
Alsónémedi
Hírmondó 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselő-  
testületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

XX
II.

 é
vf

ol
ya

m
20

12
. o

kt
ób

er

BÚCSÚ 2
01

2



2012. október2

Önkormányzati hírek

Tartalom

alsónémedi nagyközség Önkormányzatának és képviselő-testületének 
ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. iSSn: 2063-0972

Felelős szerkesztő: Vincze József polgármester.  
Szerkesztőbizottság elnöke: Józan krisztián.

A szerkesztőbizottság tagjai: Bálint istván János, Győrvári istván Lászlóné, 
Szabó Éva, Lakatosné nagyszegi mariann, Jobbágy ilona.

Elérhetőség, hirdetésfelvétel: alsónémedi nagyközség Önkormányzatának  
Polgármesteri hivatala, 2351. alsónémedi, Fő út 58.  

Győrvári istván Lászlóné tel.: 06-29-337-101/11;  
Fax: 06-29-337-250, e-mail: alsonemedi@upcmail.hu

Felelős kiadó: Pressman nyomdaipari Bt. 
Nyomdai előkészítés: Pressman nyomdaipari Bt. Dabas

2371 Dabas, rozmaring u. 22. /www.pressman.hu; info@pressman.hu/
terjeszti a magyar Posta.

a cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni a Polgármesteri  
hivatal titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem őrzünk meg!

A következő szám várható megjelenésének időpontja:  
2012. 10. 29., Lapzárta: 2012. 10. 26.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után küldött cikkeket nem áll  
módunkban megjelentetni a nyomdai határidők miatt!

Önkormányzati hírek 2-9. oldal

intézményeink 9-11. oldal

Pályázatok 12. oldal

kultúra 13-15. oldal

helyi vállalkozásaink 16-17. oldal

Fauházi kincseinkből 18. oldal

Sport 19-21. oldal

hirdetések 22-23. oldal

Alsónémedi
Hírmondó 

Képek a 2012. évi Községi Falunapokról

az idei évben minden szeptemberi hét végén Falunapokat tartunk. 
Színes programokkal várjuk a pihenni, szórakozni, a tartalmas kikapcsolódásra vágyókat. 
Szeptember 9-én nyitórendezvényünk címe Szomszédoló volt. az aranyszín alföldre, alsónémedire meghívtuk a zöldellő he-
gyeket. így Palócföldről érkezett hozzánk a muskátli és igrice együttes a Jóbarát zenekarral, illetve Baranyából a mecsek néptánc 
együttes a tenkes zenekar kíséretében. a néptánc előadásokat „így tedd rá!”címmel egy különleges divatbemutató gazdagítot-
ta Simon Judit és Véssey anna divatterveiből.
Polgármester úr megnyitó beszéde után a műsort a Cseppek Gyermektánccsoport kezdte, az óvodásokat Józan Béláné óvónéni 
készítette fel. a tánc, a zene, a különleges öltözet csodáját látva, megéltük azt a csodát is, hogy magyarok vagyunk, egy nép, egy 
közösség, egy kultúra gyermekei. az estét Borkóstoló zárta a Faluház udvarán, nemcsak kóstolhattuk a finom borokat, hanem 
a nemespenész borklub előadásában megismerhettük a mátra vidéki borvidéket. az idei borkóstolót Varga Sándor szervezte, 
köszönjük  neki. a borok mellé finom ételről mészáros zoltán és zsin Géza gondoskodtak.
Szeptember 16-án a római katolikus egyházzal közös szervezésben megrendezésre került a ii. hagyományőrző Búcsú. a temp-
lom körül kegyszerárus, mézeskalácsos, a nagygödörben hinták, népi játszótér, póni lovaglás, kézműves kirakodó vásár várta a 
szórakozni vágyó családokat.
reméljük, a résztvevők úgy gondolnak majd vissza a Falunapokra, hogy gazdagabbak lettünk ismeretben, műveltségben, ápol-
tuk hagyományainkat, és a dolgos hétköznapok mellett az ünneplésre, kikapcsolódásra is sikerült időt szakítanunk. egyszóval 
együtt volt az egész falu. hisz a Falunapok célja elsősorban az, hogy a közös programok még erősebbé kovácsolják azt az össze-
tartást, összetartozást, ami nélkül lakóhelyünk lehet ugyan némedi, de otthonunk semmiképp.
A Falunapok további rendezvényeiről részletes beszámoló és képek a következő Hírmondóban kerülnek bemutatásra.

A fotókat készítette: Kiss Dezső, Surányi Attila

Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:  
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik (a Posta illetve  

a katolikus templom közötti úton közelíthető meg).
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:  1/301-6969 (vonalas 

telefonról ezt a számot érdemes hívni) és a 104 (mobiltelefonról  
ez a szám javasolt).  Tel.: 29/378-651 Mobil: 30/948-1472

MEZŐŐRSÉG  06-30-508-6827; POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658 
RENDŐRSÉG 107, 112; KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK:

Bodó Zoltán 06-30-503-6739; Dernóczi Zoltán 06-70-607-9601

KÖRZETI MEGBÍZOTT:  Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22

Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény  
esetén azonnal  hívják a megfelelő telefonszámot!
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Tisztelt Olvasók!
A Képviselő-testület a nyári időszakban több rendkívüli 

ülést is tartott, melyen halaszthatatlan döntést igénylő ügyekről 
tárgyalt.

2012. augusztus 02-án ismét tárgyalt a Nagygödörben lévő 
játszótér megvalósításáról, mely kapcsán visszavonta korábbi 
feltöltésre vonatkozó döntését. A játszótér kivitelezésére beér-
kezett ajánlatokat áttekintette, a jelenlévő pályázók prezentá-
ciójának megismerése után a REKLÁMÉPÍTŐ KFT. által be-
nyújtott ajánlatot fogadta el – bruttó 7.436.231,- Ft összegben. 
A játszótér megvalósításához a GLS Hungary Kft. (2351 Al-
sónémedi, GLS-Európa út 2.) az Alsónémedi Községért Köz-
alapítványon keresztül 1,7 milliós összeggel járult hozzá. A 
támogatást ezúton is köszönjük a település nevében!

Júliusban a sárga zsákos szelektív hulladékszállítás vál-
lalkozójának telephelyén problémák adódtak, így az Önkor-
mányzat kénytelen volt a szerződést közös megegyezéssel 
felbontani. Mivel a lakosság körében nagyon népszerű lett e 
gyűjtés – a szilárd hulladékszállítás mennyiségének csökkené-
se pedig költségmegtakarítást jelent az önkormányzatnak –, 
így új vállalkozást keresett a Polgármester úr, mely nyomán az 
Inárcs-Rend Szelektív Hulladékgyűjtő és Hasznosító KFT-
vel kötött – egyelőre határozott időre – közszolgáltatói szer-
ződést. Így sikerült megoldani a szelektív hulladék gyűjtésé-
nek folyamatosságát. Az új közszolgáltató még most ismerke-
dik a település utcáival, így ezúton is elnézést kérünk azoktól, 
akiktől a helyismeret hiánya miatt nem vitték el a zsákokat.  
Reméljük hamarosan újra  folyamatos és zökkenőmentes lesz 
a szolgáltatás.  (Fentiekről korábban szórólapon részletes tájé-
koztatást küldtünk.) 
Szükséges volt az ABÉVA Kft. Alapító okiratának módosítá-
sa, melyben a korábbi könyvvizsgálót nevezte meg a Képvise-
lő-testület. 

A júniusi testületi ülésen döntött a testület az iskolai belső 
udvar további munkálatainak összegéről, mely kevésnek bizo-
nyult, így a keretösszeg bruttó 1.016.000,- Ft-tal megemelésre 
került.

2012. augusztus 09-én ismét ülésezett a Testület, az útépíté-
sek kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményhirdeté-
se kapcsán. Itt a Polgármester úr tájékoztatást adott arról, hogy 
az engedélyes tervek elkészültek – kivéve a Kölcsey utca, ahol 
nem jött létre a 2/3-os többség az útépítési társuláshoz. A be-
érkezett pályázatok, az ártárgyalások után az alábbi nyerteseket 
hirdette ki a Képviselő-testület – azóta a Polgármester aláírta a 
szerződést és a munkálatokat el is kezdték: I. rész: Zrínyi Miklós 
u., Diófa u., Nyárfa u. – Gordiusz Kft. (2373 Dabas, Kossuth u. 
1.) 57 180 000 Ft + ÁFA, II. rész: Mátyás király u., Szent István 
tér, Aranyág u. – Hajdú Művek Kft. (1171 Budapest, Erzsébet 
krt. 26.) 56 635 580 Ft + ÁFA összeggel. 

2012. augusztus 21-én ismét rendkívüli ülés összehívására 
került sor, ahol a gyöngyöspatai önkormányzat  kérésére  hoz-
zájárult ahhoz, hogy a Jegyző Asszony helyettesítést lásson el a 
településen.

2012. szeptember 11-én a munkaterv szerinti soros ülésre 
került sor, mely 17 napirenddel került összehívásra, melyhez 
két egyebek napirendet vett fel a Képviselő-testület.
Első két napirendben az Önkormányzat 2012. évi költségveté-
sének II. módosításáról szóló rendelet, valamint az I. féléves 
teljesítésről szóló beszámoló elfogadása szerepelt, melyet 
egyhangú szavazással fogadott el a testület. A beszámolóból 
megállapítható, hogy az Önkormányzat ismét jól gazdálkodott, 
hiszen megtakarításokkal is rendelkezik. 
Soron következő napirenden az önkormányzati alapítású ala-
pítványok beszámolói szerepeltek, mely kapcsán a Képviselő-
testület elfogadta az Alsónémedi Községért Közalapítvány, a 
Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány, az Alsóné-

Képviselő-testületi beszámoló

Búcsúzunk
„Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását, felejtsd
el arcom romló földi mását.”
         /Dsida Jenő/

Bai Sándor (1956-2012)
  
Megrendülten, de Isten akaratában megnyugodva ez úton tudatjuk, hogy barátunk, Bai Sándor 
küzdelmes, de annál értékesebb földi életútját 56 éves korában, 2012. szeptember 9. napján befe-
jezte.
Életét Alsónémedi kisebb-nagyobb közösségei iránti érdeklődés, segítőkészség, az önzetlen tenni 
akarás, értékek teremtése és megőrzése, községünk iránti elhivatottság és felelősségérzet jellemezte. 
Önkormányzati képviselőként, a Pénzügyi Bizottsága elnökeként, az Alsónémedi Református Egy-
házközség presbitereként és pénztárgondnokaként Alsónémedi elmúlt évtizedeinek alakító részese 
volt. Olyan személyiség, aki nem nagy hőstettekkel, hanem a nélkülözhetetlen mindennapi szorgos és szakértő munkával, érdemi 
ötleteivel, azok megvalósításaival, a jövőbe vetett hittel és felelősséggel segítette községünk fejlődését.
Minden ember élete egyszeri és megismételhetetlen, ki többet, ki kevesebbet ad embertársainak. Bai Sándortól mi, Alsónémedi 
közössége és polgárai sokat kaphattunk és kaptunk. Hitünk szerinti találkozásunkig hiányozni fog.

Belágyi Tamás, Belágyi Tamásné sz. Juhász Éva, Bodó Csaba, dr. György Balázs, Györgyövics Károly, Győrvári István Lászlóné, 
Mikoly Istvánné, Morvai János, Pleszkáts Péter, Rozgonyi Erik, Surányi Miklós, Surányi Szilárd, Szabó Endre, dr. Tóth Éva, dr. 
Tüskéné Révész Emese, dr. Tüske Zoltán,Varga Balázsné,  Varga Balázs, Végh Balázs
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medi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány, az Alsónéme-
di Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány, valamint a Dabas 
és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2011. évről szóló beszámo-
lóját.
Korábban már szóba került az Alsónémedi Községért Közala-
pítvány kuratóriumi elnökének, dr. Papp Zsoltnak a lemon-
dása, melyet tudomásul vett a Testület, megköszönve a Kura-
tórium Elnökének a település érdekében végzett áldozatos 
munkáját. A Kuratórium elnökének 2012. október 01. nap-
jával dr. Nagy Vilmost választotta meg, akinek ezúton is sok 
sikert kívánunk munkájához.
Az ABÉVA Kft-t 35.600.000,- Ft működési támogatásban 
részesítette a Testület, tekintettel arra, hogy elérkezett a sport-
csarnok kapcsán kibocsátott kötvény tőketörlesztésének ideje. 
Hosszú előkészítő munka után ezen a testületi ülésen ke-
rült tárgyalásra a tiltott, kirívóan közösségellenes maga-
tartások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 
tárgyalása. Néhány apróbb módosítás után a Képviselő-
testület elfogadta a rendeletet. (A rendelet megtalálható a 
Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő hirdetőtáblán, vala-
mint a település honlapján, de nyomtatott formában jelen 
Hírmondóban, középen, kivehető formában is olvashatók 
a szabályozások!)
Több testületi ülésen olvashattak a DAKÖV Kft-vel kapcsola-
tos döntésekről, mely az egész országot érintő, a vízi-közművek 
átalakítása  miatt történt. Most a Képviselő-testület ülésén a 
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt Társasági szerződésének elfogadására ke-
rült sor.
A Kisdunáért Önkormányzati Társulással kapcsolatos dön-
tésekről is több Hírmondóban olvashattak, most a megszűnt 
Társulás vagyonfelosztásáról döntött a Képviselő-testület (az 
elszámolásban jelzett összeget már meg is kaptuk).
Az Önkormányzat a település jobb levegővel való ellátása, esz-
tétikusabb képének kialakítása, a környezetvédelem miatt több 
helyen is szeretne fásítani. Ennek első lépése lenne a Halászy 
Károly utcai vízmű környezetének, valamint a Damjanich 
utcai játszótér környékének fásítása. Ennek elvégzésére a 
Polgármester az árajánlatok bekérése után köt majd szerződést 
(természetesen a fák fajtájára stb. történő szakértői vélemény 
kikérése után).
A Képviselő-testület többször beszélt már az Iskola utca 
egyirányúsításáról, melynek megvalósítása most került na-
pirendre és 2012. november 01-től meg is valósul az alábbiak 
szerint: az Iskola utcát nem teljes hosszában egyirányúsítja 
a Deák F. utca felőli behajtással, az egyirányúsítása mellett a 
„Kivéve kerékpárral” kiegészítő tábla kitételéről is gondosko-
dik a Testület, a Deák F. utcára „Stop!” táblát helyez ki, mely 
kapcsán előjelző tábla kitételéről, ill. „Kerékpárosok” egyéb 
veszélyt jelző tábla kitételéről is gondoskodik, az Iskola utca 
Ady E. u. felőli végére „Elsőbbségadás kötelező”, ill.  a „Kerék-
párosok” egyéb veszélyt jelző táblát is kihelyez. – Ezen szabá-
lyozásról jelen Hírmondóban rajzot is találnak, hogy egyértel-
mű legyen a forgalmi rend változása. 
Ezen kívül az alábbi közlekedési rend változásokról is döntött a 
Képviselő-testület 2012. október 01-től: 

  a Nagygödör-víztorony melletti térre bevezető 
úton mindkét irányból behajtási tilalmat rendel el 
(kivéve engedéllyel), 

  az ún. Kóhalmi úton 12 tonnás súlykorlátozást ren-
del el, kivéve mezőgazdasági jármű

  a Sertéstelepi út mindkét oldalán (Fő út és a körfor-
galom irányából is) a „Megállni tilos!” táblát he-
lyez ki, az útpadkán történő megállási (várakozási) 
tilalomra is utaló kiegészítő táblával.

A nyári testületi ülésen került szóba az ún. Horváth-féle láp 
(Alsónémedi külterület 0243/81, 0243/83-85, 0243/170-173 
hrsz.) védelme, a vízvisszatartás megoldása. A Testület a 
szakhatóságok véleménye alapján úgy döntött, hogy szakember 
bevonásával helyszíni bejárást tart és a bejárás függvényében 
dönt majd a  tervkészítéséről.
Az ún. Nagygödör közterületet mindenki ezen a néven ismeri 
a településen és a környéken is, azért a Képviselő-testület a 
Nagygödör tér nevet hivatalosan is kinyilvánította, mely el-
nevezés a döntés alapján ingatlan-nyilvántartási bejegyzést 
kap majd.
Egy sokak által kívánatos tevékenységnek adott helyet a Kép-
viselő-testület, azaz döntött arról – ahogy eddig is már látható 
volt – hogy az Opál-ház előtti területen szombatonként 2012. 
október 6. szombati naptól 2013. február 28-ig reggel 6.00 órá-
tól 12.00 óráig a helyi, őstermelői igazolvánnyal rendelkező 
termelők saját mezőgazdasági termékeiket árusítsák, a te-
rületet térítésmentesen használják. Amennyiben népszerűnek 
bizonyul a helyi piac, akkor újra tárgyalásra kerül a témakör a 
végleges, megfelelő helyen történő kialakításáról, helyéről, fel-
tételeiről.
A Polgármester megtartotta szokásos beszámolóját, melyet a 
Képviselő-testület szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadott.
Az útépítésekkel kapcsolatban három pótmunkáról tárgyalt 
a Testület – amihez a költségvetésben előre tervezett összeg 
rendelkezésre áll –, mely során hozzájárult a Nyárfa utcai út-
építésnél az útalap megerősítéséhez, a Hunyadi utca Zrínyi 
utcától a Kenderföldi dűlőig terjedő szakaszán az út aszfal-
tozásához, elutasította viszont a Nyárfa utcai útépítésnél a 
fokozott teherbírású aszfalttal történő kivitelezésre vonat-
kozó javaslatot.
Megkeresés érkezett a Telenor Kft-től a víztorony tetején tör-
ténő átjátszó berendezés telepítésére, mely kérést a  Testület 
elutasította.
Hozzájárult a Képviselő-testület egy háromoldalú megállapo-
dás aláírásához (magánerős beruházásban elkészült szennyvíz-
csatorna hálózat önkormányzati tulajdonba vételéről és üze-
meltetésre történő átadásához).
A Képviselő-testület zárt ülés keretében lakáscélú támogatás-
ról döntött. 

A Képviselő-testület soron következő ülését 2012. novem-
ber 27-én 15 órakor tartja, melyen minden érdeklődő részt 
vehet. A Polgármester úr előrejelzése alapján várhatóan októ-
berben rendkívüli ülés összehívására is sor kerülhet.

A Képviselő-testület döntései, jegyzőkönyvei és a rendeletek 
a település honlapján (www.alsonemedi.hu) megtalálhatók, ill. 
rendeletink a Polgármesteri Hirdetőtábláján is teljes terjede-
lemben olvashatók!

Polgármesteri Hivatal
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TÁMOGATÁSKÉRÉS

Kiss Alida 6 éves alsónémedi kislány hamarosan csontvelő-átültetésen esik át. a hosszas előkészítés után a lábado-
zás, gyógyulás időszaka is hosszú lesz, amihez kezdetben nem megfelelő a jelenlegi lakásuk. ahhoz, hogy haza tudják 
hozni alidát a kórházból, sürgősen steril szoba (fürdőszoba, WC) kialakítására van szükség. ennek kialakításához vár a 
család segítséget a Budapest Banknál vezetett 10103829-23756151-00000008 számlaszámra (Kissné Hohmann 
Julianna). az anyagi támogatás mellett építőanyagot (ablak, ajtó, járólap stb.) vagy más segítséget is elfogadnak, 
hogy gyermeküknek minél előbb és minél jobb feltételeket tudjanak teremteni.
a támogatások ügyében kérjük, Kiss Attila édesapát keressék az alábbi telefonszámon: 06-30-9923-834. A támoga-
tásokat előre is köszönjük a család nevében!          

      Polgármesteri Hivatal

Az Országgyűlés elfogadta az új szabálysértési törvényt, mely 
2012. április 15-én lépett hatályba (2012. évi II. tv.) Talán a leg-
fontosabb változás, hogy a törvény kizárólagosságot teremtett 
az Országgyűlésnek, így csak azon tényállások tekinthetőek 
a jövőben szabálysértésnek, amit törvény annak minősít. Ez 
alapján megszűnt az önkormányzatok azon lehetősége, hogy 
helyi rendeletekben különböző magatartásokat szabálysér-
tésnek minősítsenek. Amennyiben viszont az önkormányzat 
ezeket az eddig tiltott vagy az általa a jövőben tiltani kívánt 
magatartásokat helyi rendeletben kirívóan közösségellenes 
magatartásnak minősíti, úgy ennek elkövetését továbbra is 
szankcionálni tudja. Ennek alapján elkészült, majd társadal-
mi egyeztetés után elfogadásra került Alsónémedi Nagyköz-
ség Önkormányzatának 23/2012. (IX.11.) önkormányzati 
rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 
szabályozásáról. E rendeletben foglalt magatartási szabályok 
elkövetőivel szemben 50 e. Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy 
150 e. Ft-ig terjedő eljárási bírság szabható ki. 

A szabálysértési törvényben szabálysértéssé nyilvánított cselek-
ményeken túl tehát ezen magatartási szabályok megvalósítói is  
szankcióra számíthatnak a rendelet hatályba lépésétől kezdve:  
2012. november l-től.
A rendeletet teljes terjedelmében közöljük abból a célból, 
hogy minden itt élő személynek legyen ideje azt tanulmá-
nyozni, megismerni. Hivatalunknak és önkormányzatunk-
nak nem a bírságolás az elsődleges célja, hanem a rendelet-
ben felsorolt magatartási szabályok betartatása az itt élőkkel 
annak érdekében, hogy egy tisztább, szebb, élhetőbb legyen 
Alsónémedi.
Kérem, Önöket ismerjék meg a rendeletet, és lehetőség sze-
rint kerüljék mindazokat a magatartásokat, mely alapján hi-
vatalunk bírságolni lesz kénytelen!                                             

    Dr. Percze Tünde jegyző

A rendelet teljes terjedelemben olvasható a Hírmondóban talál-
ható kivehetőlapon.

Tisztelt Alsónémedi Lakosok! 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és a lakosság összefogásának  
eredményeként újabb utcák aszfaltborítása valósul meg településünkön.

Aranyág u.

Diófa u. Nyárfa u.

Mátyás kir. u.
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Pest Megye Közgyűlése a napokban elfogadta, dr. Mihály István kinevezését a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság élére. Dr. Mihály 
István 33 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. A Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően a PMRFK Budai Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztályán vizsgálói beosztásban, majd a főkapitányság Bűnügyi Osztályán főnyomozóként teljesített szolgálatot. 
1988. március elsejétől minimális megszakítással tizenkilenc éven át vezette az Érdi Rendőrkapitányságot, majd a Gödöllői Rend-
őrkapitányság vezetésével bízták meg. 2010. november 1-jétől a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője volt.                                                               

Polgármesteri Hivatal
Részletes beszámoló itt olvasható: http://www.pestmegye.hu/sport/jovahagyta-kozgyules 

Jóváhagyta a közgyűlés  
a rendőrfőkapitány kinevezését

Új játszótér épült a Nagygödörben!

a GLS /General Logistics Systems hungary kft./ támogatásairól már többször olvashattak a hírmondó hasábjain. 
Örömmel számolhatunk be arról, hogy a kft. az idei évben 2 milliós összegű támogatást adott az alsónémedi 

községért közalapítványnak. az összeg felhasználása a megbeszélések alapján történt. megvalósítást nyert a védőnői 
szolgálat és a gyermekorvos részére egy hallásvizsgáló vásárlása 300.000,- Ft értékben, mely nagyon fontos a kis-
gyermekek korai szűréséhez, főleg iskolába, óvodába kerülésükkor. az összeg nagyobbik részét – 1,7 millió forintot – a 
Nagygödör területén megvalósult játszótér eszközeihez használta fel az Önkormányzat.

Köszönjük a nagylelkű támogatást és további sikereket kívánunk munkájukban! az új játszótér 8 millió Ft-ból készült 
el. Vigyázzunk rá közösen, és használjuk minél többet!     Polgármesteri Hivatal

Minden hónap 15. napja
A beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.

2012. október 15. 
A felsőoktatási intézményekben tanulók 2012/2013-as tanév I. félévére vonatkozó támogatási kérelmé-
nek beadási határideje. 
Igénylő lap letölthető a honlapról illetve a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető.

FIGYELEM! HATÁRIDŐK!



2012. október 7

Önkormányzati hírek

Hamarosan új forgalmi rend lép életbe az Iskola utcában: a Deák Ferenc utca felől az Ady Endre utca felé egyirányú forgalmú 
úttá jelölik ki, melynek forgalomtechnikai vázlatát az alábbi helyszínrajz mutatja be.  

A KRESZ legújabb rendelkezéseit alkalmazva a kerékpárosok mindkét irányban közlekedhetnek, a haladási irányuknak meg-
felelő jobbra tartási kötelezettség betartásával. 

A Deák Ferenc utcában és az Ady Endre (és Iskola) utcában közlekedők kötelesek elsőbbséget biztosítani az Iskola utcába be-
hajtó és onnan  kihaladó járművek részére − a kerékpárosoknak  is! 

Forgalmi rend változás az Iskola utcában! 

A kialakítandó forgalmi rend a gép-
járművezetőktől és kerékpárosoktól 
egyaránt nagyobb figyelmet kíván. 

Kérjük, NE MEGSZOKÁSBÓL  
KÖZLEKEDJENEK!

             
Fontos még:
Kerékpárral is csak ott szabad az egyirá-
nyú forgalmú úton az ellentétes irány-
ban közlekedni, ahol ezt a lehetőséget 
táblákkal jelezték. Kijelölés hiányában 
csak az engedélyezett irány felől szabad 
behajtani!

Polgármesteri Hivatal
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Köszönjük mindazoknak, akik a szeptemberi gyűjtés során 
elektromos és elektronikai hulladékaikat leadták a volt MAG-
ÉV telepen lévő gyűjtőponton. Az önkormányzat további erő-
feszítéseket kíván tenni azért, hogy a lakosok ellenőrzött körül-
mények között szabadulhassanak meg azoktól a hulladékoktól 
is, melyeknek sem a szelektív gyűjtésben, sem a lomtalanítás-
ban, sem a kukákban nincsen helyük. Ezeknek a veszélyes hul-
ladékoknak egy része így újrahasznosítható lesz, más részük 
pedig égetésre kerül a hatályos környezetvédelmi szabályok 
betartásával. Ezért 2012. november 17-én a Fővárosi Tele-
püléstisztasági és Környezetvédelmi Kft-vel együttműködve 
lakossági veszélyes hulladékgyűjtést szervezünk. Az FTSZV 
Kft. több éves gyakorlatra tett szert ezen a szolgáltatási terüle-
ten, negyedik éve szerveznek hasonló gyűjtéseket a fővárosban 
és több vidéki településen is.

A gyűjtés során az alábbi hulladékok gyűjtésére kerül majd sor 
településünkön:
 Irodatechnikai hulladékok (toner, nyomtató, patron)

 Fáradt olaj

 Oldószerek, hígítók

 Veszélyes anyaggal szennyezett göngyölegek

 Olajos flakon, festékes doboz

 Hajtógázas sprayflakonok

 Személygépkocsi gumiabroncs 

 Növényvédőszerek

 Fénycsövek, izzók

 Festék maradék

 Gyógyszer hulladék

 Elemek

 Akkumulátorok

 Elektromos, elektronikus berendezések

 Étolaj

 Vizes bázisú festék (diszperzit)

Mivel a gyűjtési díjat és az átvételi költséget az önkormányzat 
finanszírozza, csak alsónémedi lakosoktól - ezt az átadás helyszí-
nén lakcímkártyával igazolni kell -, illetve csak a háztartásokban 
keletkező mennyiségben fogjuk átvenni a hulladékot. Amennyi-
ben valakinél nagyobb mennyiségben halmozódtak fel ezek a hul-
ladékok, akkor azokat - saját költségre - szintén elszállítja az FTSZV 
Kft. Az ilyen jellegű igényüket kérjük, jelezzék a Polgármesteri Hi-
vatalban Zagyva Gabriellánál a 337-101/11-es melléken, vagy köz-
vetlenül az FTSZV Kft. képviselőjénél, Kovács Péternél az 1/294-
4380-as telefonszámon. Mivel a településen nagy mennyiségben 

halmozódhat fel olyan műanyag fólia vagy zsák, amely nem számít 
veszélyes hulladéknak, de a mennyiségük miatt a szelektív gyűjtés-
be szintén nem kerülhetnek be, ezért az ilyen jellegű hulladékok 
gyűjtésére is lehetőség lesz abban az esetben, ha azokat válogat-
va, átkötve, szállítható állapotban hozzák el a gyűjtőpontra, mely 
ismét a volt MAGÉV telepen, a CBA Cent melletti területen lesz 
2012. november 17-én 8-12 óráig. Köszönjük együttműködésüket, 
kérjük, hogy november 17-ig a fent felsorolt hulladékokat gyűjtsék 
külön és hozzák majd el a gyűjtési pontra.  A KTSZV Kft. vállalja 
a lakosok által az Önkormányzatnál előzetesen, illetőleg a gyűjtés 
napján és időpontjában a gyűjtési helyszínen bejelentett nagymé-
retű elektronikai hulladékok háztól történő elszállítását.                                      

Zagyva Gabriella
környezetvédelmi előadó

ORVOSI ÜGYELET  
TELEFONSZÁM VÁLTOZÁS

Már 2009-ben megjelentettük a Hírmondóban az Ócsa-Al-
sónémedi orvosi ügyelet működtetésében történt változások 
miatti telefonszám változásokat. Az ügyeletet elérhető az aláb-
bi telefonszámokon: 06-1-301-6969 (vonalas telefonról ezt a 
számot érdemes hívni) és a 104 (mobiltelefonról ez a szám 
javasolt). A telefonokon az Országos Mentőszolgálat központi 
ügyeletese jelentkezik, aki a bejelentő kikérdezése után dönt a 
helyszínre vezényelendő egységről (roham-, eset-kocsi, orvosi 
ügyeletes egység). Ezzel egy jobban szervezett ellátás biztosít-
ható. Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete 
új helye: Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik (a Posta 
illetve a katolikus templom közötti úton közelíthető meg).           

Polgármesteri Hivatal

ÜNNEPEK KÖRÜLI
MUNKAREND VÁLTOZÁSOK

2012. október 22. (hétfő) pihenőnap
2012. október 23. (kedd) ünnep
2012. október 26-án pénteken a Polgármesteri Hivatalban 
16 óráig lesz ügyfélfogadás (2012. október 27-én szomba-
ton a Hivatal ZÁRVA lesz)
2012. november 01. (csütörtök) ünnep 
2012. november 02. (péntek) pihenőnap
2012. november 09-én pénteken a Polgármesteri Hiva-
talban 16 óráig lesz ügyfélfogadás (2012. november 10-
én szombaton a Hivatal ZÁRVA lesz)
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Önkormányza-
tunk honlapján erről, illetve számos hasznos és újszerű 
információról folyamatosan értesülhetnek! Keressék a 
www.alsonemedi.hu honlapot!

Veszélyes hulladékok gyűjtése november 17-én
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Helyi piac az Opál-háznál

2012. október 6-án, szombaton megnyílik a helyi piac az Opál-ház előtt.
Asztalt a kirakodáshoz, mosdóhasználatot, folyó vizet a Művelődési Ház biztosít.
Minden helyi lakos TÉRÍTÉSMENTESEN kirakodhat, aki saját maga termeli meg  

illetve állítja elő portékáját.
A piac szombatonként 6-12 óráig várja az eladókat és a vevőket!

Az idei nyáron ismételten javulhatott az Óvoda udvari ját-
szóeszközeinek állaga Önkormányzati, Alapítványi, valamint 
Szülői felajánlásból.
A tavalyi esztendőben is szép példáját kaphattuk a szülői se-
gítségnyújtásnak, akkor 2 babaházat vásárolhattunk az óvoda 
udvarára Alapítvány terhére és 1 babaházat pedig Józan Sán-
dor és felesége, Vincze Katalin, Katica csoportos szülő felaján-
lásából.
A 2012-es évben az Alapítvány terhére (Szülők Bálja bevétel) 
sikerült bővíteni a játszóeszközöket 2 babaházzal és a gyerme-
kek számára közkedvelt hintával, de gumitégla hiányában a 
gyermekek nem tudták birtokba venni. 
Vágó Szabolcs, Delfin csoportos szülő kedvezményes lehető-
séggel szállított az alapítványnak gumitéglát, a fennmaradó ösz-
szeget felajánlotta. Az apuka nemcsak leszállította a gumitéglát, 
hanem további szülői segítséggel irányította is a szakszerű lera-
kást. A munkálatokban segítségére voltak: Imre János, Nyuszi 
csoportos szülő, Kovacsik Gyula, Nyuszi és Maci csoportos 
nagypapa, és az óvodai fűtő-karbantartó, Tóth Sándor. 
Tovább nehezítette a lehetőségeinket, hogy az idei évben a 
GKM rendelet szerint esedékes volt a játszóeszközök szakha-
tósági felülvizsgálata, minősítése, amelyet a Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi csoportja is ellenőrzött helyszíni bejárással, 
dokumentációegyeztetéssel. Ezen feladat az Önkormányzat  
költségvetési forrásából biztosított anyagi erőforrásának 70%-
át emésztette fel, így alig maradt anyagi fedezetünk a javításhoz 
szükséges faanyag és zsindely beszerzésére, pedig a homokozó-
ink tetejének az időjárás viszontagságaitól óvó lefedése sürgető 
feladat volt számunkra. 
Józan Krisztián és felesége, Horváth Zsuzsanna, Delfin cso-
portos szülők felajánlották a zsindelyt, valamint a javításhoz 
szükséges alapozó OSB lapot. Így a nyári karbantartási mun-
kálatok során az óvodai karbantartó kicserélhette 1 homokozó 

teljes tetőszerkezetét, valamint elvégezhette 3 homokozó javítá-
sát, lefedését. A következő gazdasági évben tovább szeretnénk 
folytatni az eszközök zsindelyezését, hiszen ezzel megóvjuk a 
korhadástól, az esetleges rongálódástól. 
Az évkezdésre szép udvar és felújított játszóeszközök fogadták 
a gyermekeket. Az óvodai élet napirendje sok szabad levegőn 
való mozgást biztosít és a gyermekek életkori sajátosságaihoz 
igazodik, így nagyon fontos, hogy biztonságban legyenek a 
gyermekek az udvaron is, de szükséges őket megtanítani a ját-
szóeszközök használatára, védelmére is.
Köszönjük minden kedves Szülő és segítő támogatását, 
munkáját. Kérjük továbbra is legyenek felénk nyitottak, ne-
veljük biztonságos környezetben, közösen gyermekeinket.

Szabó Éva
óvodavezető

Óvodánk udvara - 2012
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BoLDoG  ÚJ ÉVet!
…a Széchenyi István Általános Iskola valamennyi diák-

jának és az őket nevelni igyekvő szüleiknek, pedagógusaik-
nak, segítő alkalmazottaiknak, iskolánk civil és önkormány-
zati segítőinek és mindenkinek, akinek a szeptember elseje 
jelenti az újrakezdést, az új feladatokat, az új kihívásokat…
A 2012-13-as tanév megkezdődött. ezzel nem igen mon-
dok újat, hiszen valamennyi, előzőekben köszöntött részt-
vevője iskolánk életének saját bőrén érzi az iskolaindítás 
feszültségét, gondjait, örömeit és nehézségeit, érzelmi és 
anyagi problémáit. augusztus utolsó hetében – minden 
nehézség dacára – friss ötletekkel, tervekkel érkeztünk az 
alakuló értekezletre, egyik gondolat a másikat erősítve, s 
újabbakat kiváltva láttunk neki a tanév szervezésének.  a 
4. osztályba lépő diákok és az őket irányító tanító nénik a 
tanévnyitó ünnepségre készültek minden energiájukkal. itt 
jegyzem meg: hangulatos, tartalmas műsoruk kedves, üde 
színfoltja volt a tanévnyitó ünnepélynek. a munkaközössé-
gek vezetői és ezek tagjai a tanév programjára vonatkozóan 
álltak elő ötleteikkel.
ahogy közeledett a tanévnyitó, egyre inkább kezdett össze-
állni minden, az órarendek, a tantermek beosztása, ezek de-
korációja, kezdett körvonalazódni az éves munkaterv. 
Ebből csak néhány program, feladat a teljesség igénye 
nélkül…
az alsós munkaközösség feladata volt a tanév megnyitása 
körüli teendőkből az ünnepélyen túl a kisdiákok életének 
megszervezése: órarendek, tantermi dekorációk elkészítése, 

a nyári családlátogatások folytatása a beíratott elsősök szü-
leinél, napközis beíratás, tankönyvosztás, az óvoda-iskola kö-
zötti és a logopédiai konzultáció folytatása. 
Az első programok közül megemlítem a szeptemberi aka-
dályversenyt, a magyar népmese napjának megünneplését 
szolgáló meseíró- és rajzpályázatot, bábelőadás szervezését. 
Októberre, az állatok világnapjára mentő-,munkakutya- és 
lovasbemutatót terveznek. Novemberben a márton napi 
rendezvények és a tanulmányi versenyekre való felkészülés 
várja a tanulókat. December a karácsony jegyében zajlik 
majd, szokásaikhoz híven színes, érdekes játékokkal, felada-
tokkal, készülnek a karácsonyi koncertre is.

természetesen aktív résztvevői lesznek az Öko-iskola 
programjainak és a felső tagozat kiemelt témakörébe, a ma-
gyar nobel-díjasok és találmányaik megismerésbe is bekap-
csolódnak.

Felsős tanulóink szeptember 21-én pénteken gyakorlat-
ban fogják megtapasztalni a hagyományos gazdálkodás 
titkait. Élő és felelevenítésre méltó gazdálkodási fogásokkal 
ismerkedhetnek az Összefogás a jövőnkért Alsónémedin 
Egyesület; a NYWYG Ijász és Hagyományőrző Egyesület 
valamint számos helyi önkéntes és az iskola nevelőinek 
közreműködésével. 

a felső tagozat humán, természettudományos és osz-
tályfőnöki munkaközössége szoros együttműködéssel eb-
ben a tanévben két fő csoportba sorolta éves kiemelt prog-
ramjait a rendes, szokásos feladatokon túl, mint nemzeti 
ünnepeinkre való méltó megemlékezés vagy iskolánk életé-

CSENGETÉS ELŐTT ÉS UTÁN…   ( …ahogy nálunk kezdődött a tanév…)

2012. október
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korcz attila Dominik 9 éves kisfiúra, a Széchenyi istván általános iskola 4. osz-
tályos tanulójára méltán büszkék lehetnek családtagjai és iskolatársai is.
Ő lett a 2012. évi traktor Fesztivál szántóversenyének győztese.
már az i. traktor Fesztiválon is indult a szántóversenyen, akkor is ő győzött, 
idén már címvédőként állt ki a megmérettetésre egyedül gyermekként a fel-
nőttek mellé.
S lás csodát, ismét ő vitte el a győztes ekevas-trófeát.
a 82-es mtz traktorral szép szabályos sorokat szántott, és maga mögött hagy-
ta a felnőtteket.
az ügyességi és a gyorsulási versenyen is szépen megállta a helyét.
Gratulálunk a szántóverseny legfiatalabb versenyzőjének, a bajnoknak!
kedves atuska továbbra is legyél ilyen nagyon ügyes, segíts sokat szüleidnek, 
tanuld meg a gazdálkodás minden fortélyát.
Büszke Rád a szülőfalud, Alsónémedi!

Jobbágy Ilona

Kedves Alsónémediek!

a világháló egyik legnagyobb közösségi oldalán, a Facebook-on mi, alsó-
némedi fiatalok létrehoztunk egy Némedi Notesz néven futó oldalt. ez az 
oldal azért jött létre, hogy hírt adjon minél több alsónémedin megrende-
zésre kerülő kulturális programról, rendezvényről, szabadidős tevékenysé-
gekről, fontosabb dátumokról, eseményekről. ezen felül szeretnénk, ha pár-
beszéd is kialakulna az oldalt követők és a szervezők között, hogy valóban 
olyan programok kerülhessenek megrendezésre, ami érdekel minket, akik 
itt lakunk. azokat, akik használják a közösségi oldalt, arra kérjük lájkolják és 
kövessék a némedi noteszt. akik pedig bármilyen fent említett esetben hir-
detni szeretnének valamit, bátran forduljanak hozzánk, és mi élő plakátként 
az interneten is terjeszteni igyekszünk azt. 

a némedi notesz szerkesztői nevében, 
Varga Sára

BemutAtjuK A trAKtor FesztiVál BAjNoKát

NÉmeDi Notesz

hez kapcsolódó események szervezése levezetése. Az ÖKO-
ISKOLA céljainak megvalósítására vonatkozó munkarend 
megtervezése és lebonyolítása az egyik kiemelt feladatkör. 
ennek jegyében részben folytatódnak a tavaly megkezdett 
projektek: a madárbarát-kert, az iskolakert, a papírgyűjtés, a 
hulladékhasznosítás, a komposztáló kialakítása. Lesz Bolyai 
és Varga tamás matematika verseny; mikulás-hét, túraszak-
kör és sportversenyek, megemlékezések pl. a Don-kanyar 
hősi áldozatairól vagy a magyar kultúra napjáról, Petőfi Sán-
dor születéséről és az 1848-49-es szabadságharc 165.évfor-
dulójáról, stb. Új projektnapok is tervezésre kerülnek: úgy-
mint az új energiaforrások hasznosítását megcélozva „ener-
gia-buli ”, vagy Öko-hét az egészséges étkezés jegyében.  De 
foglakozunk és foglalkoztatunk a vegyszer nélküli életmód 

lehetőségeinek keresésével és még sorolhatnám…  
a 2012-13-as tanév a Nobel-díjasok Éve lesz, szeretnénk, 

ha diákjaink megismernék kiemelkedő magyar vagy magyar 
származású tudósaink életét, munkásságát, példát venné-
nek róluk, büszkék lennének rájuk. így számos érdekes, játé-
kos, tanulságos feladat, verseny, stb. vár a gyerekekre ebben 
a tanévben. 

ezek a terveink, melyek végrehajtásához természetesen 
mindannyiunk, gyermekek, szülők, nevelők tudása, akarata 
és jó szándéka is szükséges. így várjuk gyermekeik(-ink) aktív 
részvételét, és szeretettel hívjuk és várjuk községünk minden 
érdeklődő lakóját, alkalmi vendégét és támogatóját iskolánk 
rendezvényein.   

Mné Hirmann Judit

2012. október
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PáLyázati  FeLhíVáSok

2012. október

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága pályázat útján meghir-
deti bérbeadás útján történő hasznosításra az Alsónémedi, Szabadság tér 12/C. szám alatti, 1893/5. hrsz-ú,  32 m2 nagyságú üzlet-
helyiséget.

Pályázati feltételek:
- minimum 30.000 Ft/+ÁFA /hó összegű bérleti díj vállalása
- 3 havi kaució letétele
A pályázatban meg kell jelölni 
- a bérbevevő magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás adatait,
- a vállalt havi bérleti díj összegét,
- a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet, ill. üzletkört.
A pályázók értékelése az alábbi szempontok alapján történik:
- vállalt havi bérleti díj összege,
- helyben lakó magánszemély vagy helyi vállalkozó, vállalkozás,
- a település alapellátásában betöltött szerepe.

A pályázatokról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága dönt.  
A bizottság a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. október 10. 12:00 óra.
A pályázatok elbírálási határideje: 2012. október 19.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága pályázat útján meghirdeti bérbe-
adás útján történő hasznosításra az Alsónémedi, Dózsa György tér 2. sz. alatti, 815 hrsz-ú, üzlet és raktár telekkönyvi megjelölésű 484,2 m2 
alapterületű élelmiszerbolt és a hozzá tartozó 34,8 m2 alapterületű udvari raktárhelyiségeket.

A pályázatok értékelése az alábbi szempontok alapján történik:
1. vállalt havi bérleti díj összege,
2. helyben lakó magánszemély vagy helyi vállalkozó, vállalkozás,
3. a település alapellátásában betöltött szerepe.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a megajánlott bérleti díj (……… Ft/+ÁFA /hó)  összegét.
- a 3 havi kaució letétele elfogadásának tényét,
- a bérbevevő magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás adatait,
- a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet, ill. üzletkört.

A pályázatokról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága dönt. A bi-
zottság a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatok beérkezési határideje: 2012. október 10. 12:00 óra.
A pályázatok elbírálási határideje:   2012. október 19.

2012. október 20-tól
Önkormányzati faárusítási akciót szervezünk!

Magas kőris rönk bruttó 15.500,- Ft/m3 
áron kapható!

A Sárkány-tótól a vásárlónak kell a szállítást megoldania!

A részletekről érdeklődni Jakab György erdésztől  
a 06-20-946-8584 telefonszámom lehet.
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2012. október

Isteni titok: A magyar nyelv
2. rész (folytatás)

„Minden ország kultúrája lengje körül házamat, de egyik se sza-
kítson el a szülőföld talajától”.
„A tudás megosztása nem lehetőség: kötelesség”

Mindnyájan, akik magyarnak születtünk, a legtermészetesebb, 
hogy anyanyelvünkön beszélünk.
Az utóbbi években egyre több más  anyanyelvű  író, nyelvész, 
történész foglalkozik a magyar nyelvvel .
Érdekelt, mi az, ami anyanyelvünk tanulmányozására kész-
tette őket. Csodálatos, szívderítő dolgokat tudtam meg tőlük, 
amikről a tankönyvek nem írnak, pedig írhatnának. Hadd tudja 
meg az ifjúság, milyen anyanyelvet birtokol. Valószínű sokan 
vannak, akik még nem olvasták e tudós emberek megállapítá-
sait, kijelentéseit a mi anyanyelvünkről, a magyar nyelvről. A 
téma könyvtárnyi anyagot ölel fel, cikkemmel csak a figyelmet 
szerettem volna ráirányítani anyanyelvünk, a magyar nyelv gaz-
dagságára, ősiségére és szellemi értékére.
Számomra a legszebb gondolatokból gyűjtöttem egy csokorra 
valót:
Gottfried Herder német író és udvari lelkész: „Nagy kincs a ma-
gyar nyelv. Van a népnek kedvesebb valamije, mint a nyelve? 
Benne él egész gondolatvilága, múltja története, hite életalapja, 
egész szíve, lelke.”
Jakob Grimm nagy meseíró, egyetemi tanár, a német tudomá-
nyos nyelvtan megalapítója: „A magyar nyelv logikus és tökéle-
tes felépítésű, fölülmúl minden más nyelvet.”
Erbesberg N. világhírű bécsi tanár: „Olyan a magyar nyelv, mint-
ha a nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen 

benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság.”
Francois Lenormant határozottan hirdette, hogy az „ősi írás 
feltalálók nyelve” a magyarhoz áll legközelebb, ezért a magyar 
nyelv tökéletesebb elsajátítására Magyarországra utazott.
Krantz Grover amerikai antropológus írja: „A magyar nyelv ősi 
nyelv, talán egyidős a vértesszőlősi emberrel.”
Bernard ShaW, az írófejedelem a magyar nyelv  komolyabb ta-
nulmányozása után azt nyilatkozta : „ha magyar lett volna az 
anyanyelvem, bizonyára munkám még értékesebb lett volna, 
mert a magyar nyelv sokkal kifejezőbb mint az angol”
Giuseppe Mezofanti élete vége felé ötvennyolc nyelven írt, és 
százhármat beszélt. Azt mondta, az érzelmek közvetítésére 
szolgáló nyelvek közül a magyar a legkifejezőbb, a magyarok 
maguk sem tudják, hogy nyelvük milyen nagy kincset rejt ma-
gában.
Teller Ede 95 évet élt, abból 77  évet külföldön, de élete végéig 
tökéletesen beszélt magyarul. Paksi látogatása alkalmából kije-
lentette: „Új jeles felfedezésem: egy nyelv van, és az a magyar. 
Ha nem Ady teremtő nyelvén ismertem volna meg a világot, 
aligha vittem volna többre, mint egy átlagos középiskolai tanár.”
Vigyázzuk ősi nyelvünket, az emberiség ma is csonkítatlan 
szellemi kincsét!
„Hatalmas, szép, nyelv,/ Magyarnak nyelve!/  Maradj örökké/  
Nagy és virágzó!/ Kísérjen áldás,/ Amíg világ áll,/  S legyen 
megáldott/ Az is, aki téged/Ajkára vesz majd:/ Elsőt rebegve/ 
Végsőt sóhajtva

(Ábrányi Emil: Magyar vers, részlet)
Kulinyák Rezsőné, községi könyvtáros

BeiratkozásFantázia Művészeti Iskola
2012/13. tanév

A 2012/13. tanévben is várjuk a jelentkezé-
seket a Fantázia Művészeti Iskolába.
A következő tanszakok várják  
a növendékeket:
Szintetizátor
Furulya
Citera
Gitár
Színjáték
Zongora
Néptánc
Kézműves

Jelentkezni lehet:
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
valamint a foglalkozásokon.

Tanszak Tanár Időpont
ZONGORA-
SZINTETIZÁ-
TOR

Pozsgai Andi 
néni

Hétfő 14 óra
Műv. Ház

GITÁR Schweigert 
Krisztián

Szerda 14 óra
Műv. Ház

CITERA Szlama László Kedd 15 óra
Műv. Ház

SZÍNJÁTÉK Jobbágy Ilona Kedd 15 óra
Műv. Ház

Néptánc Balázs Péter Szerda 14 óra
Iskola - Galéria

Kézműves Rákosi Dalma Szerda 14.30
Iskola-II.2. 
terem
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Móricz Zsigmond (született Csé-
csén, 1879. június 29. Péter-Pál nap-
ján – meghalt Budapesten, 1942. 
szeptember 4. hajnali 3 órakor).  ke-
reken 70 éve, hogy meghalt móricz 
zsigmond, a magyarság gerincének, 
a parasztságnak egyik legnagyobb 
regényírója. akihez ady endre így 
közelített: ,, Papnak indult lélek,de 
szabad, pacsirtás,/Szentírásos em-
ber, kinek szent az írás...”(Levélféle 
Móricz Zsigmondhoz) temetésén a 
költő, Szabó Lőrinc így búcsúztatta 
el: ,,mindnyájunk apja, móricz zsig-
mond!”
 németh László: Búcsú móricz zsig-
mondtól című esszéjében írja: „ma-
gyarország mintha az ő művein át vált volna a mi 
anyácskánkká. Benne kellett tájainak, múltjának mély-
ségének szorongásainak és szegénysége bájának úgy 
összekapcsolódni, hogy így szólíthassuk.„ 1924-ben 
rippl-rónai József megfesti portréját, és oly jellemző 
vonásokat ragadott meg ebben az arcképben, ame-
lyek szinte haláláig nem változtak. a következő évben 
gazdag móricz-számot ad ki a nyugat: írók, kritikusok 

vallanak egy-egy korszakalkotó mű-
véről. nagy endre portréja az ünnepi 
számban, lenyűgöző, mintha a fenti 
kép kelne életre:,,Szemöldökcsontja 
és pofacsontja mongolosan kiszögellő. 
hatalmas homlokát hosszúra növesz-
tett, sűrű szöghaja keskenyíti. Ferde 
metszésű, apró zöldes szemét ritkán 
látni tágra nyitva. Legszívesebben hu-
nyorítani szokott vele. ...a bajszát keze 
fejével szokta elsimítani. nyaka kurta, 
kálomista-nyak, alakja tömzsi, széles-
sége a valóságnál alacsonyabbnak 
mutatja, Lassan, de hosszú léptekkel 
szokott járni, mint a magvető paraszt 
a barázdában.. ha leül, mindig mintha 
nagy testi fáradtság terhe roskaszta-

ná le. mielőtt megszólal, tétovázik, és akkor is mindig 
messziről kezdi, csak lassú kacskaringóval kanyarodik 
rá a mondanivalójára. Véleményei sokkal mélyebben 
gyökeredzők, semhogy könnyelmű szócsatákra bízná 
azokat. Szeret munkájukon bíbelődő szegény embe-
rekkel el- beszélgetni; ilyenkor úgy beszél, mintha egy 
szinten állna velük. ha véleményét kérdezed, sose vá-
laszol azonnal, előbb nagyot hallgat, aztán ő vallat ki 
téged. De egyszer kimondott véleményében hajtha-
tatlan. Vendégszerető, de nem tüntetően. ha beállítasz 
hozzá, ehetsz-ihatsz asztalánál, elszállásolhatod magad 
házában. nem kínál, de nem is kérdezi, hogyan kerültél 
ide. Szereti a babot, a lencsét, füstölt oldalast… Gusz-
tusában maradt valami atavisztikus vonás az ősparaszt-
ból: nem dohányos, de ha vendége kedvéért szivarra 
gyújt, olyan élvezettel szívja végig, mint a választópol-
gár szavazás napján a médiát. (A kor egyik közismert 
cigarettafajtája -  szerk.) ,,Szerettük benne a jó embert” 
- írja Veres Péter  -  „a felnőtt nyilas misit, a hajlékony, 
szerény,bölcs és mégis fejedelmien fölényes embert. 
Szerettük  benne az utolérhetetlenül tiszta, kedves, 
közvetlen, nyílt magyar embert, a ,,magyar ember”-t. 
nekünk, parasztoknak ő szerzett polgárjogot a magyar 
irodalomban, s nekünk paraszti íróknak ő csinált helyet 
a mai magyar szellemi életben.”
Felütöm még egyik könyvét, a boldog ember életét, - 
„Joó György,- mondják a záró sorok - a te életed minta-
szerű emberi élet…nem futottál hiábavaló földi  javak  
után: mennyei kincset szereztél ezen a siralmas földi 
térségen… arról nem tehetsz, hogy az ember az ország 
szolgálatában ég el,mint a kicsiny gyertyaszál.”

1942. szeptember 4-én hajnalban a  nagy magyar gé-
niusz szívének utolsó dobbanásai alatt hullottak az első 
bombák Budapestre.

Bálint István János

,,Az ország szolgálatában...”

2012. október
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nyúl futott keresztül a kocsi előtt.   
– hő, hő - kiabálták utána. a nyúl az olyan mezei öröm, gyerekeket csinál a felnőttekből is.
– na fogd meg! - mondta édesapám, szokása szerint felülről rákiabálva a sógorra.
– ha megfogom, megeszed? - morogta az gúnyosan.
– hő, meg bizony, még meg is nyúzom, magam csinálok belőle paprikást. 
no, ez ebbe maradt.  
Édesapám a tanyánál leszállott. két embere dolgozott, ő is közéjük állott s délután újra visszament a faluba. Csak megnézte a munkát.
De estefelé Szőke sógor jött vissza a malomból. az emberek még dolgoztak. kiabált, hogy: hé, hé...sógor! itt a nyúl!  Bosszantotta, hogy 
a sógor már nem volt ott. odaadta a nyulat az ácsoknak, akik azt nagyon megköszönték s nagyon örültek neki. akkor hazahajtott.  
néhány hét múlva az a hír terjedt el s mindenki nevetett, hogy Szőke Józsi megetette a macskát móricz Bálinttal. macska volt a nyúl, 
megnyúzva adta oda a sógor. hát az ácsok valószínűleg megették, hiszen a macskát éppúgy megeszik az olaszok, mint a nyulat, sőt 
vannak, akik a macskát megeszik, de a nyulat nem. 
De tügyön s általában az egész magyar mezőkön, a nyúl becses és ínyenc csemegefalat, ellenben a macska a legnagyobb szégyen. 
Legalább úgy utálják, mint a görényt. ezzel nem lehet vitatkozni. ahogy a lóhúst a magyar meg nem ette volna, pedig ő maga is hoz-
zátette, hogy a ló a legtisztább állat, a disznó meg igazi disznó, a legrondább minden közt. És mégis a lóhústól úgy megirtózott volna, 
a bélit kihányja a magyar. 
Édesapám csak nézett tétován, mit beszélnek. Ő semmit sem tudott a Szőke nyúzott nyuláról. később kivallatta az embereit, s azok 
mondták, hogy vót igen, jó vót, nyúl vót. 
olyan nagy dolog az egész, hogy még az sem lehetetlen, hogy Szőke sógor valósággal nyulat adott megnyúzva, csak hogy elmond-
hassa, hogy macskát adott. De nyulat kellett adnia, mert ezek az emberek ismerik ám a boncát ezeknek az állatoknak. 
S aztán mikor már napirendre tértünk volna a dolog felett, kipattant az éles, sikító, ingerlő kiáltás:   
– Cicmóric!  
ez halálos döfés volt. ez volt a lebicskázás. egyszerre pokollá lett az életünk. 
nem lehetett többet kilépni az utcára. minden gyerek elvisította magát, ha közülünk valakit meglátott:   
– Cicmóric!
zseniális volt, akárki találta is ki. ha a nevetséges öl, akkor mi meg voltunk ölve. az embereknek annyira tetszett ez a finom szúrás, hogy 
nem takarékoskodtak vele. Pótolta az új népdalt, kuplét, az éljen kossuthlajost a cicmóric. a falu hempergett a nevetéstől, kórusban 
kiáltották, üvöltötték. Éjjel a ház előtt, az utcán, éjfélkor a hazamenő ittasok megállottak s mielőtt nyugalomra tértek, bevisították az 
ablakunk felé, hogy cicmóric. 
Édesapám meg akarta ölni Szőkét, de édesanyám a nyakába borult és úgy sírt és úgy könyörgött neki, hogy ne hagyjon bennünket 
árván. majd elfelejtik.
nem akarták elfelejteni, egyre jobban tetszett az embereknek. nehány verekedés lett belőle. Édesapám beszakította a fejét öt-hat 
gazdának, de pörre egy se ment. ahogy beforrt a fejük, már újra röhögve kiáltották: cicmóric.,a tragikai igazságszolgáltatás is hiába 
következett be. ezt a Szőkét néhány év múlva meggyilkolva lelték egy reggel az istállójában. ilyen komiszságáért ölte meg a szom-
szédja. kést vágtak a betyár szívébe.
„emberére akadt.”
De én mit szenvedtem. kipécézve, útszélre vetve, hogy minden fiú, minden lány a szívemre taposott...azt a szenvedést nem lehet 
érzékeltetni: a gúnynév annyira remek volt, hogy még most az őszön is felkeresett egy tügyi ember, hogy olvassa az életrajzomat, hát 
eljött, hogy elmondjon egy dolgot, amiről én talán nem is tudok. „tudja-e, méltóságod, hogy az édesapját, Prügyön még ma is emlé-
keznek, úgy csúfolták, hogy...”
– atyafi, mondtam neki: nem vagyok méltóságos és megígérem, hogy nem is leszek soha. ellenben a „cicmóric” még ma is fáj. nem 
kell, hogy rá emlékeztessen. köszönöm tügynek, a tügyieknek. megtanítottak szenvedni már kisfiú korban. S ezzel megacélozták a 
szívemet. hogy mindhalálomig harcolni bírjak az ártatlan igazságért. ezt tügy tette. 

Móricz Zsigmond: Cicmóric  (Részlet az Életem regénye c. könyvéből)

kULtÚra

2012. október

KIRÁNDULÓK, SZÍNHÁZLÁTOGATÓK FIGYELEM!
2012. október 20-án (szombaton) a Pesti Színházba hívok mindenkit a Monokli című előadás megtekintésére. A színda-
rabot Festbaum Béla rendezte. Főbb szerepekben Halász Judit, Szegedi Erika, Venczel Vera, Tahi Tóth László, Kern András, 
Lukács Sándor. Minden korosztálynak javaslom az előadáson való részvételt.
2012. október 13-án (mely remélhetőleg egy szép őszi nap lesz) kirándulni hívom községünk lakóit Kecskemétre. Megnéz-
zük a város nevezetességeit, majd az új élményfürdőben töltjük a nap hátralévő részét. Hazaérkezés az esti órákban.

KEDVES ALSÓNÉMEDIEK!
Adventi időszakban évek óta Bécsbe a híres karácsonyi forgatagba kirándultunk. Megnéztük a Csoki Múzeumot, a bécsi 
operát, Schönbrunni kastélyt stb. Az idén Kassára látogatunk el december 8-án, ahol megtekintjük a Szent Mihály kápolnát, 
a Szent Erzsébet Dómtemplomot, az Orbán tornyot, a zenélő szökőkutat. Délután pedig nézelődés, vásárlás a kassai adventi 
vásárban.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket. A dolgos hétköznapok után biztos mindenkinek jól fog esni 
egy kis kikapcsolódás. Telefon: 06/29-337-861; 06/30-357-1441

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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Tej 2007. Kft.
Helyi munkaerőt foglalkoztató vállalkozás Alsónémedin

Beszélgetés Benke Lászlóval a Tej 2007 Kft. elnökével,  
az Alsónémedi Képeskönyv kiemelt szponzorával

–  Kedves Elnök Úr!
–  Kérem, engedje meg, hogy megköszönjem a Tej 2007. 

Kft. anyagi támogatását, mellyel hozzájárult az Alsónémedi 
Képeskönyv megjelenéséhez. Beszélgetésünk kezdetén első-
ként arra lennék kíváncsi, hogyan került kapcsolatba Alsóné-
medivel?

–  1985-ben jöttem Alsónémedire, a Közös Út Szakszövet-
kezetbe, mint agronómus. Közel 30 esztendőt töltöttem a szö-
vetkezetben, megismerve és megszeretve a némedi embereket, 
a némedi határt. A mögöttem álló évtizedek, úgy érzem, je-
lentősnek tekinthetők ahhoz, hogy véleményem megalapozott 
legyen, és tájékoztatásom reális képet mutathasson az elmúlt 
időszak történéseiről.

–  Hol kezdődik a Tej 2007 Kft. története?
–  Nem szeretnék borúlátónak tűnni, de az igazság kedvéért 

el kell mondanom, hogy az 1989-től kezdődő, rendszerválto-
zásnak nevezett társadalmi és gazdasági átalakulás a magyar 
mezőgazdaság gyászos időszaka. Sajnos, ez a folyamat a mai 
napig tart, különös tekintettel a magyar állattenyésztés helyze-
tére. Nem túlzok, ha azt mondom, az elmúlt 20 évben „sikerült” 
tönkretenni, lenullázni a honi állattenyésztést. S hogy ez nem 
túlzás, hadd említsek néhány adatot: az 1980-as években 10 
millió sertéskibocsátás volt évi szinten az országban, jelenleg ez 
a szám: 3 millió; 2 milliárd liter tejet értékesítettünk, ma az évi 
tejtermelés jó, ha az 1 milliárd litert  eléri.

–  Miért történt mindez?
–  A rendszerváltás politikusai stratégiai kérdésnek tekin-

tették a szövetkezetek felszámolását. Ez részben érthető, hi-
szen az erőszakos szövetkezetesítés számos tragédiával járt, s 
gyakorlatilag szinte elpusztította a magyar parasztság évszáza-
dos hagyományait, felszámolta a paraszti életformát. Be nem 
gyógyuló seb volt ez. De azt gondolom, ezt a problémát sokkal 
árnyaltabban és körültekintőbben kellett volna megoldani, s azt 
az értéket, eredményt, amit a szövetkezeti rendszer – minden 
hibája mellett - felhalmozott, nem kellett volna elkótyavetyélni, 
és legalábbis teret kellett volna hagyni a hatékonyan működő 
nagyüzemeknek is.

–  Mint például az alsónémedi Közös Út?
–  Az Alsónémedi Közös Út Szakszövetkezet ilyen hatéko-

nyan működő szövetkezet volt. 
A növénytermesztés területén Pest megye élenjáró szövetkeze-
tének számított, jelentős fejlesztésekkel, korszerű gépparkkal, 
melléküzemegységekkel rendelkezett. Nálunk működött pl. a 
megye egyetlen önjáró LINEÁR öntözőberendezése, ami napi 
250 ha öntözésére volt alkalmas. Közel 2 ezer dolgozót foglal-
koztattunk, az alaptevékenység ebből kb. 150 embernek biztosí-
tott megélhetést, akik többségében helyi lakosok voltak. 
A növénytermesztés a jelentős mértékű földalapú támogatás-
nak köszönhetően már kezd talpra állni, de ez a kedvező ten-
dencia az állattenyésztésről egyáltalán nem mondható el.

Bár szeretnék, nem tudok finomabban fogalmazni, hazug-
ság, hogy bármelyik kormány tett volna bármilyen    lénye-
ges lépést a magyar állattenyésztés megmentése érdekében. 
A probléma gyökere az, hogy az állattartó szövetkezetek nem 
rendelkezhetnek saját földdel. Amíg ez az áldatlan állapot fenn 
áll, remény sincs az állattenyésztés feltámasztására. Saját föld-
tulajdon nélkül, a jelenlegi takarmányárak és magas földbérleti 
díjak mellett nem lehet talpon maradni, ez a helyzet behatárol-
ja a fejlődési lehetőségünket.  Minden szarvasmarhára, amit a 
gazdaság tart, minimum 1 hektár földre van szükség. 
A mi gazdaságunk ennek 20%-ával, ha rendelkezik. A takar-
mánytermesztésre bérelt földek bérleti díja nagyon magas, 
így is mindösszesen 100 hektár földet tudunk bérelni, ami az 
állatállomány takarmányozásához nem elegendő. A jelenle-
gi takarmányárak mellett szinte semmi esélyünk a nyereséges 
termelésre. Az ország egyetlen tehenészete vagyunk, akik ilyen 
földínséges körülmények között még talpon vagyunk.

–  A Kft.-vé alakulás erre a problémára keresett volna megoldást?
–  Igen, igen térjünk csak vissza a kezdetekhez. Tehát, az 1994. 

év gyökeres változást hozott a szövetkezetek életében. Megszűn-
tek a régi típus szövetkezetek, helyükre a II. szövetkezeti törvény 
értelmében újak alakulhattak. Megtörtént a vagyonkiosztás, Al-
sónémedin pl. 60 millió Ft értékű vagyon lett felosztva /pl. gépek, 
állatok, ingatlanok/.

A Tej 2007. Kft. vezetősége balról jobbra: Benke László elnök,  
Kerekes Balázs, György Andrea, Gertner Miklós, Balogh Kálmán

Balról jobbra: Gertner László, György Andrea,Benke László,  
Tüske Menyhértné, Ladányi Kálmánné
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Ebben az évben, 1994-ben néhány év távollét után visszatértem a 
szövetkezethez, mert megválasztottak elnöknek. Hát, finoman fo-
galmazva nem szép állapotok fogadtak. A magtárak üresen álltak, a 
géppark nagy része eltűnt, az állatállomány jelentős hányadát kény-
szerűségből levágták vagy eladták. 100 millió Ft adósság terhelte  
a szövetkezetet. Ebből az állapotból csak javulni lehetett.
Igyekeztünk talpra állni: 5 év leforgása alatt kifizettük az adós-
ságokat, az utolsó fillérig, mert senki nem engedett el egy fo-
rintot sem. 1990-ben még 90 ember dolgozott a tehenészetben,  
a szám azonban a kényszerű okokból folyamatosan csökkent, a 
nyugdíjba vonulók helyett már nem vettünk fel újakat.
2007-ben úgy tűnt, tanácsosabb a szövetkezeti forma helyett Kft-t 
alapítanunk, mert ez egy szabadabb, lazább, talán nagyobb moz-
gástérrel rendelkező formáció. „Szebb neve van így a gyereknek.” 
Letettük a rosszemlékű szövetkezet elnevezést, de nem ezen múlt 
a jövő. Sajnos a lényeges kérdés nem oldódott meg, mert törvény 
szerint a Kft. sem rendelkezhet saját földtulajdonnal. S amíg ez így 
lesz, addig csak egy lehetőségünk van: küzdeni a fennmaradásért.

–  Szerencsére mindeddig ez a Tej 2007 Kft.-nek sikerült. 
Hogyan tovább? Milyen tervekben gondolkodik a vezetőség?

–  Legnagyobb tervünk, továbbra is a fennmaradás. Várjuk 
azoknak  a törvényeknek a megszületését, melyek mentén elin-
dulhat a magyar állattenyésztés fejlődése. Kínlódunk a magas 
takarmányárakkal és az alacsony tejárakkal. Egyik év veszteség, a 
másik szerény nyereség, akkor igyekszünk a lyukakat befoltozni, 
új, korszerű gépeket vásárolni. 30 embernek adunk tisztes megél-
hetést, és ez nem kis dolog. Dolgozóink nagy többsége alsónémedi 
lakos, örülnek, hogy helyben van munkalehetőségük. Jelenleg 330 
tehénnel, 200 üszővel rendelkezik a gazdaság.

–  Vannak-e értékesítési gondjaik?
–  Hála Istennek, ezzel nincs gond, mindenre van piac. Napi 

6-7000 l tejet állítunk elő, és az utolsó literig eladjuk. A baj csak 
az, hogy 80 Ft-ért viszik el literjét, és 90 Ft-ba kerül előállítani.

–  A sok nehézség közepette mégis mi ad erőt a további mun-
kához? Miben bízik a Tej 2007. Kft. elnöke?

–  Mindenekelőtt bízom a munkatársaimban. Bízom ab-
ban, hogy csak betartják egyszer ígéreteiket a politikusok, és 
megszületnek azok a törvények, melyek segítik a magyar állat-
tenyésztés talpra állítását. Bízom abban, hogy igenis jelentős 
dolog, hogy 30 embernek, s általuk családjaiknak Alsónémedin
megélhetést tudunk biztosítani. Büszke vagyok arra, hogy mi-
kor sorra számolták fel a tehenészeteket, mi mégis megma-
radtunk. Büszkén mondhatom, hogy megbízható partnerként 
ismernek bennünket. És annak is örülök, hogy az elmúlt 15 
évben pontosan megfizettük az államnak, az önkormányzat-
nak dolgozóink és a gazdálkodás utáni adókat, járulékokat, ami 
összességében több mint 100 millió Ft-ot tett ki. Reményke-
dem a jobb években, de abban is biztos vagyok, hogy azok a 
remélt jobb esztendők már nem az én időmben köszöntenek be 
a Tej 2007 Kft. életébe. 2013. januárjában nyugdíjba vonulok, 
s bár még itt maradok a gazdaságnál, a takarmánytermesztés 
irányítása lesz az én feladatom. A tehenészet gondjait átenge-
dem a fiatalabbaknak, Kerekes Balázsnak, Balogh Kálmánnak 
és Gertner Miklósnak. Biztos vagyok benne, hogy velük jó ke-
zekbe kerül a gazdaság. 

–  Kívánok ehhez jó egészséget, hosszú életet, hogy meglát-
hassa reményei valóra válását.
 Köszönöm, talán mondhatom ezt, minden alsónémedi nevé-
ben, hogy erejéhez képest mindig támogatta településünket, 
felelősséget érzett az itt élő emberek iránt, óvta és gyarapította 
értékeinket. Köszönöm a beszélgetést. 

Benke László elnök úrral Jobbágy Ilona beszélgetett.
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„Halljunk szót!
Mikor Noé apánk isten parancsára a vízözön elől futott a bárká-

ba, minden állatfajból, növényből egyet vitt, hogy ne nélkülözzön 
a vész után semmit. Azért legbölcsebben mégiscsak azt tette, hogy 
a szőlőtőkét ki nem felejtette. Figyelmezzen ezért a becses kompá-
nia, szavamra hallgasson minden emberfia! Ez itten gazdánknak 
utolsó liter bora, ilyen cudar féreg ám a filoxera! Látom a sarokban 
a Pista komámat, amint a szemében aggodalom támad. Fél, hogy 
tán a borból nem ihat eleget, torka is kiszárad, ha hiába eped. Ne 
félj, szegény Pista, tréfa a mondásom! Van még elég borunk, érde-
mes barátom! Annyi a borunk, hogy jut neked elég, s rajtad kívül 
bőven ihat minden vendég. Rajta tehát urak, vígan koccintani, 
nem fáradunk nektek elég bort hordani. Húzd rá!”

a szőlőszedés napja, a szüretelés nem kényszerű munka 
volt, szinte fél ünnepnek számított. a gyerekeket az iskolából 
kikérték, hiszen rájuk is szükség volt. a tanítónak „kijárt” 1 üveg 
must, 1 cekker szőlő. a szőlősgazda korán reggel, fejés után a lő-
csös kocsira, rakta a szüretelő edényeket: hordót, puttonyokat, 
vödröket, kisbicskákat, bugylibicskákat. addig az asszony - az 
édesanya – a konyhában felforralta a tejet, megfőzte a pörkölt 
árpából főtt kávét. a segítő, meghívott szomszédok magukkal 
hozták a saját vödrüket, éles kiskésüket. a friss, meleg tejeskávé-
hoz egy karaj házi sütésű kenyeret ettek.  a férfiaknak egy kupi-
ca pálinka, törkölypálinka is kijárt. a kocsiról leszállva mindenki 
egy sor szőlő elé állt, a gyerekek ketten vittek egy sort, mivel ők 
nem tudtak olyan fürgén szüretelni. ha a vödör megtelt, kiáltot-
tak, hívták a puttonyost. hol az egyik, hol a másik szőlősorból 
hangzott fel a hívó szó: puttonyos! az oldalra dőlt kissé, hogy 
a vödör tartalmát biztonságosabban a puttonyba öntsék. ha 
megtelt, 4-5 vödör szőlővel, ment a kocsihoz felönteni a hordó-

ba. egy henger alakú döngölővel megtörték a szőlőt, hogy több 
férjen bele. a faputtonyt teli szőlővel nehéz volt cipelni, ezért 
a puttonyosok erős férfiak, legények voltak. a szüretelők éne-
kétől, hangos kacajuktól visszhangzott a határ. a legények éber 
szemmel figyelték a már leszüretelt sorokat, az elmaradt szőlő-
fürtök, a böngék után kutatva. aki azt elhagyta, csókot adott a 
legénynek. Gondolom, hogy a bönge elhagyása a lányok részé-
ről olykor szándékos is volt, hiszen egy kis furfangért akkor sem 
kellett a fiataloknak a szomszédba menni. harangszókor ebéd. 
Leterítették a kocsi mellé a pokrócot, a közepére helyezték a 
kenyérruhába kötött élelmet. kenyér, füstölt vagy paprikás sza-
lonna, vöröshagyma. mindenki szelt magának a bicskájával és 
bal kezébe fogva mindhármat, a jobb kezével vágott falatokat 
rakta a szájába. korsóból itták a vizet. a szőlőszedők a szép, ép 
szőlőfürtöket kis rakásba a szőlősorok közé rakták téli elállónak. 
a szüret végeztével a segítők az elállónak kirakott szőlőből 1 vö-
dörre valót hazavittek. ez volt a jutalom. az udvaron a kantahor-
dóba darálták a kocsival hazahozott szőlőt. néhány nap múltán 
kisutyulták belőle a mustot, és gondosan kimosott hordókba 
köldöklő segítségével beöntötték. a köldöklő fából készült 
(mint a hordó) tölcséres edény. nem tették tele a hordót, csak 
ha már kiforrt a must. karácsony táján lefejtették, és a söprűt ki-
öntve, ami a hordó alján összegyűlt, a tiszta bort, tiszta hordóba 
színig töltve, a hordó száját leverték. a hordót, ha megkezdték, 
csapra verték, vagy kifúrt megszárított lopótökkel a hordóból a 
tök fejébe szívták. zománcos, öblös kancsóba engedték a hideg 
bort. a kancsót meleg helyre állították: pl. a kemence padkájára, 
későbbiekben a tűzhely szélére. a vendéget másfél decis  vizes-
pohár színtiszta borral kínálták. 

Surányi Lászlóné visszaemlékezéséhez a képeket és a köszön-
tőt válogatta Bálint István János

A szüret 

2012. október
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2012. július 21-én került megrendezésre immár a tizenegye-
dik alkalommal a Chek-Nisszá Fesztivál az ASE pályán, mely a 
visszajelzések szerint idén is nagyon jól sikerült.
Aki esetleg nem hallott még e rendezvényről, annak szeretnénk 
tudtára adni, hogy a Chek-Nisszá Fesztivál a környék legna-
gyobb csapatszámú –16 / 20 férfi csapatból és 4 / 7 női csa-
patból álló – egész napos focikupája, mely időtartama alatt a 
gyermekek is kedvükre játszhatnak, a felnőttek főzőversenyen 
vehetnek részt, majd este mindenki kitáncolhatja a kupa fá-
radalmait egy belépőmentes buliban. Idén az ASE edzőpálya 
rekonstrukciója miatt sajnos nem volt lehetőség női kupa lebo-
nyolítására, így a 20 fiúcsapat mellet egyetlen női gálamérkő-
zésre kerülhetett csak sor.
Mint minden évben, idén is díjaztunk minden résztvevő csa-
patot oklevéllel és egy-egy üveg pezsgővel mind a lányoknál, 
mind a fiúknál, a dobogósok érmeket, a bajnok kupát kapott, 
jutalmaztuk a legjobb kapust, a legjobb mezőnyjátékost, a gól-
királyt, valamint legsportszerűbb csapatot is választottunk.  
A döntő után büntetőrúgásban is bizonyíthatták tudásukat a 
játékosok, mely végén a hetesrúgóverseny győztesét is megju-
talmaztuk.
A kupa alatt a gyermekek részére ingyenes játékokkal készül-
tünk, a Magyarok Szövetségének köszönhetően felállított jurta 
sátorban az ő felügyeletükkel például gyöngyöt lehetett fűzni, 
valamint a jurta mellett a volt arcfestés is és az egész nap fo-
lyamán díjmentesen lehetetett használni a rodeó bikát, illetve 
a felfújható légvárat.
Aki a sportnak más formáját szereti, az az Alsónémedi Aerobic 
Clubbal tornázhatott egy jót, valamint díjmentesen kipróbálha-
tott egy új alakformáló, egészségmegőrző módszert: a Flabelost.
Az idei évben is megmutathatták a gasztronómiát kedvelők egy 
főzőverseny keretében, ki hogyan tud főzni. Bátran mondhat-
juk, hogy minden résztvevő győztesen tért haza, hiszen nagyon 
nehéz volt kiválasztani a finomabbnál finomabb ételek közül a 
győztes főzetet, amelynek készítőjét természetesen meg is jutal-
maztunk értékes főzéshez kapcsolódó nyereménnyel.
A 22 órakor kezdődő belépő nélküli bu-
lin az idei évben is a retro hangulat ural-
kodott, valószínűleg ezért aratott igen 
nagy sikert idén is ez a buli, nemcsak a 
huszonéveseknél, hanem a ’30-as ’40-
esek körében is. A „táncparkett ördögei” 
az egész buli során projektor segítségével 
kivetítőn keresztül figyelhették magukat. 
A vendégek felhőtlenül, egy táraságként 
szórakoztak egészen hajnalig.
A nap eseményeit fényképek formájában 
sikerült megörökíteni, mely képek meg-
találhatóak a honlapunkon: 
www.cheknissza.hu.
Szeretnénk megköszönni támogatóink-
nak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez 
a rendezvény ilyen színvonalasan létre-
jöhessen!

Fő támogatatóink: 
•  Alsónémedi Önkormányzat       
•   Józan KFT
•  Rendezvénykellék Kft  

Támogatók: 
•  CBA Kereskedelmi Kft
•  Dinamit Gold Kft.(Adidas bolt)
•  Magnólia Stúdió - Flabélos
•  Horváth Béla és családja
•  Verőcei Attila (EFR Kft) -hang-, és fénytechnika   

Továbbá köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, 
aki munkájával hozzásegített minket a Chek-Nisszá Feszti-
vál lebonyolításához (a teljesség igénye nélkül): 

•  Acsai László - hang-, és fénytechnika
•  Császár Sarolta - arcfestés
•  Kiss Dezső - fotó és honlap
•  Surányi Attila - fotó
•  Szegváriné Kulinyák Ágnes Veronika - női torna
•  Magyarok Szövetsége
•   Nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni szüleink tá-

mogatását és segítségét is!
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT!
 
Reméljük, jövő nyáron is ilyen remek lesz a hangulat, minden-
kit szeretettel várunk!
  
 A Chek-Nisszá Fesztivál szervezői: 
Garai Sándor
Kiss Attila
Kissné Garai Mónika
Marosi Károly
Nyárádi Róbert
Szarka Tibor
Szabó Miklós
Végh Zoltán

Beszámoló a XI. Chek-Nisszá Fesztiválról
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VI. Íjásztalálkozó és Nyílzápor,  Ópusztaszer 2012 június 30.
már ötödik éve, hogy ott vagyunk Ópusztaszeren a kárpát-me-
dencei íjásztalálkozón, először még csak nézőként később már 
részvevőként vált életünk részérvé ez az alkalom.  egyre gyara-
podó létszámban érkeztünk, így 2012-ben  már 25 fős csapattal 
vettünk részt a rendezvényen.  Szombaton korán tábort foglal-
tunk, így volt időnk bőségesen ünneplőbe öltözni: hagyomá-
nyos ing - kaftán, díszes öv és süveg, csizma, fegyveröv, készen-
léti tegez, íj, fokos, ostor, kürt, tarsoly, - minden szükséges és 
Őseink viseletét idézi. egy gyors ebéd után már készültünk a 
nyílzápor felvonulásra. 1300 íjász között vonult a nyWyG csa-
pata is, több ezer fő lelkes buzdítása mellett. ott voltunk a me-
netben,  nagy örömmel és gyönyörűséggel, lobogtak a zászlók 
és szóltak a dobok, zengtek a kürtök. most is fényes győzelmet 
arattunk, átélhettük, hogy  mit jelentett egy seregbe tartozni 
és  milyen ereje van, amikor együtt kiálltjuk: hogy „hUJ-hUJ- 
hajrá!”hála az Úrnak, hogy van magyarság 2012-ben is a kár-
pát-medencében!! 
Szt. istván napi ünnepség ,alsónémedi Szent istván tér 2012. 
augusztus. 20.
az egyesületünk aktív működése óta mindig az egyik legfontosabb ünnepnek tekintette államalapítónk ünnepét, hiszen törté-
nelmi korban ez áll legközelebb dicső íjász eleink korához! most is örömmel vállaltuk a felkérést, hogy részt vegyünk a progra-
mokba. Bodó anna vezényletével a Galagonya kör és az asszonyok igen derekasan kitettek magukért, a napközbeni foglalko-
zások és játékok mellet nagyon finom vacsorát is készítettek!! az íjászokra több irányú feladat várt, Jurta építés, íjászbemutató, 
zászlós díszőrség. a bemutatóra is összeverődött a nyári szünetekben ritkábban látott gyerekseregünk és méltó módon ünne-
pelhettünk együtt!  
Pályaíjász Országos Bajnokság  Budapest RTK 2012, Augustus 25.  
az idén vettünk részt először ezen az országos versenyen. a nyári szünet miatt a felkészülést nem volt könnyű egyeztetni, de 
most komolyan odaszántuk magunkat a gyakorlásra, az észt és erőt is sikerült koncentrálnunk. a pálya versenyben a szépsége 
mellett – egységes táv, egységes célok- a nehézsége is adott – forróság, tűző napsütés, feltámadó széllökések.
most ezeket az akadályokat is nagyon jól vették versenyzőink! eredmények: Gyermek reflex: Laczik máté 4. hely, kadetek: tra-
dicionális:  nyenyestyán Balázs 1. hely, Barebow: Suplicz Gergely 1. hely, Csigás: Suplicz áron 2. hely, Felnőtt Longbow: Suplicz 
zsolt 3. hely 
Közép Európai kupa Pályaíjász verseny  Budapest RTK 2012, Szeptember 08.  
a magyar és környező országok íjász szövetségei 2011-ben elindítottak egy verseny sorozatot, amely keretében minden ország-
ban rendeznek egy pályaíjász versenyt és az egyedi eredményeket kívül az összesített teljesítményt is díjazzák.  így rendeztek 
versenyt az idén Szlovéniában, horvátországban, Szerbiában, romániában, Szlovákiában. a záró verseny került megrendezésre 
hazánkban .a  nyWyG most kapcsolódott be ebbe a sorozat-
ba. Jó volt látni a nemzetközi mezőnyt, tudni hol tartanak a 
többi ország versenyzői. a tradicionális kadeteknél már több 
ellenfél is volt, áron pedig egy szlovén versenyzővel küzdött. 
most is meleg volt, a szél is feltámad gyakran, a 30 illetve 50 
méteres távon igyekeztük terelgetni a vesszőket. 

A NYWYG
A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei

Íjászat 2012  nyarán Alsónémedin
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Újdonság volt a napközbeni betét verseny , a futásíjászat: 5x500 méter kell sprintelni és minden szakasz között 3 lövést kell 
leadni , téves találat esetén  100 méter /lövéssel növekszik a táv. Gergely először indult ezen a versenyen és az abszolút második 
idővel ért célba, természetesen ezzel az eredménnyel az ifi kategóriát megnyerte!! 
az alap verseny  eredményei: kadetek : tradicionális:  nyenyestyán Balázs 1. hely, Urda Bence 3. hely, Barebow: Suplicz Gergely 
1. hely, Csigás: Suplicz áron 2. hely, Felnőtt Longbow: Suplicz zsolt 1. hely 
Már ősszel kezdődik a Suli Íjász Bajnokság ( régebbi nevén Íjász Diákolimpia), folytatjuk!!
Mindenkit szeretettel várunk edzéseinkre!!

Hajrá Nywyg!
Az edzéseket a Schuller Csarnokban tarjuk

Péntek 18 órától , Vasárnap 17 órától
Gyertek Bátran!

Üdvözlettel: Suplicz Zsolt  A NYWYG elnöke 06-70-43-64-194 

Röviden szeretnék beszámolni, az Alsónémedi karate 
egyesület eseményeiről.
Február 11-én a Tigris Dojó gyerek, serdülő versenyt ren-
dezett. Alsónémediről két versenyző sikeresen szerepelt. 
Györgyövics Zsolt küzdelemből  első helyezést, Győri Ta-
más közdelemből 3. helyezést ért el.
A következő versenyre április 22.-én Naszályra mentünk. 
Itt ifjúsági kategóriában küzdöttek meg harcosaink. Ke-
mény küzdelmekkel I-es kategóriában, Gazi Dávid 3. he-
lyezést, II-es kategóriában Györgyövics Zsolt szintén 3. 
helyezést ért el.
Május 4-6.-ig. Horányban edzőtáborban vettünk részt. A 
tábort a központi egyesület a Budai Harcművész SE ren-
dezte, sensei Fris Ferenc 4dan szakmai irányításával. Szép 
környezetben napi három edzéssel technikánkat, mozgá-
sunkat, erőnlétünket fejlesztettük. 
Július 23.-28. ig. Velencén, a nyári központi edzőtáborban 
is részt vettek a helyi karatésok. Itt klubvezetőnk és több 
edző irányításával külön csoportokban folyt az edzés. Jól 
megtervezett változatos edzések voltak. Volt futó, erőn-
lét, küzdő és éjszakai edzés. A tábor övvizsgával zárult, 
ahol több Alsónémedi karatés bizonyította felkészült-
ségét. Sikeres vizsgát tett: Kiss Krisztofer, Győri Tamás, 
Györgyövics Zsolt, Szabó Attila, Szabó Gábor.

Szeptember 4.-től ismét elkezdődött az edzés az iskola 
tornatermében.
Várunk minden mozgásra vágyó gyereket és felnőttet, 
kedden és csütörtökön 18tól-19.30ig.

Györgyövics Attila edző.

Tigris Dojó - beszámoló

Naszáj

Velence Alsónémedi csapat



Fa
lu

na
po

k 
20

12
.


