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Alsónémedi az I. világháborúban
A címlapon Alsónémedi I. világháborús emlékműve látható. Az 1924 októberében - az akkori római katolikus
iskola előtti téren - emeltetett emlékműre 153 hősi halott nevét vésette a falu elöljárósága. Közöttük ott található az
én dédnagyapám neve is, aki az olasz fronton vesztette életét, négy hadiárvát és soha meg nem vigasztalódó bánatos
özvegyet hagyott magára, dédnagyanyám 82 évet élt, mindvégig özvegyként egyedül nevelte fel gyermekeit, s nem
volt nap, hogy ne siratta volna. Azok közül, akik visszatérhettek, sokan rokkantan, megnyomorítva, munkaképtelenül, betegen jöttek haza. Az Alsónémedi hadiözvegyek, hadiárvák és hadirokkantak részére 2 833 koronát utalt
ki 1924-ben a magyar királyi Pénzügyigazgatóság. Még 1930-ban is 35 Alsónémedi illetőségű hadirokkant kapott
járadékot az államtól. A Nagy Háborút, amíg éltek, emlegették a hazatért katonák. Este poharazgatás mellett másról
sem folyt a szó, mi még nem az iskolában hallottuk először Doberdó és Isonzó nevét. A mi családunkban Józan
Sándor sógor volt a nagymesélő, gyermekként fel sem fogtuk, mik azok a borzalmak, melyekre visszaemlékezik.
Minden Némedi család ápol emlékeket, tábori képeslapok, levelek, fényképek, háborús naplók, emléktárgyak kerültek a Faluház helytörténeti gyűjteményébe. Olyan háborús ereklyék, melyeket nagy tisztelettel és szeretettel őrzünk. Emlékezve minden odaveszett hős falunkbelire, az elesettekre, a hadifogolytáborokban sínylődőkre, az értük
könnyet ontó édesanyákra, mátkákra, feleségekre, gyermekekre. Emlékük legyen áldott! Szívünkben élnek tovább.
(Jobbágy Ilona)
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek,
kedves rokonoknak, jó szomszédoknak, barátoknak, akik
Györgyövics Balázs és Csermák József temetésén
megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek el és
együttérzésükkel osztoztak fájdalmunkban.
Hiányod érezzük, emléked őrizzük!
a Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik özv. Kerekes Balázsné (Lukácsi Rozália)
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek el és együttérzésükkel osztoztak fájdalmunkban.
a Gyászoló család
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete októberben 30-án tartotta rendes ülését, melyet megelőzően minden bizottság ülésezett.
Első napirenden a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata,
módosítása szerepelt. Az előkészítés már régen tart, melyben
október 11-én lakossági fórum is volt. A Képviselő-testület elfogadta a beérkezett módosítások kapcsán kapott tervezői válaszokat, ill. döntés született a pótlólagosan beérkezett 0240/22,
23, 24 hrsz-ú ingatlanokat az eredetileg is besorolt Má-f besorolásba helyezéséről.
A HÉSZ és az SZT tervezési program az alábbiakban került
elfogadásra (teljes határozatkivonat szöveg): „– A magasabb
rendű tervekben, és az új jogszabályokban előírt harmonizációs
kötelezettségnek való megfelelés.
– A településszerkezeti terv és szabályozási terv összhangjának
érvényesítése a szabályozási terven
– A Nagyközség egyes területeinek fejlesztési szándékainak változása, és annak érvényesítése a településrendezési eszközben.
A testület a Pestterv Kft. által készített államigazgatási egyeztetési anyagot megismerte és az alábbi módosításokkal fogadja el:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének felülvizsgálata során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet 29/A. §-a, és a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló
73/2013. (IV. 30.) Kt. határozata szerinti partnerségi egyeztetést
lezárja, hivatkozással a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. §-(2)
a) pontjára. A partnerségi véleményeket a településrendezési eszközök módosítása önkormányzatunk figyelembe veszi, a mellékelt táblázatban foglalt tervezői válaszokat elfogadva.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja, hogy a helyi építési szabályzatának és szabályozási
tervének felülvizsgálata teljes közigazgatási területre kiterjedő
egyeztetési dokumentációja a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §. 2).
bekezdés b. pontja szerinti véleményezési eljárásra kiküldésre
kerüljön az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervek részére.”
A településközpont közlekedésfejlesztési tanulmánytervének véleményezéséről is döntött a testület, mely kapcsán az 1.
számú változat tovább tervezését hagyta a Képviselő-testület,
melynek fő oka a közlekedésbiztonság, praktikusság (kerékpárút, parkolók, gyalogos átkelőhely stb. létesítése).
A Képviselő-testület elfogadta a közterületek elnevezésének,
valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 15/2016.
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(X. 28.) önkormányzati rendelet módosítását, melynek fő indoka az volt, hogy a Levéltárral nem kötelező a további egyeztetés az utcanevek elnevezése kapcsán.
Az idei évben már módosításra került a Művelődési Ház alapító okirata, de a a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda, valamint
az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának aktualizálására is sort kellett keríteni, melyet jóváhagyott a Testület.
Az októberi ülésen szokta tárgyalni a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót a Képviselő-testület, melyet
elfogadott.
Szintén az őszi ülésen egyikén kerül napirendre a helyi adópolitika érvényesüléséről szóló előterjesztés, mely kapcsán úgy
döntött a Testület, hogy a jövő évben sem kívánja emelni a
meglévő adónemek mértékét és új adónemet sem kíván bevezetni.
Várhatóan hamarosan kiírásra került a Pénzügyminisztérium által a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésnek támogatás Pest megye területén” címmel. A pályázat
előkészítése érdekében a testület a Halászy Károly, a Somogyi Béla és az Iskola utcák felszíni csapadékvíz-elvezetésére
készíttet terveket. A tervezésre az alábbi cégektől kér be árajánlatot: Kultur-Plan Kft., Rasztik Róbert EV., ÉP-Kert Kft. A
beszerzési szabályzattól eltérően a Polgármester felhatalmazást
kapott a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel történő szerződéskötésre.
Soron következő napirenden belterületbe csatolásokról
döntött a Képviselő-testület (Alsónémedi 061/5 és 061/6 hrsz).
A Polgármester beszámolóját – szóbeli kiegészítésekkel
együtt – fogadta el a Testület az előző ülésen hozott határozatok
végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről.
A Polgármester úr már most tájékoztatta a Képviselő-test,
hogy november 07-én rendkívüli ülésekre – Pénzügyi, Jogi,
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság és Képviselő-testület – kell
sort keríteni az orvosi rendelő kiviteli szerződésének módosítása kapcsán.
A soron következő Testületi ülésre november 28-án (szerda) 15 órakor kerül sor, – melynek helyszíne már ismét a Polgármesteri Hivatal –, ill. hétfőn és kedden a bizottságok is
üléseznek majd.
Zárt ülésen lakáscélú támogatásokról döntött a Képviselőtestület.
A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, előterjesztései, döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülésekről készült videofelvételek megtalálhatók a település
honlapján ( http://www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/), ill.
rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók!
Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal
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Az idei közmeghallgatás – a korábban már közölt munkaterv,
ill. az előző Hírmondóban már közölt meghívó szerint
–2018. december 13. 17 óra, helyszíne a Halászy Károly
Művelődési Ház és Könyvtár épülete.
Kérdéseiket már most feltehetik
az alsonemedi@alsonemedi.hu e-mail címen!
Köszönjük a lakosság aktív részvételét az elektronikai hulladékgyűjtésben!
Ahogy a képeken is látszik nagy mennyiséget sikerült összegyűjteni,
melynek elszállítását az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. folyamatosan végzi.
Polgármesteri Hivatal
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IDŐSEK NAPJA
ARANY-ÉS GYÉMÁNLAKODALMASOK KÖSZÖNTÉSE
Az idei évben október 07-én köszöntöttük az időseket az Idősek Világnapja alkalmából. Kozma Miklós
alpolgármester úr köszöntötte a jelenlévőket és az időseket, majd az 50-60 éve házasságot kötött párok köszöntése következett. A jelenlévő jubiláló Házaspárok a virág, bor és az emléklap mellett a Némedi Kincskeresők tagja, GündertVirágh Csilla által készített díszes kavicsot is kaptak. A köszöntők után Cserháti Zsuzsa ’70 emlékkoncerttel zárult
a műsor. Gallusz Niki, Josephie Kratelli előadását Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész és zenekara kísérte.
A koncert tapsviharral ért véget.

„Az évforduló a szívben őrzött tegnap... Az együtt megtett utak ünnepe...”

Évek óta az Idősek Napjára szervezett ünnepség keretében külön köszöntjük az arany-és gyémántlakodalmas
házaspárokat, akik 50-60 éve Alsónémedin kötöttek házasságot, és azóta is itt élnek. Ők azok, akik mára már
elmondhatják egymásnak, hogy hűek voltak esküjükhöz, egymás kezét fogva kitartottak jóban-rosszban,
ínségben-bőségben, egészségben-betegségben. Ezt a szép évfordulót szerette volna Önkormányzatunk is
emlékezetessé tenni.
1968-ban 26 házasságkötés történt. Alsónémediben 6 pár lakik, akik az idei évben ünnepelik 50. házassági évfordulójukat, aranylakodalmukat:
1968. március 02. – Nyerges Miklós és Györgyövits Anna
1968. szeptember 21. – Szlovicsák Károly és Batuska Eszter
1968. szeptember 21. – Szántó Ferenc és Benke Terézia
1968. november 30. – Galambos Ferenc és Acsai Terézia
1968. december 21. – Seregély Miklós és Gál Terézia
1958-ban is 26 házasságkötés történt. Alsónémediben 1 pár lakik, akik az idei évben ünnepelte 60. házassági évfordulóját, gyémántlakodalmukat:
1958. február 01. – Horváth Dániel és Varga Margit
2018. november
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Az 50 éve tett fogadalom ünnepélyes megújítását minden jelenlévő Házaspár megerősítette – egyben megköszönve
Hitvestársának az eddig együtt töltött éveket –, majd örömmel írták alá az ünnepség után a Házassági Emlékkönyvet is.
(Sajnos nem minden házaspár tudott részt venni az ünnepségen.)
A Jubiláló Házaspárok már tudják mi is a házasság, hiszen fél évszázadot éltek le a házasság kötelékében. Egy ismeretlen szerző szerint: „A házasságkötés az egyik legnagyobb horderejű döntés, amelyet életünk során hozunk. Nem más
vezet rá, mint a szeretetvágy, mely mélyen a természetünkben gyökerezik. Emberlétünk legmélyén él a vágy a meghitt és
szeretetteljes kapcsolat iránt. A házasság rendeltetése, hogy betöltse ezt a szeretetvágyat. Hisz szerelemmel szeretni ugyanaz, mint az esketési szertartás szavai: jóban, rosszban, ínségben és bőségben, betegségben és egészségben, mindhalálig. Ezt
vállaljuk, ha szeretünk valakit, és házasságot akarunk kötni.”
Remélem egyre több fiatalban él a szeretetvágy, és a házasság kötelékében eltöltött 50 év után egyre többen megérhetjük ezt a szép évfordulót, hiszen szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon, és mindegy, hogy szeretetről vagy szerelemről beszélünk. Megéri harcolni boldogságunkért, boldogulásunkért, melyről az arany-és gyémántlakodalmukat
ünneplő házaspárok is sokat tudnának mesélni, de akár saját szüleink is.
Váradi Mária (Pável Lászlóné): Évforduló! című versével – mellyel az ünnepségen a köszöntőmet is zártam kívánok
a Jubiláló Házaspároknak nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet házastársuk és családjuk körében!
„Évek óta már azért imádkozom, meg tudjam köszönni, hogy hozzád tartozom.
Szívvel, lélekkel veled élek. Jótól, rossztól, tevéled nem félek.
Az élet szép, de élni benne nehéz. Az ember életében sok nehézséggel szembenéz.
Mi együtt küzdünk életünk során. Ezt vállaltuk az oltár oldalán.
Telnek már az évek, hajunk már őszülő. Szívünkben a szeretet jobban erősödő.
Idő telik, formálódunk össze. És mi megmaradunk egymásnak örökre.”
Őszintén megvallom a mai rohanó világban és a megnövekedett válások idején örülök, amikor
megszólítanak és örömmel mondják, hogy már 10-20 éve tartottam az esküvőjüket, vagy a postán gyermekeiknek
mutatnak be, hogy „ez a néni volt, aki összeadott bennünket”. Kívánom hát minden településen élő fiatalabb Házaspárnak, hogy legyenek kitartók, és érjék meg arany-és gyémántlakodalmukat!
A településen élő Időseknek jó egészséget és minél több együtt töltött időt szeretett családjuk körében!
Győrvári Istvánné – anyakönyvvezető
“Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek.”
										

Ady Endre: Karácsony

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉS
Az Alsónémedi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat karácsonyi cipősdoboz és élelmiszer-adomány gyűjtő akciót szervez.
A cipősdoboz akciót gyermekeknek szánjuk, ezért elsősorban játékokat, édességet, ceruzát, festéket, zsírkrétát,
plüss állatokat, kulcstartókat... stb. fogadnánk szívesen, a 3-14 éves korosztály számára.
A felnőttek, illetve családok számára tartós élelmiszereket gyűjtünk (olaj, konzerv, liszt, cukor, tészta, rizs,
karácsonyi édesség, tea… stb.).
Az adományokat az alábbi időpontokban tudják leadni a Szolgálat irodájában, Alsónémedi, Fő út 75. szám alatt
(régi “Kékesi-ház”)

2018. december 10-ig:

			hétfő: 14.00-18.00			kedd: 8.00-12.00
			szerda: 12.00-16.00			csütörtök: 8.00-12.00
			péntek: 8.00-12.00
Amennyiben adományát nem tudja eljuttatni, kérem, az alábbi telefonszámon jelezze: 06-29/337-178
Áldott Karácsonyt Kívánok:
Sztaskóné Fekete Tünde családsegítő
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A hadijogról és a háborús felelősségről, a rejtélyéről
Száz évvel ezelőtt ért véget a Nagy Háború
Az első világháború osztrák-magyar-szerb konfliktusként indult, ám a szövetségi rendszerek létéből következően csakhamar az entente (antant) és szövetségesei Szerbia és Belgium illetve a központi hatalmak
közötti összecsapásként folytatódott. Ausztria-Magyarország és Németország szomszédos államok lévén eleve egy földrajzi tömböt képeztek, a hozzájuk később csatlakozó Törökországgal valamint Bulgáriával pedig
a háború folyamán sikerült megteremteni a szárazföldi kapcsolatot. Az első világháború kitörésének idején
hadijogi szabályrendszer rendelkezett a hadviselés szereplőinek magatartásával kapcsolatban, melyet az államok jelentős része magára nézve kötelezőnek ismert el. Mégis a történelmi emlékezet inkább e szabályok
különféle súlyosságú megsértéséhez köti az 1914-1918 közötti évek hadi eseményeit. A háborúban lényegesen gyakrabban alakul ki olyan körülmény, amikor a harcok valamely szereplője az ellenséges hadsereghez
tartozóval szemben kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Ennek egyik leggyakoribb példája a harcképességét valamely okból elveszítő katona, aki megsebesül vagy reménytelen harci helyzetbe jutva leteszi a fegyvert. A
hadijog szerint az ilyen katona hadifogoly, akinek további sorsát már a hadifoglyokra vonatkozó nemzetközi
szabályok szerint kell az őt foglyul ejtő államnak rendeznie. Azonban nem minden harcképességét elvesztő
katona került hadifogságba: sok esetben önmagukat megadó ellenséges katonákat egyszerűen megölték, mivel így nem kellett ellátásukról és őrzésükről gondoskodni, de ez a nyilvánvalóan embertelen és törvénytelen
eljárás büntetése rendre elmaradt. Sok visszaemlékező állítja: a fogságba esést megelőző pillanatban a katona
nagyobb életveszélyben volt, mint amikor golyózáporban rohant az ellenséges állások felé. A harcképtelenek
lemészárlásának eseteit a háborús propaganda természetesen mindkét oldalon alaposan kihasználta: egyrészt
annak bizonyítására, hogy az ellenfél milyen barbár módon folytatja a háborút, másrészt saját katonái számára
elrettentésül: a hadifogságba eséstől való félelem fokozására. Az első világháborús hadijogsértések másik,
különösen ismert területe a katonák és civilek viszonya. A hágai egyezmények ugyan tételesen rögzítették,
mire van joguk a megszálló hadsereg katonáinak a békés civilekkel szemben, ennek ellenére a civilek teljes
mértékben ki voltak szolgáltatva a megszállóknak. Másrészt ez a viszony könnyen megváltozott az utóbbiak
javára, amikor a civilek fegyverrel támadtak az ellenséges katonákra, itt említhetjük a padlásról, fa tetejéről
lövöldöző szerb komitácsikat. Ennek megakadályozására a hadijog szigorúan szabályozza a fegyveres ellenállók, partizánok milyen feltételek betartása mellett számíthatnak a katonáéval azonos jogi védelemre:
ha fegyvereiket nyíltan viselik, ha szervezett keretek között harcolnak és megkülönböztető egyenruhát vagy
legalább karszalagot viselnek. Könnyű belátni, hogy ezek a szabályok gyakorlatilag betarthatatlanok, hiszen
így minden előnyüket elveszítve hátrányba kerülnek a reguláris ellenséges katonákkal szemben. Márpedig
a szabályok be nem tartását az ellenséges haderő a legszigorúbb módon torolta meg: a fegyverrel a kézben
elfogott felkelőket a gyakorlatban rövid úton felakasztották.
A háborús felelősség kérdése jószerivel egyidős a Nagy Háborúval: a hadviselő felek szinte a hadba lépéssel egy időben különféle dokumentációk publikálásának segítségével igyekeztek bizonyitani, hogy az
aktuális ellenfeleik kényszerítették ki csatlakozásukat a fegyveres összecsapáshoz. Az ezzel párhuzamosan
zajló propagandaháború végig kísérte a lövészárokban folyó küzdelmet, ereje és intenzitása semmivel sem
volt alacsonyabb, mint azé, amit fegyverrel vívtak. A világháborút lezáró versailles-i béke híres hírhedt
231 paragrafusa kimondta Németország és szövetségesei viselik a felelősséget a háború kirobbantásáért.
Christopher Clark ausztrál történész írja valahol: ,,A háború kitörése nem valamiféle Agatha Christie-krimi,
amelynek végén ott áll a tettes az üvegházban, kezében a füstölgő forgópisztollyal a holttest fölött. Ebben
a törtélnetben nincs forgópisztoly- vagy inkább minden fontosabb szereplő kezében van egy. Ilyen megvilágításban szemlélve a háború kitörése nem krimi, hanem tragédia. És rejtély írja - John Keegan a nagy
történész. Rejtélyes a menete is. Miért döntött úgy egy jómódú kontinens a gazdagság és hatalom forrásai
és hajtóerejeként elért sikerei teljében, és egyik kiemelkedő tudományos és művészeti eredményeket hozó
korszakának csúcsán, hogy kockára tesz mindent, amit eddig, magának nyert és a világnak kínált, az ártalmas és helyi jellegű testvérharc konfliktusának hazárdjátékában? Amikor az összecsapás gyors és döntő
végkifejlethez juttatásának reményét néhány hónapon belül mindenütt földbe tiporták? Miért határoztak
mégis úgy a hadviselő hatalmak, hogy makacsul kitartanak katonai erőfeszítésük mellett? Totális háborúra
mozgósítanak és végül fiatal férfilakosságukat teljes egészében kiteszik a kölcsönös és fennmaradásuk
szempontjából értelmetlen mészárlásnak?
2018. november
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A következmények nem voltak láthatóak előre, a tapasztalat viszont nagyon is könnyen rávetíthető a jövőre.
1914-1918 első harcosainak tapasztalat- a sebesülés vagy a halál valószínűsége, ami pedig a körülményeket
illeti, mocsokban és nyomorúságban- hamar az elkerülhetetlenség szintjére emelkedett. Hogyan találták
meg magukban a szürke milliók ebben a vérzivatarban az elszántságot a küzdelem folytatásához, sőt ahhoz,
hogy higyjenek a céljában? Mert megtalálta, ez egyike a Nagy Háború tagadhatatlan tényeinek. Virágzott
a bajtársiasság, a nyugati és a keleti front földbe ásott ,,városaiban” idegeneket kötött össze a testvériesség
szálaival. És az életre-halálra szóló vérségi kapcsolatok szintjére emelte a századához, zászlóaljához, ütegéhez tartozás erkölcsi világképén belüli lojalitást. Férfiak, akiket a lövészárkokba kényszerített a háború
a kölcsönös függés és az önfeláldozás sokkal erősebb kötelékeit vállalták, mint bármely, békében vagy
jobb időkben kötött barátság keretei között. Ez az első világháború rejtélye. Ha a benne működő szeretetet
is ugyanúgy tudnánk érteni, mint a gyűlölködést, az emberi élet rejtélyének megismeréséhez jutnánk igen
közel.
Bálint István János helytörténész

Magyar katonák lövészárokfedezékben a Nagy Háborúban

Levél a frontról
8
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A SZÖKÉS SZIBÉRIÁBÓL
A gyerekek az apjuk haditetteiről beszélgetnek az iskolában. Mindnyája tud valamit mondani, van
azonban olyan is, akinek orosz fogságban az apja. Onnan ritkán jön levél, nem lehet felőle sokat beszélni.
Csak egy gyerek mondja, hogy az ő apja hazaszökött az orosz fogságból. Kérdezi a többi, a gyerek büszkén
felel, s mikor a tanító bemegy az iskolába, újságolják is neki azonnal, hogy tanító úr, a Csurgó Pista apja
hazaszökött az orosz fogságból, itthon is van.
A tanító is kérdezi hát a fiút, hogy hogy volt, mint volt a dolog? Beszélj, fiam, mert hiszen az érdekes, hogy
valaki Szibériából egész Magyarországig szökött.
- Hát honnan jött haza az apád, Pista?
- Szibériábúl, az ólombányákbúl.
- Az ólombányákból? - No, ez talán egy kis túlzás lesz, azon az alapon, hogy a messziről jött ember sokat
beszél. Nem teszik az oroszok sem a foglyokat az ólombányákba, legalább erről eddig semmi hír sem volt.
De a Pista gyerek azt mondja, hogy a bányákban volt az apja. Hát ki tudja? Talán úgy is van.
- Aztán hogy szökött meg az apád?
- Másodmagával.
- Aztán hogy nem fogták el őket?
Mondja a Pista:
- Csak éjjel gyüttek, nappal elbújtak, ahova löhetött, aztán nappal aludtak.
- De hát hogy éltek?
- Kúdultak.
- Mindig kaptak is elég ennivalót?
- Kaptak. A falukba mög a tanyákon. A nagy városok felé nem möntek.
- Aztán sehol se fogták meg őket?
- Nem - mondja a gyerek. - Csak mikor már beértek Magyarországba, itt mindjárt megfogták űket a csendőrök. Azoknak aztán mögmondták, hogy kicsodák, attúl kezdve aztán vasúton gyüttek.
Mondja a tanító:
- Tudom, megörültetek, mikor egyszer csak betoppant hozzátok?
- Hát bizony örültünk egy kicsit - mosolyog a Pista.
- Aztán mit szólt apád, mikor hazajött?
- Sömmit.
- Semmit? Hát valamit csak mondott, mikor bement a szobába?
A gyerek gondolkozik, keresgél az emlékezetében, azután azt mondja:
- Azt mondta édösapám: no, ehun vagyok e!
- Aztán most hol van édesapád?
- Nappal a kórházban van, de estére mindig hazaeresztik.
A tanító elmondja az esetet az újságírónak, mert ez csakugyan érdekes dolog. Érdemes volna
beszélni a bizonyosan sok kalandot átélt Csurgó Mihállyal. Igaz, hogy jól kint laknak a város szélén, a
Petres utcában, az is igaz, hogy csak este van otthon, de hát este annál jobban ráér beszélni. Az újságíró,
persze hogy elmegy Csurgóékhoz, egy jó riport megér ennyit. A Petres utcában aztán a kis házban egy
síró asszony fogadja:
- Bár úgy volna igaz, ahogy a gyerök mondja, tekintetös úr. Bár hazaszökött volna az én jó uram. De hát
most is ott van a Szibériába. Csak a gyerök találta ki az egészet. Mindig arrúl eszmélt, hogy az ű apja csak
hazaszökik, aztán addig eszmélte, addig eszmélte, hogy utoljára beleképzelte magát.
Szóval nem igaz a história, csak a gyerek találta ki a maga mulatságára. Meg arra, hogy neki is legyen az
iskolában a többi gyerek előtt valami dicsekedni valója. Hanem annyi bizonyos, hogy az ólombányás zökkenőt leszámítva, elég jó mesemondó, még talán majd tollforgató-ember lesz belőle. Mert annyi bizonyos,
hogy ha csakugyan hazaszökött volna Szibériából Csurgó Mihály, csakugyan úgy köszönt volna be a hites
asszonyához:
- No, ehun vagyok e!

2018. november
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Magyar honvédek szibériai hadifogolytáborban

GYÓNI GÉZA: Csak egy éjszakára...
Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,
Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.
Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Ugy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, –
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,

S vér csurog a földön, vér csurog a fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam... feleségem...
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
Csak egy éjszakára:
Vakitó csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet.
Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.
Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!
Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
– Csak egy éjszakára küldjétek el őket.

A fényképeket és az irodalmi szemelvényeket válogatta Bálin István János
10

2018. november

ÉVORDULÓK

40 éve tért haza a Szent Korona

„...hiszen ennek az országnak a koronába vetett hite, az a nyugodt, rendületlen, több évszázados igyekezete,
hogy a hatalom legkevésbé kézzelfogható vonásait egy dologban tisztán megőrizze magának, ez nyilván semmi más, mint egy nagy titokban tartott eszme. István király koronája – bizonyos értelemben – ennek a sérthetetlen módon és közösségi igénnyel megtakarított erőnek akkumulátora: ez a korona gondolkodik, úgy zajlik
le benne a gondolkodás, mint egy aranyló koponyában... Még ma is emlékszem arra a furcsa szívdobogásra,
amely (oly sok esztendővel ezelőtt! Azt hiszem, 1895-ben) Pesten elfogott, amikor Ő, a Korona, a milleniumi
ünnepségek napjaiban – külön díszhintón, egy párnán nyugodva, komótosan – elvonult mellettem föl Buda
felé. Családom akkoriban éppen unszolt már, hogy válasszak hivatást magamnak... Hát mondja, nem ez volna – a dologhoz fűződő viszonyunknál fogva –, nem ez volna a magunkfajta számára az egyetlen hivatás, ha
tényleg tökéletesen megfelelő hivatás volna: hogy mi legyünk a szent korona őrei...?”
(Rainer Maria Rilke Margot Sizzo-Norisnak írt leveléből, 1922. július 15-én, Báthori Csaba fordítása)
Negyven éve, 1978. január 6-án adta vissza a Szent Koronát az Egyesült Államok a magyar népnek.
A koronázási jelvényeket Cyrus Vance akkori külügyminiszter hozta az Országházba. A nemzeti ereklyéket
a koronázási palást kivételével 2000 óta itt is őrzik. A magyar államiságot jelképező Szent Korona a vizsgálatok szerint még az Árpád-házi királyok alatt, az 1070-es évek után keletkezett (Az eredeti korona, amelyet
a hagyomány szerint II. Szilveszter pápa küldött az 1000. évben Szent Istvánnak, az 1044-es ménfői csata
után német kézre került, majd visszakerült Rómába, ahol az évszázadok során elveszett). A korona már az
Árpádok alatt előbb a királyi hatalom, majd az ország jelképe lett. Ezt tetőzte be Werbőczy Hármaskönyve
(1514), amely megfogalmazta a Szent Korona-tant. Ennek értelmében a Szent Korona jogi személy, a magyar
állameszme megtestesítője, teste az ország földje, tagjai az ország polgárai, a Szent Korona a hatalom és jog
forrása. A korona az évszázadok során számos viszontagságon ment keresztül: elrabolták, elásták, elzálogosították, külföldön őrizték, a rajta lévő kereszt elferdülését vélhetőleg egy 17. századi sérülés okozta. A Szent
Koronát és a koronázási ékszereket a második világháború végén előbb egy veszprémi múzeumi óvóhelyre,
majd Kőszegre vitték. 1945. március 27-én az ausztriai Mariazellbe, majd a Salzburg melletti Mattsee községbe került, ahol április 26-án éjjel egy hordóban elásták. A koronaőrök végül amerikai fogságba kerültek, ekkor
megőrzésre átadták az amerikai hadsereg illetékeseinek. Már 1945-ben az Egyesült Államokba szállították,
ahol 1945 és 1953 között nyolc helyen is őrizték, végül Fort Knoxban egy páncélteremben raktározták el őket.
A második világháború után több amerikai és magyar kezdeményezés született a korona hazaszállítására, de a
tervek megvalósítását a hidegháború meghiúsította. Az amerikai vezetők az 1970-es évek elején kezdték fontolgatni
a visszaadást, akkor, amikor igyekeztek országuk kapcsolatait normalizálni a közép- és kelet-európai szocialista
országokkal. 1977-re a magyar-amerikai viszonyban jelentős javulás következett be. A korona és a koronázási ék2018. november
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szerek visszaadására vonatkozó döntést Jimmy Carter elnök hozta meg, aki számára az ereklyék visszajuttatása nem
politikai, inkább lelkiismereti és erkölcsi kérdés volt, lévén azok egy nemzet múltjának, államiságának szimbólumai, amelyek távollétét jogos tulajdonosuktól, a magyar néptől nem támasztotta alá nemzetközi szerződés.
Az amerikai és a magyar kormány közös nyilatkozata a visszaszolgáltatásról 1977. december 16-án született
meg. Ennek értelmében a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket nem a fennálló rendszernek, hanem a
magyar népnek adta vissza „az amerikai népet” képviselő delegációt vezető Cyrus Vance külügyminiszter. Az
amerikaiak azt is kikötötték, hogy a koronaékszereket nyilvánosan állítsák ki. A Szent Korona 1978. január 5-én
került ismét magyar földre a koronázási jelvényekkel együtt. Másnap a Parlamentben Cyrus Vance kis ünnepség
keretében adta át az ereklyéket a magyar nép meghívott képviselőinek. Az ünnepségen Kádár János nem vehetett
részt, ez az amerikai kormány kikötése volt. Politikai és egyházi vezetők mellett Illyés Gyula költő, Varga Imre
szobrász, Kocsis Zoltán zongoraművész és Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós is ott volt az átadáson. A
Szent Korona átadásának napján Liszt Ferenc Koronázási miséje hangzott fel a Mátyás-templomban.
A koronát és a jelvényeket restaurálás után a Magyar Nemzeti Múzeumba vitték, ott állították ki két évtizeden keresztül. Az Országgyűlés által 1999. december 21-én elfogadott törvény értelmében 2000. január 1-jén
a Szent Koronát az országalmával, a jogarral és a karddal együtt ünnepélyes keretek között átvitték az Országház épületébe, a palást a múzeumban maradt speciális tárolási igénye miatt. A koronázási ékszerek jelenleg is
a Parlament kupolacsarnokában láthatók, 2011 közepe óta a Honvéd Koronaőrség őrzi.
Az évfordulóra emlékezve a már 94 éves egykori elnök, Jimmy Carter üzenetet intézett a magyar néphez. A
baptista vallású Carter (aki szülővárosában még manapság is Biblia-órákat tart vasárnaponként a templomban) az üzenetet Szenczy Sándornak, a Baptista Szeretetszolgálat vezetőjének juttatta el. A levélben kifejezte
örömét, hogy csatlakozhat Szent István koronája visszatérésének évfordulós emlékezéseihez.
(http://www.origo.hu/itthon/20180106-korona-visszaadas-40-eve.html)
Ha szeretne minél többet megtudni legfőbb nemzeti szimbólumunkról, a Szent Koronáról, jöjjön el Benkó
Péter kántor úr előadására a Művelődési Házba!

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT,
ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A
MAGYAROK NAGYASSZONYA ÉNEKKAR
HANGVERSENYÉRE,
MELYET
2018. DECEMBER 1-JÉN, SZOMBATON,
18.00 ÓRAKOR TARTUNK AZ
ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY
MŰVELŐDÉSI HÁZ SZÍNHÁZTERMÉBEN.
(Alsónémedi, Dózsa György tér 2.)

A BELÉPÉS DÍJTALAN.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Állatok világnapja a Mókus csoportban!
„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért ezután az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel.”
/Dr. Szentgyörgyi Albert/
Az állatok világa nagyon közel áll a gyermekekhez, ezért óvodás korban nagy hangsúlyt fektetünk az állatok szeretetére, gondoskodására, védelmére. Ebben a nevelési évben helyi sajátosságokat figyelembe véve, a szarvasmarhát figyeltük meg természetes
élőhelyén. Kerékpárral, szülői kísérettel érkeztünk a helyi állattartó házához. Kedvesen fogadtak bennünket. A gondozó / Marika
néni/, nagyon sok ismerettel gazdagította a gyerekeket, érdekes, fontos dolgokat tudtunk meg a háziállatról. A gyerekek közelről
megismerkedtek a tehén külső jellemzőivel, megetethették őket.
Simogattunk kisborjúkat. Megnéztük azt a helyet, ahol fejik a teheneket. Azt is megtudtuk hová kerül a tej, mi a haszna a szarvasmarhának? Mielőtt eljöttünk Eszti néni forralt tejjel kedveskedett
a gyerekeknek. A következő nap szülői segítséggel elmentünk
egy Tejüzembe, ahol közelről megnézhettük mi készül a tejből. A
gyerekeknek, felnőtteknek óriási élmény volt látni a nagy tejszállító autót, a hatalmas gépeket, a nagy kád tejet. Láthattuk, hogy a
túró, tejföl hogyan kerül pohárba, zacskóba /meg is kóstolhattuk/.
A hét nagyon fontos üzenete volt, a felelős állattartás, a tej, mint az
egészséges táplálkozás, egészség megelőzésének fontos eleme.
Ma csoportban sokkal többen isznak tejet, mint előtte és a sok élmény, a tapasztalat pozitívan hat a gyerekek mindennapjaira.
Kovacsik Gyuláné – Óvodapedagógus

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!
2018. december 7-én (pénteken) a Bécsi Adventi vásárra kirándulunk.
2018. december 8-9-én adventi kirándulásra Zakopánéba hívom az érdeklődőket. Útközben
Donovalyban tartunk rövid sétát. Tovább utazva a Lengyel-Tátra fővárosába, Zakopánéba érkezünk,
ahol a nevezetességek megtekintése után este élvezhetjük az adventi hangulatot. Másnap siklóval
felmegyünk a Gubalówkára, ahonnan csodálatos kilátás tárul elénk a Magas-Tátrára. Ezután a híres
zakopánei piacon teszünk rövid sétát. Hazafelé megnézzük Besztercebánya óvárosát.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket! Telefon: +36 29/337-861; +36 20 426-4153
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
2018. november
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50 ÉVES A RÉVFÜLÖPI IFJÚSÁGI TÁBOR

Emlékszel a Révfülöpi nyárra? Az együtt töltött kedves napokra...

Nem mindennapi eseményre voltunk hivatalosak, Alsónémedit képviselve 2018 szeptember 21-22-án. Alsónémediről: Kotán Sándorné Juli néni, Ladányi Istvánné
Margitka, Surányi Mária, Józan Zsuzsa meghívottak vettek részt a Révfülöpi Emléktábor 50. évforduló alkalmából a Révfülöpi, Dabas és Környéke Üdülő Tábor,
díszbe öltözött.
A megálmodott tábor 1968-ban nyitotta meg kapuit
a táborozók előtt. A ma élő fiataloknak, talán viccesnek
tűnne, ha visszatekinthetnének a kezdetleges táborra. Sátor étterem, sátorban emeletes vaságyak, alumínium lavórok, vályúk a tisztálkodás céljára. Nem a luxus táboroztatás volt a cél, hanem az összetartozás, barátságok kialakulása, fegyelem, vidámság, az együtt lét. Ki az ki ne emlékezne a reggeli ébresztőkre, zászló felvonásra-levonásra,
reggeli tornára, az akadályversenyekre, őrségben állásra,
fogkrém kenésekre? Eső esetén, a földön maradt holmik
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összeszedésére a kerítés tövében, hisz vitt mindent a víz. S
mindez ma már a múlté! Szép, téglából készült házak várják nyaranta kis lakóikat. A házakban fürdőszoba, tágas
közös szoba, galéria, a délutáni traccs partihoz terasz. A
szép sportpálya hívogatja a sportolni vágyókat. A tábortűz helye, a házak között lett kialakítva.
Szeptember 21-én nem az ifjú táborlakók érkeztek
meg az ünnepi helyszínre, hanem a régi tábor vezetők,
alapító tagok és volt táborozók. Kedves, meleg fogadtatásban volt részünk. Az asztalon finom zsíros kenyér, lilahagymával, szendvicsek, tea, üdítők várták bennünket.
A tábor régi szokásához híven, zászló felvonással indult
az ünnepi esemény. Ha tábortűz nem is volt, de vidáman
éneklők hangjától volt hangos, az öreg fenyők közti rész,
szállt a dallam, nem győztük felidézni a régi úttörő dalokat. Rögtönzött kiállítás készült az elmúlt 50 év tárgyaiból, képeiből, jelvényeiből, levelekből. A vacsorát két szakácsunk biztosította nem kis sikerrel. Busszal lementünk
a Balaton partra a mólóhoz. Meleg, csillagfényes, gyönyörű est volt. A Hold nekünk világított, a Balaton vize, sima
volt, az ezüst híd lágyan ringott a vízen. Az est következő
eseménye, a tábor megálmodóira való emlékezés, élmények felidézése volt. Zenés táncos mulatság színesítette az
együtt lét perceit. Hangulatos takarodó, zenei alá festéssel
kísérte álomországba az ott lévőket.
Reggeli ébresztő, trombitaszóra, reggeli tornával frissítette az ébredőket. A hozott anyagból étkező társaság,
vidám hangulattal indította a napot. A délelőtti órákban,
temetőben Torma Ferenc volt táborgondnok sírját megkoszorúztuk, majd megemlékezés volt a tábor 50 évéről.
Kondor Géza Révfülöp polgármestere köszöntötte születésnapján a tábort, s említette, hogy nagynevű városok
tábora nem élte túl a rendszerváltást.
A Dabas és Környéke tábor az utca gyöngyszeme lett.
Majd Baji József méltatása, s emléktáblájának megkoszorúzása következett. Ünnepi esemény volt, Sándor Lászlóról
és Latyák Istvánról, két vendégház elnevezése, volt alapító
tagokról. A két napos ünnepi sorozat végén, a tábori szo-
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káshoz méltóan, zászló levonásra került sor. Az finom ebéd
elfogyasztása után tábor bontás, indulás haza. Nyárban érkeztünk, őszi szél fútta zord időben szálltunk buszra. Haza
felé, még Balatonfüreden sétáltunk egyet, majd újabb, friss
emlékkel tarsolyunkban térünk meg otthonainkba.

Köszönjük a szervezőknek, hogy 50 év elteltével van
még tábor, van gondos gazdája a tábornak.

Révfülöpön jártunk

melynek címe a : „Lóg a tóga az ókorban” volt. S nem maradt
ki a programok közül a kertmozi sem.Vonattal Zánkafürdőn
jártunk, ahol csak egy kevés időt tölthettünk, mert sajnos kirándulókat csak hétvégén fogadnak. A révfülöpi strand vendégei
voltunk az utolsó tábori napunkig. A gyerekek élvezték a vizet,
a vízben való önfeledt játszadozást.
Reméljük, hogy a gyerekek élvezték az együtt töltött időt, a
változatos programokat. Jövőre is várjuk Őket! Köszönjük a szülők bizalmát, az Alsónémedi Önkormányzat és az iskola alapítványának támogatását.
A táborozók nevében: Nagyné Ölvedi Rita

A tanév zárását követően június 28-ától július 5-éig 51 általános iskolás gyermekkel és 4 kísérő pedagógussal Révfülöpön
táboroztunk. Itt ismét köszönthettük az ócsai gyerekeket és tanítóikat, akikkel évek óta együtt töltjük el ezt az 1 hetet.
A kedvezőtlen időjárás miatt az első napokat a tábor területén töltöttük, s felavattuk az önkormányzatok támogatásával
vásárolt okostévét, erősítő berendezést.
Szerveztünk helyi versenyeket: volt csocsó, pingpong, malom, sudoku, sakk, uno. Ezekre a gyerekek szívesen jelentkeztek. A legtöbb gyereket megmozgató verseny a foci volt, ahol
külön lányok, fiúk küzdöttek meg egymással, sőt volt egy vegyes csapatunk is a kisebb korosztályból. Az akadályversenyt a
közeli erdőben tartottuk, ahol ügyességi és szellemi feladatokkal találkozhattak a táborozók.
A gólyákkal-akik először táboroztak Révfülöpön- a Fülöp-hegyi kilátóhoz túráztunk, mely kihívást jelentett mindannyiunk
számára, mert, mint utólag kiderült, nem a legrövidebb úton
mentünk, ráadásul el is tévedtünk.
Hétfőtől viszont beköszöntött a nyár. Áthajóztunk Balatonboglárra, ahol boboztunk, a Gömbkilátóból letekintettünk a
nyugodtan hullámzó, vitorlásokkal teli Balatonra, majd a gyerekek nagy örömére végre fürdőruhát ölthettünk. Többen a parton sütkéreztek, a bátrabbakkal viszont jót játszottunk a vízben.
Idén is megtekinthettük a Szegedi Miniszínház előadását,

2018. november

Józan Zsuzsa

A fotókat: Surányi Mária készítette
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ALSÓNÉMEDI BÁLOK

Szüreti Felvonulás és Bál – 2018 -

Napfény Mazsorettcsoport

CSOPORTKÉPEK

Cseppek
Gyermektánccsoport

Kiscsőszök

Nagycsőszök

Boróka
Néptáncegyüttes

Palotást táncoló
fiatalok

„S LÉGYEN TESTVÉRE MAGYAR A MAGYARNAK”
Az I. Némedi Székely Bált október 20-án tartottuk az
általános iskola Aulájában. Abban bíztunk, hogy e vidám
mulatsággal is erősíteni tudjuk a székely-magyar testvériséget, közös nemzeti összetartozásunkat. Nagy örömünkre némedi családok, baráti társaságok nagy számban vettek részt a bálban. Megtiszteltetésként éltük meg, hogy a
környező településekről is megmozdult a székelység, sok
vendég érkezett Dunaharasztiról, Vecsésről, Kerepesről,
Halásztelekről, Pécelről, Taksonyról, Szigethalomról,
Budapestről és máshonnan. Külön örvendeztünk a tá16

voli Nagyajtáról érkezett testvéreinknek, akik 800 km-t
tettek meg, hogy ezt a szép estét együtt tölthessük. Először Pánczél Károly országgyűlési képviselő, tiszteletbeli
székely, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd Bihari Edömér,
Nagyajta polgármestere nyitotta meg a bált. A jó hangulatról a székelyudvarhelyii Siculus zenekar gondoskodott.
Vendégünk volt László Attila és a kerepesi Székely Hagyományőrző Kör Tánccsoportja. Éjfélkor elénekeltük a
magyar és a székely Himnuszt, Vincze József polgármes2018. november
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ter úr ekkor köszöntötte a bálozókat, és kifejezte abbéli
reményét, hogy jövőre a II. Némedi Székely Bálon ismét
találkozunk. A mulatozás nagyon jó hangulatban egészen
hajnalig tartott. Köszönjük a Halászy Károly Művelődési
Ház dolgozóinak, különösen a fő szervező Mihály Hajnalnak a sok fáradozást. Jövőre, reméljük, még többen

leszünk. Nyáron Pánczél Károly képviselő úrral bölcsőt
vittünk Székelyföldre, őszre pedig az óvodásokra gondoltunk, és a bál bevételét a nagyajtai óvoda eszközeinek
gyarapítására ajánlottuk fel.
Köszönjük minden résztvevőnek!
Jobbágy Ilona

Pánczél Károly országgyűlési képviselő, tiszteletbeli székely,
a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke köszönti
az I. Némedi Székely Bál résztvevőit.

Bihari Edömér, testvérfalunk, a székelyföldi
Nagyajta polgármestere megnyitja a bált.

A jó hangulatról gondoskodó Siculus Zenekar reggelig
húzta a talpalávalót.

A bált Kerepesi Székely Hagyományőrző Kör Tánccsoportja
fergeteges táncbemutatója nyitotta meg

László Attila előadóművész fergeteges koncertet adott,
közvetlen egyéniségével hamar a szívünkbe lopta magát.

A közel 300 bálozó nagyon jól érezte magát.
Jövőre találkozunk!

2018. november
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KULTURÁLIS PROGRAMOK
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SPORT

Bozsik Torna az Alsónémedi Sportpályán

„ASE U11
2018.10.07.”
Alsónémedi SE U11
csapat – legjobb
játékos: Barizs Ákos

„ASE U1 2018.10.07.”
Alsónémedi SE U13
csapat – legjobb
játékos:
Kovacsik Dávid
Az egy évvel ezelőtti Hírmondó számban örömmel
számoltunk be arról, hogy mintegy öt év után újra
Bozsik torna megrendezésére került sor az ASE pályán. Talán a sikeres rendezésnek, illetve a természetes környezetnek (Dunaharasztin a tornákat műfüvön rendezik) köszönhetően a következő torna Alsónémedibe hozatalára nem kellett éveket várni.
2018.április 7 után október 7-én is az Alsónémedi
Sportpályán került megrendezésre a Dunaharaszti
alközpont U11-es (2008-2009.évben születtek) és
U13-as (2006-2007.évben születtek) tornája. Az Alsónémedi SE (Budai László utánpótlás edző irányítá2018. november

sával) mellett Dunavarsány, Szigethalom és Taksony
korosztályos csapatai vettek részt a tornán.
A mérkőzések lebonyolítása keresztben fél pályára, körmérkőzéses formában, 20 perces játékidőkkel zajlott le. A legfőbb szabály pedig az eredményt
nem számolják, továbbra is fennáll, csak a program
végén az edzők ajánlása alapján minden csapat legjobb játékosára történik voksolás. Az egy órás teljes
játékidő minden játékos részére kielégítő ösztönzést
adhat a játék, versenyszellem kialakulásához.
ASE Vezetősége
19
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HIRDETÉSEK

EGÉSZSÉGKLUB

Negyedik alkalom:
2018. november 22. csütörtök, 18 óra
Helyszín: Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Színházterme
2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
Téma: A csontritkulás
Előadás és kötetlen beszélgetés:
Dr. Miskolczi Borbála reumatológus – fizikoterápiás szakorvossal

A belépés díjtalan.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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hirdetések
JÓ HUZATÚ, KÁTRÁNYMENTES, JÓL MŰKÖDŐ
KÉMÉNYEK!
Felmérés – Kéménybélelés
minimális falbontással
Szerelt kémények bármilyen
tüzelőberendezéshez 1 nap alatt!
Kéményseprő engedélyezés!
ALSÓNÉMEDIEKNEK KEDVEZMÉNY!
06-70-611-8801
Sokorai Péter
www.kemeny.hu

ASZTALOS

Mindenféle asztalos munkát vállalok!
Ajtó, ablak, bútor gyártás, javítás.
Ingyenes felméréssel, hévégén is
Regdon Csaba: 06-20-9579-533; 06-1-284-9213

Fülakupunktúra
Fül
Akupunktúra
Akár tűszúrás
tűszúrás nélkül
nélkül is
is segíthet
segíthet 137
137 féle
féle tünet,
tünet,
Akár
betegség
esetében,
mint
például:
betegség esetében, mint például:
Emésztőrendszer betegségei:
betegségei: gyomorgörcs,
gyomorgörcs, puffadás,
puffadás,
Emésztőrendszer
hányinger, hányás,
hányás, hasmenés
hasmenés
hányinger,
Légzőszervi
betegségek:
asztma,
légcsőhurut,
tüdőtágulás
Légzőszervi betegségek: asztma, légcsőhurut, tüdőtágulás
Urológiai
betegségek:
hólyaghurut,
inkontinencia,
Urológiai betegségek: hólyaghurut, inkontinencia,
impotencia, korai
korai magömlés
magömlés
impotencia,
Mozgásszervi panaszok:
panaszok: merev
merev nyak,
nyak, vállfájdalom,
vállfájdalom,
Mozgásszervi
gerincfájdalom,
ízületi
fájdalom
gerincfájdalom, ízületi fájdalom
Neurológiai betegségek:
betegségek: fejfájás,
fejfájás, isiász,
isiász, alvászavar
alvászavar
Neurológiai
Nőgyógyászati
betegségek:
menstruációs
zavarok,
PMS
Nőgyógyászati betegségek: menstruációs zavarok, PMS
Fül-orr-gége betegségei:
betegségei: gégegyulladás,
gégegyulladás, torokgyulladás,
torokgyulladás,
Fül-orr-gége
fülzúgás
fülzúgás
Egyéb betegségek:
betegségek: allergia,
allergia, klimax,
klimax, köszvény,
köszvény, elhízás
elhízás
Egyéb

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli szakszerű gép tisztítás.
Fábián István Tel.: 06-20-317-0843
KIÁRUSÍTÁS!

30%

Még tart a
os táskavásár!
Megérkeztek a 2019-es asztali,
fali, zsebnaptárak,
határidőnaplók nagy választékban!
Papír-Írószerbolt Alsónémedi, Fő út 87.
Tel/fax: 06 29 338 412
Nyitva: H-P 8-17:30 Szo: 9-13

2018. november

23

