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

A következő szám várható megjelenésének időpontja:  
2012. február 15., Lapzárta: 2012. január 30. 

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

?????

Alsónémedi
Hírmondó 

Háziorvosi rendelés:
2011. december 22-23. Dr. Szlivka Gabriella szabadságon lesz, Dr. Tholt 
Mária helyettesíti saját rendelőjében.
2011. dec. 27. kedd  – minden orvos a szokásos rendelési idejében rendel.
2011. dec. 28. szerda 8-16 óráig Dr. Tholt Mária
2011. dec. 29. csütörtök 8-16 óráig Dr. Papp Zsolt
2011. dec. 30. péntek 8-16 óráig Dr. Szlivka Gabriella
A fenti időszakokon kívül az Ócsa-Alsónémedi orvosi ügyeletet kell felke-
resni: Ócsa, Szabadság tér 4. sz. (a Posta illetve a katolikus templom közötti 
úton közelíthető meg).
Telefon: 104 (mobiltelefonról ez a szám javasolt), 06-1-301-6969 (vonalas tele-
fonról ezt a számot érdemes hívni). A telefonokon az Országos Mentőszolgálat 
központi ügyeletese jelentkezik, aki a bejelentő kikérdezése után dönt a hely-
színre vezényelendő egységről (roham-, eset-kocsi, orvosi ügyeletes egység). 

Fogorvosi rendelés:
2011. dec. 24., 25., 26. – Budapest VIII. ker. Szentkirályi utca 47.sz. – éjjel-
nappal ügyelet.    –   2011. dec. 27.-30. rendelés 9-12-óráig
2011. dec.31. - 2012. jan. 02. Budapest VIII. ker. Szentkirályi utca 47.sz. – 
éjjel-nappal ügyelet.
2012. jan. 03-tól a megszokott rendelési időben lesz a rendelés.

ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKAREND VÁLTOZÁS

2011. december 27-től 2012. január 01-ig igazgatási szünet lesz – az elmúlt évek gyakorlatának 
megfelelően – a Polgármesteri hivatalban. ez azt jelenti, hogy 2011. december 27-30 között csak 
anyakönyvi ügyeletet tartanak munkatársaink 8-12 óráig. ebben az időszakban kérjük Önöket, hogy 
valóban csak halasztást nem tűrő (haláleset) anyakönyvvezetői közreműködést igénylő esetekben 
keressék anyakönyvvezetőinket! 
anyakönyvvezetőink ügyeleti beosztása és elérhetősége a Polgármesteri hivatal ablakában kifüggesz-
tett és honlapunk címoldalán elhelyezett tájékoztatón lesz olvasható.

December 23-ig illetve január 02-től az ügyfélfogadás a korábbiaknak megfelelően alakul (hétfő   
8,00-tól 12-ig és 13-tól 1730-ig, szerda 8,00-tól 12-ig és 13-tól 16-ig, péntek 8,00-tól 12,00-ig).

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Önkormányzatunk honlapján erről, illetve számos hasznos 
és újszerű információról folyamatosan értesülhetnek! Keressék a www.alsonemedi.hu honlapot!

ORVOSI RENDELÉSEK AZ ÜNNEPEK KÖRÜL
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Kedves Alsónémediek!

Úgy érzem, ady endre csodálatos sorai mindnyájunk szívé-
ben  felkeltik a vágyat a karácsony békéje, nyugalma, szent-
sége iránt. azt szeretnénk, ha a vers sorai igazságként han-
goznának el. hisz, mi másra áhítozik ma minden ember, és 
minden család: boldogságra, szeretetre. mert, ha ez megvan, 
minden megvan.
ha szeretetben tudunk élni a családunk tagjaival, a szom-
szédjainkkal, a környezetünkben élő emberekkel, akkor a 
legnagyobb nehézségeket is le tudjuk küzdeni. manapság 
pedig igencsak bővelkedünk a nehézségekben, s ahogy 
fogynak anyagi erőforrásaink, ahogy szűkülnek lehetősége-
ink, annál nagyobb szükség van a szeretet és az összefogás 
bátorító erejére.
hogy ne vesszük el a reményt: lesz majd jobb. 
hogy ne keseredjünk el: mert áll mellettünk hűséges család, 
megbízható emberek, akikre számíthatunk.
hogy érezzük: a külvilág fenyegető rémeivel szemben fa-
lunk, lakóközösségünk a nyugalom, a biztonság szigete.
ritkán fordult elő az utóbbi évtizedekben, hogy homályo-
sabban láttuk volna a jövendőt, mint most. Félelmekkel teli 
szürke köd és ingovány, amiben járunk.
ahhoz, hogy bátran nekivághassunk a 2012. esztendőnek, 

igen szorosan kell fognunk egymás kezét, igen megértőnek 
és áldozatkésznek kell lennünk egymás iránt.
Vigyáznunk kell minden lépésünkre, minden forintunkra.

Kedves Alsónémediek!
alsónémedi nagyközség Önkormányzata eltökélt abban, 
hogy bármilyen nehézségek is várnak ránk, betartja a szavát, 
és minden körülmények között küzd a falu gyarapodása, fej-
lődése érdekében.
nehéz döntéseinkben erőt ad, hogy érezzük a lakosság be-
lénk vetett bizalmát, s átéljük a felelősséget, amivel telepü-
lésünknek tartozunk.
Kívánom, hogy ez a reménység éltessen minden alsóné-
medi, minden magyar honpolgárt.
Én magam is ezzel  a reménységgel szívemben kívánok 
2011 Karácsonyán áldott, békés ünnepeket, eredményes 
új esztendőt. 

Az Alsónémedi Önkormányzat és Képviselő-testület nevében

Vincze József 
polgármester

 „Harang csendül,     Minden ember
Ének zendül,      Szeretettel 
Messze zsong a hálaének,    Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban    Az én kedves kis falumba 
Karácsonykor      A Messiás 
Magába száll minden lélek.    Boldogságot szokott hozni.”
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Évről évre biztosan, kiszámíthatóan elérkezik dec-
ember 25. Szent- karácsony Ünnepe.  ekkor ün-
nepeljük azt a megmagyarázhatatlan isteni titkot, 
hogy „elérkezett az idők teljessége”és „Isten elküldte 
Fiát, Aki Asszonytól született.”
ezt a csodálatos eseményt a különböző korok 
különböző módon élték át és készültek rá. a leg-
szebb készülethez az alaphangot a próféták adják 
meg, akik őszinte szívből fohászkodnak istenhez, 
hogy könyörüljön a bűnben elmerült világon, 
küldje az Üdvözítőt, akinek országa egészen át-
formálja a világot.  nem az Ő hibájuk, hogy alig 
volt, aki hozzájuk hasonlóan gondolkodott. – az 
biztos, hogy nekünk, embereknek a mai napig is 
nem kell azon gondolkodni, hogyan fogalmazzuk 
meg a jó iránti kéréseinket. az Ő fohászuk ma is, 
de minden korban időszerű: „harmatozzatok, égi 
Magasok!”, de keresztelő Szent János felhívása is: 
„Készítsétek az Úr útját!” – hacsak nem akarjuk, hogy miközben 
mi elfoglaljuk magunkat nap, mint nap bármi mással, ami sze-
rintünk elengedhetetlen, addig isten végezze el a mi részünket 
is a lelkiekben, de sajnos sokszor, mintha az események azt iga-
zolnák, az sem baj, ha isten nélkül is jó.
mind a próféták gondolatai, mind az azóta eltelt idők eseményei 
egyértelműen azt sugallják, hogy a lelki készület, felkészülés a 
fontos. mióta csak emlékszem, gyermekek és felnőttek egyaránt 
készültünk a karácsonyra. Gyermekkorom karácsonyainak lé-
nyegét jó Szüleim vésték lelkembe, ahol az isteni adományra 
való emlékezés a középpont: Jézus krisztus születése. ezt a képet 
nem halványította el még a két világháború közötti bizonytalan-
ság sem, sőt a ii. világháború testet-lelket gyötrő sok problémája 
sem. Bizonyára azért, mert lelki Ünnep volt és, az emberek érez-
ték, a mi családunk is, hogy isten tud a lelkek hangszerén szépen 
játszani a viszontagságok közepette is – annál is inkább, mivel az 
Ő szándéka nem a pusztulás, nem a pusztítás. a történelem sok 
addig elképzelhetetlen dolgot kitermelt, s egészen addig, amíg 
a karácsony megmaradt az emberekben lelki Ünnepként, lelki 
élményként, így is maradt – annak ellenére, hogy volt idő, ami-
kor a karácsonynak még a nevét is igyekeztek megváltoztatni és 
fenyő-ünneppé tenni – a sok más lelki és szellemi ráhatáson át 
ellehetetleníteni.  ilyen körülmények között is szívből tudták és 
tudtuk énekelni Dicsőség a magasságban Istennek és a földön 
békesség a jóakaratú embereknek!
emlékeimben úgy él a karácsony - akár igazi vallási tartalma sze-
rint, akár esetleg ellehetetlenítési szándékok közepette is, készül-
tek rá. a kis falukban is különböző módokon, de volt hangulata 
ennek a készületnek. meglehet, sokszor csak merő külsőség volt 
ez, de volt. ennek jeleit láthattuk a kirakatokban, az ajándékok ké-
szítésében – vallási vonatkozásban lelkigyakorlatok végzésében, 
az iskolában a karácsonyi szünet formájában …
annak már magunk is tanúi lehettünk, hogyan jutott el az ün-
neplés a kiüresedésig, amikor már csak lámpafüzérek és adós-
ságot teremtő vásárlások folyamataivá vált. keserűen kellett 
megállapítani a nagy valóságot, hogy a karácsonyi kis Jézusnak 

korunkban már rideg barlang sem, faragatlan jászol sem jutott, 
mindent elborított a profán emlékezés.  ennek a sorozatnak a 
részeként már a fenyő-ünnepet is egyre inkább a műfenyő-ün-
nepének mondhatnánk. az idei karácsonyra készülőben mint-
ha annak lennénk tanúi, hogy minden eddiginél sivárabb, szo-
katlanabb karácsonyra számíthatunk. Félreértés ne essék, nem 
villogó füzérekre gondolok, nem is a megfékezhetetlen bevá-
sárlási rohamokra, azt azonban látni kell, hogy mintha ebbe is 
belefáradt volna a ma embere. mintha megismétlődnék az Úr 
Jézus mondása Szent máté evangéliumából: „a vízözön előtti 
napokban ettek-ittak, nősültek és férjhez mentek mindaddig a 
napig, amíg Noé be nem ment a bárkába és nem kaptak észbe...  
( Mt. 24,38-39 )  

talán itt érkezünk el arra a pontra, amikor sok minden a he-
lyére kerül, amikor a karácsony is visszanyeri eredeti jelentését, 
jelentőségét , ha lelki ünneppé lesz ismét.  amikor rácsodálko-
zunk isten végtelen szeretetére, amikor meglátjuk annak jelen-
tőségét, hogy mi is úgy ünnepeljünk, ahogyan ehhez az Ünnep-
hez illik.  – annakidején a császári rendelet értelmében igazán 
nyüzsgővé lett a hajdanvolt királyi város, Betlehem, az akkor 
már igazán kicsivé lett település. a nagy zajban és nyüzsgésben 
ugyan ki gondolt volna istenre, istenajándékozó szeretetére. 
mégis megtörtént a csoda, de ezt csak a puszta csendjében vir-
rasztó, szegény, névtelen pásztorok sejthették meg, Ők hallot-
ták az angyalok énekét, ami nem volt más, mint az isten üzenete 
a világ számára; és Ők tudtak ennek örülni. korunkra visszatér-
ve, biztos, hogy a jó istennek a szándéka, hogy a ma embere 
megfáradva, lelkileg összetörve ne a talmi csillogásban, a zajos 
ünneplésben keresse a karácsony lényegét, mert nem ott van.  
a lényeg a lelkekben a lelki felfrissülésben, újjászületésben van! 

hosszú, nehéz küzdelemnek kell kezdődnie, hogy a kará-
csony visszanyerje igazi jelentőségét. minél hamarabb elkezd-
jük ezt a folyamatot, és minél hűségesebben kitartunk mellette, 
annál hamarabb és annál teljesebben lesz igazi karácsonyunk. 
ebben az értelemben kíván minden kedves olvasónak Kegye-
lemteljes Karácsonyi Ünnepeket 
   Pekker Imre  róm. kat. plébános 

Szent Karácsony Ünnepére – 2011.
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Vincze József polgármester 2011. november 04-én köszöntötte településünk megbecsült lakóját 95. születésnapja alkalmával. a kö-
szöntő mellett családja körében adta át orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot is. e helyről is erőt, egészséget kívánunk 
településünk nevében takács Gábor bácsinak, településünk egyik köztiszteletben álló, legidősebb lakójának! 

Gábor bácsi gyermekei – kérésünkre – leírták életének főbb eseményeit:
1916. november 5-én született, öt gyermek közül negyedikként. az elemi iskola 6 osztályát alsónémedin végezte, majd szülei gazda-
ságában dolgozott. 
Sokat mesélt nekünk nehéz, de szép ifjúságáról: a legényegyletről, a háborúban eltöltött évekről, dalárdai szerepléseiről. 1945 novem-
berében házasodott, elvette Édesanyánkat, majd sorban megszülettünk mi gyerekek négyen. 
ezután már saját gazdaságát vezette feleségével, majd, ahogy nőttünk mi gyerekek, velünk együtt. az ötvenes évek komoly meg-
próbáltatásai után a hatvanas évektől kicsit könnyebb lett a sorsa. Végig tevékenyen részt vállalt a falu közösségi életében, mint egy-
háztanácstag, tSz vezetőségi tag és mint tanácstag a községházán. Végül nyugdíjas éveiben a nyugdíjas klub elnökeként fejezte be 
közösségért végzett munkáját.
Bennünket, gyermekeit – Édesanyánkkal együtt – tisztességgel, becsülettel nevelt, ránk hagyva életszeretetét, jókedvét, optimizmu-
sát, a Jó istenbe és a munkába vetett hitét.
90. születésnapját együtt ünnepelte az akkor még teljes nagycsalád 2006-ban. azóta sajnos elvesztette Feleségét – Édesanyánkat – 
2009 februárjában 63 évi házasság után, így most csendesen ünnepeltünk. kívánunk neki további nyugodt, szép életet békességben 
és jó egészségben! köszönjük a megtisztelő, szép köszöntést a falu közösségétől, amit Polgármester úr közvetített.  

Gyermekei

Takács Gábor bácsi 95 éves lett
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az Önkormányzat kezdeményezésére településünkön megkezdődött az un. házhoz menő, „sárga zsákos” szelektív hulladékgyűjtés, 
amely azzal a céllal került bevezetésre, hogy a lakosság számára kényelmesebb és elérhetőbbé megoldást nyújtson a szelektív hulla-
dékgyűjtésre. Cél volt az is, hogy idővel kiváltásra kerüljenek a hulladékgyűjtő szigetek. a vegyes kommunális hulladék mennyisége 
így remélhetőleg csökken, amelynek következtében a hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyisége és költsége is csökkenni fog.

az első zsákos hulladékgyűjtésre 2011. október 28-án, a másodikra november 11-én került sor, amelynek tapasztalatai azt mutatták, 
hogy a lakosság örömmel vette ezt a lehetőséget és az előírásoknak megfelelő módon gyűjtötte össze a hulladékot.

az Önkormányzat a pozitív tapasztalatok alapján 2012. december 31-ig szerződést kötött a Pannónia-z kft.-vel a zsákos szelektív 
hulladékgyűjtésre, amely az alábbi időpontokban kerül elszállításra:

A zsákokba csak anyagában hasznosítható anyagokat lehet rakni!

Ha a zsákban láthatóan nem odaillő hulladék van, vagy olyan zsákban került összegyűjtésre, amelyik nem átlátszó és így nem megállapít-
ható, az összegyűjtött hulladékok fajtája, a zsákot nem szállítják el!
Csupán kis figyelmesség a házhoz jövő zsákos szelektív hulladékgyűjtés adta lehetőségek és kényelem kihasználása, amely által csökken a lerakóba 
kerülő hulladék mennyisége.

Köszönjük, hogy a háztartásában keletkező hulladékot szelektíven gyűjti,
és ezzel hozzájárul környezetünk védelméhez, településünk fejlődéséhez!

 

Alsónémediek figyelem!

Befejeződött a volt tejüzem bontása, az így keletkezett építési törmeléket a Polgármesteri hivatal ledaráltatta a kivitelezővel. ez a törmelék alkal-
mas külterületi javítására, útalap készítésére. a helyi gazdák ingyenesen igényelhetnek ebből az anyagból, csak a felrakodást és az elszállítást kell 
megoldaniuk. 
Szervezzék meg egy-egy útnak a felújítását, mert ebben az esetben az Önkormányzat biztosítja a grédert a kihordott inert anyag elterítéséhez.
elsősorban külterületi gyűjtőutak felújításához lehet felhasználni a bontásból kinyert törmeléket.

További felvilágosítást. illetve az elszállítás időpontját a Polgármesteri hivatal műszaki osztályán Serflek Zoltán műszaki előadóval (személye-
sen a Polgármesteri hivatalban vagy a 337-101/22-es mellékszámon) egyeztethetik

Polgármesteri Hivatal

2011. év
2011. november 25.
2011. december 09.
2011. december 23.

2012. év
2012. január 06.
2012. január 20.

2012. február 03.
2012. február 17.

2012. március 02.
2012. március 16.
2012. március 30.

2012. április 13.
2012. április 27.

2012. május 11.
2012. május 25.

2012. június 08.
2012. június 22.

2012. július 06.
2012. július 20.

2012. augusztus 03.
2012. augusztus 17.
2012. augusztus 31.

2012. szeptember 14.
2012. szeptember 28.

2012. október 12.
2012. október 26.

2012. november 09.
2012. november 23.

2012. december 07.
2012. december 21.

„Sárga zsákos” szelektív hulladékgyűjtés

Ami vegyesen a szákba kerülhet
•  PET palack kiürítve, taposva
•   TETRAPACK tejes dobozok, gyümölcslés dogozok kiürítve, taposva
•  Újságpapír, szórólapok, könyvek
•  kartonapípír
•  Flakonok (mosószeres, samponos, de hípós nem)
•   Alumínium csomagolási hulladékok (sörös doboz, energiaitalos doboz, 

konzervdoboz) öblítve
•  Fóliák, bevásárló szatyrok, zsugor fóliák

TILOS!!! a zsákokba rakni

•  Étel hulladék
•  Üveg
•  Folyadék
•  Kerti hulladék
•  Sitt
•   Veszélyes anyagot tartalmazó flakon: hígító, festék, gyógyszer, motorolaj, 

vegyszer

FIGYELEM HATÁRIDŐK!!!
Az iparűzési adóelőleg kiegészítésének határideje 2011. december 20. Az állandó jelleggel végzett tevékenység esetén kötelező ezt megtenni! (A 2010-es 
nyomtatvány használható, csak az évszámot kell átjavítani.)
Minden hónap 15. napja a beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
2012. január 31. a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alóli mentességhez szükséges, két tanúval igazolt nyilatkozat benyújtásának határideje, mely 
kizárólag a DAKÖV Kft. felé nyújtható be.
A felsőoktatási intézményben tanulók 2011/2012-es tanév második tanulmányi félévére vonatkozóan az önkormányzati támogatás iránti kérelmek be-
nyújtási határideje 2012. február 28.

Polgármesteri Hivatal
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kÖzoktatáSi intÉzmÉnyek

1./ a képviselő-testület megtárgyalta a szennyvízberuházással kapcso-
latban szükségessé váló szerződéskötésekről szóló polgármesteri tájé-
koztatót, mely alapján  felhatalmazta a polgármestert:
–  a benyújtott árajánlatok alapján -  4.000.000 Ft + áfa összegben meg-

bízási szerződés megkötésére  a  Lucsik és társa tanácsadói és oktatói 
kft.-vel (1062 Budapest, Bajza út 54.). a beruházás közbeszerzési fel-
adatainak ellátására.

–  a beruházás kapcsán szükségessé váló közbeszerzési eljárások meg-
indítására (projektmenedzsmen, FiDiC mérnök, eszközbeszerzés, ki-
vitelezési munkálatok FiDiC sárga könyv szerint),

–  továbbá arra,  hogy  a jogi képviselet ellátására, a Pr és marketing 
tevékenység ellátására és a könyvvizsgálati feladatok ellátására mini-
mum 3 db árajánlat beszerzését követően, a legkedvezőbb ajánlatot 
adóval megkösse a szerződést. 

2./ az aBÉVa kft. ügyvezetőjének előterjesztésében megtárgyalta a 
felszámolás alá került Gropius zrt. és az aBÉVa kft. közti megállapo-
dásból eredő hitelező igény benyújtásának lehetőségét.
A képviselő-testület javasolta a hitelezői igény benyújtását bruttó 
22.152.625,- Ft-os    összegben a felszámoló felé, tudomásul véve az 
ezzel járó 200.000 Ft-os befizetési kötelezettséget.
3./ a képviselő-testület „alsónémedi, Széchenyi istván általános Isko-
lában 4 sávos futópálya, távolugró, súlylökő, többfunkciós sportpá-
lya kialakítása” tárgyú önkormányzati beruházás kapcsán az önerőt 
megállapító 111/2011.(iii.31.)  számú határozatát módosította  akként, 
hogy a beruházás  26.795.809 Ft + Áfa összegű megvalósulási költ-
ségét és a 18 millió forintos pályázati támogatást alapul véve a fenn-
maradó összeget önerőként a 2012-es költségvetésében biztosítja.
(Jelenlegi áFa mértékkel számolva ez az összeg : 15.494.761 Ft)
4./ Eredményt hirdetett a képviselő-testület az „alsónémedi, Széche-
nyi istván általános Iskolában 4 sávos futópálya, távolugró, súlylökő, 
többfunkciós sportpálya kialakítása” tárgyú közvetlen ajánlattételi 
felhívással indult egyszerű közbeszerzési eljárásban.
a nyertes ajánlattevő, így a beruházás kivitelezője:
Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft., 2117 isaszeg, aulich u. 3.
kivitelezési költség: 26 795 809 Ft +ÁFA
5./ a képviselő-testület a polgármester újratárgyalási indítványa alap-
ján - név szerinti szavazással – döntött abban a kérdésben, hogy fenn-
tartja-e hatályában a Suzuki telephely megvásárlásával kapcsolat-
ban elkészült jogi szakvélemény alapján – a 2011. október 25-i zárt 
ülésen -  hozott, feljelentés megtételére vonatkozó 260/2011. (X.25.) 
sz. önkormányzati határozatot.
A Pest Megyei Főügyészség 2011. november 2- án kelt,  Nf. 3010/2011./4. szá-
mú levelében az alábbiakról adott tájékoztatást:
A főügyészségre  2011. május 4-én érkezett feljelentés alapján  az ügyészség 
nyomozást rendelt el különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen keze-
lés bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt.A főügyészség az eljá-
rás lefolytatásával a  Pest Megyei Rendőr-Főkapitányságot bízta meg. 
Az eljárás tárgyát a 
–  „Suzuki Ullman” telephely adásvétele,
– az alsónémedi sitt-telep ajándékozásának körülményei, és
– az önkormányzat közérdekű adatokkal kapcsolatos tájékoztatási kötele-
zettségeinek megszegése képezte.

A Pest Megyei Főügyészség a feljelentést a 2011. június 9. napján kelt 
Nf.3010/2011/2. számú határozatával bűncselekmény hiányában elutasí-
totta.
A határozat ellen bejelentett panaszt a Legfőbb Ügyészség a 2011. június 
30. napján kelt Nf.4166/2011/1-I. számú határozatával elutasította.
A képviselő-testület 267/2011.(XI.11.) számú határozatában - a Pest 
Megyei Főügyészség bűncselekmény hiányát megállapító hatá-
rozata és a Legfőbb Ügyészségnek az e határozat ellen benyújtott 
panaszt elutasító határozata alapján – a polgármester újratárgyalási 
indítványára úgy döntött, hogy a Suzuki telephely megvásárlásával 
kapcsolatban hozott 260/2011.(X.25.) határozatát nem tartja ha-
tályban, azt hatályon kívül helyezi. 

2011. november 29-i soros ülés
1.  az ülés elején a polgármester a képviselő-testület előtt és nevében 

megköszönte Geiger Jánosné nyugdíjba vonuló művelődési ház 
vezető munkáját.

2.  Kotán Sándorné nyugdíjas pedagógus aranydiplomájához anyagi 
elismerést állapított  meg a képviselő-testület.

3.  a testület – egyházi megkeresés alapján - kifejezte támogatási és 
együttműködési szándékát a református és katolikus egyházköz-
séggel  családi napközi kialakítására és fenntartására. a napközi 
létrehozására térítésmentesen biztosítja az un. régi iskola épületét 
(alsónémedi, kossuth L. utca 60/a. sz.) és a napközi működésének 
időtartamára - az alsónémedi ellátottak arányában - biztosítja az 
üzemeltetési költségeket (villany, víz, fűtés).

4.  elfogadta az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának iii. negyedévi 
teljesüléséről szóló beszámolót.

5.  megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetésé-
ről szóló rendelet iii. módosítását.

6.  törvényi kötelezettség alapján elfogadta az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepcióját.

7.  hatályon kívül helyezte az állattartási rendelet két szakaszát. (egysé-
ges szerkezetben a honlapon  megtalálható!)

8.  hozzájárulását adta, hogy  az alsónémedi községért közalapítvány 
körbélyegzőjében az alsónémedi címer felhasználásra kerüljön.

9.  Jóváhagyta a  közmeghallgatás időpontját és elfogadta naprendjét.

Közmeghallgatás időpontja: 2011. december 16.  (péntek) 17 óra
10.  a szennyvízberuházással kapcsolatos közbeszerzési eljárásokra kü-

lön közbeszerzési szabályzatot fogadott el.
11.  támogatta a képviselő-testület a polgármester azon kezdemé-

nyezését, hogy az önkormányzat által választott pozíciót betöltők 
2011. december 31-ig nyilatkozzanak a köztartozásaik fennállása 
ügyében.

12.  a képviselő-testület zárt ülés keretében a meghirdetett pályázat 
alapján, 5 éves időtartamra a Halászy Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár, intézmény vezetőjének 2011. december 20-tól Job-
bágy Ilona alsónémedi lakost nevezte ki.

Az újonnan kinevezett vezetőnek gratulálunk és munkájához erőt,  
egészséget, kitartást és nagyon sok sikert, szép eredményeket kívánunk!

Képviselő-testületi hírek
2011. november 11-i rendkívüli ülés:

Kirándulók, Színházlátogatók figyelem!
2012. január 7-én, szombaton este neil Simon: Pletykafészek című bohózatát nézzük meg a Centrál Színházban. Főbb szereplők: Básti Juli, Liptai Claudia, rudolf 
Péter, nagy-kálózy eszter, Simon kornél. az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom.
Január 21-én, szombaton egésznapos kirándulásra hívom alsónémedi lakóit Győrbe. a város nevezetességeinek megtekintése után a délutánt a fürdőben töltjük. 
Jó lenne ismét egy hangulatú, kellemes napot együtt tölteni. minden korosztály jelentkezését szeretettel várom. 
telefon: 29/337-861; 30/357-1441
A közelgő ünnepek alkalmával községünk minden lakójának áldott Karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok.
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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AZ ALSÓNÉMEDI MAGYAROK NAGYASSZONYA ÉNEKKAR 
HANGVERSENYE – 2011. november 27.

a már hagyományosnak mondható adventi évzáró 
hangversenyünket tartottuk advent első vasárnapjának 
estéjén a katolikus templomban. idén egy hatalmas do-
log történt egyházközségünk életében: két nagylelkű 
adományozó egy Viscount márkájú nagyértékű digitális 
orgonát, illetve hangfalakat adományoztak templomunk-
nak, illetve énekkarunknak. hálás megköszönjük ezt a 
felajánlást! az orgona szentelése a hangverseny keretén 
belül történt. a szép számú közönségnek tizennyolc elő-
adási darabot szólaltattunk meg: hangszerkíséretes-, illet-
ve hangszerkíséret nélküli kórusműveket. nagyon sok ál-
dozattal, alázattal, lemondással valamint sok próbával járt 
a felkészülés időszaka, amelyet a kórustagok a jó cél érde-
kében hősiesen végigdolgoztak. természetesen egyedül 
is megszólalt az új orgona is, valamint a zenekar játékában 
is gyönyörködhettünk.

köszönetet mondok a hangverseny létrejöttéért min-
denkinek, aki segített: Pekker imre főesperes Úrnak a 
köszöntőért, az orgonáért és az orgona megszentelésé-
ért, Varga Frigyes egyházközségünk világi elnökének a 
köszöntő szavaiért, Dr. nagy Vilmosnak a CD felvételért, 
Józan zsuzsannának a DVD felvételért, morvai Péternek a 
fotózásért, Geigerné mariannak, hogy orgonált a hangver-
seny előtti misén, így én a kórussal lehettem. köszönöm 
horváthné nagy ilonának a szervezési feladatok elvégzé-
sét! Valamint mindazoknak is, akik segítettek e hangver-
seny és a hangverseny utáni ünnepség létrejöttében. 

S végül, de nem utolsó sorban még egyszer köszönöm 
az alsónémedi magyarok nagyasszonya Énekkar tagjai-
nak, állandó orgonakísérőnknek, Lovas imrének, a zene-
kari tagoknak: Borbély Ferenc, ifj. Borbély Ferenc, Farkas 
Gellért, Győrvári róbert, morvai róbert, tóth János hang-
szeres kísérőknek azt a munkát, amely szükséges volt en-
nek a hangversenynek a megvalósulásához. a kedves kö-
zönségnek pedig megköszönöm megtisztelő jelenlétét!

Benkó Péter
A fotókat Morvai Péter készítette.

December 24-én Szenteste éjfélkor,
December 25-én délelőtt 8 órakor és 10 órakor,
December 26-án délelőtt 8 órakor és 10 órakor.

A Római Katolikus Egyháztanács idén is szeretné megkönnyíteni az ünnepi szentmiséken való részvételt azoknak az idős vagy 
beteg testvéreknek, akik otthonukból nehezen tudnak eljutni a templomba karácsonykor. Az éjféli és a 10 órakor kezdődő 
ünnepi szentmisékre történő szállításra Advent negyedik vasárnapjáig lehet jelentkezni - névvel, címmel, telefonszámmal  
- a katolikus templomban, a gyógyszertárban vagy a 06-70/381-1722-es telefonszámon Nagy Vilmosnál.

Áldott ünnepet kívánunk minden kedves Testvérünknek!
Római Katolikus Egyházközség

Karácsonyi ünnepi szentmiserend a Római Katolikus Templomban:
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A Református Gyülekezet Presbitériuma és lelkipásztora szeretettel kíván minden Alsónémedi lakosnak
békességgel, örömmel, szeretetközösségben megélt karácsonyi és újévi ünneplést.

Köszönjük szépen minden egyháztagunk idei évi szeretetét, imádságait,  
áldozatkészségét, segítségét, jelenlétét alkalmainkon.

December 19. Hétfő 14.00
hittanos gyermekeinknek szeretetvendégség a gyülekezeti házban

December 21. Kedd 09.00
Összeállítjuk az időseknek és gyermekeknek szánt ajándékcsomagot

Várjuk nemcsak a csomagok elkészítéséhez, hanem az időseknek szánt csomagok eljuttatásában is a segítséget
December 21 – 22 – 23. szerda, csütörtök, péntek 18.00

karácsonyi úrvacsorára előkészítő bűnbánati alkalmak a gyülekezeti házban
December 24. Szenteste, szombat 17.00

istentisztelet, gyermekek karácsonya a templomban, ajándékkal kedveskedünk a résztvevő gyermekeknek
December 25-26. Karácsony, vasárnap, hétfő 10.00

Úrvacsorai istentiszteletek a templomban
December 31. Óesztendő, szombat 15.00

istentisztelet a gyülekezeti házban illetve ifjúsági szilveszter
Január 01. Újesztendő, vasárnap 10.00 és 15.00

istentisztelet a templomban, délután a gyülekezeti házban
Január 08. vasárnap 10.00

a megválasztott presbiterek és gondnok beiktatási istentisztelete, fogadalomtételük
Január 15. vasárnap 15.00

Gyászolók istentisztelete a templomban
megemlékezünk az elmúlt esztendőben elhunyt testvéreinkről és kérjük újra Urunk vigasztaló szeretetét

Január 15. vasárnap 17.00 és Január 22. vasárnap 17.00
egyetemes imahét – ökumenikus  istentiszteletek, először a református templomban

Február 18. szombat 09.30 – 18.30
Gyülekezeti csendesnap az új iskola és sportcsarnok épületében

ebédet biztosítunk azoknak, akik erre előre feliratkoznak
Február 20-25. hétfő-péntek 18.00

hitmélyítő alkalomsorozat a gyülekezeti házban, meghívott vendégigehirdetők szolgálatával
Febuár 26. vasárnap 10..00 Böjt első vasárnapja

Úrvacsorai istentisztelet a templomban
*

Várjuk azoknak a családoknak, testvéreknek a jelentkezését,
akik szívesen megnyitják otthonukat családi bibliaórák számára, jelezve, hogy milyen gyakorisággal lehet náluk,

akár egy évben egyszer is lehetséges.
*

Minden pénteken 17.00
Fiataljaink találkozhatnak ezen a napon. Sokat játszunk, beszélgetünk.

*
Megújult honlapunkat kísérje figyelemmel:

www.alsonemediref.hu

Tisztelt Uraim!
Ezúton szeretnénk meghívni Alsónémedi 55 év feletti férfi lakóit a

2012. január 14-én (7.00-12.00 óráig) sorra kerülő
urológiai szűrővizsgálatra

Természetesen a fenti időpontban mindazok a férfiak elmehetnek a vizsgálatra, akik decemberben nem tudtak részt venni a részükre javasolt időpontban!
Éljen a lehetőséggel, hogy tehet valamit egészsége érdekében és jöjjön el a szűrővizsgálatra!
A szűrővizsgálat ingyenes. Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját és egy kis üvegben vizeletet!

Részletes tájékoztatást az előző Hírmondóban olvashattak!

A vizsgálat helye:   „Dr. Halász Géza” Szakorvosi Rendelőintézet
                            2370 Dabas, Bartók Béla u. 61.

A vizsgálatot javasoljuk!
                Dr. Tholt Mária              Dr. Papp Zsolt           Vincze József 
                       háziorvos                  háziorvos           polgármester 
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Karácsonyra készülünk

minden év kiemelt ünnepköre a karácsony az óvodában. a 
leghosszabb, legnagyobb készülődés előzi meg, és a legna-
gyobb várakozás előzi meg a gyermekek részéről, a szülőkhöz 
pedig tapasztalatom szerint a legközelebb áll, mert: 
A szeretet gyermek képében megjelenő hit igazsága, ilyenkor 
mindenkit megérint, nemre, korra, felekezetre, földrajzi, anyagi 
helyzetre való tekintet nélkül, mindenhol.
az óvodában pedig a gyermekek ártatlan tekintete várja a 
csodákat.
És ez így nagyon jól van. minden évben izgalmas szívet melen-
gető érzés ezt átélni.
mivel az óvodás gyermek gondolkodása tapasztalatokon ala-
pul, tevékenységek között rögzül, és a rögzítő idő 1 hónap, az 
óvodában már elkezdődött a készülődés.
első rendezvényünk az adventi vásár. minden dolgozó deko-
rációkat, ajándékokat készít.
egy hétig tekinthetik meg a szülők az elkészült munkákat.
az óvónéniknek a szekrényéből előkerül a karácsonyi doboz, 
benne a tavalyi és régi dekorációk, emlékek. elkezdjük a díszí-
tést. 
had álljak meg egy pillanatra és had jegyezzem meg, mert 
annyira büszke vagyok arra az értékre, melyet az óvónők saját 
ötleteik alapján előállítanak az intézmény dekorálására.
Sokszor a hulladékokból, papírfecnikből készí-
tenek csodákat, csodálatos díszeket.
minden csoport mennyezetét évszakoknak, 
ünnepköröknek megfelelően díszítik. Van 
olyan csoport amelyikben télen hull a hó / da-
milra egyenként rögzített hópihe fűzér függ 
a teljes mennyezeten / De léghuzatra mozgó 
figurák, hóemberek katicabogarak, sünik, na-
pocskák, esőfelhők, madarak, pillangók, leve-
lek, virágok is készültek 
most minden csoportban karácsonyi zene 
szól, gyertya ég, illatmécsesek teszik még va-
rázslatosabbá a készülődést. a gyermekek 
pedig készítik a mécseseket, fenyőfa díszeket, 
füzéreket, képeket, süteményeket. Gyakorla-
tilag mindenféle anyagból, papírból, textilből, 
gyöngyből, fonalakból, gyertyából, agyagból, 
gyurmából, gipszből, természetes anyagokból, 
termésekből. Ceruzával, tollal, festéssel, varrás-
sal, ragasztással, fűzéssel, építéssel, szereléssel, 
mintázással, kézimunkázással.

közben gyakorolják az alkalmi verseket, énekeket, mondóká-
kat. ha Betlehemessel készülnek a nagyok, akkor a szerepek 
betanulása már sokkal többrétű és komoly feladat.
minden csoportban van ünnepély, melyre 30 perces köszön-
tővel készülnek a gyermekek, és a szüleiket köszöntik. minden 
gyermek készít szüleinek ajándékot. minden gyermek kap 
ajándékot, csoportonként egyformát, melyet haza visznek, és 
minden csoport kap alapítvány pénzből csoportszobai játé-
kot. az ajándék nagy dobozokba kerülnek a fa alá, amelyekről 

a csomagolást a gyermekek izgalommal, lázasan tépkednek, 
amit öröm nézni.
ebben az évben új elemként közös élő fenyőfát állítunk a tor-
nateremben, hiszen lesz akkora tér, hogy befér az összes gyer-
mek, közösen énekelhetünk, ünnepelhetünk.
a dolgozók is összejönnek közös ünneplésre. már kihúztuk 
egymás nevét és mindenki megajándékozza a kihúzottat. 
ilyenkor pár szóval köszönti is a munkatársát, ami nagyon 
megható, mert sokszor olyan kötődéseket, példaképeket, ap-
rónak tűnő, de fontos történeteket ismerhetünk meg, melyek 
erősítik az összetartozást és közös munkánkat.
a nagycsoportosok Fenntartónkat műsorral köszönti meg az 
Önkormányzat épületében.

képeslapokat készítenek a gyer-
mekek és minden támogatónknak 
intézményi szintű segítőnknek, 
beszállítónknak elküldjük ezeket 
így köszönjük meg közreműködé-
süket.
az óvodában inkább az előkészü-
letekre, hangulat megteremté-
sére és a köszöntésekre tesszük a 
hangsúlyt. az igazi ünnep a csa-
ládban van 24-én este, melyhez kí-
vánok intézményünk dolgozói és 
neveltje nevében mindenkinek jó 
egészséget, békében, boldogság-
ságban és tartalmasan eltöltött, 
a hétköznapokra erőt adó családi 
együttléteket.

Mikusné Végh Magdolna 
óvodavezető
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A Széchenyi István Általános Iskola Hírei
  „A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él.” 

Bábel Balázs érsek gondolata

Ezt a mondatot választottuk iskolánk humán munkaközössége ez évi, 
2011-12-es tanévi mottójául.

mint köztudott, évente más-más témakörből keressük azt a kapasz-
kodót, amire felfűzhetjük programjaink: pedagógiai - nevelési - oktatási 
céljaink tanórán kívüli megvalósításának magját, témakörét. a humán 
munkaközösség számára kézenfekvő volt a témaválasztás: 300 éve an-
nak, hogy ii. rákóczi Ferenc, vezérlőfejedelem által vezetett, 1703-tól 
1711-ig tartó, a habsburg uralom ellen vívott szabadságharc a szatmári 
békekötéssel befejeződött. olyan történelmi eseménysorozat előtt tisz-
telgünk ebben a tanévben, amikor (nem kényeztet el bennünket históri-
ánk e tárgyban) a harcokból nem vesztesként került ki a nemzet, hanem 
a habsburg császár tárgyalni kényszerült a magyarok fejedelmével.
így történhetett meg, hogy a kuruc katonák emelt fővel, fegyvereiket 
megtartva, zászlaikat a harcmezőbe szúrva (s nem letéve!) távoztak a 
csatatérről.

arra a kiváló személyiségre emlékezünk, aki a nehéz, embert próbá-
ló időkben képes volt küzdeni, s akit nem a saját jóléte, hanem a haza 
boldogulása, felemelkedése foglalkoztatott; s akinek hite, hűsége a ha-
zájához töretlen, igaz és önzetlen maradt.

ezért indítottunk egy olyan, egész évre szóló feladatcsomagot, 
melyben tanulóink olvasásra késztetését, érdeklődésének, ismeret-
szerző képességének felkeltését céloztuk meg. a felső tagozatos osz-
tályoknak 5 fordulóból álló versenyt hirdettünk, mely kizárólag szö-
vegértési feladatokat tartalmaz, s melynek során megismerkednek a 
rákóczi-családdal, a kuruc korral, a rákóczi szabadságharccal és a fe-
jedelem rodostói éveivel. havonta egyszer egy-egy osztályfőnöki órán 
rövid történeteket, elbeszéléseket, mondákat olvasnak a gyerekek, 
melyekhez minden tanuló kitölt egy feladatlapot. az 5 fő, aki az osz-
tályokból az 5 forduló alatt a legtöbb pontot szerezte, részt fog venni 
márciusban a Széchenyi napok keretében az osztályok között zajló és a 
versenyt lezáró vetélkedőn.

ezzel egy időben egy szerény, figyelemfelkeltő, ismertető, ismerete-
ket összefoglaló, rendszerező kiállítás nyílt a GaLÉrián, mely havonta 
bővül, s anyaga a tanév végére válik majd teljessé. e témakörben a felső 
tagozatos osztályok minden évfolyama részt vett a maGyar nemzeti 
mÚzeUm által felkínált históriás történeti Játszóház egy-egy délelőt-
ti foglalkozásán. a múzeum dolgozói azt ajánlják, hogy a gyermekek 
számára élményt és az alkotás örömét biztosítva ismertetik meg a kiál-
lításokon bemutatott történeti korokat, azok tárgyi világát, a tárgyakon 
keresztül az emberek életét, szokásait, mindennapjait és ünnepeit. a 
históriás történeti Játszóház 2 és fél órás programja alatt, mely kb. 40 
- 50 gyerek mindegyikének aktív részvételével zajlik, egy-egy történeti 
kor sokoldalú felidézése - megismerése válik lehetővé aktív, élményt 
adó módon. És valóban.

a délelőtt 10 órától 12.30-ig tartó foglakozás lenyűgöző volt.
eddig egy múzeum a számomra arról szólt, hogy áhítattal és több 
- kevesebb érdeklődéssel végig sétáltunk a tárlatokon, ki-ki vérmér-
sékletének, érdeklődésének, s a többiek lenézésének-gúnyának kitéve 

(ha esetleg maradna még...) inkább önmagát csalta meg, de nemsze-
retem intellektuális programként élte át az adott lehetőséget. amit 
azonban a gyerekek most kaptak, az teljesen más volt. 
a fiúk és lányok külön-külön egy-egy jelképesen korhű jelmezt vise-
lő múzeumpedagógus vezénylete alá kerültek a belépéstől számított 
másfél percen belül. a rákóczi-kiállítás termeihez megérkezve külön 
csoportokban elvonultak némi ismeretszerző körútra. olyan gazdag a 
kínálat, hogy több napra elegendő ismeretanyagot kellene feldolgozni 
a gyerekeknek: történelmi portré anyagú képtár, halotti palást, pazar 
érem- és fegyvertár, a fejedelem saját kezűleg faragott karosszéke; fel-
sorolni is sok volna… Végig lehetne  járni a fejedelem életútját, a sza-
badságharc teljes történetét.

a gyerekek mentoraik vezetetésével az emlékkiállítás csupán né-
hány szobáját tekintették meg, célzott kérdéseket, feladatokat kapva 
figyelhették a tárlókat, majd lekuporodva (a lányok egy kiállító terem-
ben, a fiúk a rákóczi emlékkiállítás hatalmas előszobájában) kézműves 
műhellyé alakultak alig néhány perc alatt. minden csoport más-más 
feladatot kapott: a lányok násfát készítettek, egy függő ékszert. na-
gyon kedves, mutatós darabbal térhetett haza még az is, akinek kéz-
ügyessége nem tartozik büszkeségei közé. más évfolyamok kipróbál-
ták a lúdtollal-tintával való írást és a valódi viaszpecsét készítésének 
módját. megint mások apró talizmántartó tokszerűséget készítettek, 
majd a pénzverés rejtelmeibe avatták be őket, saját kezűleg rézlemez-
ből ”pro patria” feliratú címeres érmét vertek.  miután újabb, ezúttal 
szöveges feladatot kaptak, minden csoport ismét elvonult felkészülni: 
szituációs játék következett. minden csoport egy-egy társadalmi réte-
get képviselt: a nemességet, a parasztságot valamint a bujdosókat is 
megszemélyesítették, stílusosan jelzésszerű jelmezt öltöttek: mellényt, 
kucsmát, köpönyeget. korhű stílusban adták elő megformált alakjaik 
mondandóját
olyan mértékben kötötte le őket a foglakozás, hogy eszükbe sem ju-
tott a két és fél óra alatt sem a mosdó látogatás, sem az evés (pedig 
tudjuk, ha a gyerek unatkozik, garantált az ilyen irányú problémák 
megszaporodása), sőt, örömmel járták végig a buszra várakozva a mú-
zeum környékét, és kérdeztek, kérdeztek, kérdeztek…      

Molnárné Hirmann Judit

Tolerancia nap
novemberben a tolerancia világnapja alkalmából iskolán felső évfolyamos tanulói a motiváció ala-

pítvány közreműködésével, a fogyatékkal élők mindennapi életéből kaphattak ízelítőt. különböző fel-
adatokat kellett végrehajtaniuk a gyerekeknek játékos formában: kerekesszékben haladhattak végig 
a bátor jelentkezők egy akadálypályán (rámpán felhajtva, szlalomozva zsámolyok között) egy pohár 
vizet egyensúlyozva az ölükben elhelyezett tálcán. különböző illatok felismerése, anyagminták párosí-
tása vagy a hang alapján leginkább csak megtippelt hétköznapi eszközök felismerése (aprópénz, gém-
kapocs stb.). a fehér botos közlekedés bekötött szemmel is rejtegetett meglepetéseket a fiataloknak.

a program célja és alapja is az volt, hogy toleranciát leginkább úgy tudunk gyakorolni, ha 
belehelyezzük magunkat a másik helyzetébe, akár képzeletben, akár megtapasztalás útján.  
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Közlekedj okosan!

Márton-nap az iskolában

iskolánkban október 25-én a Dabasi rendőrkapitányság segítségével kerékpárversenyt rendeztünk. a verseny célja a kerék-
pár ügyesebb használatának elsajátítása volt az akadálypálya leküzdésével. a rendezvény arra is jó volt, hogy a gyerekek ke-
rékpárjaikat átnézték, hogy alkalmas-e a forgalomban való részvételre. Vidám hangulatban telt el ez a két óra, izgalmakban 
nem volt hiány, hisz szoros eredmények születtek.
köszönettel tartozunk a Dabasi rendőrkapitányságnak és a hivatalból a segítségünkre siető munkatársaknak a helyszín biz-
tosításáért, zsebedics Ferenc apukának, aki az akadálypályához az eszközöket szállította. a sikerre való tekintettel jövőre is 
szeretnénk bővebb keretekkel megrendezni.

Bartus Barbara testnevelő

Életrajzi feljegyzésekből kiderül, hogy a középkor egyik leg-
népszerűbb szentje, a 317 körül született és 397-ben elhunyt  
márton, aki a koldusok és katonák védőszentje lett, már 12 
éves korában rájött: hite olyan mély, hogy életét istennek és 
az emberek megsegítésének kell szentelnie. Jótetteit látva 
(egyszer odaadta köpönyegét egy koldusnak) püspökké akar-
ták választani, ám ő elrejtőzött egy libaólban, nehogy megta-
lálják. a libák viszont olyan hangosan gágogtak, hogy végül 
nem menekülhetett a püspöki tisztségtől – így tartja a legen-
da. márton-napkor ünnepelték az őszi munkák végét, az urak 
ilyenkor kifizették a cselédeket, akik bérük mellé alaposan fel-
hizlalt libát is kaptak, amit ízletesen elkészítettek, mellé pedig 
az adott évi szüretből származó újbort itták. márton-naphoz 
számos hagyomány és babona kötődik. Varázserőt tulajdoní-
tottak a Szent márton vesszejének: ezt a pásztorok adták az 
állataikat legelőn hizlaló gazdáknak, akik az ajándékba kapott 
köteggel megveregették az állataikat, bízva abban, hogy jó 
lesz a következő évi szaporulat. a jószághoz kötődik az egyes 
területeken elterjedt babona, miszerint aki márton-napján 
mos vagy tereget, keresztet vethet a jószágra. márton-napon, 
november 11-én reggel citromos teával és libazsíros kenyérrel 
fogadtuk iskolánk tanulóit és az őket kísérő szülőket. nagy volt 

a meglepetés és az öröm! Délelőtt összegyűjtöttük a márton-
nappal kapcsolatos rajzokat, melyeket a gyerekek készítettek, 
s ezekből iskolánk előterében kiállítást is rendeztünk.
Délután tanulóink megnézhették a Lúdas matyi című filmet, 
16 órától pedig lampionos felvonulással zártuk e vidám napot.

Szántó Erzsébet
szabadidő-szervező

a foglalkozásokon tapasztalt jelenlét minden tanuló részéről bizonyította, hogy sikerült valamit megmutatni a meghívott előadók segít-
ségével, akik leghitelesebb forrásként tudtak információkat adni mindennapjaikról, mivel ők maguk is valamilyen fogyatékkal élnek, teljes 
életet. minden felnőttnek visszaigazolás volt, hogy a tanulókat egyáltalán nem kellett fegyelmezni a foglalkozásokon. a gyerekek részéről 
pedig a csillogó szemek, esetenként a reklamáció, ha valaki nem tudott mindent kipróbálni, illetve az alábbi mondatok adták számunkra  
a megerősítést, hogy szándékunk elérte célját: „nem lehet könnyű így élni.” „Júj milyen világos lett, azt sem tudtam, merre járok!”
reméljük, a gyerekek életükben fel tudják használni a szerzett tapasztalatokat és sikerült átadnunk a tolerancia nap mottójává választott 
idézet lényegét:
„türelem az, amikor megengedjük valakinek, hogy ne legyen tökéletes.” Gary Chapman

Gábor Marina
iskolapszichológus
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Hagyomány- Adomány IV. – Az őszi ünnepkör jeles napjai
Őszi népszokások az őszi napéjegyenlőséghez kapcsolód-

nak; ezek főleg a gazdasági élet ünnepi, betakarítások, szüre-
tek, lakodalmak ideje, nálunk a búcsú is ilyenkor van.
a természet fokozatosan megkezdi téli pihenését, készülő-
dését. megindul a lombhullás. az ősz a nagy munkák- az őszi 
szántás, a zöldségfélék felszedése, alma-, dió-, szőlőszüret, 
kukoricatörés, burgonyafelszedés- ideje. 
régen erre az időszakra esett a fonóba járás kezdete, a kosár-
fonások, a bálok sorozata.

Szeptember – Szent Mihály hava
Szeptember 1. Egyed napja - ettől kezdve figyelik meg az em-
berek a szőlő érését. Csőszöket választanak, akik vigyáznak 
a szőlőre és védik a tolvajok, a madarak ellen. a gyerekek is 
szívesen megdézsmálják a szőlőt, ha a csősz nem látja. eh-
hez a naphoz kapcsolva lehet beszélni a „számadó juhászról, 
a kisbojtárról”, akik sok magyar népmese szereplői.
Szeptember 8. Kisasszony napja - máriának, Jézus anyjának 
a születésnapja. a régiek szerint ez a nap annyira „dologtiltó 
nap”, hogy még a fecskék sem indulnak útnak. Sok helyen e 
nappal kezdődik a dióverés. a nép az ősz kezdetének tartja 
kisasszony napját. 
Szeptember 29. Mihály napja - a hagyomány szerint ez a nap 
a „Pásztor- ünnep”. e napon számolnak le a pásztorok az álla-
tokkal, számot adnak egész évi munkájukról. Szent mihály- 
naphoz több helyütt vásár kötődik.

Október – Mindszent hava
Október 15. Teréz napja - a szüret kezdő napjának tartják. 
Október 16. Gál napja - a halászok ezután már nem halász-
nak, mert a halak egyre jobban a vizek mélyére húzódnak. 
Október 20. Vendel napja - a pásztorok védőszentje. Sok he-
lyen, főleg a Dunántúlon, a pásztorünnepet ezen a napon 
tartják. 
Október 23. János napja - korábban gyújtanak lámpát, mert 
rövidülnek a nappalok. a gyerekek számára mutatja a nap-
palok lerövidülését az is, hogy már nem tartózkodhatnak so-
káig délután az udvaron, mint eddig. 

November- Szent András hava
November 1. Mindszentek napja, november 2. Halottak 
napja - e napon emlékeznek meg az emberek a halottaikról 
nemcsak nálunk, de más országokban is. rendbe teszik a sí-
rokat, virágokkal, koszorúkkal díszítik, gyertyákat gyújtanak 
eltávozott szeretteik emlékére. 

November 11. Márton napja - márton napján az emberek so-
kat ettek-ittak, főleg libapecsenyét, hogy a következő évben 
is gazdag legyen a termés. ekkor kóstolták meg az újbort is. 
azt mondták, hogy a bornak” márton a bírája” 
November 19. Erzsébet napja - Szent erzsébet, i. andrás 
magyar király leánya. Személyéhez már életében legendák 
fűződtek. a szegények számára vitt kenyér a kötényében ró-
zsává változott.
November 25. Katalin napja - Borbálával együtt a lányok védő-
szentje. Sok helyen katalin- napon teszik vízbe a gyümölcsfa-
ágakat, hogy karácsonyra kizöldüljenek. időjárásjóslás is fűző-
dik ehhez a naphoz: „ha katalin kopog, karácsony locsog.” 
November 30. András napja  - ez a nap a pásztorok egyik 
legutolsó napja, amikor leszámolhatnak a jószággal.  
az andrás- nap utáni vasárnapon kezdődik az advent, a ka-
rácsonyvárás időszaka. ettől kezdve nem illik bálokat, lako-
dalmakat tartani.

a mindennapi élet és a jeles napok néphagyományaink-
ban szorosan összetartoznak. megünnepelt jeles napokkal 
színesebbé lehet tenni a hétköznapokat és fel lehet kelteni 
a gyermekek fiatalok érdeklődését. településünkön kiemelt 
jeles nap volt, a szüreti felvonulás és bál. az esemény színt 
vitt falunk életében. közös élményt adott szervezőknek, 
kisgyereknek, fiatalnak, nézőknek vagy a bálban mulató-
zóknak. 
köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették a felejthetetlen 
közös élmény megvalósulását 2011. szeptember 24. alsóné-
medin! 
Fotóink is ezt tükrözik.

Juhász Lászlóné 
Hagyományőrző szakkör vezetője
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Küszöbön a karácsony
minden jóérzésű embert melegséggel tölt el az a gondolat, hogy mind-
járt itt a karácsony. az ünnep alkalmából a családtagok összejönnek, a 
távolban lakók is ilyen tájt visszatérnek a családi fészekbe. milyen jó, 
hogy vannak ünnepek, mert különben az ember a minden napi mo-
notóniából nem szakadna ki. ha mást nem is köszönhetnénk az egy-
házaknak, csak azt, hogy időnként ünnepelésre késztetik, megállítják 
a halandót és a profán világból kiemelik ezeket a napokat, már ezért is 
tiszteletet érdemelnek. 
a karácsony előtti négyhetes adventi várakozás segít abban, hogy lel-
kileg is felkészüljünk e szép ünnepre. Jó alkalom az őszinte szeretet 
gyakorlására, fokozottabb odafigyelésre embertársaink iránt és a lelki 
megtisztulásra. ez az időszak arra ösztönöz bennünket, hogy legyünk 
még jobbak, tegyünk még több jót, mint az év többi napjain.
a nem vallásos emberek szintén a szeretet ünnepeként értelmezik a 
karácsonyt, ez az ünnep mindenkit elgondolkodtat – ha csak egy kis 
időre is -, hogy a materialista világon túlmutat valami, ami az ember 
szívét megérinti. a vallásos ember hiszi, hogy ez, isten, a tökéletes 
Szeretet. Valódi tartalma akkor mutatkozhat csak meg, ha az őszinte 
szeretet nemcsak az ajándékozásban nyilvánul meg. az ünnepre való 
készülődés alatt a vásárlás helyett, minőségi időt adjunk a környeze-
tünknek, gyerekeinknek. az együtt töltött idő, a mesélés, beszélge-
tés, közös munkavégzés, az ajándékkészítés mind-mind alkalom arra, 
hogy a szeretet szálai erősödjenek.  ne csak abban nyilvánuljon meg 
gondoskodásunk, hogy minél nagyobb értékű ajándékot vásárolunk 
szeretteinknek, mert ez csak tárgyi, az egyik, a legutolsó kifejezője a 
szeretetnek. Sokkal fontosabb, hogy becsüljük, tiszteljük, elfogadjuk 
és segítsük egymást. Lehetne így élni a Földön, van egy kétezer éves 
példa erre: Jézus.
a karácsonyi nagytakarítás ne csak a lakásunkban, hanem a lelkünk-
ben is történjen meg! milyen mennyei lenne, ha az emberi önzőséget 
felváltaná a meleg, odaadó szív, veszekedések helyett megbékélés és 
békesség uralkodna a családokban, munkahelyeken, közösségekben. 
Úgy lenne igazán jó, ha az egyszerű hétköznapok is ennek a jegyében 
telnének, és karácsonykor a megváltó születésének napján még emel-
kedettebbé válna bennünk ez az érzés, mert a fény mindig lehet egy 
kicsit még fényesebb…
Paul roth mindnyájunk számára elgondolkodtató versével kívánok bé-
kés, áldott karácsonyt.

Jakab mária

Mentsd meg a karácsonyt

Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt.
nekünk már nincs hozzá erőnk.
mi vásárolunk és rohanunk,
kis csomagokat készítünk,
karácsonyfákat díszítünk,
és énekeljük: ,,csendes éj’’

De a titok,
isten Fiának titka,
hogy emberré lett értünk,
gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció.

Jézusom, a mi bűnünk is,
hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek.
mi tudjuk,
kinek jár karácsony üdvözlet és kötelező ajándék,
mindenki tudja.
De meg akarunk szabadulni végre
a vásárlási és ajándékozási görcstől.
Szent ünnepet akarunk ülni,
amelyen nem az a mérték, ki mennyit ad.

Jézusom, segíts,
nehogy elsüllyesszük egészen,
mit jelent ez az ünnep,
segíts, hogy ne csak télapók legyünk.
Segíts, hogy az adventi hetekben
a lelkünkbe nézzünk.
Segíts, hogy az útra visszatérjünk,
s elinduljunk megint.
Csak így lesznek az ajándékok
jeleivé a szeretetnek -
mint megannyi tükre a te Szeretetednek.

Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt,
ments meg minket.
ezért vállaltál embersorsot.

  „Recept” Karácsonyra
egy „jó kis recepttel” szeretném megörvendeztetni a hírmondó olvasóit.

kicsit más recept a megszokottnál, de ha kipróbálják, mindenkinek sikerülni fog.                      
„Végy egy kilogramm jó meleg szeretetet, szitáld át a türelem szitáján, nehogy pletykamag kerüljön bele! Gyúrd össze egy tojásnyi 
kedvességgel,és takard le tiszta jókedvvel! Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél! Szórd meg vidám kacagással és tégy rá pár csepp 
nyugodt megfontolást! Vágd fel annyi darabra, hogy eggyel mindig több legyen, mint ahányan az asztalnál ültök, hisz mindig akad 
valaki, aki még rászorul.”

a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe Jézus a megváltó születése napja, a szeretet, az öröm, a békesség, a család és az 
otthon ünnepe. a téli ünnepi szokások a századok során sokszor változtak, de az ajándékozás szokása megmaradt. karácsonyi 
fények gyúlnak a fenyőfákon, és az öröm az ajándékozásban nyilvánul meg. Sohasem az ajándék pénzbeli értéke a fontos, 
hanem a szándék, a figyelmesség, amellyel adják. az ajándékozás lényege, hogy gondolunk valakire, örömet akarunk szerezni, 
készülünk rá.
a Szeretet ünnepén felejtsük el a sok fáradozást, amit az ünnepre való készülődés okozott! Örüljünk egymásnak, az ünnepnek, 
az ajándékoknak! Jó érzés, ha békében, szeretetben együtt a család. a karácsony ünnepe számtalan írót, költőt ihletett meg, 
született szebbnél szebb vers és történet. a sok közül én móra László versét választottam:

Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket kíván a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
dolgozói nevében Kulinyák Rezsőné könyvtáros
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Karácsony édes ünnepén

Legyen ma templom minden ember szíve,
melyben a lélek szárnyat bontogat!
karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve
S legyen a templom tiszta, szent fehér
karácsony szent ünnepén.
istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon szívünkben áldott akarat,
ez kösse egybe mind a kezeket.
karácsony édes ünnepén
te légy vendégünk: Jóság, Szeretet.

akinek könnyet osztogat az Élet,
És kín a napja, kín az éjjele,
karácsony édes ünnepén
  ne fuss előle! Óh, beszélj vele!

testét takard, be s enyhítsd sok sebét!
Óh, lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.
karácsony édes ünnepén 
a szíved szépül, őt, ha öleled.

az emberszívek örökélő őre,
tegye ma össze mind a kezeket!
karácsony édes ünnepén,
maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

A végtelen szeretet
/szeretetre hangolva/

ha majd szenved, a szent ostyára néz fel
Goldolj rám szívvel, mert veled vagyok!
Lehet, hogy nem látsz, de lelkünk az imában
újra találkozhat, ha akarod!

ha majd a holdat nézed az égbolton
És körülötte a sok csillagot,
isten lelke emel fel az égbe,
mert ott van, aki érted imádkozott!

S ha majd a szíved is eljut hozzám,
És lelkünk az imában összeér,
nem lesz akadály sem égen, sem földön
mely megszabhatná a szeretet határait!

Szlovicsák Balázsné 

Az Öregtemetőben

kint voltam a temetőben, a régiben, az Öregben.
több mint ötven évvel tértem vissza az időben.
Szembejött velem a múlt! megfogott, tanakodtunk.
ismerősnek tűnt, már nem először találkoztunk.

a szíve az embernek ilyenkor szaporábban ver.
kutatja, keresi, hol is van az a sír, az a hely?
hisz már negyven éve, hogy nem ide temetnek.                                                   
 a föld alatt vajon még kik és mennyien lehetnek?

Fejfa, sírkő, épségben szinte már alig van.
némelyiken a név, az évszám olvashatatlan.
Úrrá lett a pusztulás, a vad, buja növényzet.                                                         
a természet lassan visszaveszi az egészet.

az utat a sírhalmok között, melyet az emlékezés megőrzött,                          
 csak tétova léptek keresik; hol is van? ez előtt, vagy a mögött?
hiszen van, hogy az itt nyugvók hozzátartozói sem élnek már!
Letűnt kor, fakuló emlékek, elhunyt, elfeledett emberek. De kár!

emlékszem, mikor kisgyermekként nővéremmel, anyámmal,                
 kezünkben, kis kosárkában a kertünkből szedett pár szál virággal,
kisétáltunk, hogy elhunyt szeretteink emlékét felidézzük,
rokonaink, ismerőseink sírjait rendbetegyük, feldíszítsük.  

akkor még nem értettük, mért van könny Édesanyánk szemében?
miért oly szomorú, mi fájhat, mi dúlhat a szívében, lelkében?    
Csendben lehajolt, félve átölelt és ölbe vett minket.
Csak szorított és puszilgatott engem és a nővéremet.

egy aprócska sírhalomhoz értünk és csak néztük, semmit sem értet-
tünk!
megfakult kis táblácskán egy név volt, meg egy szám. hát ezért jöt-
tünk?
anyánk az ujjával a betűket mutatva, lassan, alig hallhatóan olvasta: 
„iDUSka- Élt három hónapot. Ő a ti testvéretek. ha élne, most hár-
man lennétek.”  

meghatódva imádkoztunk, énekeltünk, kézen fogva tovább men-
tünk.
emitt apai nagyanyánk, nagyapánk, amott anyai nagyapánk sírjára 
leltünk.
a vacsoránál, gyertyafénynél a családunkról, a szeretetről beszélget-
tünk.                                  
kezeinket összetettük. a Jó istent csak arra kértük; Békés legyen pi-
henésük!

alsónémedi, 2011. október vége                                            Ölvedi János

Versek az elmúlásról
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Móricz Zsigmond: Karácsonyi ének

hull hó, hull a hó. mint pajkos gyerekek kergetik, dobálják egymást a pelyhek. homlokomat a hideg ablaküveghez tá-
masztom, s gyönyörködve nézem a bohó játékot. hogy örülnek, hogy vigadnak, jön a karácsony.
– karácsony, karácsony... Varázslatos szó, gyermekkorom legrégibb emlékei: zsongó-bongó érzések támadnak fel rá. az 
első nagy álom, amit ébren láttam, az első nagyszerű tudás, melyre fölemelkedtem, az első eszme, amit felfogtam.
hull a hó, hull a hó, s eszembe jut minden.
Öklömnyi nagy ember voltam. Sindevész testű, bámészkodó szemű. Órákig gubbaszkodtam a nagyanyám meleg karos-
székében, s néztem a pattogó tüzet a kályhában, vagy a sűrűn hulló hópelyheket az ablakon túl. zúgott, pergett, zakatolt 
a varrógép, virágos szövetdarabok bújtak át a táncoló tű alatt s mint idres-bodros ruhácskák bújtak ki a túlsó oldalon. 
Édesanyám pihenés nélkül dolgozott rajtuk.
– holnap karácsony - mondta. - karácsonyra kész lesz az új ruha. karácsonykor mindenkinek boldognak kell lenni.
– karácsony. karácsony... Úgy csengett-bongott fülemben a szó, mint a varázsszavak, mikor dajkánk beszélt, mint a va-
rázsszavak, melyek gyógyítnak és rontanak. Súgva-búgva mondogattam és töprengtem rajta, vajon mit jelent ez, jót vagy 
rosszat: karácsony, karácsony...
– Édesanyám, mi az a karácsony? - kérdeztem végre.
Ő hosszan rám nézett és így szólt szelíden:
– mi az a karácsony? nagy ünnep. Örömünnep. akkor született a kisjézus, a világ megváltója... télen született, mert akkor 
volt legszomorúbb a világ, és ő örömet hozott rá... Ő adott minden örömet, ami télen van...
S tovább zúgatta a gépet, nem mondott többet. És én bennem nagy megértés támadt.
megértettem, kitaláltam, mért ünnep a karácsony!
Szomorú volt a világ odáig, míg örömet nem hozott a kisjézus. Fekete volt a háztető, és az utca, és a kert, és a szántóföld. 
megfagyott a testük, és fájt nekik, mint a seb, könnyeztek tőle, könnyük csordult az ereszen. Szegény föld, hogy fázott, sze-
gény fák, hogy reszkettek, dideregtek, szegény világ beteg volt, szomorú volt, siralmas volt. hanem mikor eljött a kisjézus, 
hó hullott az égből, fehér bundát borított a kertre és a rétre és a szántóföldre és a háztetőre. Vidám, pajkos hópelyhekből 
rakott dunnát, amely csillog a napon, szikrázik a sugáron, repül a szélben. ablakunk alatt virágos kert volt, azon túl vad-
rózsabokrok, azon túl orgonacserjék, azon túl fák, akácfák, hársfák, jegenyefák. még a múlt héten milyen sötétek voltak. 
a virágjaim, szegénykék lefagytak, bokrainknak csak az ága-boga meredezett: fáink az égre nyújtották összetett kezüket, 
imádkoztak. És egyszerre hó esett az égből, puha hó, csillogó, fehér. És a meghalt virágok kivirítottak, a sanyargó bokrok 
virágzottak, a kopasz fák virágba borultak. Óh, be jó, eljött a kisjézus a világra.
kis madár szállt az ablakpárkányra. Vígan ugrált, bóbiskolt, tollászkodott.
– Édesanyám, a kis madárnak is örömet hozott Jézuska karácsonykor?
– annak is, a madárnak is, az állatoknak is, mindenkinek. hát azért örül ez a kis veréb, azért van jókedve. istenem, micsoda 
nagy ünnep a karácsony.
a veréb is örül neki, a fecske is, a gólya is, a daru is, a sárgarigó is, a kanári is. minden madár. a Bodri vígan csaholt odakint, ő 
is a karácsonynak örül meg a Csillag paripánk is, a szőke bocink is, a tengeri nyulak meg a vadnyulak is, a bárányok is meg 
az elefántok is - mind, mind, valamennyi állat örül a karácsonynak. Óh, be jó, óh , be jó is, hogy eljött a kisjézus a világra. 
egy ember ment el a kerítés alatt, nagy bundában, szőrös süvegben, felnézett az ablakra és rám mosolygott.
– Édesanyám, az embereknek is örömet hozott a kisjézus karácsonykor?
– Óh, nekik hozott igazán nagy örömet. Őértük jött a világra. azért jött, mert az emberek már mind szomorúak voltak, de ő 
mindnyájukat megvigasztalta. aki beteg volt, meggyógyította, aki szegény volt, gazdaggá tette, akinek valami nagy bűne 
volt és félt a büntetéstől, annak megígérte, hogy megengeszteli iránta a Jó istent. És erre mindenki vidám lett.
– hát akkor az öreg Éva nénit, aki mindig beteg és járni se bír, és dolgozni se bír, és enni is alig bír, meggyógyítja! ádám 
bácsit, akinek sok gyermeke van, s mindig panaszkodik, hogy szegény, nem tud mit enni, gazdaggá teszi, s ehetnek tyúk-
húslevest, túrós csuszát meg bort meg pecsenyét meg meleg ruhát vehetnek... És Pista eltörte a virágos poharat, és nem 
mondta meg, és mindig fél, hogy kikap, ugye nem kap ki, és akkor jókedvű lesz...
– igen, úgy lesz, úgy lesz.
– Óh, be jó, óh be nagyon jó, hogy eljött a kisjézus erre a világra. 
Bealkonyodott, és jöttek a kis bátyáim, kis nénéim az iskolából. kacagtak, játszottak, vidámak voltak. Én is velük. együtt vol-
tunk mindnyájan, apám, anyám és minden testvérem, a diákbátyám is. körülültük a nagy asztalt, megettük a jó vacsorát, 
és ropogtattuk a mogyorót, mint a mókusok. az ablak alatt pedig felcsendült a kántálók éneke: krisztus Urunknak áldott 
születésén, angyali verset mondjunk szent ünnepén... elhallgattunk, s csöndesen vártuk végig az éneket, mint a temp-
lomban: és örültünk, hogy karácsony estéjét értük, örültünk az éneknek, örültünk az örömünknek. Édesapám két fehér 
pénzt adott nekem, a legkisebbnek, hogy vigyem ki a fiúknak. És én nagyon, nagyon örültem, hogy vihettem, s ők is úgy 
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örültek, mikor megkapták. mennyi öröm, mennyi öröm, milyen mennyei öröm volt mindez. későn, mikor aludni mentünk, 
puha fehér ágyacskámban minden eszembe jutott a karácsonyról, s így imádkoztam:
– Édes kisjézus, óh be jól tetted, hogy eljöttél a világra karácsonykor, és örömet hoztál a vadrózsabokroknak meg a jege-
nyefáknak meg a szántóföldeknek meg a verebeknek meg a sasoknak meg a farkasoknak meg az oroszlánoknak meg 
ádám bácsinak meg Éva néninek meg Pistának meg nekem...

Boldog karácsonyt, boldog karácsonyt!
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Receptek
A hal hagyományos karácsonyi étel, hiszen Krisztus-jelkép (Jónás a hal gyomrából úgy tért vissza,  
miként Jézus támadt fel halottaiból), emellett böjti étel. Jól elkészítve pedig fenséges lakoma.
Dorozsmai molnárponty
Hozzávalók:
1 kg pontyfilé, 100 g húsos fütölt szalonna, 1 csokor petrezselyem,
2 nagy fej hagyma, 250 g gomba, 1 kávéskanál pirospaprika, só, bors 100 g zsemlemorzsa,
150 g natúr lecsó, 5 dl tejföl, 500 g csuszatészta, a sütéshez olaj.
Elkészítése:
a halszeleteket besózzuk, fél órára állni hagyjuk, majd zsemlemorzsába forgatjuk és felhevített olajban mindkét oldalukon pirosra 
sütjük.
az apróra felkockázott szalonnát zsírjára pirítjuk, megfonnyasztjuk rajta a hagymát, a tűzről lehúzva megszórjuk pirospaprikával, 
hozzáadjuk a lecsót, a vékonyra felszeletelt gombát. Félpuhára főzzük, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd elkeverjük 4 dl tejföllel.
enyhéz sós vízben kifőzzük a tésztát, leszűrjük, összekeverjük a gombás lecsóval, majd tűzálló tálba tesszük. elrendezzük a tetején 
a halszeleteket, meglocsoljuk a maradék tejföllel. előmelegített sütőben 200 fokon pirosra sütjük. Petrezselyemmel, paprika- és 
paradicsomszeletekkel díszíthetjük.

Vargabéles
Hozzávalók:
1 kg tehéntúró, 6 dl tejföl, 5 tojás, 20 dkg margarin 
20 dkg cérnametélt, 25 dkg porcukor, 10 dkg mazsola, 1 csomag vaníliás cukor,  
1 citrom reszelt héja, 1 csomag réteslap, zsír vagy olaj a réteslapok kenéséhez
Elkészítése: a tésztát kifőzzük, de lehetőleg ne legyen túl puha. hideg vízben lehűtjük, lecsepegtetjük. a margarint a tojás sárgák-
kal, a porcukor felével, a vaníliás cukorral és a reszelt citromhéjjal habosra keverjük. hozzáadjuk az áttört túrót, a tejfölt, a cérname-
téltet és a mazsolát.  a tojásfehérjéből a porcukor másik felével kemény habot verünk, és ezt is a masszához keverjük. 
a réteslapok felét rétegesen megkenjük az olvasztott zsírral, és kibélelünk vele egy magas peremű, 20-30 cm-es tepsit. rásimítjuk a 
tölteléket, és befedjük a maradék megzsírozott réteslapokkal. a bélest közepesen meleg sütőben 50-60 percig sütjük. 
Porcukorral meghintve tálaljuk.

kezdő horgolók is bátran vállalkozhatnak ezeknek a kis kará-
csonyfáknak a meghorgolására, hisz egyszerű  recemintával.

Üdvözlőkártya
Mérete: kb. 15,5x11 cm, a minta 7x6,5 cm. Hozzávalók: ma-
radék piros anchor Liana 20 horgolócérna (100%pamut, 
szálhossz 380 m/ 50g); 1-1,25-ös horgolótű, 1 db  zöld kinyit-
ható üdvözlőkártya; 1 db festet kerámia gomb; zöld kockás 
dekorszalag. Méretpróba: 20 négyzet és 25,5 S =10x10 cm. 
Elkészítés: 10 légszemet hurkolunk, majd az 1. minta alapján 
horgolunk. Befejezés a rajz szerint 10 légszemből álló hurokkal. 
Befejezés: a horgolt darabot kifeszítjük, a gombot felvarrjuk. 
az üdvözlőkártya felső harmadába 2 lyukat fúrunk, melyen be-
fűzzük a kockás szalagot. a fenyőfát ráfűzzük a szalagra, masnit 
kötünk.

Karácsonyfa-függelékek Mérete: kb. 7x6,5 cm
Hozzávalók: 50 g piros anchor Liana 20 horgolócérna 
(100%pamut, szálhossz 380 m/ 50g); 1-1,25-ös horgolótű;  fes-
tet kerámia gombok; zöld kockás dekorszalag. Méretpróba, 
Elkészítés:  az üdvözlőkártyánál leírtak szerint csak itt mind a 
háromféle fácskát horgoljuk tetszésünk szerint. Befejezés: a 
horgolt darabot kifeszítjük, a gombot felvarrjuk.  a fenyőfákat 
ráfűzzük a szalagokra, masnit kötünk, és felfüggesztjük a kará-
csonyfára.

Karácsonyi  meglepetés saját kézzel
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karácsonykor kalácsot, húsvétkor kenyeret, pünkösdkor, ahogy le-
het-tartja az ősrégi szólás. a karácsony központi helyet, központi helyet 
foglal el a magyar nép ünnepei között. 
a megváltó születésének ünnepe (nativitates Domini) december 25-én. 
az őskereszténység idején  napja nem volt egyöntetűen megállapítva. 
a kora középkorban tették a fogantatás napját március 25-re, s ennek 
megfelelően karácsony december 25-re került. 
a ,,Világ világosságának”, krisztus születésének ünnepe ez. karácsony 
a niceai zsinat határozata értelmében Jézus krisztus földi születésének 
emléknapja: az öröm és békesség, a család és a gyermekség, az otthon 
és a szülőföld ünnepe.
Ünnepeink sorában csakhamar kedvelt lett, mert tárgya a hívő lélek 
számára az üdvösség történetének és az isten irántunk való  szereteté-
nek egyik legfelségesebb megnyilatkozása. 
e közkedveltségnek jele az a sok népi szokás, mely a karácsonnyal kap-
csolatban keletkezett. a betlehemi pásztorok emlékére a középkorban 
pásztorjátékok keletkeztek, amelyeknek köztünk, magyar nyelvterüle-
ten élő igen népszerű változata a betlehemezés, ez a nagyobb előké-
születet, betanulást igénylő dramatikus játék. Fontos részét képezi a 
pásztorok évődése az öreg és süket pásztorral. a betlehemet deszká-
ból készítették. a jászol mellé szalmát is tettek. adománykérő éneket 
is énekeltek: ,, kolbász, odal, szalonna,/ Pásztoroknak jó vóna.../ Úgy 
lehetnye  jóllaknyi,/ hotyha anna valaki...” Szólnunk kell a kántálásról, 
mikor karácsonyi énekeket énekelve járták végig a falut a gyerekek. az 
első betlehemi jászlat assisi Szent Ferenc állította fel 1223-ban, melyet 
mindenhol átvett a keresztény világ. 

a karácsony mai közismert jelképe a feldíszített fenyő, a karácsony-
fa, ebben a formájában újabb keletű szokás. az eddigi kutatások a 
karácsonyfa állítását protestáns, német eredetűnek tartják, mely ha-
zánkban a Bécsi Udvar közvetítésével először az arisztokrácia, majd a 
városi polgárság, a falusi értelmiség, végül a parasztság körében ter-
jedt el. karácsonyfát magyarországon először - a történeti adatok sze-
rint - Brunszvik teréz, a kisdedóvók alapítója állított 1824-ben, majd a 
Podmaniczky család 1826-ban. 

a karácsonyfa-állítás nyugatról kelet felé terjedt a magyar lakta vidé-
keken. erdélyben az olt mentén 1870 óta az iskolákban állítottak, és 
a tanulókat ajándékozták meg általában tanszerekkel. a karácsonyfák 
elterjesztésében nagy szerepük lehetett az i. világháborúban a kato-
nák számára állított közös karácsonyfáknak. Volt olyan tájegység a tör-
ténelmi magyarországon, ahol úgynevezett termőág volt a karácsonyi 
dísz. aranyozott dióval, almával, ültetni való hagymával díszítették. 
a Délvidéken papírral tekerték be a száraz ágat, rozmaringágat vagy 
nyárfaágat  is díszítettek.
a karácsonyfadísz korábban alma, dió, házilag készített sütemények, 
mézeskalács volt. 

az 1880-as években jelent meg az üvegdísz, később néhány évti-
zeddel  a szaloncukor.
a karácsonyi ajándékozás szokása a napjainkra vált az ünnep elenged-
hetetlenül fontos  részévé. Sokáig csupán a gyerekeket ajándékozták 
meg falvainkban, s az ajándék többnyire a karácsonyfa volt a rajta füg-
gő finomságokkal, nyalánkságokkal.
a karácsonyi vacsora étrendje a katolikus vidékeken böjtös volt, leg-
gyakrabban a káposzta, bab vagy gyümölcsaszalék leveles, mákos, 
túrós tésztával. a reformátusok a szokásos ünnepi étrendet ették, pl. 
az alföldön töltött káposztát, diós-mákos kalácsot, stb. míg tartott a 
vacsora, volt vidék, ahol felhangzott egy gyerek szájából az ablak alatt 
a karácsonyköszöntő: ,, mikor én kisgyerekecske vótam, juhok után jár-
tam,/egy almácskát találtam, azt is a jó istennek szántam,/ Szálljon erre 
a házra az isten áldása...”

Wass albert imádságával kívánunk minden alsónémedi atyánkfiá-
nak áldott karácsonyt és eredményes Új esztendőt: 

,,Legyen meg a te akaratod Uram./De alázatos szívvel megkérlek na-
gyon:/ legyen már egyszer a te akaratod jó/a magyarnak, áldás, békes-
ség, /szabadság, öröm!/ S legyen már végre egyszer valóban tiéd az or-
szág, s ne a gonoszaké, tied a hatalom, s ne a másokat sárba tipróké...”

Bálint István János, 
Faluház, 2011. Karácsonyán

Faluházi kincseinkből

Alföldi Géza: Ha nálunk született volna...
népszámlálás volt Betlehemben, – 
így szól a karácsony története, – 
s akkor született meg egy istállóban 
az Úr egy Fia, – mária Gyermeke… 

nem volt, ki szállást adjon nékik. 
Barmok lehelték rá a meleget. 
nem volt egy pólyája, egyetlen takarója, 
meséli a monda… mert ott született! 

De Cegléden, vagy kecskeméten, 
a hortobágyon ha született volna, 
az első karácsony igaz történetéről 
így szólna ma a bibliai monda: 

… rozál épp az udvart seperte. 
János meg a jószágnak almozott. 
a kis Péterke az öreg kandúrral játszott. 
a Puli, az meg hátul kalandozott. 

akkor ért a ház elé József. 
Jó tejszagot lehelt a méla csönd. 
mária, fáradtan, alig vonszolta magát 
S a kerítésen át József beköszönt. 

rozál fogadta hangos szóval: 
– mi szél sodorta erre kendteket? – 
– törvénybe mennénk. De beteg lett az asszony 
s pihenni kéne, mert – ránk esteledett. 

kerestünk födélt a korcsmában. 
De szállást a bérlője nem adott. 

hej pedig az asszony az utolsóban van már, 
de hiába – nincs pénz, mert szegény vagyok… 

már istálló is elég lenne, 
Csak tető legyen már fejünk felett… – 
rozál a seprűjét a falnak támasztotta, 
Bodri a kiskapuig settenkedett. 

– takarodsz vissza, beste lelke! 
kerüljenek csak kietek bentébb! 
talán egy ágy, az csak akad majd még a háznál. 
hogy elfáradt, szegény!… eszem a lelkét!…– 

Szélesre tárta a kiskaput. 
mária arca, mint viasz: sápadt. 
– ne ugass már, Bodri!… hát nem látod,  
hogy vendég?! 
eredj csak, Péterke s szólj az apádnak! 

Jöjjön csak, lelkem, segítek én… 
támaszkodjék rám!… Óvatost lépjen!… 
Úgy-úgy, lelkem!… kend meg csukja be csak a kaput, 
de siessen, oszt maga is segéljen!…– 

János is sebten előkerült. 
kemény keze még a villát fogta. 
– Utasok… nincsen szállásuk… S beteg az asszony… 
Behívtam őket…– mért ne tettek volna? 

– az asszonynak vess tiszta ágyat! 
az ember meg a lócán elalhat. 
És valami enni is akad tán a háznál… 
Péter, egy kis borért, fiam, szaladj csak!…– 

a Bodri is odasündörgött. 
Péter a butykossal máris kocog. 
S ameddig az asszony megvetette az ágyat, 
János kolbászt s egy köcsög tejet hozott. 

máriát már a fájdalom rázta. 
a párnák között csöndesen feküdt. 
S amíg az asszony terít, megnyugodva látja, 
hogy János a szobába épen befűt. 

a kemencében lángolt a tűz. 
rozál az ágynál csendesen állt ott 
És lelkükre a tiszta ágy friss párna-szaga, 
mint békesség, csendesen leszállott… 

kint az égen holdfény ragyogott. 
házra, tájra ezüstszín-port hintett. 
S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában, 
ím, megszületett a régenvárt kisded… 

a szomszédságból akadt bölcső… 
nagy andráséktól csipkés kis paplan. 
S négy-öt asszony zsibongott a szomszéd szobában, 
a kis teknő körül szép kör-alakban… 

Jaj de szép… s fiú!… nézd csak, apjuk!… 
Ujjongott rozál, míg óva mosta… 
És ígyen született meg az isten Gyermek… 
… már… hogyha nálunk születhetett volna!… 

1948. december 24.



2011. december20

FaLUházi kinCSeinkBŐL

Szabó Balázs református lelkész karácsonyi levele  
a világháború harcmezein küzdő híveinek

kelt levelem alsónémediben,1915.
december havában.

kívánom, hogy ezen pár sor írásom 
testi lelki jó erőben, egészségben ta-
láljon mindnyájotokat…mire ez a le-
velem elér hozzátok, vége felé jár az 
1915-ös esztendő. Visszaemlékszem 
arra az örökre nevezetes esemény-
re, mikor a mozgósítás első reggelén 
templomunk előtt isten szabad ege 
alatt levett kalappal énekeltük együtt 
a búcsúzás fájdalmas énekét: „hara-
godnak nagy voltában, ne feddj meg 
Uram engem…” 
azóta újra meg újra sokan mentek 
el közülünk. azóta másodszor is le-
hullottak a levelek, fehér hó borítja a 
síkságot, a hegyeket, amerre jártok… 
karácsony ünnepét nem tudjuk, hol 
éritek. künn a lövészárokban, vagy 
tartalékban, vagy kocsikon, vagy őr-
szolgálatban – talán kórházban se-
besülten; de érezzétek azt, hogy mi 
rátok gondolunk. rátok gondolva 
énekelünk a templomban is, érettetek 
imádkozunk… arra kérjük a Jóistent, 
hogy a karácsonyi angyalokat küldje 
oda hozzátok, s vigyenek nektek az 
angyalok hitet, reménységet, bátor-
ságot, gyógyulást, vigasztalást. adjon 
isten néktek, békés karácsonyt. 

Sajnáljuk nagyon fogságba esett 
szeretteinket. Őnekik lesz a legszo-
morúbb karácsonyuk… ha csak le-
het, kerüljétek el a fogságba jutást… 
de aki odakerül műveletlen, vad el-
lenségeink közé, isten tudja, megcsó-
kolhatja-e még egyszer az édes haza 
földjét?!
mészáros József fia - mészáros istván 
jött haza az orosz fogságból, jobb karja hiányzik.
Vele, mint rokkanttal, nem bántak rosszul, de azt mondja, 
hogy ne kívánja megtudni senki, hogy micsoda lelki fájda-
lom a honvágy! … egész gyülekezetünk sajnálja molnár Sán-
dor presbiterünket és igazán nagyon szerencsétlen család-
ját. tudjátok, hogy leányát két évvel ezelőtt villám sújtotta 
agyon. most az a hír, hogy fiuk, molnár miklós oroszország-
ban pusztult el. a másik fiuk, molnár Sándor pedig Szerbiá-
ban halt meg. Özvegyet és négy kis árvát hagyva maga után.  
istent kérjük, hogy áldja és vigasztalja meg súlyosan próbált 
gyermekeit. De megírom azok neveit is, akik még mindig 
nem tudatták magukat, hol vannak, hogy vannak. marton 
János, kovács Gábor, Juhász miklós, Seregély Sándor, kozma 
Péter, Varga Gedus, nagy Vidor, nagy miklós, Polyák Ferenc, 
Garai Bódi, Józan János, molnár Gábor, Surányi Béla, mészá-
ros Boldizsár. az olasz határon tűntek el: kozma Bódi, Borbély 

menyhért és tüske József, az ő visszajövetelüket még remél-
hetjük. De nem jönnek vissza – mert tudjuk bizonyosan el-
vesztek: kerekes Balázs és Somogyi Boldizsár, akik hősi halált 
haltak… Juhász menyhért az olasz harctéren harcolt akkor, 
amikor szép fiatal felesége gyermekszülésben meghalt. Öt 
anyátlan árva maradt, és sírt az egész gyülekezet, amikor a 
fiatal édesanyát temettük. 
írjatok gyakran a ti szeretteiteknek! Úgy várják itthon a ti 
lapjaitokat, mint a borús ég után várjuk, mikor süt ki a nap. 
rátok várva, dolgozva, imádkozva telnek el napjaink. remé-
nyünk nagy az istenben. Békés karácsonyt, kedvesebb új 
esztendőt kívánunk mindnyájan mindnyájatoknak. isten, a 
mi bizodalmunk legyen a ti őriző pásztorotok. 

egész gyülekezetünk nevében szívből jövő nagy szeretet-
tel köszönt benneteket szerető lelkészetek    
      

Szabó Balázs
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Az őszi bajnokság záró fordulója után 2. helyen áll felnőtt csapatunk!

Kiélezett versenyfutásban a nagykőrösi csapat tört az élre idegenbeli pontvesztésünk után.
A záró fordulóban, Pilis – Alsónémedi 0:0.

Alábbiakban tekinthető meg a táblázat ill. utánpótlás csapataink őszi záró forduló utáni
helyezése. A januári „holtszezonban” terjedelmesebb elemzéseket tervezünk, megszólalnak edzők is, értékelvén a szezont

HAJRÁ ASE!
Sportbaráti üdvözlettel: Sándor Miklós

U17

Felnőtt őszi bajnokság végeredmény

U 19 őszi végeredmény

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. Alsónémedi SE 13 10 1 2 67 28 39 31
2. Taksony SE 14 10 1 3 48 22 26 31
3. Felsőpakony SK 14 9 1 4 55 26 29 25
4. Gyömrői SE 13 8 1 4 55 26 29 25
5. Halásztelek FC 13 5 0 8 41 47 -6 15
6. Fer-Al-Ko, Kiskunlacháza 13 4 0 9 36 46 -10 12
7. Újlengyel SE 13 3 0 10 27 67 -40 9
8. Kakucs SE 13 2 0 11 31 99 -68 6

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. NK Kinizsi TLFC 15 11 3 1 50 17 33 36
2. Alsónémedi SE 15 10 5 0 43 23 20 35
3. Pilisi LK-Legea 15 8 2 5 40 34 6 26
4. Újlengyel DSE 15 8 2 5 40 34 6 26
5. Verőce SE 15 7 3 5 32 20 12 24
6. VeresegyházVSK 15 6 4 5 24 20 4 22
7. Gödöllői Sport K. 15 6 4 5 24 25 -1 22
8. Bagi TC’96 15 6 3 6 27 25 2 21
9. Kisnémedi 15 6 2 7 28 31 -3 20

10. Budakalászi MSE 15 5 4 6 22 30 -8 19
11. Tárnok KSK 15 4 6 5 21 27 -6 18
12. Hévízgyörki SC 15 4 3 8 27 41 -14 15
13. Felsőpakony KSE 15 3 6 6 28 26 2 15
14. Örkény SE 15 2 6 7 12 23 -11 12
15. Sülysáp KSK 15 2 3 10 19 37 -18 9
16. Bugyi SE 15 1 4 10 18 57 -39 7

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. Bolha FTSE 15 14 0 1 64 12 52 42
2. Bagi TC ‘96 15 12 2 1 53 10 43 38
3. Gödöllői Sport K. 15 10 1 4 57 26 31 31
4. Budakalászi MSE 15 9 2 4 45 25 20 29
5. Pilisi LK-Legea 15 8 1 6 46 36 10 25
6. Verőce SE 15 7 4 4 41 35 6 25
7. Sülysáp KSK 15 6 4 5 48 25 23 22
8. Bugyi SE 15 6 3 6 30 23 7 21
9. Veresegyház VSK 15 6 1 8 32 44 -12 19

10. Kisnémedi 15 6 0 9 25 41 -16 18
11. Felsőpakony KSE 15 4 6 5 40 42 -2 18
12. Alsónémedi SE 15 5 2 8 27 25 2 17
13. Hévízgyörki SC 15 3 4 8 21 47 -26 13
14. Örkény SE 15 4 0 11 19 52 -33 12
15. NK Kinizsi TLFC 15 3 2 10 18 38 -20 11
16. Újlengyel DSE 15 1 0 14 19 104 -85 3
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Alsónémedi Sport Egyesület női kézilabda 
csapatának őszi bajnoki mérkőzései véget ér-
tek. Ebben a szezonban a 13 mérkőzésünkből 
10-t sikerült megnyernünk, volt 1 döntetle-
nünk és csak 2-szer hagytuk el vesztesként 
a pályát, így a 10 csapatos csoportunk tabel-
lájának 3. helyén állunk. A tavalyi évhez ké-
pest sokkal összeszedettebb támadójátékot és 
agresszívebb védekezést produkáltunk. Több-
ször is sikerült a végjátékot a magunk javára 
fordítani, ami jobb fizikális állapotunknak, ill. 
jó csapatszellemünknek köszönhető. Célunk 
a tavaszi 5 fordulóban olyan játékot mutatni, 
amivel csoportunkban megőrizzük dobogós 
helyünket, ill. lehetőségünket, hogy a ráját-
szást a felsőházban folytassuk.  Szeptembertől 
már honlapunk is van (asekezi.atw.hu), amin 
mindenki követheti eseményeinket. A megyét járva büszkén mondhatjuk, hogy a mi csapatunknak van a legnagyobb szurkolótá-
bora! Köszönjük eddigi támogatásaikat, kérünk minden sportbarátot, hogy a továbbiakban is segítsenek bíztatásaikkal! Kellemes 
karácsonyi ünnepeket, Békés Új Esztendőt, a szünetre jó pihenést kívánunk mindenkinek! Hajrá ASE!

Jelmagyarázat:  H. - Helyezés,  J.-Játszott,         Gy. - Győzött,  D. - Döntetlen,
  V. - Vesztett,  Dob. - Dobott,  Kap. – Kapott,  Gk.-Gólkülönbség       P. - Pontszám

Mérkőző csapatok
Alsónémedi SE Mogyoródi KSK 19:19

Verőce SE Alsónémedi SE 24:25
Alsónémedi SE Százhalombatta 23:14

 Salgótarján Alsónémedi SE 16:24
Alsónémedi SE Gödöllői KSC 19:20

Kóka KSK Alsónémedi SE 17:20
Alsónémedi SE Kistarcsai KE 22:21
Alsónémedi SE Zsámbék SE 30:8

Inárcs- Örkény KC II. Alsónémedi SE 21:24
Mogyoródi KSK Alsónémedi SE 23:20
Alsónémedi SE Verőce SE 21:18
Százhalombatta Alsónémedi SE 24:28
Alsónémedi SE  Salgótarján 10:0

H. Név J. Gy. D. V. Dob. Kap. Gk. P.
1. Gödöllői KSC  13  11  1  1  315  275 40  23
2. Mogyoródi KSK  12  10  1  1  297  232 65  21
3. Alsónémedi SE  13  10  1  2  285  225 60  21
4. Inárcs-Örkény KC II.  12  9  0  3  306  244 62  18
5. Kistarcsa KE  12  6  0  6  313  278 35  12
6. Kóka KSK  13  6  0  7  323  326 -3  12
7. Madách DSE Salgótarján  13  4  0  9  269  291 -22  8
8. Százhalombattai NKKSE  13  2  1  10  279  347 -68  5
9. Zsámbék SE  13  2  0  11  296  417 -121  4

10. Verőce SE  12  1  0  11  252  300 -48  2
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NYWYG Háziverseny
alsónémedi – Schuller csarnok, 2011. november 5.
az őszi szünet zárásaként az egyesületünk háziversenyt szerve-
zett. tagságunk  tagjai aktívan részt vettek az előkészületekben 
és a lebonyolításban.  nagyon szép időnk volt, hét ágra sütött 
a nap. 
igyekeztünk a termet jól berendezni, a célokat különböző táv-
ra elhelyezve. 10 célt állítottunk, amelyeket két körben kellett 
meglőni .két lengő célunk is volt, 3D-s állataink és rajzos célok  
magyarország főbb történelmi eseményeire emlékezve. a 4-5 
fős csapat létszámoknak köszönhetően a verseny pörgősen 
zajlott, a  gyerekek is fegyelmezetten viselkedtek. a verseny 
végeztével párbaj zárta le a viadalt. az eredményhirdetésre a 
szomszédos cukrászdában került sor.
Összegezve: 26 nevező indult ezen e versenyünkön , ebből 5-en 
a szomszédos haraszti íjászegyesületet képviselték. Eredmé-
nyek: Mini 8 évesig: 1.hely Poroszlay richárd;  Lányok 14 évesig 
1. Sudár Dóri, 2. a némedi Bettina; Gyerek 11 évesig tradicioná-
lis: 1. Szaniszló roland, 2. Urda Szabolcs, 3. katona nándor;
Vadászreflex 1. hely Prém Dominik, Serdülő 14 évesig tradicio-
nális:1. nyenyestyán Balázs 2. némedi Dávid, Vadászreflex 1. né-
medi márk, 2.Suplicz Gergely, 3. Bélteki zoltán,  kezdő csoport: 
1. kruppa Dávid, 2. nagy róbert ármin 3. kruppa ádám; Ifi 19 
évesig  Vadászreflex 1. Suplicz áron 2. Szabó máté , Longbow 
1.ifj kondri János 2. hajdú kálmán
Úgy gondolom, hogy ilyen háziversenyt , a gyerekek fejlődé-
se , a verseny szabályok ismeret miatt, a jövőben is rendezni 
fogunk!Lehet, hogy nem sokára…

Páty Fedett pályás örömíjász verseny
2011. november 19. szombat
Dombovári Lajos a főszervező említette, hogy ez volt a tizenne-

gyedik Pátyi verseny.  nekünk a nyWyG tagoknak ez volt a ne-
gyedik ottani szereplésünk. most 9-en képviseltük falunkat és 
egyesületünket. mint mindig örömmel köszöntöttük egymást, 
barátainkat és  az ismerősöket . a napközbeni beszélgetések-
ben is említettük, milyen jó kiszakadni a hétköznapokból, sza-
bad levegőn, barátok között sportolni, érezni az íj erejét, hallani 
a nyílröptét, együtt örülni a szép találatoknak! 

Jó sokan gyűltünk össze. Lajos rajzolt céljai egyre szebbek és 
szellemesebbek lettek, a lő távok pedig ideálisak. már csak 
rajtunk múlt, hogy milyen jó eredményeket érünk el.  a 18 
– zömmel 2D-s állat – elejtése után gyorsan megkezdődött a 
bukócélos íjászpárbaj, majd a mesterek döntője: 3×3 lövés kon-
centrikus körökre. itt ért bennünket az első nagy öröm, hiszen 
a vadászreflex kategória 12 fős döntőjébe 2 nyWyG-es is beke-
rült. katona János és ifiként Suplicz Gergely is. Örömünk csak 
fokozódott amikor János megszerezte a Mesterek döntője 2. 
helyét. Gratulálunk!!

Eredményeink igen jók voltak:
Ettl Dominik gyerek VR 2. hely 382 p.70%, katona nándor gyerek 
tr 274p. 52%, Hajdú Kálmán Ifi LB 2. hely 324p 60%, Suplicz Áron 
Ifi VR 2.hely 402p 72%, Suplicz Gergely Ifi VR 1.hely 434 p. 80%, 
Regula Géza felnőtt LB 354p. 66%, Gallay Brigitta női tr  270p. 
50%, Katona János ffi VR 4. hely 444 p. 82%, Suplicz Zsolt szenior 
LB 3.hely 419p. 78%

Legközelebb ti is gyertek!!
Edzések a Schuller Csarnokban

Péntek 18 órától , Vasárnap 17 órától
Gyertek Bártan!

Üdvözlettel :
Suplicz Zsolt

 A NYWYG elnöke 70-43-64-194 

A NYWYG

Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2011  év  késő őszén  Alsónémedin
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 238/2011. számú határozata alapján 
az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., a tulajdonát képező: Alsónémedi, Ócsai út 13. szám 

alatti, 3001. hrsz-ú, belterületi, autó és motorszalon megnevezésű, 5864 m2.  
területű és 1230 m2. épülettel ellátott ingatlanát

ÉRTÉKESÍTÉSRE VAGY BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ  
HASZNOSÍTÁSRA NYILVÁNOSAN MEGHIRDETI!

Értékesítési feltételek:
1)    Az ingatlan induló nettó vételi ára: 172.000.000.- forint.
2)    a pályázat nyertese a legmagasabb vételi árat ajánló pályázó. az abéva kft., az értékelésénél a legmagasabb árat 

ajánló pályázóval köt szerződést. 
3)    azonos összegű ajánlat esetén:
 -   a két részletben történő fizetés első összegének a nagysága, vagy  
 -    az ajánlott összeg egy összegben történő megfizetése
         a pályázat megnyerésének a feltétele. amennyiben ez nem hoz döntést, a résztvevő felek a helyszínen új ajánlatot 

tehetnek, addig amíg győztes nem születik.
4)    a szerződéskötésnél minimálisan a vételár 50 %-át szükséges kifizetni, míg a fennmaradó összeget maximum 1 éven 

belül.
5)    az ajánlatokat zárt borítékban: „Alsónémedi, Ócsai út 13. szám vételi ajánlata” megjelöléssel az abéva kft. irodá-

jának címére kell leadni. (2351 alsónémedi, Fő út 75. sz.)
6)    Ingatlan vételére vonatkozó határidő: 2012. március 14. 11 óra.
7)    az ajánlatok bontására az alsónémedi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának ülésén kerül sor a beadási határidőt 

követő 10 napon belül. a pályázat eredményét a bizottság állapítja meg és eredménytelenné is nyilváníthatja. a bon-
tásra az ajánlattevők meghívásra kerülnek.

8)    Szerződéskötésre az eredmény meghirdetését követő 15 nap áll a pályázó rendelkezésre.
       Bérleti feltételek: Előzetes egyeztetés és egyedi döntés alapján történik.

Kapcsolat: Belágyi Tamás ügyvezető
2351 Alsónémedi, Fő út 75.; Tel: 29/537-070, 06- 20-480-1415; abevakft@gmail.com

Nézzen be hozzánk!
Az összes nagy utazásszervező útja foglalási díj nélkül!

Lássa a világot a kapitány szemével!    Utazzon hajóval!
Mítoszok földjén   2012.04.25-től 7 éjszaka, teljes ellátás, magyar idegenvezető     319.000Ft/fő-től  
Budapest - Velence | Bari | Katakolon/Olümpia | Szantorini | Mikonosz | Athén | Korfu | Dubrovnik 
| Velence - Budapest
Üdülés
Seychelle-szigetek/Le Relax Hotel** 2012.01.06-04.30.között  7 éj/ reggelis ellátás  287.900Ft/fő-től
Sí utak
Svájc/Davos/Hotel Ochsen*** 2012.01.01-02.03.között(vasárnaptól –péntekig foglalható)  499 CHF 
/fő-től 5nbap/4éj   kétágyas szobában+reggelivel+síbérlettel   ( napi árfolyamon forintban fizethető)
Ausztria/Kötshach/Gailberghöhe  -   2012 szezon  -  4nap/3éj /félpanzió/2 ágyas szobában 60.000Ft/
fő-től (Téli élménycsomag:Félpanzió,1belépő az Aquaréna élményfürdőbe,teke est,wellnwss hasz-
nálat stb... .)
Olasz körutazások – ELŐFOGLALÁS    2012.január 31-ig !!!!!!!!!
Hétvége Velencében  2012.04.07-04.09. 3nap/2éj  3*-os szállás, busszal, reggelivel     39.900Ft/fő-től
Garda tó és Gardaland 2012.08.18-08.20. 3nap/2éj 3*-os szállás, busszal, reggelivel   39.900Ft/fő-től
San Marino 2012.04.06-04.09.  4nap/3éj 3*-os szállás, busszal, reggelivel               53.900Ft/fő-től
Elba szigete és Korzika 2012.09.03-09.09. 7nap/6éj 3*-os szállás, busszal, reggelivel      114.900Ft/fő-től
Toszkána ízei repülővel 2012.08.22-08.26. 5nap/4éj 3*-os szállás, repülővel, reggelivel       149.900Ft/fő-től
Szilveszteri utazások
SZILVESZTER  ISZTAMBULBAN 2011.12.28 – 01.01.                       91.900Ft/fő-től
5nap/4éj repülővel, 3*-os szállás,reggelivel
SZILVESZTER  MADRIDBAN   2011.12.29 – 01.02.                101.900Ft/fő-től   
5 nap/4 éj repülővel, 3*-os szállás,reggelivel
SZILVESZTER RÓMÁBAN                     2011.12.29. – 01.01.                119.000Ft/fő-től  
4 nap/3 éj  repülővel, 4*-os szállás,reggelivel 
Karnevál utak
2012.02.10-12;  02.17-19.     Karnevál Velencében - non stop     Akció!                  9.999,-/fő-től 
busszal,ellátás nélkül
2012.02.10.02.12.Velencei Karnevál  42.900Ft/fő-től 3nap/2 éj,busszal,3*-os szállás,félpanzióval
2012.02.17.02.21.Karnevál Toszkánában és Velencében  59.900Ft/fő-től                   5nap/4éj,3-os 
szállás, reggeli, busszal

Meghirdetett utjainknál az ár nem tartalmazza az esetleges járulékos költségeket, 
belépők árát,biztosításokat!

Csoportos kedvezményekért érdeklődjön irodánkban!
Körutazások, üdülések , városlátogatások, nászutak, szállásfoglalás, repülőjegy!

Kedvező belföldi nyaralások, wellness hétvégék, koncert és színházjegyek széles választéka!
Hvg klubkártya tulajdonosoknak saját útjainkból – 5 % kedvezmény!

Utasbiztosítások: EUB, MONDIAL

Karácsonyi halvásár Alsónémedin!
Kínálatunk: Ponty

Szürkeharcsa
Kárász

Ezen kívül új mozgóboltunkból  
szeletelt halat is árusítunk!

Kínálatból: tisztított kárász, szeletelt busa,  
ponty, harcsa, afrikai harcsa,  

valamint mirelit tengeri halak.

Árusítás időpontja: 
december 19-23-án 9.00 – 18.00
Cím: Alsónémedi, Jácint u. 41.  
(Haraszti út – József A. u. vége)

2012. évben is várjuk régi és új vásárlóinkat!
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MEGNYÍLT  
A BOGLÁRKA TURKÁLDA

a Szabadság téren  
(Hambi sziget mellett)!

Minőségi olasz, francia és német ruhák.
Új  farmernadrágok (női-férfi) 1500,- Ft-tól.

Nyitva: H-P: 8-16-ig, SZ: 9-15-ig.

SCIO- A JÖVŐ ÚTJA! Ajándékozzon egészséget!
Állapotfelmérés és kezelés!  A biorezonancia  elvén működő  készülék 
5 érzékelő segítségével, fájdalommentesen mér, 10 000 féle anyagot 
vizsgál az emberi testben.
Kiválóan alkalmas: pl.- stressz oldására,  betegségek korai felismerésére
                                      - a gerinc és egyéb izületi fájdalmakra
                                      - a vér és nyirokkeringés javítására                   
                                      - allergének, veszélyeztető tényezők kimutatására és  
  még számos dologra.

A szervezet energetikai  feltöltésére, segítve ezzel  
a szervezet öngyógyító tevékenységét!
A Nikotinstop segítségével pedig örökre  
megszabadulhat káros szenvedélyétől!
Hívjon bizalommal ! Kérésre házhoz megyek !   
TELEFON : 06 /70 275-55-39

A vizsgálat előjegyzés alapján történik, időtartama  1- 1,5 óra. 

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli szakszerű gép tisztítás.

Fábián István  Tel.: 06-20-317-0843

Parkettás  
mester vállal:

Lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC-szőnyeg  
ragasztást anyaggal is.  
Szolid árak, garancia!

Telefon:  06-30-354-3769

MEZŐŐRSÉG  06-30-508-6827
POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658 

RENDŐRSÉG 107, 112
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK:

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

Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi  
ügyelete helye: Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt  

működik (a Posta illetve  
a katolikus templom közötti úton közelíthető meg).

Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:  
1/301-6969 (vonalas telefonról ezt a számot  

érdemes hívni) és a 104  
(mobiltelefonról ez a szám javasolt).

Tel.: 29/378-651 Mobil: 30/948-1472

KÖRZETI MEGBÍZOTT:
Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21

Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22

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

  KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK
  november 14-től december 24-ig

A 2011. december 24-i sorsoláson minden vásárlónk 
részt vesz összeghatártól függetlenül.  

Fődíj: 3 napos wellness üdülés 2 fő részére.  
További 10 értékes nyeremény is kisorsolásra kerül.

KIFUTÓ TERMÉKEKRE 20 % KEDVEZMÉNY!
Sportruházati üzlet (Dinamit Gold Kft.)

Alsónémedi, Fő út 54.  Nyitva: H-P 9-17, Szo. 9-14

Ágnes Ruhaszalon
Új szalonomba várok minden kedves menyasszonyt,  

koszorúslányt, hölgyet, asszonyt, nagymamát,  
aki a megfelelő alkalomhoz ruhát szeretne kölcsönözni,  

vagy saját elképzelése alapján elkészíttetni!
Több éves szakmai tapasztalattal és a legújabb trendek,  

fazonok, színek ismeretével rendelkezem.
Többféle szín és fazon szerint már a 2012-es kollekcióból 

is megrendelhetőek a ruhák! Anyagminta segítségével már 
elsőáldozó, konfirmáló és ballagási ruhák is megrendelhetők!

Csoportos megrendelés után kedvezményt ajánlok!
Előzetes egyeztetés alapján, 15 óra után.  

Telefon: 06-20-273-7417 2351 Alsónémedi, Alsóerdősor u. 39.
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VÉTELRE KERES  
FÖLDTERÜLETET

FELHÍVÁS!

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik szeretett  
férjem Szabó Jenő temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, 
sírjára virágot vagy koszorút hoztak, és osztoztak fájdalmunkban. 

Gyászolja szerető felesége és családja

Köszönetnyilvánítás

Köszönetem szeretném kifejezni mindazoknak, akik szeretett  
Édesanyámat Vésztőn utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot vagy 

koszorút helyeztek, és mindazoknak akik fájdalmamban osztoztak. 

Bodor Mihályné

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet minden érintettnek, aki akár gon-
dolatban, imádságban, élőszóban vagy személyesen a temetésen, 

őszinte együttérzését fejezte ki férjem halála miatt érzett mély 
gyászunkban. Köszönet a felénk megnyilvánuló részvétért és a 

kegyelet virágaiért!

Köszönettel és tisztelettel: Szlovicsák Balázsné és családja

Felhívjuk Tisztelt  
Fogyasztóink figyelmét, hogy a hideg  

idő beálltával a házi vízvezeték,  
vízmérőhelyek fagy elleni  

védelméről takarással, illetve  
a víztelenítő főcsapok elzárásával  

szíveskedjenek gondoskodni.
A fogyasztó hibájából  

bekövetkezett kár, illetve a vízmérő  
elfagyása miatt elfolyt vízmennyiség  

díjának megfizetésétől, illetve  
a vízmérőpótlás költségétől  

nem tudunk eltekinteni!

    DAKÖV KFT.

Nem iparterületen lévő,  
kb. 10 ha nagyságú,  

gyenge minőségű földterületet  
keres SÜRGŐSEN  

megvételre vállalkozó,  
erdőtelepítés céljából.

Az ajánlatokat  
az ár megjelölésével  

kérjük a Polgármesteri  
Hivatal titkárságán leadni.

GYULAI LAKÁS IGÉNYBEVÉTELE

Tisztelt Alsónémediek!

Bizonyára sokak előtt ismert, hogy Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzata Gyulán rendelkezik 

egy 1,5 szobás lakótelepi lakással, hiszen  
többen voltak már ott házasságkötés után  

vagy tombola nyereményként,  
de bérbevétel útján is.

Alsónémedin állandó lakhellyel rendelkező  
nem önkormányzati dolgozók is bérbe vehetik  

az ingatlant, a le nem kötött időszakokban.
Itt tájékoztatjuk településünk lakót, hogy az üdülő 

az alábbi időszakban vehető bérbe:

2011. december 30-ig, illetve 2012. január 09-től 
május 30-ig.

Érdeklődni és időpontot foglalni Tornyainé  
Horváth Katalinnál lehet (337-101/17-es mellék).

Polgármesteri Hivatal
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