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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után beérkezett cikkeket  
a nyomdai határidők miatt csak a soron következő lapszámban  

van módunkban megjelentetni! 
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:

Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik.
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:

1/301-6969 (vonalas telefonról) illetve 104 (mobiltelefonról).
POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658; RENDŐRSÉG 107, 112;  

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ: Bodó Zoltán 06-30-503-6739;
TELEPÜLÉSŐR: 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

AMEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI:
Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587 (+36-30-617-2224)

Garai Miklós +36-70-382-0057 (+36-30-857-6195)
Gödöllei Attila +36-30-423-2215
Nébel Norber +36-70-4911-039.

 Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!

Változás a zöldhulladék szállításával kapcsolatosan
Tisztelt Ingatlan Tulajdonos!

Tájékoztatjuk, hogy a zöldhulladék szállítását 2016. 01. 01.-től az alábbiak szerint végezzük:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (6) be-
kezdése A települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok között, az alábbiakat tartalmazza:
„ (6) A képződés helyén a zöldhulladékot a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényben vagy 
biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni  kivéve a (7) bekezdés szerinti, valamint azt az esetet, ha a 
zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján komposztálják.”
A fenti szabályozás 2016. január 01.-én lépett hatályba, ezért ezt követően a zöld hulladékot már csak a Vertikál 
Nonprofit Zrt. emblémájával ellátott biológiailag lebomló zsákban vagy a külön erre a célra megvásárolt és  „ZÖLD 
HULLADÉK”  feliratú matricával ellátott szabvány gyűjtőedényben kihelyezve szállítjuk el!
A biológiailag lebomló zsákot a helyi ügyfélszolgálaton lehet megvásárolni, melynek ára Br. 320 Ft/db.
Természetesen a fenti szabályozás az ágszerű zöld hulladék szállítását nem érinti, azt ezután is az eddigiekhez hasonló 
módon lehet kihelyezni a gyűjtési napokon.
Felhívjuk figyelmét, hogy kisebb mennyiségű zöld hulladékot a heti szállítások alkalmával kihelyezett biológiailag lebom-
ló hulladékok tárolására rendszeresített gyűjtőedénybe is beleteheti!
Megértését és együttműködését köszönjük!                                                                          Vertikál Nonprofit Zrt.

hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejt-
hetetlen halottunk, Kecskés Jenőné (született Acsai Julianna) 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el, 

részvétükkel osztozva a család fájdalmában.
Köszönettel:  a gyászoló család
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Ferenc pápa hamvazószerdán: Engedjétek kiengesztelni magatokat Istennel!

Február 10-én, hamvazószerdán este a Szentatya a Szent Pé-
ter bazilikában bemutatott szentmisén a hiteles megtérésről, a 
bűnből való kigyógyulás három orvosságáról elmélkedett, és 
elküldte az irgalmasság misszionáriusait, az általa kiválasztott 
több mint ezer papot szerte a világba. Nagyböjti bűnbánati 
utunk kezdetén Isten szava két meghívást intéz az egyházhoz 
és valamennyiünkhöz. Az elsőt Pál apostoltól halljuk: „Enged-
jétek kiengesztelni magatokat Istennel” (2Kor 5,20). Ez nem-
csak egy atyai jó tanács, de nem is pusztán javaslat, hanem 
egy igazi könyörgés, kérlelés Krisztus nevében: „Könyörgünk 
nektek Krisztus nevében: Engedjétek kiengesztelni magatokat 
Istennel” (uo.). Mi a magyarázata ennek az ünnepélyes és szo-
morú felhívásnak? Mert Krisztus tudja, mennyire törékenyek 
és bűnösök vagyunk, ismeri szívünk gyengeségét; látja, hogy 
megsebezte az általunk elkövetett és elszenvedett rossz; tudja, 
mennyire irgalomra szorulunk, tudja, hogy szeretve kell érez-
nünk magunkat ahhoz, hogy a jót tehessük. Egyedül nem va-
gyunk rá képesek: ezért az apostol nem azt mondja, hogy te-
gyünk valamit, hanem hogy engedjük kiengesztelni magunkat 
Istennel, engedjük, hogy megbocsásson nekünk, bizalommal, 
mert „Isten nagyobb a szívünknél” (1Jn 3,20). Ő legyőzi a bűnt 
és felemel nyomorúságunkból, ha rábízzuk magunkat. Nekünk 
azt kell felismernünk, hogy irgalomra szorulunk: ez a keresz-
tény út első lépése; be kell lépnünk a nyitott kapun keresztül, 
aki Krisztus, oda, ahol ő maga vár minket, a Megváltó, és új, 
örömteli életet kínál nekünk. Lehetnek akadályok, melyek be-
zárják a szív kapuit. Ott a kísértés, hogy biztonsági zárral zárjuk 
be a kapukat, vagyis hogy együtt éljünk a bűnünkkel, jelenték-
telennek állítjuk be, állandóan igazoljuk magunkat, azt gondol-
juk, nem vagyunk rosszabbak másoknál, így azonban bezárjuk 
a lélek zárait, bezárva maradunk, a rossz rabjaiként. Egy másik 
akadály a szégyen, hogy feltárjuk szívünk titkos kapuját. A szé-
gyen igazából hasznos tünet, mert azt jelzi, hogy el akarunk 
szakadni a rossztól, ugyanakkor nem szabad félelemmé vagy 
rettegéssé válnia. Van egy harmadik veszély is, mégpedig a ka-
putól való eltávolodásé: ez akkor történik, amikor beburkoló-
zunk nyomorúságainkba, szüntelenül emésztjük magunkat, a 
negatív dolgokat összekötjük egymással, s végül a lélek szaka-
dékos mélységébe süllyedünk. Sőt összebarátkozunk a szomo-
rúsággal, amit nem akarunk, elbátortalanodunk, és gyengévé 
válunk a kísértésekkel szemben. Ez azért történik így, mert 
egyedül maradunk magunkkal, bezárkózunk és elmenekülünk 
a fénytől; pedig csak az Úr kegyelme szabadít meg minket. En-
gedjük tehát kiengesztelni magunkat, hallgassunk Jézusra, aki 
azt mondja a fáradtaknak és a nehéz terhektől szenvedőknek: 
„Jöjjetek hozzám” (Mt 11,28). Ne maradjunk hát magunkban, 
hanem menjünk hozzá! Nála felüdülésre és békére találunk! 

Istennek egy másik hívását is hallottuk, mégpedig Joel prófé-
tától: „Térjetek vissza hozzám teljes szívetekből” (Jo 2,12). Nem 
nehéz belátni: valamennyien látjuk, mennyire nehezünkre esik 
valóban bízni Istenben, rábízni magunkat félelem nélkül, mint 
Atyára; mennyire nehéz szeretni másokat ahelyett, hogy rosszat 
gondolnánk rólunk; mennyire nehéz valódi javunkra tenni, 
miközben oly sok anyagi valóság vonz és csábít minket, melyek 
elenyésznek, s végül leszegényítve hagynak magunkra minket. 

A bűnnek e történelme mellett Jézus elindította az üdvösség 
történelmét. A nagyböjtöt megnyitó evangélium arra hív min-
ket, hogy legyünk a főszereplői ennek: ragadjunk meg három 
gyógyszert, három orvosságot, amelyek kigyógyítanak a bűn-
ből (vö. Mt 6,1–6.16–18). Első az ima, az Úr felé való megnyílás 
és a belé vetett bizalom kifejeződése: személyes kapcsolat vele, 
amely áthidalja a bűn által támasztott távolságokat. Az imában 
voltaképpen ezt mondjuk: „Nem vagyok elég önmagamnak, 
szükségem van rád, te vagy az életem és az üdvösségem.” Máso-
dik a szeretetcselekedet, amely legyőzi a másoktól való idegen-
kedést. Az igazi szeretet ugyanis nem egy külső tett, nem azt je-
lenti, hogy atyáskodva odaadunk valamit lelkiismeretünk meg-
nyugtatására, hanem annak a személynek az elfogadása, akinek 
szüksége van az időnkre, a barátságunkra és a segítségünkre. 
Harmadik pedig a böjt, a bűnbánat, amely megszabadít minket 
a mulandó dolgok függőségéből, megedz minket, hogy fogéko-
nyabbak és irgalmasabbak legyünk. Meghívás az egyszerűségre 
és javaink megosztására: odaadunk valamit az asztalunkról és 
javainkból, hogy visszanyerjük a szabadság igazi értékét. „Tér-
jetek vissza hozzám – mondja az Úr –, térjetek vissza teljes szí-
vetekből”: nemcsak néhány külső cselekedettel, hanem lényünk 
legmélyéből! Jézus ugyanis arra hív minket, hogy az imát, a sze-
retetcselekedetet és a bűnbánatot hitelesen éljük meg, és mond-
junk nemet a képmutatásra. A nagyböjt legyen a hamisság, a 
világiasság és a közömbösség áldásos „lemetszése” rólunk: ne 
gondoljuk, hogy minden jól van pusztán azért, mert jól érezzük 
magunkat; értsük meg, nem a megfelelés számít, de nem is a 
siker vagy a tetszés keresése, hanem a szív és az élet tisztasága; 
találjuk meg újra keresztény önazonosságunkat, vagyis a máso-
kat szolgáló szeretetet, és nem az önmagát szerető egoizmust.

 Induljunk el együtt, egyházként, hamvazkodjuk – mi ma-
gunk is hamuvá válunk –, szemünket pedig szegezzük a megfe-
szített Krisztusra! Ő szeret minket, és így arra hív minket, hogy 
engedjük kiengesztelni magunkat Istennel, térjünk vissza hoz-
zá, s így ismét rátaláljunk önmagunkra.

Forrás: www.magyarkurir.hu, Fordította: Tőzsér Endre SP, 
Fotó: News.va. A Szentkereszt Alsónémedi Római Katolikus Egy-
házközség Lapjából a szerkesztők engedélyével átvéve

HÚSVÉTRA KÉSZÜLVE
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete idei első ülését 2015. február 
3-án tartotta.

Első napirendként a Fábry Ügyvédi Iroda kép-
viseletében meghallgatta Dr. Fábry Ágnest a 
Hungária Zrt.-vel kapcsolatos eljárások állásáról. 
A felszámolási eljárásban a felszámolót nem sike-
rült elérni, hiába mentek el személyesen egy előre 
egyeztetett időpontban. Később a felszámolót fel 
is függesztették, új felszámolót jelöltek ki Pataki 
Péter személyében. Ha elismerik az önkormányzat 
igényét ügyféligényként, akkor 35.919 db diszkont-
kincstárjegynek megfelelően 359.190 e Ft-ot kap-
nánk vissza első körben. Az igény be van adva. A 
fennmaradó részt más módon, peres úton próbál-
juk meg behajtani.

A diszkontkincstárjegyekkel kapcsolatban – az 
összes, a brókerbotrányban érintett önkormányzat-
hoz hasonlóan - egy feljelentés kapcsán – 2015-ben 
Alsónémedin is volt rendőrségi vizsgálat, majd az 
Állami Számvevőszék végzett egy teljes körű, átfo-
gó ellenőrzést. A rendőrség bűncselekmény hiánya 
miatt a nyomozást megszüntette. Az ÁSZ vizsgálat 
megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet a mai na-
pig nem kapta meg az önkormányzat. 

Törvényi változások miatt módosítani kellett az 
óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, vala-
mint az Alsónémedi Községért Közalapítvány Ala-
pító Okiratát, melyet a Képviselő-testület megtett.

Berki József - aki munkaköri elfoglaltságai miatt 
nem tudta tovább vállalni a Kulturális, Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság külsős bizottsági tag-
ságát – lemondott, a helyére Kiss Istvánné került, 
akivel így az egészségügy is képviselteti magát a bi-
zottság összetételében. Berki Józsefnek köszönjük 
az eddigi munkáját, Kiss Istvánnénak pedig sikeres, 
eredményes munkát kívánunk!

A Fő út 54. szám alatti ingatlanban jelenleg két 
üzlet – a pékség és az ADIDAS bolt – üzemel. Ezen 
üzlethelyiségek esetében május 31-én a bérleti szer-
ződés lejár. Mindkét céggel további két évre, 2018. 
május 31-ig javasolta meghosszabbítani a bérleti 
szerződést a testület.

Iskola és Sportcsarnok teljes épületkomple-
xumának takarítási szolgáltatását, felügyeleti és 
ügyeleti szolgálatát, a zöldfelület és az atlétikai 
pálya karbantartását - a közbeszerzési eljárás nyer-
teseként - továbbra is a Fannesz Bt. látja majd el a 
következő egy évben is. 

A Józan Kft. - a Suzuki telep jelenlegi bérlője – a 
bérleti szerződését 2016. július 31-i hatállyal – a 6 
hónapos felmondási idő leteltével – felmondta és  
a bérelt terület csökkentését kérte. A testület a fel-
mondást tudomásul vette, egyúttal engedélyezte, 
hogy a felmondási idő tartamára a bérleti szerződés 
változatlan m2-es bérleti díjjal, de a csökkentett te-
rületre (472 m2) vonatkozóan kerüljön módosításra.

A központi háziorvosi ügyeleti feladatot ellátó 
Nagykadácsi Kft. kérésére az ügyelet díjának eme-
lését a Képviselő-testület elfogadta. 2016. január 
1. napjától 3.649.000 Ft/hó-ra módosította a díjat 
azzal, hogy az emelés önkormányzatokra jutó része 
2.166.000 Ft/hó, ebből Alsónémedire, lakosságará-
nyosan jutó összeg 766.764 Ft/hó, míg az OEP fi-
nanszírozás mértéke 1.483.000 Ft/hó. 

A Képviselő-testület elfogadta a 2016. évi mun-
katervét. A soros ülések továbbra is a hónap utolsó 
hetén, szerdai napokon, 15 órától lesznek megtartva. 
A munkaterv szerint májusban és augusztusban nem 
lesz testületi ülés, a közmeghallgatás időpontja pe-
dig 2016. december 15. 17 óra. Az éves munkaterv-
ről, a soros ülések és a rendkívüli ülések időpontjá-
ról, napirendjéről az eddigi rend szerint tájékoztat-
juk a lakosságot – a honlapon, hirdetőtáblákon. A 
nyílt üléseken – ahogy a Bizottságok nyílt ülésein is 
– bárki részt vehet.

Az idei évben az önkormányzat elkezdi a Műve-
lődési Ház, valamint a Gyermekorvosi rendelő 
és Védőnői Szolgálat tervezett felújítását. A Kép-
viselő-testület döntött a közbeszerzési eljárások 
megindításáról. A Művelődési Ház felújítását első-
sorban az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok támogatásából – 181.000.000 Ft - 
valósítjuk meg. Amennyiben a közbeszerzés lezárása 
után a keret még engedi, úgy a Toldi utca Árpád u. 
– Jácint u. közötti szakaszának aszfaltozását fogjuk 
megvalósítani.
A kivitelezés idejére a Művelődési Ház és Könyvtár 
a régi Művelődési Házba és a Kossuth utcai iskolá-
ba költözik, az átmeneti működéshez szükséges kar-
bantartási, felújítási munkákat megkezdtük.
A Gyermekorvosi rendelő és Védőnői szolgálat épü-
letének felújítását a 2016-ban várható BM pályá-
zatból, vagy sikertelenség esetén önerőből kívánjuk 
megvalósítani. A kivitelezés idejére az I.sz. Házior-
vosi rendelőben és annak szolgálati lakás részében 
biztosítunk majd helyet a gyerekorvosnak és a védő-
nőknek.

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
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A Képviselő-testület meghallgatta és elfogadta 
a polgármester beszámolóját az előző ülés óta tett 
intézkedésekről. Ezzel a nyílt ülés befejeződött. Zárt 
ülésen személyi ügyeket tárgyalt a testület.

Február hónapban két képviselő-testületi ülésre 
is sor került, a másodikat 2016. február 24-én tar-
tottuk. Mivel a tervezett bölcsőde helyének kijelö-
lése kapcsán korábban született döntést – vagyis a 
Schuler csarnok helyét - nem tudta mindenki elfo-
gadni és a februári bizottsági üléseken sem született 
konszenzusos döntés, február 23-án egy együttes, 
rendkívüli bizottsági ülésre is sor került.

A bölcsőde építésének gondolata még tavaly nyá-
ron merült fel, amikor tudomásunkra jutott, hogy 
szeptemberben kiírásra kerül egy olyan pályázat, 
amiből új bölcsőde építésére 100 %-os támogatás 
nyerhető. Az augusztusi testületi ülésen döntés szü-
letett arról, hogy – tekintettel a meglévő és a jövőben 
várható igényekre – épüljön egy 2 csoportos bölcső-
de, mely a jövőben újabb 2 csoportszobával bővül-
het. Abban tehát konszenzus volt, hogy legyen Alsó-
némedin bölcsőde és induljunk a pályázaton, vala-
mint abban is, hogy a bölcsőde az óvodával közös 
intézményként működjön.  A lehetséges helyszínek 
– első körben négy helyszín, ami később egy újabbal 
bővült – megvizsgálására szakértőt kért fel a testület. 
A lehetséges helyszínek a következők voltak:

1.) RÁKÓCZI F. U. 20. (Rákóczi úti óvoda)
2.) FŐ U. 63. (volt Tejüzem)
3.) HARASZTI ÚT (volt MAGÉV telep)
4.) FŐ U. 73. és 75.  (régi Művelődési Ház)
+ 1 TEMPLOM U. 2. (Schuler csarnok)

Az elképzeléseink szerint a Schuler csarnok helyén 
nem csak egy bölcsőde épülhetne, hanem a templom 
felőli részen egy közparkot is ki lehetne alakítani. Így 
egyrészt az épület távolabb kerülne a Fő úttól, más-
részt a Templom tér egy szép zöld területtel egészül-
hetne ki, ahova akár egy 1848-as szabadságharcra 
emlékeztető szobor is készülhetne, így a jövőben a 
március 15-i ünnepségeket itt lehetne – igazán mél-
tó körülmények között, a forgalom elterelése nélkül 
(ezzel évente 5-600 e Ft-ot megtakarítva) – megtar-
tani.
A szeptemberi Képviselő-testületi ülésen – hosszas 
vita után 8 igen és 1 nem szavazattal – végül az a 
döntés született, hogy a bölcsőde a Schuler csarnok 
helyén épüljön meg. 
A bölcsőde helyének ügye a közmeghallgatáson is 

felmerült, miután dr. Tüske Zoltán külsős bizottsági 
tag indítvánnyal élt a testületi döntés megváltoztatá-
sára. A bizottságok februárban ismét napirendjükre 
vették a témát. 
A február 23-i együttes bizottsági ülésen a Kultu-
rális, Egészségügyi és Szociális Bizottság a volt 
MAGÉV telepet, a Településfejlesztési, Környe-
zetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a Schuler 
csarnok helyét javasolta, a Pénzügyi, Jogi, Ügyren-
di és Tájékoztató Bizottság pedig olyan határozatot 
hozott, melyben egy harmadik lehetséges helyszín – 
akár már megvizsgált, akár új lehetőség – bevonását 
javasolták. (Új helyszínként egyébként a Szent István 
tér óvoda felöli része és a régi temető is felmerült.)
A február 24-i Képviselő-testületi ülésen egyik ha-
tározati javaslat sem kapott többséget, így az sem, 
hogy a korábbi határozati javaslat visszavonásra 
kerüljön-e, így továbbra is az a döntés van érvény-
ben, hogy a Schuler csarnok helyén legyen a böl-
csőde.

A Képviselő-testület február 24-i soros ülésén ren-
deletet alkotott a 2015. évi költségvetés V. módo-
sításáról.

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 
2016. évi költségvetését.

Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően kiírta a 
civil szervezetek részére szóló pályázatot, a részle-
teket e lapszámban megtalálják.

Mivel dr. Tholt Mária jelezte az önkormány-
zat felé, hogy praxisát értékesíteni kívánja, egyúttal 
megjelölte azt a személyt, aki részére praxisát át 
kívánja adni: dr. Deutsch Judit aneszteziológus 
személyében. A Képviselő-testületnek a törvény 45 
napot biztosít, hogy nyilatkozzon: kíván-e feladat-
ellátási szerződést kötni a jelölttel vagy sem. Mivel 
a doktornő a munkájából való kötelezettsége, illetve 
betegség miatt sem a bizottsági, sem a testületi ülés-
re nem tudott eljönni, így a személyes meghallgatás-
ra sem kerülhetett sor.  A képviselő-testület ennek 
alapján sem a támogatását, sem az ellenvetését nem 
tudta kifejezni. Kinyilvánította, hogy végleges dönté-
se előtt más jelöltet, jelölteket is meg kíván hallgatni. 

A Képviselő-testület meghallgatta és elfogadta a 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. 
évi működéséről szóló beszámolót.

Az ABÉVA Kft. működésével kapcsolatban több 
döntés is szükségessé vált. A Képviselő-testület 
az ABÉVA Kft. törzstőkéjét 181.200.000 Ft-ról 
1.000.000 Ft-tal, 182.200.000 Ft-ra emelte, ezzel 
összhangban a Kft. Alapító Okiratát módosította. 
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A Kft. részére megállapította ezen felül az önkor-
mányzat a tőke- és kamattörlesztéshez nyújtott tá-
mogatás ütemezését.  

A testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal tel-
jesítmény-követelményeinek alapját képező célo-
kat.

A Művelődési Ház, valamint a Gyermekorvo-
si rendelő felújításához megtörtént a műszaki 
ellenőr kiválasztása. A Művelődési Ház felújítási 
munkálatait Mátyus Csaba dabasi egyéni vállalko-
zó fogja felügyelni 4 MFt + 0% ÁFA összegért, míg 
a Gyermekorvosi rendelő felújításának műszaki el-
lenőrzését a Civium Kft. nyerte el 800.000 Ft + ÁFA 
összegért. 

Törvényi és személyi változások miatt vált szüksé-
gessé a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 
Alapító Okiratának módosítása, melyet a Képvise-
lő-testület elfogadott. Az Alapítvány kuratóriumá-
nak új elnöke Szandhofer János, a dabasi önkor-
mányzat alpolgármestere, titkára Erős József, a 
gyáli önkormányzat alpolgármestere.

Az Alsónémedi Községért közalapítvány kérte, 
hogy az április 16-án megtartandó Családi Sport-
napra a Sportcsarnokot térítésmentesen megkap-
hassák, illetve kérték, hogy az iskola udvarán lévő 
sportpályát a futni vágyó alsónémediek – az Ala-
pítvány szervezésében és felügyeletével – a reggeli 
és az esti órákban használhassák. A Képviselő-tes-
tület mindkét kérést támogatta, azonban tekintettel 
arra, hogy a sportpálya világítása nem megoldott, 
így az esti órákban a futás balesetveszélyes lehet, a 
futópályát mindenki csak saját felelősségre, a lehet-
séges kockázatok megismerése és tudomásul vétele 
után használhatja.
A Képviselő-testület elfogadta a polgármester sza-
badság-ütemezésének tervét, valamint a beszámo-
lóját az előző ülés óta tett intézkedésekről.

Elfogadta a testület a kötelező betelepítési kvóta 
elleni tiltakozásról szóló határozatot.

A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizott-
ság elnöke ismertette a vagyonnyilatkozatok nyil-
vántartásba vételéről szóló bizottsági határozatot. A 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének min-
den arra kötelezett határidőben eleget tett.

Képviselői indítványra Egyebek napirend kereté-
ben 2 határozat született. Az egyikben a képviselő-
testület hozzájárult, hogy a Húsboltot üzemeltető 
hentes részére térítésmentesen felajánlja és biztosítja 
a húsbolt önkormányzati tulajdonú, általa igényelt 
berendezési, felszerelési tárgyait (pld. hűtő).

Zárt ülés keretében a Képviselő-testület döntött 
arról, hogy a Művelődési Ház és a Gyermekorvosi 
rendelő felújításához mely vállalkozókat kívánja 
meghívni. A Művelődési Ház felújításának közbe-
szerzési eljárása nyílt eljárás lesz, annak megindítá-
sáról hirdetményt kell megjelentetni, emellett az új 
szabályozás szerint 3 vállalkozót közvetlenül is meg 
kell hívni az ajánlattételre.
A Képviselő-testület soron következő rendes ülését 
2015. március 30. 15 órakor tartja, melyet megelőző 
héten a Bizottságok is üléseznek majd. A testületi 
és bizottsági ülések időpontjáról és napirendjéről a 
település honlapján, ill. hirdetőtábláinkról értesül-
hetnek az érdeklődők. 
Az ülések továbbra is nyilvánosak, jöjjenek el mi-
nél többen. A Képviselő-testület és bizottságainak 
meghívói, döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei a 
település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/
onkormanyzat/) megtalálhatók, ill. rendeleteink a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is teljes terje-
delemben olvashatók!

Polgármesteri Hivatal  
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PÁLYÁZAT civil szervezetek, helyi csoportok részére
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016-os költségvetéséből  pénzügyi keretet 
különített el a településen működő civil szervezetek támogatására.

Az elkülönített keret: 1.400.000 Ft, azaz  Egymillió-négyszázezer forint,
melyre a képviselő-testület pályázatot hirdet a településen működő civil szervezetek 2016. évi működési 
támogatására.
Pályázni:
•  a bejegyzett szervezeteknek az un. Támogatási Szabályzatban foglalt módon  és űrlap    felhasználással,
•  nem bejegyzett csoportoknak, szerveződéseknek egyszerűsített igénylőlapon és feltételek szerint lehet.

Az igénylőlapok  a település honlapjáról ( www.alsonemedi.hu ) oldalról letölthetőek
A pályázat benyújtási határideje:  2016. április 11. (hétfő) 12.00

A benyújtás módja:   l pld  - papír alapon
Helye:       Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 2351 Alsónémedi Fő út 58. szám

A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a helyi képviselő-testület  a 2016. április 27-i 
ülésén dönt.

Dr. Percze Tünde jegyző Alsónémedi 

2016. március

ÁLLÁSHIRDETÉS
Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályáza-
tot hirdet igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 58.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletalapján a munkakör betöltője által 
ellátandó feladatkörök:1. melléklet  25. Anyakönyvi feladatkör 1. melléklet 28. Ügyfélszolgálati feladatkör.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Igazgatási ügyintézői feladatok: iktatás, iratkezelés, anyakönyvi feladatkör, ügyfélszolgálati tevékenység, kereskedelmi 
igazgatás.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a 
Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet,
 • középiskola/gimnázium,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • anyakönyvvezetői szakvizsga megléte, vagy annak vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • helyi önkormányzatoknál azonos vagy hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alap- vagy szakvizsga
 • anyakönyvi szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget iga-
zoló okiratok másolata, 45/2012.(III.20.) Kormány rendelet 1. sz. melléklet szerinti önéletrajz,  a pályázó nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglaltszemélyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzá-
járul, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. május 9. napjától tölthető be.  A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Ibolya hatósági csoportvezető nyújt,
a 29-337-101/16 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Polgármesteri Hivatal címére történő megkül-
désével (2351 Alsónémedi, Fő út 58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző. Elektronikus úton Nagy Ibolya részére a kozmane.
ibolya@alsonemedi.hu címre. Személyesen: Nagy Ibolya, Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati eljárásból kizárjuk azokat, akik nem felelnek meg 
a pályázati feltételeknek, vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik meg a pályázatukat. A pályázat 
alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót elektronikus úton értesítjük az 
eredményről. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 20.
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2016. március
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2016. március

Eddigi tevékenységünk képekben
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2016. március

Tisztelt lakosok!

Az ún. „unokázós csalás” cselekményekkel kapcsolatosan általánosságban elmond-
ható, hogy az elkövetők jellemzően az esti, éjszakai – akár késői - órákban telefonon 
idős személyeket hívnak fel, unokájuknak adják ki magukat és előadnak egy olyan tör-
ténetet, melynek lényege az, hogy az „unoka” bajba került, ezért azonnal szüksége van 
készpénzre. A legtöbb valótlan történet arról szól, hogy az unoka összetört egy gépjár-
művet, amit ki kell fizetnie, vagy éppen zsarolják valamivel, ezért van szüksége pénzre. 
Az „unoka” nem szólítja nevén a nagymamát, csak annyit mond, hogy „Mama”. 

Ilyen jellegű telefonhívásoknál legjobban teszik, ha megkérdezik az „unoka” nevét, 
mondja meg, illetve megkérdezik azt is, hogy kit hívott név szerint. Tekintettel arra, 
hogy csalásról van szó, nem fog tudni konkrét neveket mondani, ebből lehet sejteni, 
hogy csalásról van szó. 

Jellemző még, hogy az „unoka” azt kérdezi, hogy mennyi pénze van otthon a mamá-
nak. Erre a kérdésre javasolt minden esetben azt válaszolni, hogy nincs otthon pénz, 
akkor is, ha van otthon készpénzük! 

Az ilyen esetek jellemzője még az is, hogy az „unoka” egy barátját küldi majd a pén-
zért, nem ő jön érte személyesen. Ragaszkodni kell hozzá, hogy csak és kizárólag az 
unokájának személyesen adja oda a pénzt, másnak nem. Ennek ellen fog állni a „tele-
fonáló unoka”, hiszen nem ő a valódi unoka. 

Fentiekben részletezett, ilyen jellegű telefonhívások esetén semmilyen körülmények 
között ne adjon ki készpénzt a kezükből anélkül, hogy előtte nem hívták fel telefonon 
unokájukat, illetve bármely családtagot! Mielőtt bárkinek pénzt ad, győződjön meg 
bármely családtag megkérdezésével arról, hogy a valódi unokának kell a pénz, melyet 
egy telefonhívással vagy a család személyes felkeresésével megtehet.

Dabas, 2016. február 29.

        Krizsán Anikó c. r. fhdgy
        Dabasi Rendőrkapitányság
        Bűnügyi Osztály
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Tömörkény István (1866 – 1917)
„Az Alföld felett álomként tűnik el a látóhatár felé egy 
fehér kócsagmadár. Ez volt Tömörkény lelke.”
/Krúdy Gyula/

Jövőre lesz száz esztendeje, hogy meghalt, 2016-
ban, idén 150 éve, hogy született Tömörkény Ist-
ván író, újságíró, néprajzkutató, régész, múzeum- és 
könyvtárigazgató. 
Steingassner néven anyakönyvezték, családja Auszt-
riából átszármazott sváb vendéglős família. Tanul-
mányait a szegedi piaristáknál kezdte, majd három 
évig a makói  református  tanulója, 16 éves korában 
azonban abba kellett hagyni  gimnáziumi  tanulmá-
nyait, mert családja elvesztette a vagyonát. Patikus-
inasnak szegődött, de nem szerette a patikusságot. 
Rokoni segítséggel a Szegedi Híradó, majd a Szegedi 
Napló   újságírója, majd tisztviselője lett a Somogyi 
- Könyvtár  és Városi Múzeumnak, ezen intézmény 
falai között találta meg igazi hivatását. 
1904-től  egészen a 1917-ben bekövetkezett haláláig 
a könyvtár és a múzeum igazgatója. Embert próbá-
ló feladat volt jóformán másodmagával, Móra Fe-
renccel együtt Somogyi Károly esztergomi kanonok 
40 ezer kötetes könyvtárát gyarapítani, katalogizálni, 
szolgáltatni az olvasóknak, s a muzeológiai tudo-
mány valamennyi területét gyűjteni, rendszerezni, 
foglalkozni numizmatikával, természetrajzzal, régé-
szettel, helytörténettel, a képzőművészetekkel. 
„Az életmű, amelyet létrehozott, a legjelentősebb, 
amelyet a szegedi múzeum falai között valaha is 
megalkottak.”- méltatja elhivatottságát a közvetlen 
munkatárs, Móra Ferenc. 

S mindezek mellett Tömörkény István a magyar 
tárca- és novellairodalom legjelesebb mesterei közé 
tartozik, bár kissé megfeledkezett róla a mai olvasó-
közönség és a könyvkiadás. Műveit - sajnos - nem 
igen látjuk a könyvesboltok polcain. Életében sem 
volt ez másképp. A Nyugat, a korszak leghaladóbb-
nak mondott irodalmi folyóirata, nem fogadta maga 
közé a „keletien” magyar Tömörkényt, elég volt ne-
kik abból Ady Endre és Móricz Zsigmond. Bár ő sem 
vágyott különösebben Budapestre, neki Szeged és a 
környező tanyavilág jelentette az otthont, a minden-
séget.
Pedig voltak azért, akik felismerték benne az érző 
lelkű, érzékeny szellemű írót, ki az élet apró jelen-
ségeiben örökíti meg, mi megejtően emberi. Ady 
Endre igazi rokonának tartotta, Krúdy Gyula, Márai 
Sándor is szeretettel írt róla. 
Mindössze 51 éves volt, mikor egy hirtelen tüdő-

gyulladás elszólította a család, a munka, a szeretett 
szegedi táj mellől.

Juhász Gyula így emlékezik kortársára: „Fehér 
mellényben, födetlen fővel, hunyorgó tekintettel, 
amint eltűnődve ballagott a rakparton, sokszor si-
mogattam meg becéző pillantásommal Tömörkény 
Istvánt, aki most tíz esztendeje, hogy eltűnt földi 
alakjával a tiszai tájakról. Nagyon szerény és csöndes 
ember volt világéletében, aki írásain kívül alig-alig 
hallatott magáról. Jó polgár volt, aki dolgát elvégezte, 
borát megitta és megadta az Istennek, ami Istené és 
a császárnak, ami a császáré. A Tisza parton üldögél-
ve figyelte alakjait: szegény embereket, vízen járókat, 
kétkézi munkásokat, fuvarosokat, kubikusokat, bar-
kácsolókat, zsákhordókat, cigányokat és mindenféle 
népeket. Ez volt az ő világa, ezek voltak az ő emberei, 
ezeket vitte bele jellemző és maradandó vonásokkal 
a magyar irodalomba. Nem program volt ez nála, 
nem eltökélt szándék, úgy jött magától, amint ahogy 
a búza és a nóta terem. Mély és meleg érdeklődése 
elsősorban a kis emberek felé fordult mindig, akiket 
töviről-hegyire ismert és kis dolgok felé, amelyeket 
örökkévaló dolgoknak látott.”

Móricz Zsigmond a következő mondatokban mél-
tatja: ,,Tömörkény minden parasztot megragadott, 
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megforgatott, kikutatott, átszűrt, aranyát lecsapolta, 
s még gazdagabban eresztette tovább, mint kapta: 
jó szívéből jó szót vetve. Hogy elkapta minden sza-
vát, fordulatát, mozdulatát, testi és lelki pillanatait, 
a köhintése, a szeme rebbenése módját, a botjának, 
tarisznyájának eredetiségét, az életének minden fur-
csaságát s minden szépet és igazat, amit csak benne 
lelt... Tömörkény figurái kiemelkednek az életből, 
mint lemetszett s pohárba tett mezei virág.”

Ady Endre 1917 őszén, a szegedi írók Tömör-
kény-emlékünnepségén megilletődve idézi fel  
írótársa alakját: „Tömörkény István több volt 
művészfotografusnál… írónak igazán író volt, né-
hai jó Tömörkény István, nagyon magyar…Hábo-
rús nézése is egészen tömörkényi, az övé, szánó, de 
nem csüggedt, majdnem fatalista, de könnyes hu-
morú. Irigylendőbb és hasznosabb, mint egy-ket-
tőnké, akiknek az a büszkeségünk, hogy a háborút 
legkezdete óta átkozzuk.” 

Reá emlékezve a száz évvel ezelőtt Nagyháború 
idején írt háborús novelláiból tárunk néhányat olva-
sóink elé. 

Jobbágy Ilona

AMIT A SZÜLE NEM ÉRT MEG

A szüle, időses tanyai kun asszony, bemegy a 
jegyzőhöz a faluba. Azaz hogy, engedelmet kérek, 
nem falu az, hanem város, mert a kun nem engedi a 
községét falunak nevezni, mert az város, sőt vaáros, 
de leginkább, ha éppen valaki tudni akarja: kúcsos 
város. Sok veszekedésre adott ez alkalmat annak-
idején a katonaságnál, amikor odalent, ha éppen az 
úgynevezett Waffenstillstand állt, s unták magukat 
az emberek. Mert a városi legény figurázta a falu-
sit, a falusi a tanyait, a tanyai megint különbséget 
tesz örökföldes meg bérföldes között, s ha a kunok 
azt mondták, hogy ők nem falusiak, hanem város-
iak, akkor mindjárt jött az évődés a kúcsos város-
sal, ahol ímé, Erzsók asszony csak most szombaton 
varrt a Miska gyereknek két ócska zsákból egy új 
gatyát, és lám, a Miska már vasárnap reggel a temp-
lom farka előtt fitogtatta benne magát... A kunok 
évődtek vissza, mindenki beleszólt, mert nincsen 
olyan község, amelyről valami gúnyszólás ne volna. 
Az egyikben találtak egy zsebórát, de agyon is ver-
ték azonnal, mint ketyegő fenét, a másikban azért 
vágták le a rövid bíróhoz a hosszú bírói pálcának 
a gombját, mert a bot fölülről volt hosszú, másutt 
keresztbe vitték a létrát az erdőn, s hogy elférjen, 

kivágták a fákat. Amott víznek nézték a hajdinave-
tést és megúszták, amaz helyen a bíró kiíratta egy 
utcasarokra tapasztalat nyomán, hogy: vigyázz, 
mert itt leüt a ménkű. De emitt meg eltették a nagy 
jégcsapot nyárára emlékül, a másikban meg kuko-
ricakapáláskor toronyiránt teszik le a csizmát, hogy 
rátalálhassanak - meg sok más egyéb ilyen történet 
van, s végeredményükben arra alkalmasak, hogy 
összekapjanak a legények. Ölre mennek, s egyszer 
csak egy gomolyagban forog a földön valamennyi. 
Ez öröm volt, a testi erőnek ezt a játékát nézni - bár 
aki ilyenkor alul maradt, annak ez nem jó volt.
Mondjuk tehát inkább csak azt, hogy a szüle a vá-
rosba ment, nehogy alul maradjunk. A szüle a vá-
rosházánál bemegy a jegyzői úrhoz. Ez nagy aktus 
tanyai asszony részéről, aki az urak fejét nem szokta 
fájdítani a maga dolgával. Mondja is jegyzői úrnak:
- Hát kéröm, látja, már megint a maga fejit fájlalom.
- Nem baj az, szülém, arra való.
- Úgy hát? - esik nagyot a szón a szüle, örvendezvén 
a dolgok ilyetén állapota fölött. - De amúgy mög úgy 
is van, maguk a népért vannak a hivatalban. De hát 
kérdözze már, hogy mér gyüttem?
- Majd elmondja, szülém.
Simogatja a szüle az asztal sarkát, hallgat egy dara-
big, azután mondja:
- De hát hogy is kezdjem csak? Hiszen ösmer maga 
engem. Most öt esztendeje is itt jártunk, amikor a 
gyerök sorozódott.
- Hát persze. Azóta a maga ura meghalt, a gyerek 
meg katona.
- Meg... katona...
Szüle húzgálja össze az álla alatt a tisztes fekete ken-
dő csücskeit, ez a lelkiindulatok és bánatok feltáma-
dásának a jele.
A jegyzői úr belesegít:
- Szülém, most alighanem abban jár, hogy a gyereket 
eresszék haza aratási szabadságra.
A szüle sírása elmarad, a jegyzőre néz, és azt mondja:
- Hát most látom csak, hogy mi az a tanult ember. Én 
ki se tudom mondani, maga meg már tudja. Hát ez 
hogy van?
- Hát hol szolgál a gyerek? - kérdezi a jegyző.
- A katonaságnál - mondja a szüle.
- De merre?
- Merre? - kérdezi a szüle. - Azelőtt a huszároknál 
volt, mert az apja is azoknál szokott szolgálni, most 
pedig oda van messze az oroszoknál a Szibériában.
A jegyző úr mondja:
- De hiszen akkor fogoly.
A szüle mondja:
- Az. Katonarab a muszkánál. De nem készakarattal, 
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hanem sebbel... Az. Nem szántszándékkal, hanem 
vére elfolyásában.
Mondja megint a jegyzői úr:
- Onnan nem lehet hazahozni, szülém.
A szüle megütődve lép hátra a papucsban.
- Nem? - kérdezi. - Hát miért nem? Hát én azt nem 
értem. Mondták ugyan már mások is, hogy nem 
lehet, de azt hittem, hogy ez nem igaz beszéd. Hát 
maga is azt mondja, hogy nem lehet? Hiszen a ka-
tonaságtól milyen sok ember haza van eresztve az 
aratásra. Hát akkor az én gyermekemet miért nem 
eresztik haza, amikor úgy kellene itthon, mint a falat 
kenyér?
- De hát hogy is gondolja azt szülém, hogy valakit a 
fogságból hazaeresszenek?
Mondja a szüle:
- Úgy gondolom, hogy szót ád, mikor elgyün, arra, 
hogy az aratás után visszamén. Hiszen azoknak úgy 
sincsen ott semmi dolguk, hát mért nem eresztik 
haza? Aki a harctéren van, annak több dolga van, az-
tán azt mégis hazaeresztik. Akkor miért nem eresz-
tik haza a foglyot?
- Hát - mondja a jegyzői úr -, ezt már nem lehet nyél-
be ütni sehogy se, szülém.
- Igaz lélökre mondja? - kérdi a szüle.
- Hát.
- Hát akkor - mondja elszomorodva a szüle -, akkor 
én hiába is fájlalom a maga fejit, ha ilyen értetlen vi-
lág van.
A szüle kimegy a szobából, búsan. Hát nem eresztik 
haza a gyereket Szibériából. Micsoda világot élünk, 
szerelmes Jézus! Még onnan sem eresztik haza, pedig 
ott nincsen dolga semmi...
A kapu alatt mondja is az ott időző egyenruhás hiva-
tali személynek:
- Már nem tart úgy a néppel a jegyzői úr, mint eddig. 
Nincsen a gondunk iránt már olyan jó fogalma, mint 
ezeknek előtte.
Persze, persze. Háborús világ van. Az emberek fogal-
mai megváltoztak. 1916

PALI - PÁL

 Paliról, amíg legény volt, az volt a nézet, hogy 
kutyalegény, túlságos sok a vére, nem ártana meg-
csapolni. Ami az utóbbi dolgot illetné, affelől nem 
panaszkodhat, hogy ne lett volna benne része, mert 
némely félreeső, pusztaszéli tanyán, a dugott bál al-
kalmával, a lámpa leverése után, nem egyszer állt 
meg a más ember bicskája a hátában. Ebből azon-

ban sohasem támadt semmi különösebb baj, mert 
könnyű gyertyagyújtás után megismerni a bicska 
gazdáját. Azé a bicska, akinek a zsebében nincsen. 
Ilyenkor aztán kiderül a tárgyalások folyamán, hogy 
tévedés történt, nem tégöd akartalak pajtás, a bicska 
utat tévesztett a sötétben. Az ilyesmiről pedig nem 
lehet tenni semmit, sötétben sok minden megesik, 
a dolog rendben elintéződik azzal, hogy ha nincsen 
panaszos, nincs bíró, egyébként pedig az eltévedt 
bicska tulajdonosa felelettel tartozik, ő adja a kocsit a 
doktor hurcolásához, és viseli a patikasarcot. A dol-
gok így könnyen és egyszerűen intéződnek el, egé-
szen addig, míg egyszer a Pali bicskája nem áll meg a 
másik hátában, szintén csak tévedésből.
Úgy remélték az öregek, hogy Pali vad kölyök ugyan, 
de majd megtanítja, s kissé megtöri a katonaság isko-
lája. Be is kívánta a kaszárnya sárga fala közé annak 
idején a király, de az öregek reménye nem vált be. A 
hosszú, szikár, csupa csont Kemény Pali nyakára a 
mondtambolondneveddrád-ruhában hármas csilla-
gok hulltak, zászlótartóvá emelkedett, ő vitte a pará-
dés rukkolásokon a regimencfánit, és hát miként ne 
lehetne büszke az az ember, akinek a fajtájából csak 
egy van az egész regimentben?
Pali virtusából ilyenformán nem is igen törtek le 
a katonaévek egy szikrát sem. Ahogy az idő telt, s 
utóbb az ő szabadságos kiskönyve volt a manikulás 
őrmester ládájában legfelül, s ahogy a kaszárnya-
szoba vaságyát fölválthatta megint az ereszek alján 
a göndör bárányból való legénysubával, megint csak 
az volt, aki addig. Duhaj volt, vad volt, káromkodott, 
miként a jégeső, húzta le a valóságos öreg úristent a 
lábánál fogva az egekből, nyakalta az italt mint a gö-
dény avagy a pelikánmadár - az öregek egész bátran 
megállapodhattak abban, hogy ezen a szilaj fiún nem 
segíthet már más, csak a házasság.
Pali idő múltán szót is értett Falu Rozállal, akit ugyan 
igazság szerint Vízhányó Rozálnak hívnak, de olyan 
szép volt, hogy ha nem tanyán lakott volna, hanem 
falun, bizonyosan falulányának nevezték volna a deli 
járásáért, gyönyörű szaváért, a homlokára bodorodó 
hajáért. Mert olyan volt, mint az ünőszarvas.
Mikor Rozál bodor haját kerek kontyba fonyatta 
Pali, Pál lett belőle. De más változás nem esett rajta. 
Nem tékozolt, de italozott, a tenyere könnyen ökölbe 
szorult, a káromkodásairól pedig azt mondta Teca 
néni, hogy:
- Azok olyan irtóztatóságok, hogy még aki hallgatja, 
az is elkárhozik.
Mégsem volt Pali egészen Pál.
Történt azután, hogy a többi néppel együtt a károm-
kodó Pált is megint csak fegyver alá kívánta a király, 
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•  2016. április 30-án Bécsbe kirándulunk. Megnézzük a híres Schönbrunni kastélyt a hozzá tartozó gyönyörű parkot. 
Sétát teszünk az állatkertben, ahol többek között Európa legnagyobb akváriuma és madárháza található.
 
•  Május 7-én a jeli arborétumba hívom a virágokat kedvelőket, ahol a rododendron virágaiban gyönyörködhetünk. 74 
hektáros területével az országunk legnagyobb arborétuma, ahol sok szép látványban lesz részünk.

Várom szeretettel az érdeklődőket!   Telefon: 29/337-861 vagy 20/426-4153
  Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

Kirándulók figyelem!

mert olyan sorsok történtek, hogy vérben kell füröd-
ni mindenkinek, aki katonának érzi magát. Pali-Pál 
ment hát nagy hirtelenséggel, sok jó kedvvel, hogy 
no, most már törvényes legyen a bicskázás, vághat-
ja úgy, ahogy akarja - hát nem lehet mondani, hogy 
ne vágta volna, mert vágta, ameddig bírta, de azután 
odafent a nagy várban sokadmagával meglepték a 
torzonborz északiak, meglepték őket tökéletesen és 
végképp, elvették tőle a nyeles bicskát is, Pali mint 
fogoly bandukolt hóval telefútt ázsiai pusztákon át 
valahova a Szibériába.
Pali ott a nagy idegenségek havas pusztaságán Pál 
lett. Levele úgy mondja:
Szeretett kedves párom! Isten áldjon mög Rózsi, engöm 
is áldjon mög az Isten. Az Isten áldja mög az olvasót is. 
Miháj sógorral nem tudom, hogy mi lött, mert mellet-
tem csapta fejbe a srapnel. Szeretnék bötű lönni, hogy 

hozzád ezön a kártyán eljuthassak. Ha valaha ebbűl 
a Szibiriábúl hazajutok, nem iszok, nem káromkodok. 
Továbbá sürgönyözzél, hogy lássam a kezed írását.
Az irgalmatlan nagy távolságokból éjjel-nappal su-
hanó vasúti kocsikat haladtatnak hozzáértő masi-
niszták. Muszka masiniszta, német masiniszta, ma-
gyar masiniszta fűttet, gőzöltet, haladtat, hogy Pál 
betűje Rozálhoz jusson. Utóbb a városi pusztázó 
lovas katona kezébe jut a kártya, melyet előbb vala-
mely tungúztól vagy egyéb kutyaorrú rokontól vett 
át útnak indítás végett, hogy azután megint egy Ázsi-
ából szakadt magyar vér adja le a nyeregből Rozálék 
tanyaudvarán.
Rozál olvassa:
- Szeretnék bötű lönni, hogy hozzád eljuthassak. 
Nem iszok, nem káromkodok... Fölséges Isten, 
mérhetetlenök az intézködéseid. 1916
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A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe – hi-
szen Krisztusnak meg kellett halnia és fel kellett támadnia 
ahhoz, hogy beteljesítse a karácsonyi jászol ígéretét. Ám mint 
minden egyházi ünnephez, ehhez is számos néphagyomány 
kötődik, közülük nem egy még a kereszténység előtti korból 
származik. Az ünnep magyar elnevezése az azt megelőző 
negyvennapi böjti időszak húsmentes étkezésével függ össze: 
ekkor vehettek ismét húst magukhoz a böjtölők. Már a Krisz-
tus utáni első századokban is ünnepelték, de csak 325-ben a 
niceai zsinaton rögzítették az időpontját a tavaszi napéjegyen-
lőséget követő első holdtölte utáni vasárnapra. Mozgó ünnep-
ként időpontja mindig máskorra esik, és ez határozza meg az 
áldozócsütörtök, a pünkösd és az úrnapja idejét.
Körmenet, határkerülés: A római katolikusok körében el-
terjedt a nagyszombat esti, a feltámadást megjelenítő kör-
menet. A húsvéti hagyományok szerint az ünnep hajnalán 
került sor egy falut végigjáró körmenetre, az úgynevezett 
Jézus keresésére vagy Szentsírkeresésre, ahol a határ men-
ti kereszteket végigjárva, a legtávolabbinál megtalálták a 
(korábban odarejtett) templomi Krisztus-szobrot, melyet 
aztán diadalmenetben vittek vissza a templomba. Ezzel 
az egyházi szokással függhet össze a húsvéti határkerülés, 
mellyel a gonoszt és a veszedelmet tartották távol a falutól 
és a hozzá tartozó földektől.
Egy tojásban a világ: A tojás a termékenység, az új élet 
jelképe. Egyes teremtésmítoszok szerint a világ maga is 
egy tojásból keletkezett: a héj egyik fele az eget, másik a 
földet, sárgája a Napot, fehérje a Holdat szimbolizálja. A 
Krisztus utáni korban a föltámadásnak, örök életnek vált 
jelképévé, ugyanakkor egészségmegőrző, bő termést va-
rázsló mágikus hatást is tulajdonítottak neki.

A húsvéti hagyományok közül talán legismeretebb a hús-
vét hétfői locsolás, ami a teljes magyar nyelvterületen 
elterjedt szokás: a fiúk, férfiak locsolóversek kíséretében 
megöntözik a lányokat, asszonyokat, melyért cserébe – 
főleg a gyerekek – hímes tojást, illetve (újabban) süte-
ményt vagy pénzt kapnak. Ez a szokás igencsak új, alig 
100 évre tekint vissza, ám a friss kútvízzel való locsolás 
régi eredetű, egészség- és termékenységvarázsló szerepet 
töltött be. 
Húsvéti locsolóvers: Locsoló verset/ Mondok most el 
nektek,/ Mit Édesanyámtól/ Tanultam, mint gyermek./ 
De mint a cserépnek/ Darabja elveszett,/ Kiegészítettem/ 
A hiányzó részeket. / Gyászt öltött magára/ Az egész ter-
mészet,/ Midőn Krisztus urunk/ A keresztfán vérzett. / 
Jámbor tanítványai
Zokogva siratták,/ Midőn a jó gyermek/ A jó édesanyát. / 
A meghalt testet/ Keresztről levették,/ Gyócsba tekerték,/ 
Sziklába temették. / A katonák, kik/ Jézust megfeszítet-
ték,/ A síró asszonyokat
Vízzel szétkergették. / Harmadnap múlva/ Megnyílt a sír 
szája,/ Kilépett belőle/ Az élet királya 
Ezzel mutatta meg,/ Lesz még feltámadás,/ Lesz még a sí-
ron túl/ Örökké valóság./ Posta vagyok, posta,/ De régen 
siettem,/ Mózes seregéből/ Hozzátok érkeztem./ Nem jöt-
tem egy napra,/ Se nem egy órára,/ Engedelmet kérek/ A 
locsolkodásra.

Forrás: Gaál Anikó 1994. Ünnepnapok – hagyományok 
adventtől – adventig. Budapest, KÖZDOK Rt.
Kallós Zoltán 1999. Tavaszi hímes tojások. Kortárs, 43. évf. 
5. szám. Budapest 
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Nywyg Háziverseny Alsónémedi 
2016. Február 14.  

Hálás szívvel tekintünk ma vissza lehetőségünkre, hogy saját gyakorló 
csarnokunkban 30 fővel egy színvonalas háziversenyt tudtunk szer-
vezni. Leginkább az melengeti meg szívünket, hogy 15 gyermek 6-tól 
11 éves korig vett részt ezen a megmérettetésen. Az első csoportban 
a kicsik lőttek új állatos célokra, így vadászhattak fácánra, nyúlra, ró-
kára is.  A második csoportban már komolyabb távok és felnőtt célok 
voltak. Ezen kívül is volt minden, ami kellett a versenyhez, hirdetés, 
nevezési díj, sütemény-tea, beíró lap, különféle célok, változó távolsá-
gok. Voltak olyan gyermekek akinek, ez volt az első versenye, éremmel 
és oklevéllel! Köszönöm Józanné Zsuzsának és Dézsi Krisztinek  az 
irodai munkát és az eredményhirdetés előkészítését, Balázsnak az ok-
leveleket! Mindenkinek a sütit és a teákat!

IFAA Terem Országos Bajnokság, 
2015.02.21 Budapest , FEHOVA

Hála az Úrnak folytatjuk a 2016-os íjász évünket is! Edzéseink rend-
szeresen folynak, a csarnokunkat is temperáljuk - legalább az edzések 
idejére. Az új tagjaink lelkesedése kitart, szülők vállalják, hogy hozzák 
a gyerekeket, a felnőttek és nagyobbak pedig magukat veszik rá, hogy 
sportoljanak és mozogjanak. Készülünk a WA terem Íjász  Országos 
Bajnokságra. 
Versenyzőink közül, most a gyakorlottak vállalták a felkészülést és az 
IFAA terem Országos Bajnokságon való részvételt.
A FEHOVA ( a Vadász, horgász országos kiállítás ) mindig különleges 
helyszín, hiszen óriás tömegek látogatják ezen rendezvényt. Itt nagy-
szerű lehetőség, hogy az érdeklődők is betekinthetnek az íjász verse-
nyek folyásába. Ennek minden előnyével és hátrányával, hiszen egy 
kiállító csarnok fény és hőmérséklet viszonyai messze nem olyan jók, 
mint egy sportcsarnoké.
Öt fős versenyzői csapatunk három tagjának ez volt az első országos 
bajnoksága  Így számos dolog szokatlan volt, a csarnok nagysága, a 
fények, a száz fős versenyzői csapat, a rengeteg céltábla. Lassan sikerült 
a ráhangolódás, a belső nyugalom megtalálása, amely nélkül nincs 
pontos és jó lövés.  A fiataloknak kevesebb ellenfele érkezett meg, 
így ők nem oly zsúfoltan álltak a cél vonalra. Lackó ezen a versenyen 
egy Longbow típusú íjjal lőtt a sajátja helyett, így kicsit küzdelmesre 
sikerült a verseny. Csenge szépen tartotta a lépés az első részben, és 
ügyesen teljesített, innen tud tovább lépni! Csilla  lassan találta meg 
jó formáját, a következő versenyen már meg lesz az edzési szint is! 

Laci szintén készül az otthoni szint elérésére, hamarosan sikerül is ez! 
Koppány délután hatalmasat küzdött régi ellenfelével és nagyon szép 
eredményt ért el! 

Eredmények:
Gyereklány BB : Ujvari Csenge 1. hely, Gyerek fiú Olimpiai : Szabó 
Koppány 2. hely, Ifi Longbow:  Tőzsér László 1. hely . Felnőtt Nő 
VR Gündert - Virágh Csilla 7.hely ,Szenior Férfi BB Nagy László 3. 
hely - Gratulálunk, ügyesek voltak!
Összesítésben 2 arany, 1 ezüst és 1 bronz érem a napi nywyges ter-
mése – kezdetnek nagyszerű!

Mindenkit szeretettel várunk az edzéseinkre! 
Hajrá Nywyg! 

Az edzéseket folytatjuk a Schuller Csarnokban! Péntek 18 
órától,és  vasárnap is 18 órától.

 Suplicz Zsolt Tibor 
a NYWYG elnöke  
06-70-43-64-194

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2016 kezdetén Alsónémedin
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Kelemen Zsombor a díjátadáson

A 2016.02.12.-13-án megrendezett   „3 JAPÁN MESTER 20 DANNAL MA-
GYARORSZÁGON” szlogenű két napos rendezvénysorozat első napján meg-
mérkőzött Alsónémedi Kyokushin Karate Klubja is. A csoport 2015. október 
6-án indult. Edzők: Csábi Anett (2. dan) és Szabó Attila (1. dan). Négy hónap 
alatt 30 fős csoport alakult ki.

Klubéletük első versenyén, az II. ENSI Kupán (Nemzetközi Kyokushin Ka-
rate Bajnokság) 306 induló közt, 3 japán mester előtt mutathatták meg tudásu-
kat. Az esemény szervezője Shihan Halász Károly (5. dan) - IKO kyokushinkai 
Stílusszervezet. Tíz ország képviseltette magát. (Horvátország, Anglia, Israel, 
Lengyelország, Szlovákia, Szerbia, Románia, Ausztria, Németország, Magyar-
ország) Az alsónémedi klub hét versenyzőt indított és mind a heten dobogósak 
lettek, három ezüstérem és négy bronzérem birtokosai:

A második napon szemináriumot tartottak a mesterek. A magas öveseknek Kancho Shokei Matsui (8. dan), az International Karate 
Organization Kyokushinkaikan igazgatója, az alacsonyabb öveseknek Shihan Tsutomu Wakiuchi (6. dan) az Olaszországi IKO vezetője, 
aki a nyári táboroknak is rendszeres látogatója. Alsónémedi 14 fővel képviseltette magát az eseményen. A harmadik japán díszvendég 
pedig Shihan Katsuhito Gorai (6. dan) - IKO főtitkára volt. Résztvevők Shihan Wakiuchi szemináriumán: Szabó Patrik, Szabó Márk, 
Rozgonyi Tamás, Rozgonyi Csaba, Dobai Magor, Kulcsár László, Szász Levente, Nagy Barnabás, Kiss Krisztofer, Lukácsi Kata, Horváth 
Bence, Horváth Richárd (Csábi Anett és Szabó Attila segítők).

Mindkét nap izgalmas és tartalmas élményekkel gazdagodtak a gyerekek és a szülők is, akik kísérték gyermekeiket, és szurkoltak a 
lelátóról. Nyitottságukat és segítőkészségüket hálásan köszönik az edzők. 

További sok sikert és kitartást kívánunk nekik!                    Rákosi Dalma

A budai várnál található patinás Hilton Hotel adott 
otthont a Magyar Tenisz Szövetség február 13-i  

ünnepélyes eseményének.  
A 2015-ös év legeredményesebb teniszezőit díjazták.

Kelemen Zsombor a 2015-ös év
FÉRFI SPECIÁLIS OLIMPIKONJA

díjat vette át.

Gratulálunk!

BIRKÓZÁS
Budapest és Pest megye körzeti szabadfogású birkózó gyermek versenyét rendezték meg Gyálon 2016. 
február 27-én.

Az Alsónémedi birkózók eredményei:
Kis-gyermek korosztály: Pieczka Marcell – III. helyezés, Dudás Rómeó – III. helyezés

Nagy-gyermek korosztály: Szlovicsák Tamás – II. helyezés
Kovács János edző-szaktanár

Alsónémedi Kyokushin Karate Klub eredményei

Szabó Patrik 2. hely
(ovis könnyűsúly)

Rozgonyi Tamás 3. hely
(ovis könnyűsúly)

Szabó Attila 2. hely 
(felnőtt férfi -75 kg)
Csábi Anett 3. hely
(felnőtt női +65 kg)

Kulcsár László 2. hely (ovis nehézsúly)
Dobai Magor 3. hely (ovis nehézsúly)
Rozgonyi Csaba 3. hely (gyerek nehézsúly)
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PILLANATKÉPEK A KÖZSÉGI DISZNÓVÁGÁSRÓL – 2016. FEBRUÁR 6.

Idén február 6-án rendeztük a Községi Disznótort. Ez volt 
a második alkalom, az első is nagyon jól sikerült, de ez az idei 
még jobban. Nagyon sokan voltak, akik segítettek. Ki anya-
gilag támogatta, ki segíteni jött, ki süteményt sütött, ki bort 
hozott, ki sört mért egész nap. Száznál is több nevet írtunk fel, 
akinek köszönettel tartozunk. Nagy örömünkre látogató is 
volt elég. Falunk lakói nagy számban megtisztelték munkán-
kat azzal, hogy elfogyasztották a sok finom ételt, mit készítet-
tünk. Finomságból nem volt hiány. Reggel dinsztelt májjal és 
sült vérrel kezdtünk, majd jött a pecsenye, a húsleves, sült hur-
ka, kolbász, takart, csülökpörkölt, jobbnál jobb sütemények, s 
öblögetni való is volt bőven.

Nagyon jó hangulatban telt a nap, az asztaloknál vidám be-
szélgetésbe merültek az emberek, estefelé már szólt a tangó-
harmonika, betöltötte az egész udvart a dalolás.

Mint egy igazi régi némedi disznótor!
Remélem, jövőre valamennyien ismét ott leszünk!
Sőt még többen is, mint idén!

Köszönjük a segítséget!



PILLANATKÉPEK A KÖZSÉGI DISZNÓVÁGÁSRÓL – 2016. FEBRUÁR 6.

fotók: Tornyai Ádám


