÖNYVE egy közel 300 oldalas, kb. 400 archív családi fényképből álló gyűjtemény, mely emléket állít Alsó-
némedi Nagyközség (az Árpád-korban Nywyg) egykori lakóinak: szép-, ük-, déd- és nagyszüleinknek.

A magyar nép nemes jellemvonásai közé tartozik, hogy felnéz történelmi nagyjaira, büszke rég elhalt hőseire, őseire. Azokra, akik  
megtartották ezt a települést a történelem vérzivataros századaiban, megművelték, felvirágoztatták határát a béke törékeny óráiban.

A Képeskönyv törzsanyagát a Faluház fényképgyűjteménye adja, kiegészülve a családi albumokból rendelkezésünkre bocsátott cso-
dálatos felvételekkel, melyekért ez úton mondunk köszönetet. Fotográfiáink az emberélet fordulóit követik nyomon a bölcsőtől az 
elmúlásig az 1880-as évektől kezdődően a II. világháború végéig.
Fő válogatási szempontunk az volt, hogy Alsónémedi mai népe a képekben megtalálja gyökereit, minél szélesebb panorámát kapjon 
a régi világ sokszínű hétköznapjairól, veretes ünnepnapjairól, egyházi életéről, családokról, a katonaéletről, bálokról, mulatságokról, 
egyesületekről stb. erősítve ezzel a szülőföldhöz való kötődését, szélesebb vonatkozásban pedig magyar nemzeti öntudatát. 
 
Alsónémedi Képeskönyvét 500 példányban adjuk ki, a kiadás költségeinek megteremtéséhez várjuk szponzorok és előfizetők jelent-
kezését. 
Mindazok, akik akár előfizetéssel, akár szponzori felajánlással segítik a kötet megjelenését számozott, nevükkel ellátott példányt kapnak.

A szponzori felajánlásokat a következő bankszámlaszámra kérjük befizetni: 
Alsónémedi Községért Közalapítvány: 64400068-10600773-000000000; 
megjegyzés rovatba: Alsónémedi Képeskönyv
Előfizetés átvételi elismervény ellenében Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 2351. Alsónémedi, Dózsa György tér 2. 
T: 29/337-198

A kötet tervezett vásárlói ára: 4850 Ft
Előfizetőknek: 4300 Ft
Előfizetési díj: 2000 Ft, átvételkor: a fennmaradó 2300 Ft.
A könyv megjelenésének fő támogatója Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, Alsónémedi Községért Közalapítvány, Halászy Ká-
roly Művelődési Ház és Könyvtár.

Kérjük, támogassa Ön is Alsónémedi Képeskönyvének megjelenését!
       A Szerkesztők
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