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2013. december 06. (péntek), a Polgármesteri Hivatal 16 óráig fogadja az ügyfeleket, 
2013. december 07-én (szombat) zárva tart!
2013. december 20. (péntek), a Polgármesteri Hivatal 16 óráig fogadja az ügyfeleket, 
2013. december 21-én (szombat) zárva tart!
2013. december 24. pihenőnap, a Polgármesteri Hivatal ZÁRVA lesz!
2013. december 27-től 2013. január 01-ig igazgatási szünet lesz – az elmúlt évek gyakorlatának meg-
felelően. Ez azt jelenti, hogy 2013. december 30-31-én csak anyakönyvi ügyeletet tartanak munkatársa-
ink 8-12 óráig. Ebben az időszakban kérjük Önöket, hogy valóban csak halasztást nem tűrő (haláleset) 
anyakönyvvezetői közreműködést igénylő esetekben keressék anyakönyvvezetőinket! Anyakönyvveze-
tőink ügyeleti beosztása és elérhetősége a Polgármesteri Hivatal ablakában kifüggesztett és honlapunk 
címoldalán elhelyezett tájékoztatón lesz olvasható.

A Gyál Városi Járáshivatal Alsónémedi Kirendeltsége szintén  
a fenti munkarend és ügyfélfogadási rend szerint fogadja ügyfeleit!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Önkormányzatunk honlapján erről,  

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

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 településőr 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!

ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKAREND VÁLTOZÁSOK
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Csillogó Karácsony

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről

Évről-évre visszatérő jelenség, hogy 
december közeledtével megjelennek az 
üzletekben a Karácsonyra jellemző áru-
cikkek, sok helyen, az utcákon is világító 
füzérek láthatók – nagyon sokszor még 
a csupasz ágakon is égősorok villog-
nak, reklámok hirdetik, hogy közeledik 
az Ünnep, aminek Karácsony a neve. 
Ilyenkor illik többet költeni, ajándéko-
kat vásárolni. Mindezek után egyszer 
csak a fenyőfák „szezonja” is elkezdő-
dik, bár ezeket mindinkább felváltják a 
mű-dolgok. Lassan már a múlté lesz a 
fenyőillatos karácsonyfa, és egyszer csak 
a karácsonyi hangulat is egyfajta attrak-
cióvá válik.

Mindezek a külsőleg is látható jelek 
már jellegtelenekké lesznek, hiszen ha 
ezektől függne a Karácsony, vagy Ame-
rikába „csöppenhetnénk” általuk, vagy jogosan feltehetnénk a 
kérdést, hogyan ünnepelnek Karácsonyt azok az emberek, ahol 
nincs fenyőfa, hogyan csillognak a fények ott, ahol nincs meg-
felelő fényforrás vagy energia, ami a fényfüzéreket működteti.

Egy igazi választ adhatunk ezekre, mégpedig azt, hogy igye-
kezzünk megérteni a Karácsony igazi értelmét és értékét! -  Ez 
pedig nem más, mint Jézus Krisztus születésének ünneplése a 
szó igazi értelmében vett hálával és köszönettel. – Igaz ugyan, 
hogy az Ő születésének éjszakáján nagy fényesség támadt, 
amikor az angyalok hírül adták a pusztában a pásztoroknak 
a nagy eseményt, de ez a fényesség nem a villany-füzérekből 
áradt, hanem az Úr dicsősége ragyogott fel. Igaz ugyan, hogy 
meghatódottan értesültek a pásztorok a jó hírről, amit úgy élte 
meg, mint Isten csodálatos ajándékát számukra és az egész vi-
lág számára – ezt az ajándékot azonban nem áruházakban, be-
vásárlóközpontokban csomagolták. Igaz ugyan, hogy mindent 
felülmúló dolgokról volt szó, de mindezek közepette nem érez-
ték magukat szegénynek, kiszolgáltatottnak –ellenkezőleg „di-
csőítették érte Istent” és igyekeztek lelki élményeikről beszélni 
mindenkinek. S ez egészen más volt, mint amiről József Attila ír 
versében:„míg a cukrot szopogatnám, új ruhámat mutogatnám, 
dicsekednék fűnek-fának, mi jó dolga van Attilának!”

Valóban a Karácsony az ajándékozás Ünnepe, de ezt az Aján-
dékot az Isten adta, és adja ma is a világnak, mindenkinek, aki 

keresi értelmét és igazán örülni akar. Ebben az ajándékban ré-
szesülhet a forró vidékek embere csakúgy, mint az örök hó és 
jég világában élő. Ehhez nem kell fenyőfa, szaloncukor és a leg-
különfélébb díszek, mint ahogyan nem is helyettesíthető sem-
mivel; a mű dolgoknak itt nincs jelentőségük, de létjogosult-
ságuk sem! – Ide készséges szív és lélek kell, aki fogadni képes 
Isten ajándékozó szeretetét, és kész hálálkodni érte.

Nem baj, ha külsőleg is kifejezzük benső dolgainkat, hiszen 
a külső jelzője a lélekben lévő „igazinak”, de gondosan ügyel-
jünk arra, hogy azok mindenkor csak jelek legyenek, amik nem 
akarják helyettesíteni az igazit! Nem ünnepelhetünk úgy, hogy 
az csak a külsőségeket jelentse. Mindenkor éreznünk kell, hogy 
akkor lesz csillogó a Karácsony, ha a hit és a kegyelem fénye 
ragyogtatja, ha az a lényeg, amiről Gárdonyi Géza így ír: „Mily 
ragyogó fény árad az égen, Betlehem úszik fény özönében; égi 
csodára nyílt meg az ég, szent örömöt zeng angyali lény: Megszü-
letett a Jézus! – Ébred a pásztor mennyei szóra, hálaimát zeng égi 
valóra – menjetek ott, hol glória zeng, a pici hajlék fényben de-
reng: megszületett a Jézus – a mi szívünk is gyúljon örömre, Szent 
Fia köztünk itt van örökre; zengjen az Úrnak hálaimát, megsza-
badítva már a világ: Megszületett a Jézus!” – Ha ezt ünnepeljük, 
igazi Ünnep lesz a Világ bármely pontján Mindenkinek! – Lelki 
értelemben vett igazi Karácsonyt kíván:

 Pekker Imre plébános

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2013. november 06-án rendkívüli ülést tartott, melynek 
legfőbb indoka a törvényi előírásoknak megfelelő határidőben 
történő döntések meghozatala volt. 

A Képviselő-testület ülését megelőzően a Pénzügyi és Tele-
pülésfejlesztési Bizottság is ülésezett, hogy a szükséges napi-
rendek kapcsán véleményezését megtegye.

Első napirenden a 2014. évi költségvetési koncepció sze-
repelt, melynek kapcsán az előterjesztéshez képest az ASE 
támogatásával fogadta el a Képviselő-testület, mely tulajdon-
képpen az előző évekhez hasonló elvek szerinti támogatást 
tartalmazza.

A koncepció elfogadása után a 2013. évi költségvetés III. 
módosítására, ill. a 2013. I-III. negyedéves teljesítésének el-
fogadására került sor. 

Soron következő határozat tulajdonképpen egy régebbi ha-
tározat megerősítése volt, az iskolai előkerthez 715.500,- Ft 
biztosítása. 

Felállításra került az Alsónémedi Széchenyi István Álta-
lános Iskola Intézményi Tanácsa, melybe az Önkormányzat 
részéről dr. György Balázs képviselőt delegálta a Képviselő-
testület.

A Képviselő-testület mindig is támogatta a helyi néptánc 
oktatását, mely kapcsán az a probléma adódott, hogy az Opál 
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házban tartandó óvodás néptánc oktatásra több szülőnek ne-
hézkes volt gyermekének elvitele. A Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy az óvoda épületeiben, az óvoda nyitvatartási 
idejében, a táncoktató általi vállalkozási formában megtartha-
tó az oktatás – az intézményvezetővel egyeztetett módon, ha 
annak kivitelezésével Ő nem is értett egyet, a többi pedagógus 
„védelme” miatt –, az óvoda nyitvatartási idejében, s természe-
tesen az oktatást végző közalkalmazott munkaidején kívül.

A Képviselő-testülete engedélyezte Szabó Etelka részére az 
Iskola út 1. szám alatti önkormányzati lakás ideiglenes bérbe-
adását (2013. december 31.), tekintettel saját lakásának értéke-
sítésére és új lakás vásárlására.

Soron következő döntésként egy formai döntés született, 
azaz az Egészségház kiviteli terveit végző cég határozattal, ill. 
szerződéssel történő névváltozása miatt („BETA” Kereskedel-
mi és szolgáltató KFT., 7.500.000 Ft + ÁFA tervezési díj). 

A Képviselő-testülete jóváhagyta a tulajdonában lévő 884 
és 903 hrsz-ú ingatlanok változási vázrajz szerinti összevo-
nását (egészségház kivitelezéséhez kapcsolódóan), majd az 
alsónémedi 0128/14 hrsz-ú ingatlan belterülethez történő 
csatolásáról döntött.

Az Alsónémedi Birgejárás II. területének tárgyalása so-
rán elvetette a Képviselő-testület Zsin Géza javaslatát, hogy 
az ügyben csak a következő megválasztott Képviselő-testület 
tárgyaljon. A terület tekintetében településrendezési szerző-
dés megkötése kapcsán úgy döntött a testület, hogy a 081/87 
hrsz-ú terület tulajdonosai részéről a felajánlott ingatlan helyett 
az arányosan rájuk eső költséghányad megfizetését kéri.

Sajnos évek óta nem települést nagyobb vállalkozás telepü-
lésünkre, mely a törvényi változások miatti adókiesést is pó-
tolhatta volna. A Képviselő-testület szükségesnek látja, hogy a 
község területén megtelepedni akaró, ill. már a településen 
működő vállalkozások új beruházásaihoz kedvező feltéte-
leket biztosítson, mely kapcsán egyedi vizsgálat és költségek 
alapján dönt majd. 

Zárt ülés keretében egy sajnálatos tűzeset kapcsán adandó 
kamatmentes kölcsönről döntött a Képviselő-testület, vala-
mint vagyoni ügyekről tárgyalt. 

A Képviselő-testület soron következő ülését 2013. novem-
ber 26-án 15 órakor tartotta, melyet megelőzően a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi és Település-
fejlesztési Bizottság is ülésezett. A Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottság segélyezésekről és a Bursa Hungarica 
pályázatról1 döntött, míg a Pénzügyi és Településfejleszté-
si Bizottság a testület elé történő véleményezéseket látta el, 
az ABÉVA Kft. III. negyedéves beszámolójának elfogadása 
mellett.

A napirend elfogadása után elfogadta a belső ellenőr által el-
készített, az Alsónémedi Önkormányzat és Intézményei 2014. 
évre szóló belső ellenőrzéséről szóló ütemtervét, munkater-
vét.

Ugyan a 2014. évi koncepció kapcsán a jövő évi adómértékek 
emelésére, ill. új adónem bevezetésére nem érkezett javaslat, 
melyet most külön határozatban erősített meg a Képviselő-tes-
tület, így a 2013. évi helyi adómértékek általi kiadással szá-
molhat a jövő esztendőre mind a lakosság, mind a vállalkozói 
réteg. 

Törvényi kötelezettségnek, ill. a szennyvíz beruházás inten-
zitásának emelése érdekében az önkormányzat felmérette vízi 
közmű vagyonát, mely alapján az önkormányzat könyveiben 

ivóvíz vízi közmű vagyonként 655.298.265,- Ft, szennyvíz köz-
mű vagyonként 1.027.405.614,- Ft kerül könyvelésre. Termé-
szetesen az üzemeltető továbbra is a DAKÖV Kft. marad.

Végre elérkezett az iskolabővítés, tornacsarnok építés vég-
leges – a hosszas tárgyalásokkal stb. járó – „elszámolásának” 
ideje. A pót- és garanciális munkák elvégzése után a Gropius 
Zrt., ill. a felszámoló felé  a garanciális visszatartásból 
4.983.246,- Ft jár vissza, melyet az ABÉVA KFT-t utal majd 
vissza. A Képviselő-testület minden évben tárgyalja az ABÉVA 
Kft. következő évi üzleti tervét, így a 2014. évi üzleti tervet 
jelen ülésen fogadta el a Testület.

Bizonyára többször hallottak a médiában és olvashattak a 
Hírmondóban is a hulladékszállítás, elhelyezés kapcsán történt 
módosításokról. A hulladékszállításra az Önkormányzatnak 
a Kovács Dust-Mann Kft-vel van szerződése, de a törvényi 
változások miatt 520.600,- Ft-os többletköltsége keletkezett, 
mellyel előre senki sem számolhatott, így az Önkormányzat 
átvállalta azt, az általános tartalék terhére.

Többször is döntött már a Képviselő-testület az iparterüle-
teken kialakított út átvételéről. Most egy 862 m2 nagyságú 
„kivett helyi közút” megjelölési ingatlanra vonatkozó, térítés-
mentes tulajdonba és kezelésbe vételről döntött, melyet a tu-
lajdonostól (MEGA-TRUCK Kft. -2360 Gyál, Balassa u. 1. ) 
ajánlott fel. Kérelem érkezett az alsónémedi külterület 061/8-
11 hrsz. alatt felvett, összesen 117507 m2 nagyságú területre 
vonatkozó belterületbe vonással kapcsolatban, melyet a Pénz-
ügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezett. A kérelem 
a hatályos Szabályozási Tervben szereplő, kötelező szabályozási 
vonalaknak megfelelő telekalakítás megtörténtéig, valamint az 
ingatlanokra tervezett beruházás megvalósulásáig nem került 
támogatásra.

Az Alsónémedi Polgárőr Egyesület Elnökének megkeresé-
se nyomán tárgyalt a Képviselő-testület az ott felmerült prob-
lémákról (pl. nem aktív a tagság, nehéz beosztani a havi őr-
zést stb.). A Képviselő-testület hosszas megbeszélés után úgy 
döntött, nem kíván változtatni az Egyesület támogatásának 
eddigi gyakorlatán. Egyéb segítséget viszont felajánlott, pl. a 
Polgármesterrel olyan település meglátogatása, ahol a korábbi 
években fejlődött a polgárőrség, propagáló cikk megjelentetése 
stb., de felvetődött a testületi tagok belépése az Egyesületbe, 
további közterület-felügyelő alkalmazása, rendőrség megbízása 
stb. is.

Önkormányzati rendeletünk „hiányosan” szabályozza a helyi 
címer használatát – ill. a Polgármester által kiadható engedélye-
ket –, ezért az Alsónémedi Községért Közalapítvány kérelmé-
re a Képviselő-testület adott engedélyt a címer használatára 
(reprezentációs célú ajándéktárgyak díszítése, levelezés, kiad-
ványok díszítése kapcsán).

Az Önkormányzat idei költségvetése sem tartalmazott ala-
pítványi támogatásra összeget, de az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt kérése támogatandónak bizonyult, hiszen települé-
sünkre is legtöbbször kivonuló Dabasi Mentőállomás részére 
beszerzendő Kapnográf (légzésfigyelő monitor) beszerzése cél-
jából kértek támogatást. A kért 50.000,- Ft-ot természetesen 
meg szavazta a testület

A jubileumi jutalmak „elcsúszása” kapcsán, év elején az isko-
la már kapott plusz jutalomkeretet, most pedig az Óvoda 
363.000,- Ft, a Polgármesteri Hivatal 902.750,- Ft összegekkel 
történő emelése történt meg, melyeket az intézményvezetők 
osztanak ki év végén a dolgozóknak a betervezett jutalomkeret 
összegével együtt. Mindemellett az iskolai konyha jutalomke-
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retét is megemelte a Képviselő-testület 200.000,- Ft-tal azon 
három dolgozó jutalmazására, akik az Országos Közétkeztetői 
Szakácsverseny (OKÉS) NÉBIH különdíját elnyerték. – Erről 
a versenyről külön cikk olvasható lapunkban.

Már korábban felmerült a helyi KMB-s iroda Fő út 75. szám 
alatti épületbe történő költöztetése, melyet természetesen térí-
tésmentesen ad használatba Önkormányzatunk a rendőrségnek, 
ill. a továbbiakban sem kívánja a rezsiköltséget áthárítani részükre. 

Mivel az iskolában megoldódott a félállású gyermekvédelmi 
státusz biztosítása, ezért a Képviselő-testület ennek biztosításá-
ról szóló határozatát visszavonta.

Az Opál-ház energetikai pályázatáról még nem kaptunk hírt, 
de a lenti kihasználatlan üzlethelyiség miatt felmerült annak 
átalakítása, melyre az Önkormányzat hasznosítási vázlattervet 
készíttet. Köztudott, hogy az ún. kántor-ház bontásra kerül és 
az építkezés hamarosan elkezdődhet. Emiatt merült fel Benkó 
Péter kántor és tanító, ill. családjának elhelyezése az iskolá-
nál található szolgálati lakásba. A Képviselő-testület – az új 
javaslat alapján – úgy döntött, hogy a szolgálati lakást térítés-
mentesen a Római Katolikus Egyház rendelkezésére bocsátja a 
kántorlakás felépüléséig, de legfeljebb 2015. december 31-ig. A 
rezsiköltséget az Egyházközség téríti majd meg az ABÉVA Kft-
nek. Fenti döntéssel az egyházközségek támogatását is szem 
előtt tartotta a Képviselő-testület – ahogy tette azt eddig min-
den testület –, hiszen pl. a Református Egyházközség részére is 
ingyen biztosítja a tornacsarnokot és egyéb helyiséget az Ön-
kormányzat a „Csendes nap”-ok megrendezésekor. 

A törvényhozásban eléggé „fura” döntés született, mely kap-
csán pl. a DAKÖV Kft-nek lakosságarányosan több közműadót 
kell fizetnie, mint egy Bp-i nagyobb közszolgáltatónak (egy 
főre jutó adó Budapesten kb. 300 Ft/fő, a DAKÖV Kft. eseté-
ben pedig kb. 1.300 Ft/fő). Emiatt a Képviselő-testület – a többi 
DAKÖV-vel szolgáltató településsel együtt – felkéri a törvény-
hozókat, valamint az illetékes minisztert, hogy a vízi köz-
szolgáltatók terheit arányosan állapítsa meg és olyan szintre 
mérsékelje, hogy az ne lehetetlenítse el a működésüket.

A soron következő napirend a Polgármester beszámolója 
volt az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két 
rendes ülés között tett intézkedéseiről. Írásbeli beszámolóját a 
Polgármester úr kiegészítette a hulladékszállítással és a szenny-

vízberuházással kapcsolatos közbeszerzés jelenlegi történéseivel 
(mely kapcsán már látható, hogy decemberben több rendkívüli 
ülés összehívására kerül sor), a bírósági ügyekkel (a sitt-telep tu-
lajdonjoga visszakerül Acsai Károlyék tulajdonába, Juhász Zol-
tán részére pedig ki kell adni a 10 évnél régebbi zárt ülések jegy-
zőkönyveit), az Európai Polgárokért Programmal és a Colletortói 
látogatással. A beszámolót a Képviselő-testület elfogadta. 

Az Önkormányzat a hivatali szervezetfejlesztésre pályá-
zatot nyújtott be, melyen nyertesként szerepelt, így az ÁROP-
3.A.2-2013-2013-0049 jelű pályázatban vállalt tevékenységek 
elvégzésére közbeszerzést ír ki. Felhatalmazta a Testület a Pol-
gármestert, hogy a közbeszerzés lebonyolítására szerződést 
kössön a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céggel.

Korábban is olvashattak olyan döntésről, melyben magán-
erős beruházásban elkészült ivóvízellátó és szennyvízelvezető 
hálózat önkormányzati tulajdonba vételéről és üzemelte-
tésre történő átadásáról döntött a Testület, mely kapcsán há-
romoldalú megállapodásra került sor. Most a Balu-Invest Kft. 
(átadó, építtető) – Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
(átvevő, tulajdonos) – DAKÖV Kft. (üzemeltető) megállapo-
dás-tervezetét fogadta el a Képviselő-testület. 

Fenti határozatok mellett a Helyi Építési Szabályzatunk 
Birgejárás II-re vonatkozó módosításárról szóló rendeletet 
is elfogadta a Képviselő-testület, melyet a település honlapján 
és a Polgármesteri Hivatal folyosóján olvashatnak el az érdek-
lődők. 

Mire e sorokat olvassák, az idei közmeghallgatásra készü-
lünk, melyről a jövő évi első számban olvashatnak ismertetőt. 

A testületi és bizottsági nyilvános üléseken minden érdek-
lődő részt vehet, így figyelemmel kísérhetik a Testület és a Bi-
zottságok munkáját. Éljenek a lehetőséggel minél többen. A 
Polgármester úr előrejelzése alapján várhatóan még ebben az 
évben is sor kerülhet rendkívüli ülésre, de január közepén-vé-
gén rendkívüli ülés összehívására biztosan sort kell keríteni.

A Képviselő-testület döntései, jegyzőkönyvei és a rendeletek 
a település honlapján (www.alsonemedi.hu) megtalálhatók, ill. 
rendeletink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is teljes ter-
jedelemben olvashatók!     
 

Győrvári István Lászlóné 

A Magyar Konyhafőnökök Egyesülete, a Közétkeztetők, 
Élelmezésvezetők Országos Szövetsége és a NÉBIH (Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatala) szervezésében meg-
hirdetett közétkeztetésben tevékenykedők konyhák szakács-
versenyében az Alsónémedi Önkormányzat Konyhája Kü-
löndíjat kapott. A kétfordulós versenyen számos konyha in-
dult, első feladat, hogy megadott élelmiszerekből megadott 
áron kellett menüt összeállítani, a némedi konyha dolgozói 
sikerrel vették ezt az akadályt, bejutottak az országos dön-
tőbe, ahol 10 konyha mérte össze tudását, és főzte meg az 
összeállított menüt.

Mák Tiborné élelmezésvezető által összeállított menü a kö-
vetkező volt: cukkini krémleves burgonyás csicsókás galuská-
val, csőben sült csirkemell savanyú káposztával, birsalmás zab-
pelyhes muffin karamellöntettel.

Az Alsónémedi Önkormányzati Konyha sikere
az Országos Közétkeztetői Szakácsversenyen

A győztesek között a  némedi csapat
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Decemberi ügyeletek  
és munkarend az orvosi alapellátásben Alsónémedin

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!
KÖZELEG A HATÁRIDŐ - NITRÁT ADAT-

SZOLGÁLTATÁS!!!

A Nitrát adatszolgáltatást 2013. szeptember 1-től 2013. dec-
ember 31-ig kell teljesíteni, az előző gazdálkodási évre vo-
natkozóan. A papír alapú „nitrátjelentést” az illetékes talaj-
védelmi hatóságnak kell benyújtani (Pest Megyei Kormány-
hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, 2100 Gödöllő, 
Kotlán Sándor utca 3.).

A kitöltésben segítséget nyújt az Ön kamarai  
tanácsadója, Sándor Krisztina

2013. december 16-án este 17 órakor 

az Opál ház emeletén.
(Kérünk mindenkit, hozza magával  

a 2013. évi beadott területalapú támogatást  
és egy tollat!) 

A nyomtatvány későbbiekben a ugyanitt elérhető. 

December 7. szombat, ügyelet  
Ócsa, Szabadság tér 4.  Tel.: 06-1-301-6969

December 21. szombat, ügyelet Ócsán

December 23. hétfő, délelőtt rendel a faluban  
dr. Tholt Mária, 

délután 12-16 h ügyel dr.Szlivka Gabriella

December 24- 27-ig munkaszüneti napok,  
ügyelet Ócsa, Szabadság tér 4.  Tel.: 06-1-301-6969

December 30. kedd, délelőtt rendel a faluban  dr. Papp 
Zsolt, délután 12-16 h ügyel dr. Szlivka Gabriella

December 31. szerda, ügyelet 
Ócsa, Szabadság tér 4.  Tel.: 06-1-301-6969

A rangos zsűri hosszas kóstolgatás után hozta meg dönté-
sét, és nagy örömünkre az országos csapatversenyben a mieink 
országos negyedikek lettek, és emellett elnyerték a NÉBIH Kü-
löndíját.

Gratulálunk a sikerhez a konyha minden dolgozójának, akik 
háttérmunkájukkal elősegítették a versenyzők felkészülését: Bai 
Miklósné, Kompuszné Bálint Ágnes, Smida Irén, Józan Balázs-
né, Orbán Lajosné, Csorba Veronika, Juhász Bálintné konyhai 
dolgozóknak.

Köszönjük a segítséget a pályamunka elkészítésében Surányi 
Mária, Császár Sarolt pedagógusoknak és Bai Péternek. Büsz-
kék vagyunk Mák Tiborné konyhavezetőre, Együdné Zupka 
Krisztina és Farkas Angéla szakácsnékra!

Már alig várjuk, hogy megkóstolhassuk a győztes menüt! 
Köszönjük, hogy kiváló teljesítményükkel dicsőséget szereztek 
konyhánknak és településünknek!        

Vincze József polgármester

A megérdemelt Különdíj Zupka Kriszti szakácsunk és a zsűri egyik tagja
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amint beáll a hideg, és nyárról őszre, nyitott ablakról csu-
kottra váltunk, folyamatosan emelkedik a gázbalesetekkel, 
szén-monoxid-mérgezésekkel kapcsolatos hírek száma. 
a szén-monoxid-mérgezés a téli szezon egyik legjellemzőbb 
veszélye, amely a lakás légterébe legtöbbször a kéményen, 
vagy a tüzelőberendezésen keresztül kerülhet. a nem megfe-
lelően működő, vagy elhanyagolt állagú kéményből az égés-
termék (füstgáz) visszaáramlik a lakásba, míg a nem kellően 
tömör kályhákból, kandallókból, füstcsövekből, az elszeny-
nyeződött fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből közvetlenül 
is juthat szén-monoxid a lakótérbe. Szintén növeli a baleset 
kockázatát, ha nem gondoskodunk a gázkészülék üzeme-
léséhez szükséges levegő utánpótlásáról.  a szén-monoxid 
veszélye abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, a levegőnél 
szinte alig könnyebb, nem irritáló gáz, amely levegővétellel 
kerül a szervezetbe. mérgező hatása azzal magyarázható, 
hogy a vér hemoglobinjában található vasatomokkal stabil 
komplexet, szén-monoxid-hemoglobint képez. Ezzel az agy 
és a többi belső szerv oxigénfelvételét és oxigénellátását 
akadályozza. a hemoglobin akkor is megköti a szén-mon-
oxidot, ha a levegő szén-monoxid tartalma csekély. 250-szer 
nagyobb affinitással kötődik a vér hemoglobinjához, mint az 
oxigén. a magas szén-monoxid-koncentráció perceken belül 
halált okozhat! az áldozatot rosszullét fogja el, mozgáskép-
telenné válik, nem tud magán és a családján segíteni, képte-
len az adott helyiséget elhagyni.

A szén-monoxid-mérgezés tünetei:
– Enyhe mérgezés: enyhe fejfájás, szédülés, hányinger, tüsz-
szentés

– Közepes mérgezés: erős fejfájás, erős szédülés, gyors szív-
dobogás

– Erős mérgezés: ájulás, nehéz levegővétel, súlyosabb ese-
tekben halál

Megelőzésként:

–  Gázkészülékeinket évente egyszer SzaKEmBErrEl vizsgál-
tassuk felül, ellenőriztessük.

–  Kérjük ki szakember véleményét szagelszívó vásárlása, 
vagy műanyag nyílászárók beépítése esetén. Ha szükséges, 
használjunk a lakószobában légbevezetőt, a vizes helyisé-
gekben légelvezetőt. 

–  a kémények állapotát rENDSzErESEN ellenőriztessük.

–  Kérjünk évente felülvizsgálatot gázkészülékeinkhez (kazán, 
bojler, konvektor). Tévedés azt hinni, hogy a bojler nem szi-
vároghat, vagy nem okozhat balesetet. 

–  Ne tároljunk tűzveszélyes folyadékot a kazán közelében.

–  Napjainkban egyre elterjedtebb a szén-monoxid-érzékelő 
használata, ez igen hasznos eszköz, tanácsos a lakás egyik 
frekventáltabb helyiségében elhelyezni.

Épületen kívüli berendezés használata esetén:
a legkézenfekvőbb megoldás, ha a fűtőberendezést és ké-
ményt úgy helyezzük el, hogy ne legyen közvetlen kapcso-
lata a lakótérrel. Tudnivaló, hogy nem minden épület eseté-
ben valósítható meg a különálló kazánhelyiséggel kialakított 
központi fűtés.

Épületen belüli berendezés használata során, de a légtér-
kapcsolat kizárva:
az épületen belül elhelyezett zárt égésterű, úgynevezett „C” 
típusú gázkészülékek működésük során nem a helyiség leve-
gőjét használják, hanem a kültérből közvetlenül szívják be a 
levegőt, ezért üzembiztos működésük mellett a lakótérben 
szén-monoxid jelenlétével nem kell számolni.

Épületen belüli berendezés használata és közvetlen légtér-
kapcsolat:
a nyílt égésterű és kéménybe nem kötött („a” típusú), vala-
mint a nyílt égésterű és kéménybe kötött („B” típusú) gázké-
szülékek működésük során a helyiség levegőjét használják. 
Ezért alapvetően befolyásolja megbízható működésüket a 
helyiségek építészeti kialakítása és használata.
aki „a” vagy „B” típusú gázkészülékkel rendelkezik és fokozott 
légzárású nyílászárók beépítését vagy a meglévő nyílászárók 
tömítését, esetleg elszívó/szellőző ventilátorok beépítését 
tervezi, annak előzetesen terveket kell készíttetnie arra jo-
gosult tervezővel, és azokat jóvá kell hagyatnia a területileg 
illetékes gázszolgáltatóval (elosztói engedélyes).
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy gázüzemű vagy ve-
gyes tüzelésű fűtési technikák esetén, fokozott figyelmet 
fordítsanak arra, hogy az új típusú nyílászárók megfelelő 
szellőzőnyílással legyenek ellátva. a szigetelés és a szellőzés 
hiteles szakemberek által történő beszereltetése szükséges. 
régebbi típusú nyílászárók esetén felülvizsgálatot, ellenőr-
zést érdemes előirányozni. Ez fokozottan fontos azoknál az 
ingatlanoknál, ahol konyhai elszívó berendezés működik, 
ugyanis az elszívó működése alatt fellépő depresszió miatt a 
kéményből az égéstermék visszaáramolhat a lakótérbe.

Tegyen Ön is családja biztonságáért!  
Előzze meg, hogy otthonában,  

környezetében szén-monoxid-mérgezés  
alakulhasson ki!

2013. november-december

A SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS
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Hogy az idei tél majd milyen lesz, nem tudjuk. Ki-ki a neki 
tetsző, kedvező szempontjai szerint örül a télnek, vagy ép-
pen inkább már túl is lenne azon. Tény, ha felkészületlenül ér 
minket a téli időjárás, akkor váratlan, kellemetlen meglepe-
téseket, akár tragédiát is okozhat. Ennek megelőzése érdeké-
ben az alábbiakban néhány fontosabb, gyakorlati tanácsot 
ajánlok a figyelmükbe. 

 a rendkívüli téli időjárás alatt általában a hideg hőmér-
sékletben lehulló nagy mennyiségű csapadékot értjük, 
mint amilyen a havazás vagy az ónos eső. Természetesen a 
nagy hideg önmagában is komoly probléma lehet, de a mi 
éghajlatunkon kevésbé jellemző, hogy ez csapadékos idő-
vel együtt jelenjen meg. Különösen ritka esetben az is elő-
fordulhat, hogy felhőszakadás jellegű eső hulljon rendkívül 
hideg és fagyos talajra, amelyen a csapadék azonnal jéggé 
fagy. Ez a jelenség az ún. jégvihar, amely nálunk szerencsére 
ritka, mint a fehér holló. a hóviharok és a rendkívüli havazás 
annál gyakoribb jelenség, amely a mérsékelt, kontinentális 
éghajlatú országokban egyáltalán nem korlátozódik csak a 
téli hónapokra, hanem késő ősszel és kora tavasszal is meg-
történhetnek. 

a hóvihar önmagában nem kell, hogy nagy széllel járjon, 
ám ha még ez is hozzáadódik a rendkívüli csapadék mennyi-
séghez, akkor komoly helyzettel kerülhetünk szembe. a hó 
veszélye sajátos tulajdonságaiban rejlik: a hó, néhány fokkal 
fagypont alatt, tizedannyira sűrű, mint a folyékony állapotú 
víz, és még hidegebb hőmérsékleten arányaiban a sűrűsé-
ge is tovább csökken. Ennek a természetes dolognak az a 
jelentősége, hogy az a csapadékmennyiség, amely 2 cm-es 
esőt produkálna talajon, hó formájában 20 cm-es réteget 
fog képezni a talajon. Öt centiméteres havazás már komoly 
problémákat tud okozni a szállításban és a közlekedésben, 
15 cm fölött pedig már nyugodtan beszélhetünk rendkívüli 
helyzetről.

a mi fogalmaink szerint a hóvihar az, ami nagy széllel pá-
rosul: 10-15 cm havazás fölött már arra kell felkészülni, hogy 
lesznek járhatatlan utak és személygépkocsik is válhatnak a 
hó foglyává. a 30 cm, vagy afölötti havazás már az elektro-
mos ellátó rendszerekben is okozhat problémát, de sajnos 
Pest megyében már arra is volt példa, hogy egy ház tetőszer-
kezete nem bírta el a hó súlyát. a nedves és sűrű hó jelent 
ebben az esetben különös veszélyt, amelyek miatt fák dől-
hetnek ki. a hó megcsúszása is okozhat veszélyt: már néhány 
cm-es nedves hóréteg is könnyen megcsúszik a szél követ-
kezményeként és okozhat sérülést.

a havazás másodlagos veszélyeket is előidézhet, s alig-
ha kell megemlíteni a minden télen sok áldozatot szedő 
lavinákat. További veszélyt jelenthet a hirtelen tavaszi ol-
vadás, amely jelentős bel-, illetve árvizekhez vezethet. az 
élő szervezetet sem kíméli a hideg: valós veszély lehet a 

hypothermia (vészes kihűlés), vagy fagyási sérülések elszen-
vedése (amelyek nagyon könnyen elfertőződhetnek, vagy 
fertőzés forrásai lehetnek). Nem beszélve a sok közlekedési 
balesetről, vagy az olyan tűzesetekről, amikor óvatlanul ke-
zelt fűtési eljárásokhoz folyamodtak a lakosok.

az információ akár életet is menthet, ezért folyamatosan 
kísérje figyelemmel az időjárás-jelentést, hogy időben fel-
készülhessen. alapszabály, hogy szélsőséges időjárási viszo-
nyok között senki ne hagyja el otthonát, csak ha meggyőző-
dött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás 
feltételei is biztosítottak. Ha e feltételek hiányában is elkerül-
hetetlen az utazás, nagyobb távolságra soha ne induljon el 
egyedül! 

FELKÉSZÜLÉS A TÉLRE

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

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

dául ágseprű. 

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

–  Készüljünk fel arra, hogy néhány napig saját házaink foglyai 
lehetünk. a családtagok ellátáshoz szükséges mennyiségű 
tartós élelmiszert és más fogyó eszközöket, a legszüksége-
sebb folyamatosan szedett gyógyszereket (kb. egy hétre 
elegendő mennyiségben), egyéb anyagokat (fűtéshez) 
időben szerezzük be. Ez utóbbi dologra különösen érde-
mes odafigyelni, ha vezetékes gázzal fűtünk.

–  Nem árt a lakás hőszigetelését felülvizsgálni, és ha szüksé-
ges, a javításokat időben elvégeztetni (ez még gazdaságos 
is).

–  a tető hibáinak kijavítása (súly fenntartása, lapos tetőknél a 
hólé elvezetése), az esőcsatornák kitisztítása szintén fontos 
lehet, és ha szükséges, a veszélyt jelentő faágakat metsz-
szük vagy vágjuk le.

–  a különféle csövek, kábelek faláttöréseit vizsgáljuk meg, 
ha szükséges szigeteljük be. Erre végső esetben a papír is 
megfelel, amely egyébként jó hőszigetelő is.

–  Tekintsük át az épület fő vízelzáró helyeit. Ha különösen hi-
deg van, hagyjuk kicsit csöpögni a csapokat: ezzel elkerül-
hetjük a szétfagyását. a kintieket zárjuk el és burkoljuk be.

–  legyen otthon tűzoltó készülékünk (amúgy is fontos, hátha 
még fűtünk minden lehetséges eszközzel). Nagyon körül-

Gondolatok a téli időjáráshoz...
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tekintően járjunk el a fűtéssel (szénmonoxid veszély, tűzve-
szély), a karácsonyi díszkivilágításokkal, gyertyagyújtások-
kal! Ezeket használatuk során soha ne hagyjuk felügyelet 
nélkül. Különösen ne bízzuk e dolgokat gyerekek felügye-
letére!

–  Gondoskodjunk szükség-világítóeszközről, (például petró-
leumlámpáról és petróleumról, palackról, működtethető 
gázlámpáról, elektromos lámpáról,) áramkimaradás eseté-
re.

–  Tájékozódjunk a környezetünkben lévő idős, mozgássérült 
emberek, várandós nők felől, tudjuk, hogy veszélyhelyzet-
ben mit kell tennünk.

–  az udvaron tartott háziállatok ellátására is fokozottan fi-
gyeljünk! Számukra is álljon rendelkezésre a szükséges 
mennyiségű és minőségű táplálék. 

–  Fokozza a biztonságunkat, ha tudjuk, elérhetőek vagyunk 
mások számára, vagy biztosított, hogy kapcsolatba tudunk 
lépni szeretteinkkel, szükség esetén segítséget tudunk 
hívni telefonon, mobil telefonon. Ennek akkumulátorát ne 
hagyjuk lemerülni, sőt, ha tehetjük, szerezzünk be tartalék 
akkumulátort is. Fokozottan figyeljünk erre, ha külterüle-
ten lakunk, vagy ha hosszabb útra kell indulnunk.

Gépjármű felkészítése

–  Ellenőrizzük legalább a következőket: fagyálló folyadék; 
tiszta és ép gyertyák; fékbetétek és fékfolyadék; sérülés-
mentes kipufogó rendszer (Co veszély!); üzemanyagszűrő 
és légszűrő állapota. 

–  megfelelő fűtési rendszer; fényszórók és jelzőlámpák ép-
sége; olaj szint és minőség (az elhasznált motorolajok 
alacsony hőmérsékleten nem biztosítanak már olyan jó 
kenést); termosztát működése; elegendő szélvédőmosó-
folyadék; vészjelző-lámpa működése. 

–  Cseréljük le a nyári gumiabroncsokat! a magyarországi 
viszonyok között, minden híresztelés ellenére, a téli-nyári 
gumik általában megfelelőek, bár előfordulhatnak extrém 
helyzetek vagy meg is követelhetnek bizonyos útszaka-
szon speciális gumikat, eszközöket (pl. hólánc).

–  Tankolás: soha ne ürítsük le teljesen a tankot. Ha már félig 
van, tankoljunk. Hosszabb út esetén nem árt, ha mindezek 
mellett még van néhány liter tartalék üzemanyagunk is. 
Ebben az esetben sem tanácsos egyedül elindulni.

–  az alábbi téli készlet legyen a gépkocsiba: lapát; szélvédő 
kaparó; kicsi seprű; zseblámpa - ha szükséges elem; víz; 
snack-étel; gyufa; plusz zokni, kesztyű, meleg ruha; zseb-
kés; elsősegély készlet; szükséges gyógyszerek; pokrócok; 
vontató kötél; úti só vagy homok; gyújtás rásegítő kábel; 
láthatósági mellény.

–  Gépjárművel való utazás során téli öltözetét úgy állítsa össze, 
hogy szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni útját.

–  amennyiben hosszabb időt ( néhány órát )  kénytelen  álló  
gépjárművében tartózkodni,  a 

motor járatásával fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el leg-
alább tíz-tizenöt percenként szellőztetni. 

Ruházat

–  Inkább több réteg könnyű, mint egy réteg nehéz ruházat a 
célszerű. Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megten-
nie, mindig vigyen magával meleg kávét vagy teát. 

–  a kabát lehetőleg vízlepergetős legyen. 
–  az egyujjas kesztyűk melegebbek a mutatós ötujjas kesz-

tyűknél.  
–  a sapka elengedhetetlen; nagy szél és hideg esetén szánk 

elé tegyünk sálat, védve tüdőnket.

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

RENDKÍVÜLI HAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS AJÁNLOTT 
MAGATARTÁS FORMÁK

Ha van ideje felkészülni a hóviharra, a következő lépése-
ket tegye meg:
Folyamatosan figyelje a híradásokat!
Készítsen elő hólapátot, sót, homokot, elemes rádiót és zseb-
lámpát, tartalék elemeket!
a mobiltelefonját töltse fel, szerezzen be tartalék akkumu-
látort!
Halmozzon fel tartalékokat vízből, nem romlandó élelmisze-
rekből, gyógyszerekből!
Szerezzen be hordozható alternatív fűtőtestet és tűzhelyet!
Halmozzon fel tartalékokat tüzelőanyagból!
Készítsen elő meleg ruhákat!
Víztelenítse a kinti csapokat, nehogy a fagyás miatt elreped-
jenek a csövek, és a víz elárassza a házat!

A hóvihar alatt:
maradjon a lakásában, húzza le a redőnyöket, csukja be a 
spalettákat!
Fogyasszon magas energiatartalmú ételeket és meleg ita-
lokat!
Ne végezzen megerőltető fizikai és kockázatos tevékenysé-
get, hiszen egy esetleges baleset esetén a hóesés intenzitá-
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sától függően lehet, hogy a mentők sem tudják megközelí-
teni a házat!
Ne mozduljon ki, hacsak nem muszáj!
Semmiképp se tegyen meg gyalog hosszabb távokat, főleg 
egyedül!
Ha ki kell mennie az épületből, mindenképp öltözzön fel vas-
tagon és rétegesen, ne hagyja semelyik testrészét fedetlenül, 
mert a hideg és az erős szél együtt hamar fagyási sérüléseket 
okozhat! 
Viseljen sapkát (a legtöbb testhőmérséklet a fedetlen fejen 
át távozik)!
Ha lakását a lehullott hó elzárta a külvilágtól, értesítse a ha-
tóságokat, akik a segítségére sietnek majd, és készüljön fel az 
esetleges hosszabb benntartózkodásra!

Otthonunkat érintő átmeneti áram-, illetve energia kima-
radás esetére:
Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata 
esetén különös figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, 
füstelvezetésre.
azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nin-
csenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermékek szabadba 
történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne 
üzemeltesse folyamatosan zárt térben. a helyiség nagysá-
gától és a fűtési fokozattól függően legalább egy-másfél-
óránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a 
felgyülemlő égéstermékek mérgezést okozhatnak.
a gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja 
nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!
Gondoskodjék szükség-világítóeszközökről (pl. petróleum-
lámpa és petróleum, palackról működtethető gázlámpa, 
elektromos lámpa)!
Tartson üzemképes állapotban egy elemről működtethető 
rádiót, és biztosítson hozzá tartalék elemeket!
Tároljon otthonában egy hétre elegendő élelmiszert az 
egész család számára!
legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha cse-
csemő van a családban, számára tápszerek!
Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert 
a hálózatra a mentésben résztvevőknek van szüksége!

Utazás alkalmával:
Szélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az 
utazás, különösen, ha nagyobb távolságra kell eljutni, csak 
akkor üljünk autóba, ha arra okvetlenül szükséges!
Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérő társ-
sal tegye, és csak abban az esetben, ha meggyőződött róla, 
hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei 
is biztosítottak. Indulás előtt célszerű megnézni a kozut.hu 
útinformációs oldalt.

Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön 
rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen vízhatlan, vigyen 
magával meleg kávét vagy teát.
Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, 
ha gépjárműve megfelelő műszaki állapotban van, és ren-
delkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felsze-
reléssel, valamint az önmentéshez szükséges eszközökkel 
(téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás 
esetére lapát vagy ásó, homok, vontatókötél, stb.). Ebben az 
esetben sem tanácsos egyedül elindulni.
Indulás előtt a gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, 
kesztyűt, elektromos kézilámpát, meleg italt, legalább egy 
napi étkezésre elegendő élelmiszert.
amennyiben a gépjárműben nincs blokkolásgátló (aBS). úgy 
a kerekek gyorsabban leblokkolnak, a jármű kormányozha-
tatlanná válhat, és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat 
vegyük le a fékről, hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor 
fékezzünk, amikor a jármű ismét irányban áll!
Tartsunk az átlagosnál nagyobb követési távolságot, ezzel 
csökkentve a rossz manőverezésből, csúszós útból adódó 
baleset kockázatát!
Kerüljük a hirtelen fékezést, a hirtelen mozdulatokat, a túl 
erős gyorsításokat!
legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat és 
esetleg csak napok múlva fogják kiszabadítani! Öltözetét 
úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen 
folytatni útját!
amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló 
gépjárművében tartózkodni, a motor járatásával fűtheti az 
utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként 
szellőztetni. az álló jármű utasterébe ugyanis kipufogó gá-
zok szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg ha-
lálos balesetet okozhatnak.
alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljá-
ból! Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizikai teljesítő-
képességet, fáradságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti 
a helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely ilyen helyzet-
ben életveszélyes lehet.
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,,Én írónak készültem semmi másnak…” - írta életének öt-
venedik szent karácsonyán,és bámulatos írói tevékenységgel 
váltotta valóra e készületet viszonylag rövid élete során, hisz 
ötvenöt életévében meghalt. Honnan jött, s mit hozott onnan 
magával a XX. századi magyar irodalom egyik legnagyobb 
regényírója?! a Nyírség szülötte. azé a történelmi tájegységé, 
melyről szüntelenül ír, fogyhatatlan rajongással, vonzódással 
ifjúságától egészen haláláig.

 ,, a Nyírség magyarország legszebb tája”- írja 1916 őszén.
  ,, írni róla csak gyöngédséggel lehet, mint egy halott 

menyasszonyról,vagy egy elaggott vitézi életről….Egy darab 
nemzeti történelem a Nyírség… Fűben,fában falevélben az 
elmúlt szép régi magyar világ íze, a kenyérnek illata, a víznek 
folyása, a hosszú őszi esőnek kopogása, a télnek jó szaga, a fa-
lusi harangok hangja: az apákra,az ősökre emlékeztet, akiknek 
hagyományait szent tiszteletben tartják e tájon…”

Családja felvidéki eredetű rangos família. az apai nagyapja 
honvédtiszt, Klapka György tábornok szárnysegéde, a végső-
kig ellenálló komáromi várban. Haláláig törhetetlen képviselő-
je maradt 1848 világának. Egy seregbeli markotányos nőt vett 
feleségül, a Dunántúlról származó radics máriát. atyja neves 
ügyvéd, közismert alakja Nyíregyházának, sok adat bizonyít-
ja, hogy ő is ,,rendhagyó”  egyéniség. Fiatalon beleszeret egy 
elszegényedett hentesmester lányába, a náluk alkalmazásban 
lévő Csákányi Júliába, s e szerelemből 10 gyermek születik, el-
sőként maga az író, de csak tizenhat esztendő elteltével lesz 
e lángoló szerelemből anyakönyvileg megpecsételt házasság. 
Krúdy írásaiban viszonylag keveset szól édesanyjáról, de egyik 
testvérének elbeszélése szerint,,Krúdy Gyula sosem lett volna 
az, ha nem Csákányi Julianna az édesanyja. mert neki volt az 
a csillogó fantáziája… mi mellette tanult gyermekei, elbújhat-
tunk.” 

az apától meg, akiről számos csodás írásában megemléke-
zik, a gavalléros úri passziókat és a legfeljebb mosolyig derülő 
komolyságot örökölte, meg a  s z é p s é g e t. mert amint Krú-
dy egyik önéletrajzi írásában olvassuk - komoly és tündöklően 
szép férfi volt. És ugyanezt mondhatja mindenki az íróról, aki 
csak egyszer látta. Hadd idézzünk a sok vallomás közül egyet 
a későbbi időkből, az író magasztos férfikorából. Gömöri Jenő 
Tamás írja valahol: ,, Testileg olyan volt Krúdy az emberek kö-
zött, mint a tátrai hegyek között a lomnici csúcs… a  legszebb 
férfiak egyike volt, talán a legszebb, akit valaha láttam. remek 
férfifeje volt, egy reneszánsz kori nagy festő ecsetjére méltó.”

a bohém életforma, melynek színtere a kávéház, a kis-
vendéglő, a kártyaklub, a lóverseny, állandóvá teszi a családi 
válságot, el is válik első feleségétől. Nem hoz megnyugtató 
megoldást a második házassága sem, noha ez a feleség jóval 
fiatalabb nála. ahogyan írja első feleségéhez írott levelében, 
neki az íráshoz kell a függetlenség, az egyedüllét: ,,Gúnyoljon 
ki! Nekem naponta szükségem van 2-3 órás magányra, ami-
kor gondolkozom… Ezért élek még, ezért vagyok, ezért nem 
haltam meg, mert mindennap egyedül voltam darab ideig.” 

Járja Pest és Buda utcáit, rangos és eldugott szórakozóhelyeit, 
a társaságban is, ,,magányos lovagként” , ha eljön a reggel, írni 
kezd. Kedves leányát Krúdy máriát idézzük: „rakja a betűket 
egymás mellé, mint szorgalmas kőműves a téglákat.” másik le-
ánygyermeke a második házasságából született Krúdy zsuzsa 
így emlékezik apja munkájára:

,, Vastag, kerek tollszárral, hegyes tollal, diósgyőri árkusok-
ra rótta apró gyöngybetűit. még mindig napi 16 oldalt, Jókai 
teljesítményét szabta ki magának. Hosszú, gyötrelmes órákig 
tartó munkája közben csak néha állt meg. Ekkor karjait, ujjait 
tornáztatta, ropogtatta s rágyújtott ki tudja hányadik Stambul 
cigarettájára.

ahogy elkezdte Nyíregyházán, ír, ír szakadatlanul, s a Nyír-
ség, a Felvidék mellett egyre gazdagodó, kifogyhatatlan té-
mája lesz a századvég Budapestje: regényben, elbeszélésben, 
riportban, publicisztikában. Ha a jelenről ír is, mintha a múltról 
szólna, és a múltról is oly lenyűgözően mesél, hogy jelennek 
érezzük. Három évtizeden át ír…

maga így foglalja össze pesti pályafutását: ,,Pesten a József-
városban laktam, a kezdő írók akkoriban könnyűnek tetsző, 
nem csüggedő hangulataival. a Szindbád novellák nagysze-
rű ellenségeket, váratlan olvasókat szerzettek. Sok sápadt, 
gyűlölködő arc lett ismerősöm. a könyvkiadó bátorságot ka-
pott. a könyvecskéket kezdték venni Pesten és a Felvidéken. 

Krúdy Gyula emlékezete (1878-1933)
80 éve halt meg a magyar irodalom nagy klasszikusa

Krúdy Gyula

2013. november-december
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Kirándulók, színházlátogatók figyelmébe!
December 14-15-én az adventi pompába öltözött Zakopanéba hívom Alsónémedi lakóit. 
Utazás luxus autóbusszal, félpanziós ellátással, 2 ágyas, fürdőszobás szobákban való elhelyezéssel.
Indulás az iskola elől, az Alacsony-Tátra hágóján áthaladva először Donovalyba érkezünk. Kora délután érkezünk a 
lengyel Tátra fővárosába Zakopanéba, ahol megnézzük a nevezetességeket (Templom, temető, Tátra Múzeum). Sö-
tétedés után élvezhetjük az adventi hangulatot, a karácsonyi fényeket. Vacsora este egy gorál faluban Pavóninben.
2. nap siklóval felmegyünk a Gubalowkára, ahonnan csodálatos kilátás tárul elénk a Magas-Tátrára. Itt lehetőség lesz 
szánkózni vagy bobozni. Később felkeressük a híres zakopanei piacot, ahol a bőráruktól, a sajtokig minden kapható.

2014.január 25-én (szombat) este a Vígszínházba hívom községünk lakóit. 
Horace Mc. Coy regényéből készült „ A lovakat lelövik ugye?” című előadást nézzük meg Eszenyi Enikő rende-
zésében.
A nagysikerű regény színpadi változata különleges műfajteremtő előadás, ahol a zene, a tánc és a szöveg egy-
aránt fontos eleme a produkciónak.

Főbb szereplők: Hegyi Barbara, Hegedűs D. Géza, Mészáros Máté, Balázsovits Edit, Bata Éva, Pindroch Csaba.

Az előadás megtekintést minden korosztálynak ajánlom.

2014.március 02-án (vasárnap) a mohácsi busójárásra hívom községünk lakóit, barátaikat, ismerőseiket.
Aki szeretné egy élmény dús eseményen személyesen megismerni a nemzetközileg is ismert és az UNESCO ré-
széről is szellemi kulturális örökségként elismert népszokás talán leglátványosabb eseményét és szeretne részt 
venni a kapcsolódó vigadalomban az tartson velünk e napon Mohácsra. Utazás kényelmes autóbusszal. 

Indulás a reggeli órákban, érkezés a kiindulási helyre az esti órákban.

A felsorolt programokra várom szeretettel a jelentkezőket!
Telefon: +36 29/337-861; +36 20 426-4153       

A közelgő ünnepek alkalmából Áldott, Békés Karácsonyt és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánok közsé-
günk minden lakójának.                                                                         

    
          Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

                               önkormányzati képviselő

a sorsom mindenfelé taszigált, a város egyik negyedéből a 
másikba. mindig messzi Budán szerettem volna lakni, de csak 
a margitszigetig jutottam egy régi házba, ahol hosszú, elgon-
dolkoztató őszöket, emberhangtalan teleket töltöttem.” ami-
kor felmondták szigeti lakását, élete utolsó, nehéz esztendeire 
eljutott Budára is, de annak öreg, szegény fertályára: óbudára, 
a Templom utcába. Itt is halt meg, hirtelen, csöndesen,1933.
május 12-én, hajnalban.

mi maradt utána, egyik nekrológjában olvassuk: ,,Vagyont 
nem hagyott hátra: egy karneolköves gyűrű maradt utána, 
egy köteg magyar kártya, melyből hiányzott a tökkirály és a 
makkhetes, néhány régi lóversenyprogram és a lőcsei kalen-
dárium…” Ez egy polgári hagyatéki leltár része. És az irodalmi 
pedig varázslatos művek sokasága… Jókai mór mellett Krúdy 
Gyula a magyar irodalom legtermékenyebb alkotója: több 
mint 60 regény, mintegy 3000 elbeszélés, több száz ifjúsági 
írás, ezernél több cikk, karcolat, négy színmű.

Halálakor a magyarország című politikai lapban móricz 
zsigmond ,,a Király elaludt” címmel búcsúztatta:

,,még alig tíz napja,tizenkettő. Ennek a szennyes tajtékú 
mának fodor hulláma összesodorta a csónakunkat, s egymás 

mellett kötöttünk ki egy füzesben: már a klubban. Örömmel 
ültünk össze: „Gyulám, Gyulám, szívem reménye” - öleltem őt 
– „mit keresel te itt?” - lehajtotta szomorúfűz fejét, a kedves 
döngő hangján mondta: „Semmit.” Hosszú lábait keresztbe 
vetette hosszú karjait ölébe összerakva, s kicsit maga elé süp-
pedve: „Nem keresek én itt semmit...  Nem szeretem én ezt a 
mai világot...azt mondják  ,,átmeneti idők” ...Csakhogy én nem 
kívántam átmeneti időt: igaz, ezt az egész életet se tudom, 
hogy valaha kiköveteltem volna...” a temetésén Sárai Elemér 
cigányzenekara húzta Krúdy két kedvenc nótáját: lehullott a 
rezgőnyárfa ezüstszínű levele és a Viszik a menyasszony se-
lyemágyát, címűt.

Klasszikussá nemesedett művei közül néhány: Szindbád 
ifjúsága, a vörös postakocsi, aranykéz utcai szép napok, reze-
da Kázmér szép élete, Őszi utazások a vörös postakocsin, Hét 
bagoly,Valakit elvisz az ördög, Őszi versenyek, ál Petőfi, rózsa 
Sándor, zöld ász, az élet álom, Boldogult úrfi koromban, Fes-
tett király, a tegnapok ködlovagjai...

       
 

               Bálint István János

2013. november-december
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Teremtő Istenünk!

Édes Atyánk nékünk! Szívből jövő imádság-
gal leborulunk felséges színed előtt. Téged 
dicsőítünk és magasztalunk. Köszönjük ne-
ked, hogy eddigi életünkben megsegítettél, 
és erőt adtál, hogy ezt a 60 éves osztálytalál-
kozót megérhettük. Tehozzád fohászkodunk 

elköltözött osztálytársainkért és tanítóinkért. 
Kérlek, jó Istenem, adj megfáradt testüknek 
örök nyugodalmat! Adj erőt beteg társaink-
nak, hogy türelmesen viseljék szenvedésüket. 
Köszönöm, Istenem, hogy meghallgattad 
imánkat. Mindenre van erőm Krisztusban, 
aki engem megerősít egész életemben Ámen.

özv. Józan Sándorné

60 éves osztálytalálkozó
A Faluházban tartotta 60 éves osztálytalálkozóját az 1953-ban végzett  évfolyam.  

A jó hangulatban töltött vidám ünnepségre hála Istennek még sokan el tudtak jönni, mint azt a 
csoportkép is bizonyítja. Adjon Isten erőt, egészséget, hogy minél több találkozón  

örülhessenek egymásnak a volt osztálytársak. 

1947-ben is becsengettek, akkor is megilletődött kis első-
sök kezdték meg az iskolát. azóta sok év eltelt, pontosan 59 
év. amikor az 50 éves találkozó volt, még sokan mulattunk 
együtt a miklós vendéglőben. akkor határozott úgy a „társa-
ság”, hogy ezután minden évben találkozunk. így is lett. Idén 
– szeptember 4-én – találkoztunk kilencedszer. Sajnos keve-
sebben, mint tavaly, mivel ebben az évben nem tudtak eljön-
ni azok, akik nem helyben laknak, pedig tavaly még Ők is itt 
voltak. Garai Julika pedig a kórházból hívott fel és üdvözölte 
az „osztályt”. a hangulat az idén is remek volt, emlékezéssel, 
adomázással, s a végén még jó pár nóta is előkerült.  Jövőre 
lesz 60 éve, hogy ez a népes társaság elvégezte a 8. osztályt. 
régen volt, nagyon megfogyatkoztak, de az idő megszépí-
tette az emlékeket. Isten tartson meg még minden „fehérbe-
hajló” osztálytársat jó erőben, egészségben, hogy jövőre újra 
találkozhassunk!

„az ember lassan megöregszik,   regényt olvas, kicsit sétálgat,
Nagy célokra már nem törekszik,  Szedegeti a tablettákat, 
Fiatalokkal nem vetekszik,   Tejet iszik, korán lefekszik,
Ővelük legfeljebb veszekszik.   És alvás közben is öregszik.”
                  (Falu Tamás)

Szeptember végén – 28-án – lett megtartva a másik talál-
kozó, mely 50. éves volt. még 1955-ben kezdtük az iskolát, 
három első osztállyal. a tanító nénik magyar marika, Kele 

mária és Kozák Károlyné voltak. Nagy idők tanúja ez a kor-
osztály. Nagy izgalommal készültünk – szerintem mindenki 
– a találkozóra. Sokan voltunk, 80-an és hála Istennek sokan 
vagyunk még.

Este 6 órára mentünk a Betyár étterembe, ahol sok-sok 
mosolygó ember gyűlt össze. mindenki örült, de olyan is 
előfordult, hogy nem ismertük meg egymást. Kis csoportok 
alakultak ki és mindenütt „emlékszel…?, emlékszel …?” kér-
dések hangzottak el. Nagyon jó érzés volt emlékezni! 

mikor mindenki megérkezett rövid köszöntők hangzottak 
el molnár Káci és Németh Karcsi részéről, majd a 81 éves osz-
tályfőnök következett. Erzsi néni csak a szépre emlékezett -, 
de mi is. magyar marika ócsáról jött el hozzánk nagy öröm-
mel, aki szintén szép emlékeket őrzi rólunk és Némediről. 
Dobosné mancika néni jókat nevetett a „micsurin kert” emle-
getésén. Kiss Ernő tanár úr az emberségről és a szakma szép-
ségeiről beszélt, s nagyon jó volt hallani, hogy nem csinálna 
semmit másképp! Gyertyákat gyújtottunk a már elhunytak 
emlékére, majd a finom vacsora következett. Ezek után jött 
a tánc. a nosztalgia buli „ki világos virradatig”, hajnali 2 óráig 
tartott. aki eljött örült, hogy itt lehetett.

még sok vidám évet kívánok mindenkinek erőben, egész-
ségben! Szevasztok cimborák!

Borbély Jenőné

ESEmÉNyEK

2013. november-december

Ősi magyar áldás

“Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed
Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet
Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak
És legyen áldott támasz karod
a segítségre szorulóknak
Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak
Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek
Légy Te áldott találkozás,
Minden Téged keresőnek
Legyen áldott immár, minden
Hibád, bűnöd, vétked
Hiszen, ki megbocsátja,
Végtelenül szeret Téged!
Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben
Örömben, bánatban
Bűnök közti kísértésben
Őrizze meg tisztaságod
Őrizze meg kedvességed
Őrizzen meg Önmagadnak,
És a Téged szeretőknek!
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Szüreti Bál 2013.
az idei Szüreti Felvonulás és Bál 

sok mindenben a „legek” eseménye 
volt. Idén vonult fel a legtöbb hintó és 
lovaskocsi, idén táncolta végig legtöbb 
felvonuló (316 fő) falunk utcáit. Idén 
várták a legtöbben az egyes állomáshe-
lyeken a felvonulókat, és idén jöttek el 
legtöbben a bálba (több mint 500 fő), 
amely idén is kivilágos kivirradtig tar-
tott.

Köszönjük a némedi, bugyi, ócsai, 
inárcsi fogatosoknak, hogy lovaikkal, a 
feldíszített kocsikkal emelték szüreti fel-
vonulásunk színvonalát. 
Név szerint: Szabó Ferenc, Juhász Gá-
bor, Jobbágy lászló, marosi István, Haj-
dú István, Szabó mihály, rácz János, 
Slemmer István, Varga Ferenc, Pieczka 
zsolt, Baló ambrus, Végh lajos, morvai 
István, Györgyövics Sándor, muharos 
István, Baján János, Gere Imre, Surányi 
Tamás,Kocsis Dániel, Szatmári Tamás, 
Pelsőczi Csaba, marosi  rezső, Bán 
árpád. Köszönjük mészáros zolinak és 
Szarka Erikának, hogy teherautóval ki-
segítettek a betyárok szállításában.

Köszönjük a betyároknak a szép lát-
ványt, hogy csodálhattuk pompás lovas 
mutatványaikat. 

Köszönjük a bírónak (Józan Károly) 
és családjának segítőkészségüket és ál-
dozatkész közreműködésüket, a Varga 
Bandnek a fáradhatatlan zenélést, a Jeni 
Virágboltnak az aula hangulatos feldí-
szítését.

Köszönjük a gyermekeknek és a szü-
lőknek, hogy időt és anyagiakat nem 
kímélve készültek az eseményre. Kö-
szönjük Józan Béláné óvónéninek, hogy 
felkészítette az óvodásokat.

Külön köszönet illeti Juhász lászlóné 
tanító nénit és fáradhatatlan segédjét, 
Juhász Bettit, kik a koreográfiákat ösz-
szeállították, betanították, és a többszáz 
fellépőt összefogták.

S végül, de nem utolsó sorban min-
denkinek, ki segített, aki támogatott, hisz 
ez az esemény egész Némedi ügye volt, s 
sikere mindannyiunk közös érdeme.

Jobbágy Ilona
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Szüreti Bál 2013.
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EuróPa a PolGároKÉrT

„Mindig csak előre nézz! Ha elég távolba tekintesz, Alsónémedi 
nincs is messze Colletortotól”  (Pasquale Verna)

Bő egy hónap telt el, hogy erdélyi, macedón és olasz ba-
rátainkat vendégül láthattuk alsónémedin, amikor 10 tagú 
küldöttségünk viszonozhatta az olasz delegáció látogatását. 
október 26-30-ig ellátogathattunk Colletorto-ba, hogy részt 
vegyünk az „Ünnepeljünk!” elnevezésű programon. 2013. áp-
rilisában Colletorto átvehette az Európa Tanács diplomáját, 
mellyel elismerték azokat az erőfeszítéseket, melyet az euró-
pai értékrend elterjesztéséért, az európai kapcsolatok kiszéle-
sítéséért tettek.

az ünneplésen túl azonban komoly szakmai munka is 
folyt ez alatt a három nap alatt, hiszen a program része 
volt az oliva termesztéssel és értékesítésével kapcsolatos 
konferencia is. Colletorto egyetlen megélhetési forrása az 
olivaolaj, amit nagyon magas minőségben, kizárólag orga-
nikus termesztéssel állítanak elő. azonban a gazdasági vál-
ság és a globalizáció hatására komoly értékesítési gondokkal 
küzdenek, nem tudják felvenni a versenyt a gyengébb minő-
ségű tömegáruval. Hiányzik az összefogás is, nincs egységes 
arculattal megjelenő termék. a helyi gazdaság megerősítése 
náluk szó szerint élet-halál kérdése, hiszen ha tovább folyta-
tódik az a folyamat, hogy a fiatalok - megélhetés és jövőkép 
hiányában - elhagyják a települést, akkor a falu pár évtize-
den belül el fog néptelenedni. Ennek a folyamatnak a meg-
állítása, visszafordítása tehát a cél, melyet a fiatal vezetőség 
és a Colletorto testvérvárosi kapcsolatainak megerősítésére 
létrejött egyesület felismert és melyért évek óta dolgozik. 
Ennek a munkának a része volt ez a program is, melyen-al-
sónémedin kívül a lengyelországi Pelplin, a máltai Xghajra 
települések küldöttsége, valamint albán és koszovói résztve-
vők - civil szervezetek, kulturális intézmények képviselői, di-
ákok - találkozhattak és ismerkedhettek meg. a rendezvény 
keretében minden delegáció bemutathatta települését, így 
alsónémedit és magyarországot is jobban megismerhették 
a résztvevők. a visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy 
büszkék lehetünk településünk és országunk történelmi, 
kulturális, természeti és épített értékeire ugyanúgy, mint az 
itt élő emberek munkájára, a lehetőségeinkre és fejlesztése-
inkre.

a három nap jó lehetőséget biztosított egymás települése-
inek megismerésére, a jövőbeli együttműködési lehetőségek 
megbeszélésére. Pelplinnel már folyamatban van egy közös 
Európa a polgárokért pályázatunk, melynek keretében 25 tagú 
küldöttség utazhat majd alsónémediről Pelplinbe 2014 nyarán. 
De tervezzük gyerekek részére nyári tábor, cserediák progra-
mok szervezését, illetve a fenntartható fejlődés témakörben 
konferencia szervezését is. Tisztában vagyunk azzal, hogy az 
Európai unió számos nehézséggel, hibával küzd. Európa mi, 
magunk vagyunk. az ilyen és hasonló programok segíthetnek 
abban, hogy az Európai unió egy olyan sokszínű szervezet le-
gyen, mely erős országokból, erős helyi gazdaságokból áll. 

Köszönjük Colletortonak ezt a programot! 
Köszönjük, hogy új barátokat találhattunk. Köszönjük a 

szervezést, a vendéglátást, a kedvességet, odafigyelést és sze-
retetet, amit kaptunk.

 Köszönjük Tóth Eszter segítségét és munkáját, ami - azt 
gondolom -, több volt, mint tolmácsolás. Köszönjük Suplicz 
zsolt segítségét az utazásban és fordításban.

Végül hadd idézzük egyik kedves vendéglátónk, Pasquale 
Verna másik bölcs mondását is:

„Aki erős, annak kicsi a világ. Aki gyenge, annak túl nagy. Csak 
a gyengék nem mernek nagy dolgokra vállalkozni.”                                                                                              

Zagyva Gabriella
pályázati referens

Colletorto Európában - Európa Colletortoban

2013. november-december

Alsónémedi delegáció Vendégek és vendéglátók
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műVElŐDÉSI Ház

Kedves 
Olvasóink!

Örömmel számolunk be ar-
ról, hogy pályázati források és 
az Önkormányzat anyagi tá-
mogatásával megújult könyvtá-

runk. Az emeleti részben hangulatos gyermekkönyvtárat ren-
deztünk be, a gyermekek otthonos környezetben játszhatnak, 
olvashatnak. Szép új ülőgarnitúra, szőnyeg, foglalkoztató, sok 
új mesekönyv, Tv, DVD-lejátszó, CD-s magnó teszi vonzóbbá, 
kényelmesebbé, színesebbé a Könyvtárban töltött időt. Meg-
újult számítógép parkunk is.

A földszinti felnőtt-könyvtár új polcokkal gazdagodott, kibő-
vült az olvasható folyóiratok száma, hangulatos olvasósarkot ren-
deztünk be, kézikönyvtárunkban kényelmes tanulást biztosítunk 
azoknak, kik szótárakat, lexikonokat használnak munkájukhoz.

Önkormányzatunk minden évben komoly összeget fordít 
új könyvek vásárlására, könyvállományunk így ez évben is 
többszáz új könyvvel, köztük értékes kézikönyvekkel gyarapo-
dott.

Az állománygyarapítás egyéb módjait is igénybe vettük. A 
Faluházban dolgozó Bálint István tanár úr könyvtári kapcso-
latai révén közel háromezer könyvet szereztünk adományként 
más könyvtárak fölös példányaiból. Számos nagyértékű ritka 
képzőművészeti album került így tulajdonunkba, valamint 
könyvtárunkat gazdagíthatja a híres Borckhaus-lexikon so-
rozat. Sikeresen pályázott könyvtárunk a Márai-programra, 

melynek keretében 400 000 Ft értékű könyvet vehettünk át a 
Könyvtárellátó közvetítésével.

Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen ajándékozzák 
családi könyvtárukat vagy annak fölöslegessé vált részét könyv-
tárunknak. Az elmúlt két év során Dr. György Balázs, Kozma 
Sándor, Kárpáthy Sándor, Mohácsi Emese, Kerekes Istvánné 
lepett meg minket több doboz könyvvel. Bombicz Éva, az Ön-
kormányzat pénzügyi vezetője családi hagyatékából ajándéko-
zott könyveket a könyvtárnak. Az adományozók sorában ki kell 
emelni Szalkai Lászlóné nyug. ált isk. igazgatót, aki többezer 
kötetből álló teljes könyvtárát a községnek adományozta.

Nagy tisztelettel megköszönjük, nemes felajánlásaikat!
Reméljük, olvasóink nagy örömmel forgatják majd új köny-

veinket!
Büszkék vagyunk arra, hogy ez évben beiratkozási rekordot 

értünk el, s egyre többen járnak könyvtárba, veszik igénybe 
szolgáltatásainkat.

Minden Olvasónknak kívánunk ÁLDOTT KARÁCSONYT 
és BOLDOG ÚJÉVET! Találkozzunk az következő esztendőben 
is minél gyakrabban a könyvtárban!   

Jobbágy Ilona

2013. november-december

Karácsonyi Gála – 2013.
Időpont: 2013. december 13. péntek, 16 óra
Helyszín: Általános Iskola Aula
Karácsonyi Gála műsorunkra várjuk mindazon felnőttek és gyerekek, csoportok és szó-
lók jelentkezését, kik verssel, zenével, tánccal vagy egyéb produkcióval megörvendeztet-
nék a Közönséget. 
Jelentkezni lehet Szántó Erzsébet tanító néninél a 20/426-4153-as telefonszámon.
Készüljünk Lélekben is a Karácsonyra!

Élő Betlehem
2013. december 20. vasárnap 16 óra, 

a Szentmise előtt a Római Katolikus templom mellett.

2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
Tel.: 06/29-337-198

E-mail: muvhaz@alsonemedi.hu

 Halászy Károly Mûvelôdési Ház és Könyvtár
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Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész és Koncertzenekara

A 2000-ben alakult Koncertzenekart a magyar és nemzetközi zenei élet kiválóságai alkotják, melyben a legendás 
Stúdió11, Bergendi szalonzenekar valamint a Benkó Dixieland Band kiváló zenészei közreműködnek. Ez egy állan-
dó formáció, mely már 11éve töretlenül népszerű, ezt igazolják a nevükkel fémjelzett koncertek telt házas nézőterei. 
A koncertzenekar első elvként a hagyományos harmonikás műfajokat mutatja be, repertoárján szerepelnek musette 
keringők, sanzonok, bravúr polkák, nosztalgia örökzöldek, swingek, tangók, angol keringők.

A műsor szerkesztésénél fontos szempont azokat a zenei irányzatokat, stílusokat is bemutatni, amely hazánkban 
eddig nem volt hallható harmonikán. Ilyenek például a latin stílusok megjelenik, pl. cha-cha, bossa nova, rumba, 
samba, latin egyvelegek. Ezen kívül a koncertzenekar játszik bravúr és előadási darabokat, hangutánzó műveket, 
de olyan különleges stílusok is szerepelnek a repertoáron, mint a pasodoble vagy a magyaros egyvelegek, pl. Monthi 
csárdás, A-moll csárdás vagy Brahms több magyar tánca is.

A koncertzenekar szólistája Molnár György harmonikaművész, aki 1998-ban az Év Szólistája Országos Verseny 
első helyezettje valamint közönségdíjasa lett. Munkáját egy szakmai bizottság 2002-ben nemzetközi Lyra díjjal 
jutalmazta! A koncertzenekar tagjai: Molnár György, harmonika;

Horváth János, zongora; Kiss László, gitár; Horváth Attila, dob; Móré István, basszusgitár.

A zenekar vendége: minden koncertnek van meghívott sztárvendége, mely vendégek általában EMeRTon-díjas elő-
adók. 

Horoscsák Veronika énekesnő eredetileg hegedű szakon végzett,  de amikor átköltözött Ungvárról Magyarország-
ra már zongorista énekesnőként képezte magát tovább. A jazz sztenderdek mellett a saját dalokat magyarul, sőt 
van olyan, amit oroszul fog előadni

Meghívó
Adventi programsorozatunk kiemelt eseménye

Molnár György, Lyra-díjas  
harmonikaművész és Koncertzenekara

Sztárvendég: Horoscsák Veronika énekesnő
Időpont: 2013. december 15. vasárnap, 15 óra
Helyszín: Általános Iskola Aulája

A belépés díjtalan!

Készüljünk lélekben is a Karácsonyra!

Szeretettel várjuk barátaival, családjával együtt!
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Az ünnepek közeledtével érdemes átgondolni milyen 
szerepet kapnak házi kedvenceink a karácsonyi esemé-
nyekben. Ha elutazunk magunkkal tudjuk-e vinni őket, 
vagy meg kell kérnünk valakit, hogy felügyeljen rájuk? A 
kertben tartott kutya, macska vajon bejöhet-e a lakásba? 
Veszünk-e ajándékot nekik?

Mindenképpen körültekintőnek kell lennünk, akárcsak 
a gyerekekkel, ha zökkenőmentes ünnepeket szeretnénk. 
Még az életvitelszerűen a lakásban tartott állatokat is in-
gereli a karácsonyfán a sok színes dísz, a villódzó fények, 
a nagy társaság, sok ajándék, és a dúsan megrakott asztal, 
pláne azokat, akik ezekhez egyáltalán nem szoktak hozzá.

Érdemes a karácsonyfát valahogy kikötni, rögzíteni, 
hogy ne lehessen felborítani. A díszek szétroppantva kül-
ső, lenyelve akár belső sérüléseket okozhatnak. A szalon-
cukrok, bár nagyon hívogatóak, a csomagolásuk termé-
szetesen nem emészthető, a drótakasztójuk pedig külö-
nösen veszélyes. A karácsonyfa izzók huzalját szétrágva 
az állatok égési sérüléseket, vagy áramütést szenvedhet-
nek. Az elérhető magasságban hagyott mécsesek szintén 
égési sérüléseket okozhatnak.

Ugyanilyen veszélyes azonban, ha a karácsonyi menü 
minden maradéka az állatok elé kerül. Ők természetesen 
boldogan fogyasztják el, de ezek többnyire túlságosan sós 
és zsíros ételek, illetve sok a csontmaradék is. Így vagy 
bélsárrekedést, vagy súlyos hasmenést okozhatnak. Nem 

beszélve a gyerekeknél Mikulás óta felhalmozódó renge-
teg csokoládéról, amit a „szeretet ünnepén” előszeretettel 
osztanak meg négylábú barátaikkal. A csokoládéban ta-
lálható anyagok azonban remegést, felgyorsult szívverést 
és hiperaktivitást okoznak. Nagy mennyiségű mazsola el-
fogyasztása pedig kutyákban veseelégtelenséget okozhat.

Ha szeretnénk kedvenceinket is meglepni valamilyen 
ajándékkal, akkor mindenképpen a kifejezetten állatele-
deleket és -felszereléseket forgalmazó boltokban válogas-
sunk, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket.

Végül feltétlenül szólni kell a szilveszteri mulatságok-
ból adódó veszélyekről. Elsőként: semmiképp ne adjunk 
alkohol tartalmú italokat az állatoknak, mert nekik na-
gyon kellemetlen érzetet okoz. A petárdák robbanása 
miatt az állatok gyakran pánikba esnek, ijedtükben elsza-
ladnak otthonról. Az ijedős állatok gyógyszeres nyugtatá-
sa feltétlenül szükséges, illetve, ha elmegyünk otthonról, 
biztosítsunk nekik nyugodt környezetet. A mikro chipes 
megjelölés nagyon sok állatnak segít ilyenkor haza találni.

Ha a fentiek szerint készülünk a karácsonyi ünnepekre, 
sok fejfájástól kímélhetjük meg kedvenceinket és termé-
szetesen magunkat is. 

Végül ez úton is kívánunk mindenkinek Kellemes Ka-
rácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet.

Alsónémedi Állatorvosi Rendelő

NÉGyLÁbúAKKAL KARÁcSONyOZóKNAK

Leki és Lola
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Milyen jó régi napszítta, időrongálta fotográfiákat nézeget-
ni, melyekről ennyi kisgyermek tekint az emberre, mint ezeken 
a képeken is, melyek a római katolikus és a református temp-
lomba járó kislányokról, kisfiúkról készültek sok-sok évtizeddel 
ezelőtt,az egyik 1912.fagyos telén,a másik pedig 1938 tavaszán.

Milyen jó gondolni azokra a rég múlt ködébe vesző karácso-
nyokra, mikor egy szép piros alma, két-három szem dió, fázós 
kézben szorongatott meleg kalács volt a legcsodálatosabb kará-
csonyi ajándék, melytől földöntúli boldogság költözött sok kis gyermekszívbe. 

De jó is volt akkor Édesanyának és Édesapának lenni! 
Bár az élet sok gyötrelemmel és szegénységben telt, mikor azonban karácsonyeste ha-

zatért a templomból a család, az asztalon ott állt a fényes papírral feldíszített boróka ág, a 
komolyan elfogyasztott vacsora után elénekelték a Mennyből az angyalt vagy a Krisztus 
urunkat.

Aztán a gyermekek - nem egy vagy kettő, hanem öt-hat - jóllakottan és a megszületett 
Úrjézus evangéliumával a szívükben ágyba bújtak az egyetlen szobában. Hallgatták a 
felnőttek beszélgetését, majd csak halk szuszogás jött az ágy felől, az asztalnál ülő szülők 
is elcsendesedtek. Megfogták egymás kezét, egy pillanatra feledték gondjaikat, s úgy ül-
tek ott, mint annak idején József és Mária a betlehemi istállóban: Boldogan, hogy Isten 
gyermekkel ajándékozta meg őket.

Mennyire sajnálom, a mostani felnőtteket, azokat, akik hatalmas és ajándékokkal 
megrakott karácsonyfa mellett fogyasztják pompás vacsorájukat, aztán nézik a tv-t, te-
kingetnek körül pazarul berendezett sokszobás házaikban, de mégsem találják helyüket, 
nem bír felmelegedni a szívük, mert nem veszik körül őket boldog és kipirult arcocskák. 
Nincs gyermek, nem is akarják, hogy legyen, mert a gyerek gonddal jár. Szegények, nem 
tudják, hogy a gyermek kincs, ajándék. Bennük nyer értelmet az emberi élet, értük lesz-
nek az édesapák erősek, az édesanyák fáradhatatlanok. Értük kel fel minden reggel a nap 
az égen.

Faluházi képeinket nézegetve azt kívánom minden életerős magyar fiatalnak, ismerje 
meg Isten végtelen szeretetét, melyet abban mutatott meg, hogy a férfit egyszersmind 
apává, a nőt pedig anyává teremtette, kezdetektől az idők végezetéig.  

 Bálint István János, Faluház, 2013 Karácsonyán

Régi Karácsonyok – egykor volt gyermekek

2013. november-december

Istentisztelet után, 1912 körül
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Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor 
lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok, 
odafönt a Mennyeknek Országában a legeslegfiatalabb 
angyalka megráz egy fényes aranycsengőt. Erre a jelre a 
mennyei palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyíl-
nak, s a mennyország összes népe illő sorban betódul a 
hatalmas kupolaterembe, ahol várja már őket Jézus Király 
karácsonyfája. Mikor mindenki együtt van már, akkor az 
Úr Jézus megadja a jelt, s a kiválasztott szentek sorjában 
meggyújtják a mennyezetig érő karácsonyfán az emléke-
zés gyertyáit. 

Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók sorába kerülni s 
fontos hivatal. Mert ezen múlik, hogy kikről emlékezik 
meg a mennyország népe azon a karácsonyon. Mikor az-
tán a gyertyák már mind égnek, akkor az Úr Jézus inté-
sére sorra járulnak az ég lakói a karácsonyfához, s ki-ki 
ráaggatja a maga imádságát. Ezeket az imádságokat aztán 
az Úr Jézus megáldja, s szorgos angyalok nyomban aláin-
dulnak velük a földre, hogy szétosszák azok között, akik-
nek szólnak. Ezek a soha nem hiábavaló, de mindig betel-
jesülő imádságok a mennyek lakóinak ajándékai a földi 
emberek számára. Így ünnepelnek odafönt karácsonyt 
azok, akik közülünk eltávoztak, tudja azt mindenki. De 
ebben az esztendőben szokatlan dolog történt odafönt az 
égben. Már egy héttel karácsony előtt hírvivő angyalok 
járták sorra a mennyország lakóit s tudatták velük, hogy 
Jézus Úr parancsára ebben az évben magyar karácsony 
lesz odafönt. 

Ilyesmi még nem történt amióta világ a világ, hogy 
egyetlen nép javára tartsák az ünnepet s méghozzá egy 
olyan kicsike, maroknyi nemzetet tiszteljenek meg ezzel, 
mint a magyar. De Jézus Úr így látta illőnek s helyesnek, s 
így is történt. Mikor aztán megszólaltak odalent a földön 
ma este a karácsonyi harangok, egy szeplős arcú, vézna 
kis angyalka, aki még egészen új volt odafönt, rendelkezés 
szerint kezébe vette a fényes aranycsengőt, hogy megadja 
vele a jelt. Azonban olyan ijedt és elfogódott volt szegény-
ke a nagy megtiszteltetéstől, hogy nyomban el is ejtette 
a csengőt, amiből aztán egy kis bonyodalom származott. 
Padlót érve a csengő ugyanis élesen felcsengett egyszer, 
amitől a szárnyas kapuk nyomban nyílani is kezdtek. Mi-

vel azonban a csengő nyomban el is hallgatott, a kapuk is 
abbahagyták a nyílást, és a kint várakozók számára csu-
pán egy szűk kis rést hagytak, melyen keresztül csak a so-
ványabbja tudott beférni, a kövérebbje nem. Az újdonsült 
kis angyalka pedig úgy megszeppent a maga ügyetlensé-
gétől, hogy szégyenében nyomban elszaladt, s elrejtőzött 
a karácsonyfa lehajló ágai alá.  Az Úr Jézus, látva a bo-
nyodalmat, maga vette föl a csengőt s megrázta jó erősen, 
amitől nyomban szélesre tárultak a kapuk, s a nép betó-
dulhatott az égi kupolaterembe. Jézus parancsára széles 
kört hagytak szabadon a karácsonyfa körül az égi ma-
gyarok számára, akik utolsónak vonultak be, ünnepélyes 
elfogódottsággal, hogy elfoglalják a megtisztelő helyet. 
Mikor aztán mindenki együtt volt, az Úr Jézus megadja 
a jelt: gyúljanak hát ki az emlékezésnek lángjai a magyar 
karácsonyfán! 

Elsőnek az ősz István király lépett a fához s néma mél-
tósággal gyújtotta rajta az első gyertyát. Sorra követték az 
Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, Rákócziak s a töb-
biek mind, hosszú, hosszú sorban. „Pro libertate”, suttog-
ta a nagyságos fejedelem, s Petőfi Sándor keze reszketett, 
amikor kinyúlt a márciusi ifjak emlékének gyertyája felé. 
S rendbe kigyúlt az egész magyar történelem, s ott ragyo-
gott pazar fényben a mennyei palota közepén, egész világ 
csodálatára. S mikor már minden gyertya égett a kará-
csonyfán, előlépett öreg Csikay Gyuri, esett vállú hajdani 
kolozsvári cigányprímás, állához emelte kopott hegedűjét, 
s felsírt a húrokon a magyar „Mennyből az angyal…” De 
olyan szépen, olyan szívfájdítóan, hogy még az Úr Jézus-
nak is megkönnyesedett tőle a szeme, s ártatlan kicsi an-
gyalkák a háttérben csupa gyönggyel sírták tele a padlót. 

Majd az Úr Jézus jelt adott megint, s rangsor szerint Ist-
ván király lépett oda elsőnek a fához, hogy felaggassa rá a 
maga ajándékát, földi magyaroknak. Aranytekercsre írott 
áldásos imádság volt, súlya majd földig húzta le a gyönge 
ágat. Szent László vitézi erejét, Zrínyi Miklós bölcs meg-
fontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes hitét s Petőfi Sándor 
lángoló szívét aggatta fára. Úgy megtelt rendre minden 
ág magyaroknak szóló magyar imádsággal, hogy mire a 
más nemzetségből valók sorra kerülhettek, már csak úgy 
roskadozott a fa a tehertől. 

Wass Albert: Magyar karácsony az égben

2013. november-december
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Sok-sok időbe került, míg a mennyeknek 
minden lakója odajárulhatott a karácsony-
fa elé a maga ajándékával. Nemzet még 
ennyi imádságot nem kapott, amióta világ 
a világ! Mikor aztán az utolsó imádság is 
rajta csüngött a fán, az Úr Jézus megáldotta 
valamennyit, s míg a sok nép vonulni kez-
dett újra kifelé a szárnyas kapukon, szorgos 
kis angyalok nyomban hozzáfogtak, hogy 
batyuba kössék a sok égi kincset, s alászáll-
janak vele kicsi Magyarhonba. 

Végül aztán már csak az égi magyarok 
álltak ott még mindig a magyar karácsony-
fa körül, imába mélyülten. Az angyalok 
elhordták már az utolsó ajándékot is, s a 
gyertyák is kezdtek csonkig égni, amikor 
az Úr Jézus szeme hirtelen megakadt vala-
mi fehéren, a roppant karácsonyfa alsó ágai 
között. Jobban odanézett s hát bizony egy 
kis angyalka köntösének a csücske volt az. 
Az újdonsült szeplős kis angyalka, aki elej-
tette az aranycsengőt, kuksolt ott még min-
dig nagy ijedten. Az Úr Jézus félrehajtotta 
az ágakat, s kézen fogva elővezette onnan 
a szeplős kis angyalt. „Hát te minek bújtál 
oda?” – kérdezte tőle mosolyogva. „Res-
tellem magamat” – vallotta be a szeplős. – 
„Elfelejtettem volt azt a csengőt, lássa.” „Oh, 
hát te voltál az!” – nevetett az Úr. „Ne bú-
sulj semmit, megtörténik az ilyesmi mással 
is. De téged még nem láttalak itt eddig. Mi 
a neved? Honnan jöttél s mikor?” „Katika a 
nevem s Budapestről jöttem – felelte a véz-
na, szeplős kicsi angyal – november negye-
dikén, Uram.  Néhány pillanatig mély-mély 
csönd volt a nagy kupolateremben. Az égi 
magyarok mind a vézna kicsi angyalkát 
nézték, s valamennyinek könnyes volt a 
szeme. Aztán Jézus szelíd hangja törte meg 
a csendet. „Isten hozott, Katika” – mond-
ta jóságosan, s keze gyöngéden megsimo-
gatta a kis szöszke fejet. „Aztán küldtél-e 

te is ajándékot Budapestre a tieidnek?” 
„Küldtem, Uram” – felelte Katika, s elpirult 
a szeplői alatt. „Aztán mit küldtél?” – kí-
váncsiskodott az Úr Jézus. „Szép ünnepi 
imádságot szüleidnek, kis testvérkéidnek?” 
A kicsi angyal képe még pirosabbra gyúlt. 
„Nem imádságot küldtem” – vallotta be 
szégyenkezve. Az Úr Jézus igen nagyon 
elcsodálkozott. „Nem-e? Hát mi egyebet 
lehet küldeni innen?” „Kenyeret” – felelte 
szepegve Katika. „Szép fehér égi kenyeret. 
Minden nap félretettem, amit nekem adtak 
itt. Hiszen én kapok még máskor is” – tette 
hozzá bizalmasan. „S ha nem, hát az se baj. 
De odalent Budapesten nincsen fehér ke-
nyér, régóta már…” 

Mély, döbbent csönd volt, szentek, an-
gyalok pisszenni se mertek. Hiszen ilyes-
mi még nem történt emlékezet óta, hogy 
valaki kegyes imádság helyett kenyeret 
küldött volna alá a mennyországból. 

Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlokon 
csókolta a kislányt. „Jól tetted, Katika”, 
mondta halkan s lopva kitörölt egy tola-
kodó könnycseppet a szeméből, „sokszor 
a kenyér a legszebb imádság. Én is azt 
adtam egyszer az én népemnek, amikor 
lent jártam a Földön. Kenyeret.” 

Valahol a meghatottan álló magyarok 
sorában egy öreg nagymamából kitört az 
elfojtott zokogás. Katika kitépte magát az 
Úr Jézus karjaiból, odafutott az öregasz-
szonyhoz és két vézna karjával átölelte. 
„Ne sírj, nagymama!” – kiáltotta hangos, 
csengő angyalka-hangon, mely egysze-
ribe betöltötte az egész mennyországot 
– „Apuék nem éheznek többet odalent!  
A mennyei kenyér, amit küldtem, meg-
lásd, eltart sokáig!” 

Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától, 
bizony, akár hiszik, akár nem: kisütött a 
nap Magyarország fölött! 

Szemlér Ferenc: 
Karácsonyra

Foszlik a fény, fogy a hő, 
közeledik az idő, 
meg kell már születned! 
Gyűlnek is a pásztorok, 
igazodik száz torok 
édes énekednek. 

Nem tudjuk, hogy merre fog 
jót jelentő csillagod 
rőt egünkre kelni. 
De a jászol barma vár 
s három keleti király 
készül útra kelni. 

Az alázott s a szegény 
sorsa sűrű éjjelén 
jöttöd után reszket. 
Nem lehet, hogy annyi test 
s lélek vágyát félre vesd, 
és hogy ne szüless meg! 

Vérben, vasban nevedet 
rebegik a nemzetek, 
suttogják a népek. 
Vedd le róluk a sötét 
égető vasvesszejét, 
ahogy megígérted! 

Kezük még tán fegyveres, 
de a szemük jelt keres, 
jelt, ami segítsen. 
Ó, ne hadd csalódniok, 
szállj közéjük szép titok, 
gyermekarcú Isten! 

S mentsd meg, akit szeretünk, 
gyermekünk és kedvesünk, 
barátunk és vérünk 
– S ha majd Krisztus született 
áldd meg ősi szeretet, 
minden ellenségünk! 

Szívgárda Egyesület, 1940 táján


