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Polgármesteri hivatala, 2351. alsónémedi, Fő út 58.  
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Nyomdai előkészítés: Pressman nyomdaipari Bt. Dabas
2371 Dabas, rozmaring u. 22. /www.pressman.hu; info@pressman.hu/

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

Lapzártáról és a megjelenés tervezett időpontjáról a település honlapján 
találnak információt (www.alsonemedi.hu/hirmondo).

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

van módunkban megjelentetni! 
A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt illeti.
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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

A MEZŐŐRÖK 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!

Emlékezzünk rájuk, akik már elmentek!

Az aranyló őszben a temető hallgat.
Emlékek jönnek úgy, mint, mikor

 a levelek a szélben forognak. Csend van!
Olyan mintha a föld alól jönne a gyász szava,

Igen! Emlékezni jöttünk lelketekkel találkozva.
Nyomasztó a csend ez a némaság a

sok-sok mécses világító lángja a
fájdalmak sokkal élesebbek, hisz újra

felszakítják a fájó sebeket.
Sírotoknál állva összekulcsolt kézzel

elmondunk értetek egy imát.
Befelé sírunk mert a hiányotok nagyon fáj!
Gyászt hordoznak azok akik itt maradtak,
fájdalmukban keresik a miértre a választ.
Számotokra véget ért a küzdelmes élet,

Isten a megmondhatója, hogy miért éltetek.
Ma gyászruhát ölt magára  a fekete égbolt
ma azt kérjük, némuljanak a harangok!

A megyújtott mécsesek utolsót pislognak
sötétség veszi körül a fehér krizantémokat.

Végül elalszanak az emlékezés lángjaik
élők és holtak lelke eggyé válik.

Tudjuk, hogy mily rövid földi életünk
egyszer meghalunk mind akik születtünk.

Szomorú temetőkertben nyugvó szeretteink
mért hinnénk azt hogy el hagytatok?

Hisz a mi lelkünkben örökké élni fogtok!
                                                              Nagy Zsigmondné
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete legutóbbi ülését 2016. október 
26-án tartotta. 

A napirend kiegészítése után elsőként a temetőről 
és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról döntött a 
Testület. A módosítás indoka az elkészült urnafalba 
történő temetkezés díjának megállapítása volt. Az 
urnafal 24 db fülkét tartalmaz, melybe egyenként 
max. 4 db urna helyezhető el. A korábban kialakí-
tott vélemény alapján elfogadta a Képviselő-testület 
az ELOHIM Kft. javaslatát, miszerint az egységes 
zárólapokra egységes betűtípus alkalmazásával ke-
rülnek fel a feliratok és a zárólapokra vázák és kam-
pók nem helyezhetők el. Az fülke díja 80.000,- Ft + 
ÁFA/15 év, mely tartalmazza a zárólap egységes fel-
iratozását is. A Szolgáltató vállalta két közös váza el-
helyezését az urnafal előtt a virágok részére.

Kérés érkezett a sportpályát használó ASE részé-
ről konténeröltöző építésére vonatkozó tulajdonosi 
hozzájárulás ügyében, valamint az ingatlanra a Ma-
gyar Állam javára 15 éves időtartamra a beruházás 
„TAO” támogatási összege miatt (4.657.816,- Ft) 
jelzálogjog bejegyzési hozzájárulására. A Képviselő-
testület bizottsági vélemények alapján hozzájárulást 
adta az Egyesületnek mindkét kérés tekintetében.

A Bgránit Kft. (Dunaharaszti) a 2565 hrsz-ú in-
gatlanon kőfeldolgozó üzem létesítési szándékával 
kereste meg Önkormányzatunkat, mellyel kapcso-
latban – a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság (a továbbiakban: TKMB) 
véleménye után – a Testület támogatta az üzem 
megvalósítását.

A Komposztmester Kft. (Vitár Pálék) vállalkozá-
sához a hatályos településrendezési eszközök módo-
sítását kérte az alsónémedi 083/46 hrsz-ú ingatlanra, 
de – a korábbi működési tapasztalatokra és a TKMB 
javaslatára támaszkodva – a Képviselő-testület a ké-
rést elutasította. 

Következő napirenden a Kiss Menyhért Kft. (Fő 
út 7.) kérelmét tárgyalta a Testület. A Kft. a helyi vé-
delemmel érintett 0299 hrsz-ú csatorna igénybevéte-
lével lineár öntözőtelep létesítésére vonatkozóan – a 
TKMB véleménye alapján – olyan álláspontot alakí-
tott ki, hogy a telep létesítése nem ellentétes az ingat-
lanra vonatkozó kezelési tervben foglaltakkal.

A téli síkosság-mentesítési tapasztalatok alapján 
– megelőzve az esetleges problémákat – már most 
tárgyalt a TKMB és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság (a továbbiakban: PJÜTB) a 
munkavégzés körülményeiről. A beérkezett ajánla-
tokat megvizsgálva – a bizottsági véleményekre tá-

maszkodva a –2016. 11. 01. és 2017. 03. 31. közötti 
időszakra a DAKÖV Kft-vel köt szerződést Önkor-
mányzatunk. Szerződésben kéri az önkormányzati 
Unimog jármű karbantartására legalább 500.000,- Ft 
+ ÁFA összegű, számlákkal igazolt költség biztosí-
tását, ill. amennyiben az Unimoggal a szolgáltatást 
nem tudják biztosítani, úgy saját költségén von be al-
vállalkozót a Kft. A PJÜTB úgy gondolja, hogy már 
tavasszal ismét tárgyal a témáról és a téli időszak 
tapasztalatait figyelembe véve koncepcionális meg-
oldási javaslatot terjeszt a Testület felé. 

A Képviselő-testület ülésének következő napi-
rendjén – a PJÜTB véleményének kikérése után – 
költségvetési átcsoportosításokról tárgyalt, melyben 
több témakör is érintett volt. 
2.000.000,- Ft összegű támogatást kap az Alsóné-
medi Református Egyház a gyülekezeti ház felújí-
tásához. 
Felújítási kiadásokra 1.300.000,- Ft + ÁFA összeget 
csoportosít át a Fő út 44. fűtésrendszer részleges 
felújítására és a gázhálózat szétválasztására (terve-
zés és kivitelezés).
A jutalmazásokra vonatkozó előterjesztés kapcsán a 
PJÜTB javasolta az ABÉVA Kft. Ügyvezetője és dol-
gozói, valamint a DAKÖV Kft. Alsónémedi Üzem-
egységének dolgozói is jutalomban részesítését is. /
Az indok, hogy valamikor Ők is önkormányzati dol-
gozók voltak, ahogy a jelenleg KLIK-nél foglalkozta-
tott pedagógusok is, akiknek jutalmazását évek óta 
biztosítja a Testület./ Így ezzel a kiegészítéssel hozta 
meg a Képviselő-testület döntését, azaz a KLIK és 
DAKÖV Kft. részére támogatási szerződéssel biz-
tosítja a dolgozók egy havi bérének és járulékának 
megfelelő összeget. Az Önkormányzatnál, a Pol-
gármesteri Hivatalban, Óvodában, Művelődési 
Házban dolgozók részére átcsoportosítással bizto-
sítja az egy havi bérnek megfelelő keretösszeget. A 
fenti összeg kifizetését az ABÉVA Kft. Ügyvezetője 
és dolgozói részére is engedélyezte a Testület. 

Az Opál-ház felújítási és bővítési terveinek to-
vábbi kiegészítése és továbbtervezése 1.620.000,- Ft 
+ ÁFA összeget igényel, melyet átcsoportosítással 
biztosít a Testület.
600.000,- Ft + ÁFA összeget biztosított a Képvise-
lő-testület a gyermekorvosi rendelő és a szomszédos 
szolgálati lakások víz- és gázközmű csatlakozásainak 
átépítésére.
Az óvodába járó rászoruló gyermekek támogatása 
(pl. kirándulások támogatása) érdekében is történtek 
átcsoportosítások. 

Soron következő napirenden a Polgármesteri Hi-
vatal munkájáról szóló beszámoló szerepelt, melyet 

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
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a PJÜTB javaslatra elfogadott a testület. Emellett – a 
megnövekedett adminisztráció miatt – engedélyezte 
a Pénzügyi csoport részére további egy 4 órás ál-
láshely biztosítását 2017. január 1-től.

Kérés érkezett a 052/24 hrsz-ú, 527 m2 területű, 
szántó művelési ágú, országos közúttal érintett in-
gatlan állami tulajdonba és a Közlekedésfejlesztési 
Koordináció Központ vagyonkezelésébe adására vo-
natkozóan, melyhez a Képviselő-testület a TKMB és 
PJÜTB javaslatára hozzájárult.

Településünk jövőre ünnepli 950 éves évforduló-
ját. Az évfordulóra – pályázati pénzek igénybevéte-
lével – ünnepségsorozatot szervez Önkormányza-
tunk, melyre a 2017. augusztus 14-20. közötti idő-
szakot jelölte ki. Ezúton is kérjük, hogy az egyházak, 
intézmények, civil szervezetek stb. programjaik ter-
vezésénél vegyék ezt figyelembe.  

Kérés érkezett a tulajdonosoktól (Csermák László 
és Józan Menyhért) a 061/46 és 061/49 hrsz-ú – köz-
forgalom számára megnyitott magánút – ingatlanok 
térítésmentes tulajdonba adása vonatkozásában, me-
lyet – a TKMB és PJÜTB javaslatára – azzal fogadott 
el a testület, hogy az átadó tulajdonosok a tulajdonba 
adásig vállalják az utak kialakítását a saját területü-
kön, ill. az utak kezelői feladatait az ingatlanok hasz-
nosításáig vállalják. 

Következő napirenden a Polgármester beszámo-
lója szerepelt, melyet szóbeli kiegészítésekkel együtt 
elfogadott a testület. Itt többek között szó esett a 
máltai találkozó mellett az ozsdolai látogatásról, a 
Romániai Budapesti Konzul Polgármesteri Hivatal-
ban tett látogatásáról is.

Törvényi előírások és a kialakult problémák ren-
dezése miatt szükséges volt a közterületek elnevezé-
sének, valamint az elnevezésük megváltoztatására 
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapí-
tás szabályairól szóló rendelet elfogadása, melynek 
eleget tett a Képviselő-testület.

Az egyebek keretében Józan Menyhért felvettette, 
hogy a szüreti felvonuláskor kérés nélkül veszik 
igénybe magánterületét – amit természetesen enge-
délyezne, de még sosem jeleztek felé sem előre sem 
utólag –, valamint az Arany János u. Deák F.-Orgona 
u. közötti szakasz közvilágításának vizsgálatát kér-
te (nincs lámpatest a szakaszon). Török Lajosné a 
kerékpársáv útburkolati felfestésében történő in-
tézkedést kérte.

Utolsó napirenden – tekintettel a Főépítész érke-
zésére – tárgyalt a Képviselő-testület a településköz-
pont tervezéséről, mely kapcsán hosszas eszmecsere 
volt. A tervezés szükségességével mindenki egyetér-
tetett, csak annak időpontjával, a mozzanatok sor-
rendjével nem. A PJÜTB javaslatát elutasította a 
Testület, mely a „Tervezési feladat és program - Alsó-
némedi településközpont fejlesztési tervéhez” megne-
vezésű tervpályázat kiírásának elhalasztására, a Fő-
építész bevonásával írásos anyag készítésére (lénye-
gi, koncepcionális kérdések a lakossági vélemények 
kikéréséhez), majd a végleges tervpályázati kiírást és 
a tervezőirodák megbízására vonatkozott. A TKMB 
javaslatára – az 5.200.000,- Ft-os keretösszeg biztosí-
tása mellett – úgy döntött a Testület, hogy

– a településközpont területére fejlesztési tanul-
mánytervet készíttet, és a „Tervezési feladat és prog-
ram - Alsónémedi településközpont fejlesztési tervé-
hez” megnevezésű feladatkiírást jóváhagyja,

– felkéri a Polgármestert a fejlesztési tanulmány-
terv előkészíttetését az alábbi négy tervezőirodá-
nál rendelje meg és az esetleges továbbtervezésre 
vonatkozó ajánlat bekéréséről gondoskodjon (Dr. 
Farkas Gábor Farkas Építésziroda Kft. Kecskemét, 
Bozsódi Csaba Dimenzió Építésziroda Kft. Kecske-
mét, Bánfalvi Koppány BM Építész Kft. Törökbálint, 
Kalivoda Árpád Quartier Építész Tervező Kft. Buda-
keszi),

– az elkészült fejlesztési tanulmánytervek, a Főépí-
tész javaslata alapján összeállított szakértői testület 
véleményével kerüljenek bemutatásra a lakosságnak 
a Képviselő-testület döntése előtt.

A Képviselő-testület soron következő ülését 
2016. november 30-án 15 órakor tartja, a bizott-
sági ülésekre pedig az ezt megelőző héten (novem-
ber 21-22-én) kerül majd sor. Az ülések továbbra is 
nyilvánosak, így bárki részt vehet az ülésen és első 
kézből értesülhet a döntésekről, de a napirendekhez 
kapcsolódóan kérdését is felteheti, hozzá is szólhat.  

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, 
döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a tes-
tületi ülésekről készült videofelvételek megtalálha-
tók a település honlapján (http://www.alsonemedi.
hu/onkormanyzat/), ill. rendeleteink a Polgármeste-
ri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvas-
hatók!

Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal 

Dr. Tholt Mária háziorvos rendelését továbbra is helyettesítéssel látja el.
Helyettesít a Somogyi u. 1. sz. alatti 
rendelőben: dr. Beregi Katalin  
belgyógyász, háziorvos.
A rendelési idő az alábbiak  
szerint változik:

21. hétfő                   8.00. – 12.00.
22. kedd                 13.00. – 17.00.   
23. szerda             12.00. – 16.00.
24. csütörtök         13.00. – 17.00.

25. péntek                  8.00. – 12.00.
28. hétfő                    8.00. – 12.00.
29. kedd                   13.00. – 17.00.  
30. szerda                12.00. – 16.00.

2016.november
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MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi közmeghallgatását 

2016. december 15-én (csütörtök) 17 órakor tartja.

Helyszín:
 Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola AULA 

(2351 Alsónémedi, Iskola u. 1.),

melyre minden érdeklődőt tisztelettel  hívunk és várunk!
A közmeghallgatás keretében – a korábbi években megszokottak alapján – napirend előtt a helyben 
közszolgáltatást nyújtó szervezetek (posta, tűzoltóság, rendőrség, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., 
VERTIKÁL Nonprofit Zrt., stb.) rövid tájékoztatást adnak és hozzájuk az közmeghallgatás résztve-
vői kérdéseket intézhetnek.
A továbbiakban tájékoztatást kapnak az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének várható teljesü-
léséről, valamint a 2017. évi elképzelésekről, lehetőségekről.
Amennyiben már most tudja, mit szeretne kérdezni – szolgáltatótól, Képviselő-testület tagjától vagy 
a Polgármestertől, úgy köszönettel vennénk, ha azt előre írásban /levélben, a 337-250-es fax számra, 
vagy e-mail (alsonemedi@alsonemedi.hu)/ eljuttatná hivatalunkhoz.

Vincze József polgármester
a  Képviselő-testület nevében

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a 90. életévét betöltő Joncso Todoranov bácsit!
Isten éltesse még hosszú évekig erőben, egészségben szerető családja körében!

Vincze József polgármester úr  
az Idősek Napján köszöntötte  

Joncso Todoranov bácsit 90. születésnapja 
alkalmából

Óbecsey István: Szeressétek  
az öregeket!

Nagyon szépen kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.

A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,

Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.

Szenvedtek Ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ne tegyétek Őket szűk odúkba
Ne rakjátok Őket otthonokba.

Hallgassátok meg a panaszukat,

Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.

Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ők is sokat küzdöttek értetek ,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Ők is eleget,

Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,

Mikor Isten Közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ha majd az örök szeretet
Elhívja Őket közületek,

Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.

Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket!
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Szíjártó Ernő – díszpolgárunk – tanúságtétele, mely elhangzott az 1956-os forradalom  
és szabadságharc 60. évfordulójára rendezett községi megemlékezésen

Tanúságtétel a Magyarok Forradalmáról 1956-ban

A túlélő kötelessége szólni azok helyett, akik 1956-ban 
harcokban adták életüket a hazáért és azok helyett, akik-
től a szabadságharcban való részvételükért megtorlásként 
vették el az életet. Szólni azok nevében is, akik a forrada-
lom és szabadságharc idején tanúsított magatartásukért 
sok évtizeden át börtönökben sínylődtek, vagy a magán-
életben szenvedtek üldöztetést a forradalmat leverő szov-
jet beavatkozókkal együttműködő államtól. 
A Pest megyei Alsónémedi Nagyközségben 1956. októ-
ber 24. és október 29. között a forradalmi események a 
vidék Magyarországa egészének területén lezajlott ese-
ményekhez hasonló módon mentek végbe, minden külső 
koordináció nélkül.   Ez azért történhetett így, mert a for-
radalmat kiváltó okok az egész ország területén egyfor-
mán hatottak, a nemzet felszabadítása együttes, spontán 
cselekvést igényelt. Itt és most a meglévő rendszer megre-
formálását senki sem, a megszüntetését viszont mindenki 
akarta. 

A továbbiakban az események naplószerű leírásával 
folytatom majd tanúságtételemet, hogy hiteles képet ad-
jak azok számára, akik azt az időt már csak a többségük-
ben meghamisított történelemkönyvekből ismerik. 

Előbb azonban a forradalom kitöréséhez vezető okok-
ról kell szólnom, hiszen az okok azok, melyek a hősi halál 
vállalásáig terjedő áldozatra késztették azokat, akik he-
lyett most szót kérek, akik helyett szólni a 80. életéve vége 
felé járó túlélőnek hazafias kötelessége!
Akkoriban Alsónémedin éltem családommal. Sokan be-
jártak Pestre dolgozni, hozták-vitték  a  híreket,  ezért  na-
gyon  is  benne  voltunk  a  főváros vérkeringésében. Vi-
lágosan láttuk az okokat, amik a forradalomhoz vezettek:
1. A hazánk – úgymond – felszabadítására érkezett had-
sereg megszállóként való barbár viselkedése, a gyalázatos 
rémtettek.
2. Az országunkban megszállóként berendezkedő idegen 
hatalom állami-társadalmi rendjének szolgai módon való 
átvétele, népünkre való ráerőltetése, Rákosi- diktatúra.

3. Az ország  vezetésének  az  idegen  hatalommal  kol-
laboráló  vezetők  kezébe  adása,  a kollaboráns vezetők 
népellenes /magyarellenes/ hatalomgyakorlása.
4. Az államilag vezérelt terror - az államvédelmi szervek 
kegyetlenkedéseivel, az elhurcolások, kitelepítések, be-
börtönzések, kínzások, kivégzések.
5. Az Egyház és a vallásos emberek üldözése.
6. A parasztság folyamatos kifosztása, terménybeszolgál-
tatás, listák készítése, a „kulák” fogalom bevezetése, a ma-
gyar gazda folyamatos zaklatása, üldözése.

További okok sorát képezte a félelem, az elkeseredés, 
a harag, miközben egyre érik a megszállók tankjai által 
mélyen hazánk földjébe szántott szabadságvágyunk! És 
bekövetkezik a robbanás. Kitör a forradalom, - ami a 
megszállók katonai beavatkozása következtében szabad-
ságharc rangjára emelkedik.
Manapság sok szó esik a reform szerepéről. Az 1956-os 
forradalmunkban az úgynevezett reform kommunisták-
nak semmilyen szerepe nem volt. Tudvalevő, hogy a re-
form célja a hatalom módszerváltoztatással való megtar-
tása – szemben a mi forradalmunkkal, melynek legfőbb 
célkitűzése az idegen megszállók által reánk erőltetett 
rendszer teljes megsemmisítése volt.
... És ami ezután következett, az éppenséggel nem anar-
chia volt, mint ahogy ma egyesek szeretik címkézni, ha-
nem spontán szerveződő erőfeszítés a túlélésért és a for-
radalom győzelméért.

A helyszín Alsónémedi, alig 10 km-rel Pest alatt, - az 
államalapítással közel egyidős magyar település, melyről 
az első feljegyzés egy 1o67-ben kelt oklevélen található.
1956. október 23.
Híreket hoznak Pestről a délutáni műszakból hazaérkezők 
soha nem látott méretű felvonulásról, kommunista címer-
től megfosztott zászlókkal menetelő tisztatekintetű tenger-
nyi sokaságról, diákokról, munkásokról. Rádióadásban 
Gerő hangja szól, hírek a Rádiónál eldördült lövésről, hírek 
a Sztálin-szobor ledöntéséről. Hírek... Hírek ...
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1956. október 24.
Sokasodó tömeg hajnalban a középső buszmegállóban. 
Van, aki műszakba menne. Van, aki hírekre vár. Reggele-
dik. Az egyre erősödő motorzúgás nem a várt autóbusz, 
hanem egy közeledő tankoszlop dübörgő hangja.  Az 
oszlop élén haladó harckocsi rövid gépágyúsorozatot ad 
le a buszmegállótól 300 méterre lévő katolikus templom 
bejárata elé.
1956. október 25.
Két fiatal tanító kezdeményezésére élelmiszergyűjtés in-
dul.  Az adakozó kedv hihetetlenül nagy.  Tizenegy év 
nem nagy idő, itt még mindenki emlékszik a megszálló 
seregek által elkövetett gyalázatos tettekre, az iszonyat 
napjaira. Segíteni kell azokat, akik értünk harcolnak, ha-
zánkért ontják a vérüket!  Az első élelmiszer küldemény 
Pestre szállítása már ezen a napon megtörténik.
1956. október 26.
Fiatalok egy csoportja Nemzetőrséget szervez. Felfegy-
verkezésüket a helyi rendőrőrs lefegyverzésével oldják 
meg. Megindul az összegyűjtött élelmiszerek frontra /a 
pesti utcákra/ való folyamatos szállítása.  Frontszolgálat 
a hadtápos szolgálat: így lettek frontharcosokká Alsóné-
medi polgárai is!
1956. október 27.
Híre megy, hogy a helyi párt és állami vezetők járási 
pártbizottsági utasításra összeültek egy, a kommunisták 
által irányítható „forradalmi bizottság” megalakítására. 
Reform-kommunista trükk a javából. Hát ilyen nincs! 
Nem hagyhatjuk! Átöltözni és tovább folytatni? Ugyan-
azt? Nem hagytuk. Ez most a mi időnk! A Haza Nevében! 
Elfoglaltuk a községházát. Az ott tárgyalókat a tárgyaló 
asztaluktól felállítottuk, a Tanácsháza kulcsait elkoboz-
tuk, az ellenség oldalán álló párt és tanácsi vezetőket a 
Községházáról kitiltottuk. A nemzetőrséget a Községháza 
épületében helyeztük el. A Községháza elfoglalása után 
azonnal nekiláttunk Alsónémedi alapellátása újjászerve-
zéséhez, élelmiszer boltok nyitva tartása, pékségek mű-
ködtetése, járóbeteg-ellátás működtetése, alapvető köz-
igazgatási feladatok elvégeztetése, élelmiszergyűjtés és 
Pestre szállítás: a szabadságharcosok részére történő ön-
kéntes szolgálatunk intézményesítése. A község Nemzeti 

Bizottsága megválasztásának előkészítése, a választásra 
hivatott népgyűlés helyének és időpontjának kijelölése 
már október 28-ra húzódott át. Az új korszak első napja 
köszöntött ránk.
1956. október 29.
Délelőtt 10 óra. Helyszín: az átmenő forgalomtól távol eső 
református iskola udvara. Megjelentek száma: 1000 – 1200 
fő. Igazságért kiáltó, forró hangulat. Felelősségre vonást, 
megtorlást követelő bekiabálások. A jelenlevők többsége 
szemtanúja volt a megszállás napja és az azt követő napok 
szörnyű eseményeinek. Közel tíz esztendeje kénytelenek 
elszenvedni a kollaboráns helyi vezetők terrorját, emberel-
lenes intézkedéseit. Ezek az emlékek ülnek az arcokon, tük-
röződnek a szemekben. Ezer ember tízezernyi sebbel 1956. 
október 29-én délelőtt az alsónémedi református iskola ud-
varán. A népgyűlés első felszólalójaként képtelen voltam elő-
re elkészített jegyzeteimet használni, ehelyett a Miatyánkot 
kezdtem imádkozni. És elimádkoztuk. Ezren. Együtt. Alsó-
némedi község Nemzeti Bizottsága vezetőinek és tagjainak 
megválasztása közfelkiáltással történt.  Én a titkári teen-
dők ellátására kaptam megbízatást.  Választóink ismertek 
minket, megbíztak bennünk, ezért megválasztottak.  Első 
intézkedésünk a szabadságharcosok támogatását szolgáló 
élelmiszergyűjtés és szállítás intézményesítése volt, melyhez 
a szükséges szállítókapacitást a helyi Tejüzem adta. Egy hét 
sem telt el október 23 óta, és működik a közellátás, az alap-
ellátás, jó a közbiztonság és a közigazgatás halaszthatatlan 
ügyeinek intézése is biztosítva van. Alig 10 km-rel Pest alatt 
van egy régi magyar település, Alsónémedi, melynek lakói 
egy közösen elmondott ima erejéből: azt tették, amit tenniük 
lehetett: élelmiszer szállítmányokkal segítettük a mieinket 
és a sebesültjeinket, ellátó kórházakat, segítettük az idegen 
megszálló hatalom által reánk kényszerített életidegen rend-
szer teljes felszámolásáért harcoló forradalmárainkat.

Alsónémedi népe - szemben a hatalmukat minden áron 
megtartani akaró megszállókkal és  kollaboránsaikkal  - 
a  forradalom  mellé,  Magyarország  felszabadításának  
ügye  mellé sorakozott fel. MIATYÁNK! SZABADÍTS 
MEG A GONOSZTÓL!   
Székesfehérvár, 2008. szeptember 29.

Szijártó Ernő

2016. november
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Tűzifa eladáshoz kapcsolódó csalás
Az idényjellegű bűncselekmények körébe tartozik a tűzifa eladáshoz kapcsolódó csalás. Jellemző-

en utcai árusok, vagy szóróanyagokon történő hirdetés útján jelentkeznek az olcsó tüzelőt kínáló, 
alapvetően csalásra szakosodott bűnözők. Főleg az idős, egyedül élő emberekhez kopogtatnak be, és 
viszonylag olcsón kínálnak tűzifát. Alapesetben sokkal kevesebb, vagy nem olyan minőségű tüzelőt 
rakodnak le, mint amiben megegyeznek. Az okozott kár többszázezer forint is lehet. Több esetben, 
amíg a sértettet az egyik ilyen alkalmi árus lefoglalja, a figyelmét eltereli, a másik besurran a lakásba 
és ékszert, készpénzt, egyéb értékes tárgyakat tulajdonít el.

Hogyan lehet védekezni?
– Ne vásároljon utcai árustól, vagy ha mégis, úgy a gépkocsijuk rendszámát jegyezzék fel!
– Kérjen számlát!
– Ragaszkodjon a hivatalos mérlegeléshez!
– Egyedül ne vásároljon, kérjen meg fiatalabb szomszédot, hozzátartozót!
– Amennyiben idős, akkor bízza fiatalabb hozzátartozóra a tüzelővásárlást!
– Hivatalos TÜZÉP telepről vásároljon!
– Otthon ne tartson nagyobb összegű készpénzt!

„Unokázós csalás”
Az elmúlt időszakban egyre inkább elterjedt az un.  „unokázós csalás” bűncselekmény:
Az elkövetőkre jellemző, hogy a késő esti órákban, vagy éjszaka, általában vezetékes telefonon 

felhívja az idős embereket.  A hívó szinte minden esetben unokának kiadva magát, valamilyen nagy 
bajra hivatkozva – baleset, hirtelen kiadás, rendőrségi ellenőrzés stb – nagyobb összegű pénzt kér. 
Elmondja, hogy a telefonja elromlott, és egy barátja telefonjáról hívja, ezért nem lehet őt visszahívni, a 
pénzért pedig elküld valakit, akinek adja oda a kért összeget. Ez esetenként több millió forint is lehet, 
amennyit a sértett otthon tart, erről a csalók ki is faggatják a sértettet. Azt ígérik, hogy már másnap, 
amint kinyit a bank, visszaadja a pénzt.

Hogyan lehet védekezni?
– Soha ne adjon oda pénzt idegennek.!
– Amennyiben késő éjjel telefonálnak, hívja azonnal a 112- segélykérő telefonszámot!

Szintén jellemzőek az egyéb telefonnal kapcsolatos bűncselekmények az elmúlt időszakban. 
Az ismeretlen elkövető telefonon közli, hogy számla tartozása van, amelyet SMS útján lehet rendezni. 

Kéri, hogy a felhívott írjon SMS-t, és megad hozzá több kódszámot. Ha a sértett ezt a kódszámot elküldi, 
akkor azzal feltölti a csaló telefonkártyáját.

Egy további elkövetési módszer, amikor a felhívott személlyel közlik, hogy nagyobb összegű nyereményt 
nyert, amit úgy kap meg, ha vásárol bizonyos összegért telefonos feltöltő kártyát, majd a vásárlást köve-
tően annak kódszámát a megadott telefonszámra bediktálja. Ezzel is a csaló telefonját tölti fel, de az ígért 
nyereményt soha nem fogja megkapni.

Egyéb telefonnal kapcsolatos bűncselekmények
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Zökkenőmentesen lezárult a TIGÁZ lakossági fogyasztóinak átvétele

Budapest, 2016.10.03. – A FŐGÁZ sikeresen lezárta a 
TIGÁZ mintegy 1,2 millió egyetemes szolgáltatásban 
vételező földgázfogyasztójának átvételi folyamatát, 
amellyel a Társaságcsoport 2016. október 1-jével a teljes 
hazai lakosság földgázszolgáltatójává vált és immáron 
3,4 millió ügyfél ellátásbiztonságáról gondoskodik. Az 
átvétellel kapcsolatban a fogyasztóknak nem volt teen-
dője, műszaki beavatkozásra nem volt szükség.  

A FŐGÁZ szakértelmére és korábbi tapasztalataira 
építve magas színvonalon biztosítja a folyamatos gázellá-
tást. Az átadás-átvételi folyamat a szolgáltatás minőségét, 
zavartalanságát és folyamatosságát nem befolyásolta. A 
szolgáltatók továbbra is szorosan együttműködnek a fel-
használók szerződéseire vonatkozó adatok, információk 
átadásában, amelynek folyamata törvény által szabályo-
zott. A FŐGÁZ az elmúlt közel másfél év sikeres, több 
lépcsőben lezajló, több millió fogyasztót érintő átvételi 
folyamataival megvalósította az egyetemes szolgáltatási 
üzletágának teljes körű kiépítését. 

2016. október 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-
Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságát, valamint a 
TIGÁZ korábbi egyetemes szolgáltatásban vételező egyéb 
fogyasztóit már a FŐGÁZ látja el. Az ügyfelek és a FŐ-
GÁZ között a törvényi előírás alapján automatikusan lét-
rejött a határozatlan idejű szerződés, így a felhasználók-
nak az átvételi folyamat kapcsán nem volt teendőjük. A 
csoportos beszedési megbízások is átkerültek a TIGÁZ-
tól a FŐGÁZ-hoz. A szolgáltatóváltás kapcsán nem volt 
szükség mérőcserére, leolvasásra vagy más műszaki be-
avatkozásra. Műszaki problémák esetén a fogyasztók 
a megszokott elérhetőségeken továbbra is a területileg 
illetékes földgázelosztó társaságokhoz tudnak fordul-
ni. Munkatársaink a szolgáltatóváltás miatt személyesen 
nem keresik meg az új ügyfeleket. 

A TIGÁZ-tól érkezők az első FŐGÁZ-számlát legko-
rábban novemberben kapják kézhez, mérőállást diktál-
ni pedig október 27. és november 9. között nyílik lehe-
tőségük a FŐGÁZ ügyfélszolgálati csatornáin keresztül.  

A szolgáltatóváltással a földgáz ára nem változott. A 
számlák tartalma és külleme nem változik, a fogyasztók 
csupán annyi eltérést fognak észrevenni, hogy a bal fel-
ső sarokban a cégjelzés már más lesz. A TIGÁZ-tól átvett 
fogyasztók a Debrecenben, Egerben, Érden, Miskolcon, 
Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szolnokon, illetve Bu-
dapesten található ügyfélszolgálati irodák mellett az or-
szágszerte elérhető 300 ügyintézési ponton is kapcsolatba 
léphetnek Társaságunkkal. A műszaki és hálózatüzemel-
tetéssel kapcsolatos ügyekben az ügyfelek már a külön e 
célra kialakított új TIGÁZ-DSO ügyfélszolgálati irodákat 
kereshetik fel.

A fogyasztók a TIGÁZ-tól hamarosan végszámlát 
kapnak, aki eddig is diktálás vagy részszámlázás alap-
ján fizetett, továbbra is ezekben az elszámolási módok-
ban maradt. Az az ügyfél, aki eddig csoportos beszedési 
megbízással egyenlítette ki a számláit, nem fog változást 
tapasztalni, aki egyedileg szokta utalni a számláit, annak 
figyelnie kell arra, hogy a FŐGÁZ bankszámlaszámát 
adja meg kedvezményezettként. 

A TIGÁZ-nak előre kifizetett részszámlák esetleges 
többlet összegét a szolgáltatóval történő elszámolás után a 
befizetők visszakapják, azonban ezt a pénzt érdemes félre-
tenni, hiszen az előttünk álló téli hónapokban a magasabb 
fogyasztás magasabb számlákat eredményezhet. Ameny-
nyiben egy felhasználási hely a TIGÁZ-tól tartozás miatt 
kikapcsolt felhasználási helyként került át a FŐGÁZ-hoz, 
a felhasználó akkor kérheti majd a visszakapcsolást, ha a 
TIGÁZ-nál már rendezte a tartozást.  

A FŐGÁZ kényelmi szolgáltatásaira, így az online 
ügyfélszolgálatra, vagy a környezetbarát E-gázszámlá-
ra a tájékoztató levélben kapott adatokkal legkorábban 
október 27-étől lehet regisztrálni. A TIGÁZ-nál online 
ügyfélszolgálatot használók részére egyedi email-t küld 
a társaság, amellyel a regisztráció egyszerűsített módon 
történhet meg.  

További információk, leggyakoribb kérdések a FŐGÁZ 
honlapján érhetők el.
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oSztáLytaLáLkozó

Ötvenéves jubileumi osztálytalálkozó

2016. október 8-án öt-
venéves jubileumi osz-
tálytalálkozóra gyűlt ösz-
sze az 1966-ban végzett 
két osztály. Hosszú elő-
készület előzte meg. Mé-
száros Marika fáradságot 
nem kímélve hívta, kereste 
meg a volt diákokat, taná-
rokat. Intézte az éttermet, 
vacsorákat.  Örömmel vet-
tük, amikor Vígh László 
testnevelő tanárunk hí-
vásunkra igent mondott. 

Már az étterembe érve egy kedves emlék fogadott ben-
nünket. Dimitrov Péter mindkét tablót kinagyíttatta. Így 
mindenki megnézhette az 50 évvel ezelőtti énjét. 
Vacsora után Vígh László Tanár Úrra hárult az a feladat, 
hogy minden „diáknak” feltűzze az ötven éves évforduló 

emlékét jelző „kitűzőt”. Ez mindenkinek nagyon tet-
szett. (Kiss Mari intézte.)
A hangulatot fokozta a következő meglepetés, a „kita-
lálósdi”. Kiss Mari minden osztálytársáról írt egy négy-
sorost, amiből az illetőnek magára kellett ismerni. Ez ki-
sebb-nagyobb sikerrel járt, és közben jókat nevettünk.

Az amúgy is kitűnő hangulatot fokozta, amikor éjfél-
tájt „begördült” egy hatalmas torta a megfelelő méretű 
tűzijátékkal. Nagyon finom volt. (Dimitrov Péter csinál-
tatta.) Ezután a táncé volt a főszerep. Mindenki járta, 
ahogy a lába bírta.

Meg kell említenem még, hogy megjelent Jocha Károly: 
A lólengés magyar világklasszisai című könyv, mely Vígh 
László életútját mutatja be. Bár Alsónémedin mindössze 
két évet töltött (1964-66.) mégis megemlíti ezt az idősza-
kot is. Köszönjük! 
Azt hiszem, nagyon jól sikerült ez a találkozó, melyre re-
mélem még sokáig fogunk emlékezni.

Kiss Mari

2016. november

Színházlátogatók figyelem!
2017. január 8-án vasárnap délután a József Attila Színházba hívom községünk lakóit. 
Bohumi hrabal: Sörgyári capriccio című nagysikerű vígjátékot nézzük meg.

Főbb szereplők: Újréti László, zöld Csaba, Fila Balázs, Blaskó Borbála.
az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom.
Utazás külön autóbusszal, de természetesen egyénileg is lehetséges.
Várom szeretettel a jelentkezőket! telefon: 29/337-861 vagy 20/426-4153
 

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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naPFÉny mazSorett

Vendégszereplés Kiskunlacházán 

A Napfény Mazsorett Csoport különleges fel-
kérésnek tett eleget, amikor június végén Kiskun-
lacházán, a „Lászlónapi vígságok” Fesztiválján 
részt vett. Az első és a második nap délutánján 
szerepeltek mazsorettjeink a KIFU zenekarral 
együtt. A közönség hosszas, lelkes tapssal jutal-
mazta az igényes szórakoztatást nyújtó előadást, 
majd Dr. Répási József polgármester köszöntő 
és elismerő szavainak örülhettünk. Később a 
meghívott vendégek, borlovagok, Kraszna test-
vérváros néptáncosai vonultak a Fő térre, a KIFU 
zenekar és a Napfény Mazsorett vezetésével. Az 
est sztárvendége Tóth Vera énekesnő volt, akivel 
sikerült egy közös fotót készíteni, lányaink nem 
kis örömére.

Ismét büszkék lehetünk mazsorettjeinkre. 
Örömmel tölt el minket, hogy ilyen nagyszerű 
csoporttal dolgozhatunk. Szeretnénk megköszö-
ni azoknak a szülőknek, segítőknek a munkáját, 
akik időt és energiát áldoztak gyermekeikre. A 
2016/2017. tanévben továbbra is várom a ma-
zsorettet kedvelő lányokat. Az idei évtől ismét 
az óvodás korosztály is jelentkezhet edzése-
inkre, és részesei lehetnek szerepléseinknek. 
Elérhetőség: +36 30 944 1481                              
 Juhász Lászlóné és Juhász Bernadett

 

Pillanatképek fellépéseinkről
 

2016. november
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kÖzSÉGi kÖnyVtár 

„A semmi ágán ül szivem”, avagy hittel a reménytelenségben

Gondolatok a könyvtári sétán

Nagy szeretettel tettem eleget a kedves meghívásnak 
könyvtárunk jelenlegi új helyének avatóünnepségén. Az új 
és a régi karöltve sétált velem együtt ezen az üdítő könyvtár-
avató délutánon. Könyvtárként új, azonban épületként régi 
helyszínre - egykori iskolánk udvarára és termeibe - ért az 
érdeklődő.. Az udvaron szívet-lelket gyönyörködtető pán-
síp muzsika kapott teret a szabad ég alatt, ahol a hallgatóság 
kedvesen berendezett nézőtéren kényeztethette lelkét.  A 
templomok ölelésében adhattuk át magunkat ennek a rend-
kívül természetes hangszernek. Semmi mívesség, semmi bo-
nyolultság a szemlélő számára, mely annál inkább nagyobb 
művészi bravúrt követel meg művelőjétől, a művésztől. Ez a 
zene szinte gyógyító hatású, elfeledteti a hallgatóságot ügyes-
bajos dolgairól, gondjairól. 

A koncert után helyet kapott könyvem is „sétánk” során, 
immáron az épületen belül. 
Sokan kerestek fel a számomra kedvesen kialakított kis író-
olvasó sarokban, ami annak tanúbizonysága, hogy bizonyá-
ra már eddig  is eljutott sokakhoz írásom lényegi üzenete: 
a remény, a hit. József Attila gondolata kívánkozik e sorok 
közé, mint egyik nagy kedvenc költőmé, aki ezt az életérzést 
szép költői képbe öntötte: „ A semmi ágán ül szivem” – szólt 
gyönyörű versében, melynek címe is rímel gondolatomra: 
„Reménytelenül”. Azonban a nagy költő gondolata eképpen 
folytatódik: 
„A semmi ágán ül szivem, kis teste hangtalan vacog, köréje 
gyűlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok.” Tehát igenis van hit, hisz még a 
semmiben vacogó szívet is körülölelik a csillagok, és jelzik 
azt, hogy utat adnak, hitet adnak a meggyötört szívnek. Fényt 
adnak a sötétségben és ezáltal hitet. Ez a hit pedig felmelegíti 
a szívünket-lelkünket. Ezt a hitet képviseli könyvem, a hitet 
a reménytelenségben. Sokan olvasták már és sokan méltat-
ták könyvemet, mely méltatás az én szívemnek különösen 
drága ajándék. Egy könyv elérheti célját, ha mondanivalója 
elgondolkodtató és felemelő. Ha így érez az olvasó, akkor ér 
révbe egy írás.
A számomra oly kedves régi iskolaépületben berendezett 

könyvtárterem és olvasószoba meghitt bája, olvasásra hívo-
gató finom eleganciája megidézte számomra a régi időket. 
Szinte éreztem orromban az akkori iskolatej friss illatát és 
finom ízét, szinte láttam magam előtt tanító néninket és 
osztályunkat. Mintha most lett volna, csak közben eltelt né-
hány évtized. Mintha most tanultam volna ott zongorázni 
és fuvolázni, mintha most lógtam volna a bordásfalon a tor-
nateremben. Minden elém tárult, és nemcsak gondolatban. 
Mert noha az osztályterem már csak az emlékeimben, de a 
zongoraterem és a tornaterem élő valóságában is látható és 
használható ma is. A termek parkettája ragyogóan csillogó-
ra fel lett újítva, a tornateremben küzdősport és zenebölcsi 
várja az érdeklődőket. Különösen kedves emlék állítja meg 
az időt a zongoraterem falain: Kiss Ernő tanár bácsi – aki 
egykor osztályfőnököm volt, és akire nagyon büszkék lehe-
tünk – festményei. Ettől még inkább a miénk ez a könyvtár, 
az Alsónémedieké. 

A könyvtár közkincs, ahol összefonódik a könyv, avagy 
az írott kultúra, a zene és a képzőművészet szeretete. Ahol 
helyet, azaz jövőt kaphat a múlt. Ahol kedvet kaphat az ol-
vasásra a jelen „modern” embere, aki féltve őrzött kincsként 
őrizheti és megőrizheti az olvasás szeretetét.

Kerekes Márti
Alsónémedi, 2016. 09. 12. 

2016. november

Kerekes Márti dedikálja Mellbevágó című könyvét. Kölcsönkönyvtár

Kutatókönyvtár
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kÖzSÉGi kÖnyVtár  

Adventi teadélután
a Halászy Károly Művelődési Ház  

és Könyvtárban

Kedd délutánonként 15 órakor

kézműves 
foglalkozás filmvetítés

könyvajánló
meleg tea

mézes kalács

November 22. - óvodások és kisiskolások
November 29. - felső tagozatosok

December 6. - középiskolások
December 13. - felnőttek

Alsónémedi, Kossuth Lajos u. 60.

2016. november

Zongoraterem Gyermekkönyvtár

Kis olvasóink
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PÖrkÖLt FeSztiVáL

2016. november

A Pörköltfesztivál 
nyertesének 
beszámolója

Éhesek voltunk?
Az egyik bajnoki meccs után vetődött fel a kérdés, “Pörköltfesz-
tivál lesz, a Faluházban, benevezzünk?” – „Nevezzünk!” Egy 
csapat vagyunk, jó a társaság, és van egy jól főző csapattársunk, 
aki nem csak a kondér mellett jó, hanem a pályán is bárhol be-
vethető! Káldi Csaba!
2016. szeptember 24.
Úgy volt, hogy versenyen kívül indulunk egy finom marhaláb-
szár pörkölttel, de mégis kaptunk egy 13-as sorszámot. /Ekkor 
még nem sejtettük, hogy ez egy szerencse szám./ Csaba és kuk-
tái tették a dolgukat, főtt a hús, a krumpli, fogyott a sör, igen jó 
hangulatban telt-múlt az idő.
Három óra körül jött a zsűri, és vitték el a kóstolót a versenyző 
csapatoktól, így hát tőlünk is.
Elérkezett az eredményhirdetés ideje, amit mi teljes nyuga-
lommal hallgatunk, de azért felvetődött bennünk, hogy ha már 

tőlünk is vittek, a mi főztünk is szerepel, hátha lesz belőle vala-
mi. Vége felé közeledett az eredményhirdetés, de mi sehol sem 
vagyunk?
DE IGEN !!! – „Első helyezett az Alsónémedi SE Old Boys foci 
csapata!”
Volt nagy ám a meglepetés, Csaba meg is könnyezte, bizony. A 
vándor fakanál nálunk lesz egy évig, és a Csaba előtt lesz az a 
szépen hímzett kiskötény is amit, Gendúrné Ida néni készített 
a győztes számára!
Köszönjük a szervezőknek, hogy itt lehettünk, és ez kötelez 
bennünket arra, hogy jövőre is ott legyünk.

Talán egyszer a bajnokságban is elérünk egy ilyen szép ered-
ményt, addig is HAJRÁ OLD BOYS !!!

György Béla

Falunapok – 2016 
Köszönetnyilvánítás

Köszönjük mindazoknak az önzetlen segítségét, akik 
a falunapi rendezvények előkészítésében, lebonyolítá-
sában részt vettek, munkájukkal gazdagították prog-
ramjainkat. Külön köszönet Mészáros Zoltánnak, 
Végh Károlynak és családjaiknak, hogy az Önkor-
mányzat képviseletében finom ételeikkel jól tartot-
tak minket, köszönjük a Nyugdíjas Klub tagjainak a 
Szüreti felvonulás fogatosainak főzött finom ebédet, 
az Önkormányzati Konyha dolgozóinak a sok fárado-
zást. Köszönjük Szarka Ágnesnek a Szüreti Felvonulás 
táncait és szép koreográfiáit, a hintósoknak, fogato-
soknak, csikósoknak, huszároknak, hogy erőt, időt és 
fáradságot nem kímélve készültek, Bugyiról, Ócsáról 
és más településekről is eljöttek, hogy a Némediekkel 
együtt felvonuljanak.
          Reméljük programjainkkal sok örömet és jó szó-
rakozást szereztünk Alsónémedi minden lakójának.
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PÖrkÖLt FeSztiVáL

2016. november
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SzÜreti FeLVonULáS ÉS BáL

2016. november

Szüreti Bál
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SzÜreti FeLVonULáS ÉS BáL

2016. november
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FaLUház

2016. november

Értéktár Konferencia - Alsónémedi, 2016. november 4.

Alsónémedi Nagyközség Önkor-
mányzata a Halászy Károly Műve-
lődési Házzal közösen 2016. novem-
ber 4-én Értéktár Konferenciát szer-
vezett, melyre meghívta a Pest me-
gyei települések képviselőit - azokat, 
ahol már működik Értéktár és azokat 

is, ahol még nem -, illetve azokat az érdeklődőket, akik szíve-
sen részt vennének helyi értékeink gyűjtésében, megismerésé-
ben és megismertetésében. Vendégünk volt testvértelepülésünk, 
Nagyajta delegációja is.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a meghívást 13 település kép-
viseletében közel harmincan fogadták el.
A Konferencia fő célja az volt, hogy a már működő Települési 
Értéktárak átadhassák tapasztalataikat azoknak, akik még csak 
tervezik az Értéktár létrehozását. További cél volt egymás érté-
keinek megismerése és a kapcsolatépítés. A Konferenciának a 
Faluház adott méltó otthont.
A Konferenciát Vincze József polgármester nyitotta meg, 
majd Jobbágy Ilona, a Halászy Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatója mesélt arról a közösségi összefogás-
ról, melynek eredményei a Faluház és a benne található gaz-
dag néprajzi gyűjtemény. Zagyva Gabriella pályázati refe-
rens arról beszélt, hogy a tapasztalatai szerint, amikor helyi, 
települési értékekről beszélünk, többnyire a tárgyi értékek-
re, vagy a természeti kincsekre, esetleg egy, a hagyományos 
építészetet képviselő parasztházra, vagy egy jellegzetes étel-
re gondolunk először. Amik talán ritkábban jutnak ilyenkor az 
eszünkbe, azok a településen élő és működő kisközösségek. 
Holott ezek a közösségek is fontos értéket képviselnek egy te-
lepülés életében. Az Értéktárak működtetése, az értékeink fel-
kutatása, összegyűjtése, megismerése és megismertetése pedig 
segíti a közösségfejlesztést.
A Konferencia meghívott előadója, Kükedi Zsolt a Kisközös-
ségi Program munkatársaként beszélt a közösségek szere-
péről ebben az értékteremtő, értékőrző munkában. A gondo-
latébresztő előadás után a már működő Értéktárak képviselői 
beszéltek saját tapasztalataikról, eredményeikről és nehézsé-
geikről.

 A Konferencia délutáni szekciójában néhány, már mű-
ködő Települési Értéktár bemutatkozására került sor, mely-
nek felvezetéseként megismerhettük a Sublót titkát, Józan 
Zsuzsa filmjéből. Köszönjük az élményt! Dr. Percze Tünde 
jegyző a Konferencia hivatalos programjának zárásaként úgy 

összegezte a tapasztalatait, hogy az el-
hangzottak, a látottak alapján most ér-
tette meg igazán, hogy mi is rejlik a szá-
raz törvények, rendeletek mögött, hogy az 
Értéktáraknak, mint közösségfejlesztő 
erőnek milyen nagy jelentősége van.

 A Konferencia végén kötetlen be-
szélgetésre is jutott idő, köszönhetően polgármester úr által 
főzött bivalypörköltnek, mellyel vendégül láthattuk a résztve-
vőket.

 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata nevében ezúton is 
köszönjük a résztvevők aktív közreműködését! Külön köszönjük 
Kükedi Zsolt gondolatébresztő előadását, Józan Zsuzsa meg-
ható filmjét, Nagy Vilmos technikai segítségnyújtását, Végh 
Balázsné Kállai Magdolna biofinomságait, Jobbágy Ilonának 
a helyszín biztosítását és a szervezésben nyújtott segítségét, a 
Pest Megyei Értéktárnak a program meghirdetésében nyújtott 
segítségét, valamint a Halászy Károly Művelődési Ház és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a vendéglátásban nyújtott 
segítségét. Végül, de nem utolsó sorban a Földművelésügyi 
Minisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatását.                                                                                      

Zagyva Gabriella
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tÉLi ProGramok aLSónÉmeDin

2016. november

Karácsonyváró Koncert a Faluházban
2016. november 25-én, 18 órakor

Zeng a Lélek, zeng a szó

Kovács Nóri és Kovács Judit  
népzenei koncertje

Várjuk szeretettel!

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

2016. december 4-én, vasárnap 18 órakor
a Szabadság téri nagyfenyőfa alatt

meleg borral, sültkolbásszal, mézeskaláccsal
várjuk a falu apraját és nagyját!

Közreműködnek a Fantázia Művészeti  
Iskola növendékei. 

JÖN A MIKULÁS!

December 5-én, hétfőn hintón jön a Mikulás 
Alsónémedire, hogy találkozzon a falu  
gyermekeivel.

Megállók:
17 óra Nagygödör
17.20 óra Árpád u - Deák F. u. sarok
17.40 óra Dózsa György tér
18 óra Szabadság tér

Kedves Gyerekek!
Gyertek, találkozzatok a kedves Mikulással és 
segítőivel, a krampuszokkal!

Adventi Kaláka

December 17-én,  
szombaton 15 órakor  

az Aulában

Hungaricum vándorkiállítás 
*

 Helyi kézművesek vására
* 

Karácsonyváró ünnepi  
percek verssel, énekkel, muzsikával

Várjuk szeretettel!

Programjaink ingyenesek!

ADVENTI PROGRAMOK
„Együtt van az egész család, s köztük én is ott vagyok.
Olyan jó, hogy karácsony van, karácsonyi Angyalok”
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SPort

2016. november
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SPort

2016. november

Alsónémedi Kyokushin Karate Klub beszámolója

2016. október 6-án ünnepelte az Alsónémedi 
Kyokushin Karate Klub az egyéves szülinapját.
Ez az idő alatt a kezdő, de lelkes csapat sok országos 
és nemzetközi eseményen képviseltette magát. 
Az első igazán komoly megpróbáltatás a februári 
ENSI Kupa volt, ahol az alsónémediek három ezüst 
és négy bronzéremmel zártak. Ezt követte március-
ban az övvizsga, ahol mintegy 25 fő léphetett ma-
gasabb szintre. Másnap a Formagyakorlat Magyar 
Bajnokságon három bronzérmet sikerült begyűjteni.
Áprilisban, a családi sportnap alkalmából egy jó 
hangulatú bemutató keretében láthatták a nézők a 
féléves munka eredményét. 
Augusztus elején az IKO Kyokushin nyári edzőtá-
borában képviseltük a települést. A több mint 300 
fős tábor szervezője Shihan Halász Károly (5. dan), 
instruktora Shihan Wakiuchi, 6. danos japán mester 
volt. A napi négy kemény edzés mellett színes prog-
ramok várták a résztvevőket. Volt sé-
tahajózás, szumózás, foci, kosár, élő 
csocsó, lufi hajtogatás, lángos sütés, 
meseszínház, tüzijáték, stb... A tábor 
övvizsgával zárult, ahol 7 karatéka 
kapott magasabb övfokozatot.
Az őszi versenyidény október 8-án 
indult a Dorog Kupa Utánpótlás 
Bajnoksággal. Mindenki nagyon 
ügyesen, önmagát felülmúlva küz-
dött. Többen közülük olyanokkal 
szemben álltak helyt, akik már 3-4 
éve karatéznak. 

Eredmények:
Szabó Patrik, Nagy Nándi, Gazi Domonkos I. helyezés
Gál Bence, Dobai Magor, Rozgonyi Csabi III. helyezés
Pocsai Olivér, Nagy Gyuri, Pocsai Kristóf, Bodacz 
Gábor V. helyezés
Az elmúlt év során a két edző sem tétlenkedett. Az 
edzéstartás mellett Csábi Anett (2 dan) február vé-
gén a Nyílt Olasz Bajnokságot nyerte meg Rómá-
ban, áprilisban a szervezetektől független Magyar 
Bajnokságon harmadik lett, majd májusban Vár-
nába utazhatott az Európa Bajnokságra. Az össze-
sen közel 650 versenyzőt számláló megmérettetésen 
megszerezte élete negyedik EB ezüstjét, immáron 
alsónémedi színekben.  Szabó Attila (1 dan) mind 
a küzdelemben, mind a formagyakorlatban több ér-
met szerzett idén, és nyár végén az a megtiszteltetés 
érte, hogy meghívást kapott egy nemzetközi edző-
képzésre Szicíliába. Az egyhetes, színvonalas szemi-
náriumot októberben tartották több ország legkivá-
lóbbjainak részvételével.
Október utolsó hétvégéjén Szlovákiába utazunk egy 
tízfős csapattal formagyakorlat versenyre.  Decem-
ber elején Mikulás Kupa nemzetközi verseny lesz, 
ezúttal küzdelem kategóriában. Az idei évet egy ka-
rácsony előtti övvizsga fogja zárni, majd a két ün-
nep közt téli edzőtáborban fogunk részt venni Ba-
latonszemesen.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk edzéseken, 
kedden és pénteken fél 7-től a kistornateremben!

Edzők
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Mónus József László  a Fehér Farkas 

Harci cél és táv lövő íjász világbajnok, többszörös világrekorder!!

 „Szeptember elején az Egyesült Államokban nyert világbajnoki címet 
és lőtt négy világrekordot a Hajdúnánáson élő Mónus József, aki je-
lenleg a világ egyik legjobb íjászának számít. Mint mondja, nem az 
a lényeg, hogy magáért győzzön, hanem az, hogy egy nagyobb cél 
érdekében nyerjen, mint a magyar zászló büszke felvállalója. A múlt 
és a nemzet iránti tisztelet viszi előre, s ez a motiváció ahhoz is ele-
gendő, hogy leküzdje a belső határait. Mónus Józseffel beszélgettünk.

Dehir.hu: Hogyan került kapcsolatba ezzel a különleges sportággal?

Mónus József: Már nagyon régen nem sportként tekintek az íjászatra, 
sokkal többet jelent a számomra. Amikor néhány évvel ezelőtt ko-
molyan elkezdtem foglalkozni vele, rájöttem arra, hogy így tudom a 
legjobban ápolni a magam módján a múltat. Ez egy tiszteletadás a 
részemről a magyar hagyományok, a magyar történelem felé. Meg-
fogott a harci íjászat, ami számomra sokkal komolyabb dolog annál, 
hogy saját dicsőségére sportoljon az ember. Lehet jó az íj, jó a nyíl-
vessző, kedvező az időjárás, de ez nagyon kevés még számomra. A 
múlt tisztelete mellett arra is nagy szükség van, hogy ne elsősorban 
önmagáért, hanem egy nagyobb célért, mondjuk a nemzetéért, a 
magyarságáért harcoljon az ember. 

Dehir.hu: Ha elindul egy világversenyen, szinte garantáltan érmekkel 
tér haza. Mi a folyamatos siker titka?

Mónus József: Fontos, hogy megfelelő lelki állapotban legyek, töké-
letes nyugalom alakuljon ki bennem. Ha ez megvan, akkor mindent 
meg tudok tenni azért, hogy magabiztosan és a lehető legjobban 
lőjem ki a nyílvesszőt. Ahogy már mondtam, a múlt iránti tisztelet 
számomra az alapvető motiváció, folyamatosan ott van bennem ez a 
gondolat, ez adja meg a tökéletes lövéshez szükséges lelki béke egyik 
összetevőjét.  

Dehir.hu: Mennyit készül egy-egy viadal előtt, egyáltalán hogyan néz 
ki a felkészülés a versenyekre?

Mónus József: Mindig úgy akarok egy versenyen részt venni, hogy 
mindenkit legyőzzek, és a dobogó legfelső fokán mutassam meg or-
szág-világnak a magyar zászlót. Úgy harcolok, hogy a vetélytársaknak 
esélye se legyen, ez azonban nagy terhet jelent. Minden nap 500 nyíl-
vesszőt lövök ki, reggel-este összesen körülbelül három órán át. Kö-
zelről, hogy az ösztönös mozgás meglegyen, hogy az izmok megszok-
ják a terhelést. Ez egy átlagos nap, de ha versenyre készülök, akkor 
ennek a mennyiségnek a dupláját teljesítem, azaz: ezer nyílvesszőt 
lövök ki, ami ahhoz kell, hogy elhiggyem, képes vagyok eltalálni az 
adott célt. Az a fontos, hogy átérezzem, csak egy nyílvesszőm van, a 
kezem pedig nem remeghet meg egy pillanatra sem. Itt már, abban a 
pillanatban a versenyen a múlt tiszteletéért lövök, a jelenben.

Dehir.hu: Mi volt pályafutása során a legnehezebb cél?

Mónus József: Mindig a legutolsó a legnehezebb. Lőttem már Mon-
góliában 653 méterről, azon a versenyen több mint 300 méterrel 

vertem meg a mezőnyt. Most az amerikai versenyen 645 métert 
lőttem egy olyan kategóriában, ahol 16 éve nem tudtak többet lőni 
616 méternél, pedig azok a lövészek a világ legjobbjai közé tartoznak. 
Minden évben lövök legalább egy világrekordot, s ez egy idő után az 
ellenfelek körében is tiszteletet parancsol.

Dehir.hu: Mennyire népszerű itthon az íjászat, mit lehetne tenni an-
nak érdekében, hogy a fiatalok közül is egyre többen érdeklődjenek 
iránta?

Mónus József: Azzal, hogy látják a lövéseimet, átérzik a harcomat, 
látják a találataimat, egyre több gyerek kap kedvet az íjászathoz. Ha 
ez működik, akkor már tettem valamit a jövő érdekében is. Az a jó, ha 
sok olyan ember van, akik azért veszik elő az íjat, hogy jól érezzék ma-
gukat, hogy boldogok legyenek a lövés közben. Szerencsére vannak 
olyan fiatalok, akik tovább viszik a hagyományt. Nem is hittem volna, 
hogy ilyen sok ember van, akik büszkék a magyar zászlóra, s ezek az 
emberek ezt a tiszteletet tovább is adják a gyermekeiknek. Az íjászat 
összeköti a múltat a magyar emberekkel, nagy ösztönzést jelent a szá-
mukra, ha a kezükbe vesznek egy ilyen fegyvert.

Dehir.hu: Mi a véleménye a különböző hagyományőrző rendezvé-
nyekről? Képesek arra, hogy kellően népszerűsítsék az íjászatot?

Mónus József: Felfoghatatlanul hasznosak ezek az alkalmak, bárcsak 
minden nap lehetne ilyeneket látni. Azokra az emberekre is nagy 
szükség van, akik csupán dísznek használják az íjakat, sokat tud len-
díteni a népszerűségén, ha civilben használja az ember, s közben az 
sem kell hozzá, hogy díszes öltözetbe bújjon az íj tulajdonosa. Ha 
minél több helyen jelennek meg a magyarság jelképei, az sokat tud 
hozzátenni a hovatartozásunk kifejezéséhez, a múlt éltetéséhez és a 
jövőhöz is. Ha egy ember csak a szívében hordozza a múlt tisztele-
tét, az is elég, csak hordozza büszkén!”

Forrás: Internet

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2016 Őszén Alsónémedin
„Nyíl röpte - az élet szimbóluma”

Mindenkit szeretettel várunk az edzéseinkre!  Hajrá Nywyg! 
Az edzéseket a Schuller Csarnokban pénteken 18 órától, és vasárnap is 18 órától tartjuk.

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




