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Köszöntõ
A június-július hónap számos örömteli nevezetes napot tartalmaz.
Engedjék meg, hogy a Képviselõ-testület nevében szeretettel és tisztelettel köszöntsem azokat, akik a
KÖZ-ért fáradoznak.

A pedagógusokat, akik az oktatásnak, nevelésnek; az orvosokat és a közegészségügyben
dolgozókat, akik a gyógyításnak; a köztisztviselõket, akik a hivatali ügyek intézésének, a
közigazgatás zökkenõmentes mûködésének szentelik életüket.
Valamint szeretettel köszöntöm azokat, kik örömünket adják, s kikért fáradozunk, kikben munkánk
értelmét látjuk: gyermekeinket, és az õket szívükön hordozó, életüket értük áldozó édesanyákat.
Vincze József
polgármester

„Vezesd õket,
utat ne tévessz,
s magadhoz mindig
hû maradj,
Mert élen állsz,
és messze látszol,
sose feledd:
példa vagy!”
(Nagy László)

Tisztelt Községünkben dolgozó és itt élõ Pedagógusok,
Egészségügyi dolgozók, Köztisztviselõk!
Ezen versek szavaival köszöntjük Önöket a közelgõ ünnepek alkalmából.
További sikeres és eredményes munkát kívánunk !
Az Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ Testülete nevében
a Hírmondó Szerkesztõ Bizottsága
Pedagógusnap: 2011. 06. 05.
Semmelweis nap: 2011. 07. 01.
Köztisztviselõk napja: 2011. 07. 01.

Kezedbe teszem a könyvet,
hogy vezessen a sûrû ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szõtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylõ kulcsot,
hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a Szeretetet.
(Róth Márta)
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Trianon

Trianon: 1920. június 4. – 91 esztendeje.
A trianoni békeszerzõdés aláírása után Budapesten százezrek
tüntettek.
A közintézmények zárva maradtak.
Az újságok gyászkerettel jelentek meg, az országzászlót félárbocra eresztették.
A rettenetes diktátum 1921. július 26-án lépett életbe.
A nemzeti vagyon 62 százaléka odaveszett, így a vaskohászat
31 %-a maradt meg, a vasúthálózat 38%-a maradt határokon
belül, erdeink 85%-át veszítettük el, a gyáripari termelés
65%-kal esett vissza. A dunai flottila 10%-át kellett átadni.
No comment.
Az I. világháború végzetes következményekkel járt a történelmi Magyarország számára. Az amerikai elnök, Woodrow
Wilson már 1918. január 8-án, az USA hadba lépése elõtt közzétette a szenátushoz intézett, 14 pontból álló üzenetét, amely
egy igazságos békekötés feltételeit tartalmazta.
A 10. pont így intézkedik:,,Ausztria-Magyarország népeinek,
amelyeknek helyét a népek között megoltalmazni és biztosítani kívánjuk, legelsõ alkalommal lehetõvé kell tenni önálló
fejlõdésüket..."
Ezzel egy idõben a külföldre távozott cseh emigránsok hírhedt vezérei Thomas Masaryk és Edvard Benes megpecsételték a Monarchia és az ezeréves Magyarország sorsát.
Még azon a tavaszon, 1918. május 30-án az amerikai csehek
és tótok, megkötötték a pittsburgi szerzõdést, amely kijelenti,
hogy a szlovákok, ha megfelelõ autonómiát kapnak, csatlakozni kívánnak Csehszlovákiához. (Az abszurd ebben az,

hogy Csehszlovákia, mint állam még nem is létezik.) Wilson
elnök, aki Masaryk rokona volt, az említett szerzõdés ürügyén pártfogásába vette a „tervezett” államot!
Ennek következtében az antanthatalmak elismerték, akkor
még nem is létezõ Csehszlovákiát hadviselõ félnek.
A következõ hónapok eseményei ismertek.
Tisza István gróf, miniszterelnök bejelenti a Parlamentben,
hogy a háborút elveszítettük.
1918. október 30-án egy szedett-vedett társaság Nemzeti Tanács címen magához ragadja a hatalmat az Astoria szállóban.
Másnap Pogány Jóska népbiztos és bûnözõ társai agyonlövik
Hermina úti lakásán Tisza Istvánt felesége és Almássy Denise
szeme láttára…
A csehek betörtek a Felvidékre, az oláhok a déli országrészben fosztogattak, október 30-án a tótok, november 25-én a
szerbek, végül december 1-én az oláhok kimondták a Magyarországtól való elszakadást.
Az országban dúlt a „patkányforradalom” és a vörös terror, az
antantállamokban senki sem vette komolyan a wilsoni elveket. Mindenki természetesnek tartotta, hogy a legyõzöttekre
minden feltételt rá lehet, és rá kell kényszeríteni.
Hogy Trianonban a lehetséges legkegyetlenebb döntést hozták ellenünk, abban szerepet játszott az 1918-1919-es katonai
helyzet. A Károlyi-kormány hadügyminisztere, az alkoholista

Trianon
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Lindner Béla részegen szélnek eresztette a frontról hazatóduló katonákat. Kun Béla diktatúrája idején az újjászervezett sereg kezdetben erõteljes ellenállása összeomlott, amikor betiltották a magyar zászló használatát.
Ennek következtében rögtön letette a fegyvert a Felsõ-Tiszánál addig keményen védekezõ Székely Hadosztály.
Ki- ki akkorát harapott az országból, amekkorát bírt.
A Kun, Kunfi, Jászi, Landler, Gábor Andor stb. fémjelezte
emigráció Bécsbõl a húszas években lankadatlanul tüzelte a
kisantant államokat, hogy számolják fel a Trianon utáni Magyarországot is! Könnyen tehették ezt, hiszen a Nemzeti
Bank teljes valutakészletét magukkal vitték, tellett belõle az
európai közvélemény befolyásolására.
Örököseik Rákosi és Kádár folytatták mûvüket. A hadsereget,
történelmünkben példátlan módon a nép ellen nevelték és fordították. A köztudatból tûzzel-vassal irtották a nemzettudatot.
Iskolarendszerünk szinte szót sem ejtett Trianonról és a határon túlra szakadt nemzettestvéreinkrõl…..
A Költõ szavaival: „És mégis élünk.”
Ez idáig közel százezer határon túli magyar ember vette fel az
állampolgárságot. Vészterhes idõnkben annak a szónak az értelmét, hogy HIT soha nem szabad elfelejtenünk.
Talán az a három kis szócska támaszthatja alá hitünket, mely
így szól:
DUM SPIRO SPERO... AMÍG ÉLEK, REMÉLEK.
Adja a magyarok Istene, hogy valóra váljon.
Bálint István János
Faluház

Meghívó
2011. június 4-én (szombaton) a Trianoni Nemzetkatasztrófa 91. évfordulóján
19 órai kezdettel megemlékezõ ünnepséget tartunk a Szabadság téren az I. világháborús emlékmûnél,
melyre várjuk községünk lakosságát.
Alsónémedi Nagyközség Képviselõ-testülete

Tisztelt Olvasók!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-tes- A településfejlesztési politika elemei közt szerepel a szabadtületének 2011. március 31-én rendkívüli, majd április 26-án idõ, szórakozás, kultúra, sport lehetõségeinek minél szélesebb körû kiterjesztése. Az önkormányzat minden sportléterendes testületi ülésén az alábbi határozatok születtek:
sítményében nagyobb teret kíván biztosítani a település lakói
Rendkívüli ülés keretében döntött a Testület egybehangzóan számára. Cél a tömegsport támogatása.
az „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújí- A képviselõ-testület az egészséges életmód közösségi feltéttás” kiírás értelmében benyújtott „Atlétika pálya építése a eleinek elõsegítése érdekében többek között az egészséges
Széchenyi István Általános Iskola melletti mûfüves sport- életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi
pálya köré” pályázathoz szükséges 6.825.400 Ft-os önerõ sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a
biztosításáról. Ehhez kapcsolódó döntés értelmében a mûfü- mozgáshoz való helyet.
ves sportpálya, valamint a létesítendõ atlétikai pálya nem ké- A képviselõ-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel
pezi az Abéva Kft-vel kötött üzemeltetési szerzõdés részét, kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek
érdekében gondoskodik a település sportéletének helyet adó
annak joga az Önkormányzatot illeti meg.
épületek és pályák folyamatos fenntartásáról. Ezen létesítméAlsónémedi Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-tes- nyeket rendelkezésre kívánja biztosítani a helyi sportszervetülete a 2011. évre a sporttal kapcsolatos feladatait, törekvése- zeteknek, a helyi társadalmi és civil szervezeteknek, valamint
a helyi lakosoknak, így is elõsegítve a tömegsport fejlõdését.
it ekként határozza meg:
2011-2014. évi Gazdasági programjában a fejlesztési elképze- A helyi sportéletet elsõdlegesen az ASE támogatásával képlések között szerepel az iskola belsõ udvarrész rendezése, atléti- zeli el az Önkormányzat, illetve évente kispályás labdarúgó
kapálya építése a mûfüves pálya körül. Ezekhez a beruházások- kupát szervez a helyi csapatok részvételével, azok versenynaptárába illesztve.
hoz önkormányzati forrásból 35 millió forint szükséges.
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Önkormányzati hírek

A 2011. április 26-i testületi ülésen a Kulturális, Egészségügyi
és Szociális Bizottság javaslatára elfogadásra került a helyi
egészségügyi szolgálatok – Védõnõi Szolgálat, I. sz. háziorvosi Szolgálat – Dr. Papp Zsolt -, II. sz. Háziorvosi Szolgálat
– Dr. Tholt Mária -, Gyermekorvosi Szolgálat – Dr. Szlivka
Gabriella -, Fogorvosi Szolgálat – Jenei Art Dent -, valamint
az Ócsa-Alsónémedi Központi Orvosi Ügyelet 2010. évi tevékenységérõl készített beszámolója.
Ugyanezen bizottság javaslata értelmében a Testület határozott a 2011-2012-es tanévben három elsõ osztály indításáról, amennyiben a gyereklétszám eléri az 54 fõt, s nem jár a
költségvetésbe tervezett személyi kiadások emelkedésével az
osztálybõvítés.

Kyokushinkai Karate Tigris Dojó Egyesület Alsónémedi
Csoport, 150.000 Ft összegben a Cseppek Néptánc Csoport, valamint 100.000 Ft összegben a 2011. évi ChekNisszá Fesztivál részére.
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezõgazdasági
Bizottság határozati javaslata alapján a Testület döntött a külterületi utak szabályozásának megvalósításához 1.000.000
Ft biztosításáról az „általános tartalék” terhére. Az Alsónémedi lakott terület táblát a valódi lakott terület határára helyezteti a Bizottság javaslatára a déli faluhatár esetében,
mellyel kapcsolatosan felmerülõ összes költséget a kérelmezõ magánszemély köteles vállalni és teljesíteni.

A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság határozata értelmében a Testület döntött arról, hogy a Faluház Fesztivál keretében megrendezendõ Ghymes koncert bevételét a
Mûvelõdési Ház a Faluház Fesztivál rendezvény költségeire,
saját szervezésû kulturális rendezvényekre használhatja fel.

A testületi ülésen döntés született az Alsónémedi 0128/5-8
helyrajzi számú ingatlanok belterületbe történõ csatolásáról, a Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagjai sorában történõ maradásról, Dabas Város Rendõrkapitányi kinevezésében Kocsis István rendõr alezredes támogatásáról,
valamint a kihelyezett nõgyógyászati szakrendelés mûköA Bizottság javaslatára a Testület 1.248.344 Ft-ot biztosít a déséhez szükséges asszisztensi teendõk ellátásának díjazásáDamjanich utca csapadékvíz elvezetését szolgáló árok ki- ról havi bruttó 8.000 Ft összegben a „tartalék keret” terhére.
építésére, az „Utólagos hõszigetelés és nyílászáró csere az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskolában” elnevezésû Kedves Olvasók!
beruházás kiviteli tervének elkészítésére 480.000 Ft + áfa
összeget, míg ugyanezen projekt mûszaki ellenõri teendõi- A testületi ülések teljes anyagát, a kapcsolódó dokumentunek ellátására 398.000 Ft + áfa összeget biztosít az általános mokkal megtalálják községünk honlapján, ahol a hatályos
tartalékkeret terhére.
rendeleteket is elolvashatják. Természetesen bármilyen észrevételük, kérdésük, felvetésük lenne, a Hivatal dolgozói állA Bizottság elõterjesztése értelmében a Testület a „civil szer- nak rendelkezésükre ügyfélfogadási idõben személyesen, ilvezetek támogatása”, illetve a „pénzeszköz átadási tartalék” letve telefonon, levélben, e-mailben.
keret terhére támogatást nyújt 250.000 Ft összegben a Napfény Mazsorett Csoport, 100.000 Ft összegben a
Szerkesztõ Bizottság

Költségvetés és zárszámadás
Alsónémedi Önkormányzatának Képviselõ-Testülete a
2011. február 22-i ülésén elfogadta a 2011. évi költségvetését
az alábbi számok alapján:
a) bevételek fõösszegét
1.661.530 eFt
b) kiadások fõösszegét
1.661.530 eFt, ebbõl
c) tartalékok a kiadásokon belül 764.179 eFt
A Képviselõ-testület a 2010. évi zárszámadási rendeletet
2011. április 26-i ülésén elfogadta, az önkormányzat 2010.
évi költségvetése teljesítésének
a) összes kiadási fõösszegét 1.164.549 ezer forintban,
b) összes bevételi fõösszegét 1.044.997 ezer forintban
állapította meg.
A költségvetési rendelet, továbbá a 2010. évi zárszámadási
rendelet a kihirdetés napjától hatályos, teljes terjedelmében megtekinthetõ községünk honlapján.
Szerkesztõ Bizottság

FIGYELEM! HATÁRIDÕ!
Minden hónap 15. napja az elõzõ hónapban beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
2011. május 31. a 2010. évi iparûzési adó bevallásának és
az esetleges különbözet megfizetésének határideje. A
bevalláshoz szükséges nyomtatvány kitölthetõ Önkormányzatunk honlapján, a www.alsonemedi.hu címen,
az Ügyintézés címszó alatt, illetve letölthetõ szintén
ugyanitt. Kérem ne felejtsék el a kinyomtatott bevallást
aláírni és lepecsételni, mert így érvényes. Akinek nincs
internetes hozzáférése az a Polgármesteri Hivatalban kérésre megkaphatja a bevallási garnitúrát.
2011. június 30. a parlagfû elleni védekezés kapcsán
ezen idõpontig minden ingatlanon (kül- és belterületen
egyformán) el kell végezni a védekezést, azaz a parlagfû
virágbimbó kialakulását meg kell akadályozni és ezen
állapotot a vegetációs idõszak alatt folyamatosan fenn
kell tartani!
Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati hírek
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A közterületen történõ építések szabályai
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közterületet
érintõ építési munkálatokra (járdaépítés, ároképítés, - kialakítás, kapubejáró létesítése, burkolása, stb.) minden esetben
meg kell kérni a tulajdonos és kezelõ - legtöbb esetben az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal - hozzájárulását.

szeti rajzra - pl. árok esetében - valamint az építés folyamatát
és a beépítendõ anyagokat ismertetõ mûszaki leírásra.
A kérelem benyújtásakor érdemes tájékoztatást kérni az ingatlan elõtti közterületen lefektetett közmûvezetékek pontos,
vagy legalább megközelítõ elhelyezkedésével, ezzel elkerülve az esetleges károkozást, melynek javítási költségei az építA kérelem szabadon megfogalmazható, azonban csatolni kell tetõt terhelik.
hozzá az ingatlant és közvetlen térségét ábrázoló helyszínrajzot (nem kell hiteles, Földhivataltól beszerzett térképmásolat, Fentiek alapján kérjük, hogy minden hasonló építési munkáa Polgármesteri Hivatal mûszaki irodáján nyomtatott formá- lat megkezdése elõtt keressék fel a Polgármesteri Hivatal és
ban kérhetõ kivonat pl. a szabályozási tervek rajzi részeirõl), tájékozódjanak a lehetõségekrõl és kötelezettségekrõl, mivel
valamint a helyszínrajzon ábrázolni kell a létesítendõ épít- a hozzájárulás nélkül, szabálytalanul létesített építmények
ményt. Szükséges lehet továbbá az építményrõl készült met- kártérítés nélkül, az építtetõ költségére elbonttathatók.
Polgármesteri Hivatal

Mit tegyek, ha robbanóanyagot találok?
Úgy tûnik, az idei hosszú télnek már nem csak csillagászatilag van vége Erre utal a megpezsdült természet is. Reggelente madarak csicsergésére ébredhetünk, a kora tavaszi napsütés lágy melegében jólesõ örömmel fürdik arcunk és lelkünk.
Csalhatatlan jele a virágzó évszak megjöttének a kertészeti,
mezõgazdasági munkák megkezdése nem csak a házak kertjeiben, de a gazdálkodók földjein is. Ebbõl eredõen hívom fel
a tisztelt Olvasó figyelmét a követendõ magatartásra, ha a
földmûvelés – vagy egyéb más talajmunkából kifolyólag –
robbanó eszközt, illetve annak vélt tárgyat találnak. A robbanóanyagok és eszközök illetéktelen személyek általi tartása a
törvény erejébõl kifolyólag büntetendõ. Emellett a saját, illetve mások életét, testi épségét, és a környezetet is súlyosan veszélyeztetõ hatásokkal kell számolni, ha bekövetkezik egy
nem várt robbanás. Ilyen tragédia történt a közelmúltban Zalaegerszegen is, ahol a családi háznál bekövetkezett robbanóeszköz detonációjában az apa meghalt és fia súlyos sérüléseket szenvedett otthonuk romjai között.
A robbanóanyagok és eszközök által okozott veszélyek csökkenthetõk az alábbi szabályok megtartásával:
– Kerülni kell azon területek megközelítését, illetve az
azokra való belépést, amelyekrõl feltehetõ, hogy ott elhagyott robbanószerek találhatók. Ilyenek a használaton kívüli, vagy ma is használatban lévõ lõterek, gyakorlóterek, egyéb elhagyott katonai létesítmények. Ha
az oda történõ belépés mégis szükséges, semmilyen ismeretlen eredetû és rendeltetésû tárgyat, eszközt nem
szabad megközelíteni, megérinteni, vagy helyérõl
elmozdítani.

— alakjuk általában hengeres, egyik végén gömbölyded, vagy kúpos;
— hosszuk néhánytól több tíz centiméterig terjedhet,
esetleg a méteres nagyságot is elérheti, vagy meghaladhatja azt;
— átmérõjük általában másfél-két centiméter és több
tíz centiméter között van;
— ritkábban ettõl eltérõ formájú eszközök vagy robbanóanyagok is elõfordulhatnak (korong, henger, hasáb
alakúak).
– Soha nem szabad a gyanús tárgyakat teljesen kiásni, helyükrõl elmozdítani, megtisztítani annak érdekében,
hogy méreteiket, alakjukat pontosabban meghatározhassuk!
– A földben talált, gyanúsnak tûnõ tárgy esetében azonnal
be kell szüntetni minden további munkát, és a munkaterületet el kell hagyni.
– Haladéktalanul le kell állítani a közelben esetleg mûködõ munkagépek motorját. A megbolygatott robbanóeszközök ugyanis az enyhe talajrezgés hatására is mûködésbe léphetnek.
– A munkaterület környékét jól látható módon körül kell
határolni, és meg kell akadályozni, hogy azt bárki megközelíthesse. Szükség esetén egy vagy több személyt
kell a helyszínen hagyni azzal a feladattal, hogy az illetéktelenek behatolását megakadályozzák.

Bárki, aki valahol ilyen, gyanúsnak tûnõ tárgyat talál, köteles
– A földben lévõ robbanóanyagok és eszközök felismeré- azt a lehetõ legrövidebb idõn belül bejelenteni. Ennek legse általában nem könnyû. Ezek felületét szinte kivétel gyorsabb útja a rendõrségre (telefon szám: 107) tett bejelennélkül vastag rozsda és talajréteg borítja. Közös jellem- tés.
Katasztrófavédelem
zõik:
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Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Nagy örömömre szolgál, hogy bemutatkozhatom Önöknek, mint a falu új jegyzõje. A képviselõk egyhangú döntése és bizalma alapján az a megtiszteltetés ért, hogy itt,
az Önök falujában dolgozhatok és végezhetek közszolgálatot, remélem, hogy mindannyiuk megelégedésére.
Miért esett a választásom pont Alsónémedire? A településen szorgalmas, dolgos, igyekvõ emberek élnek, a falu
rendezett, és az a kedves benne, hogy bár ilyen közel van
Pesthez, de megõrizte igazi falusias jellegét szokásaiban,
hagyományaiban egyaránt.
A vidéki gyökerek végigkísérik egész életemet, ugyanis
szüleim révén – akik nagycsaládból és vidékrõl származnak – nyarakat töltöttem rokonoknál az ország különbözõ
részein: Pilisen, Villányban, Nyíregyházán, Mezõtúron,
Tiszasason.
Lakóhelyem nem messze van Alsónémeditõl, mivel a
XVIII. kerületben, egy szép családi házban élek 10 éves
korom óta. Gimnazista fiam idén lesz 18 éves, a kamaszkor minden sajátosságával. Ketten élünk együtt, édesapja
– súlyos betegség következtében – már nincs közöttünk.
Ének–zenei tagozatos általános iskolába jártam Kispesten (2 hangszeren játszom), majd matematika tagozaton
tanultam és érettségiztem az Apáczai Cs. János gimnáziumban. Nappali tagozaton végeztem a Jogi Egyetemet,
így lettem jogász.
25 éve dolgozom, kezdetektõl fogva a közigazgatásban.
Fõvárosi polgármesteri hivatalokban tevékenykedtem elsõsorban és szakmámban végigjártam a ranglétra minden
fokát: ügyintézõként kezdtem (szabálysértési elõadóként), majd csoportvezetõ, osztályvezetõ lettem, 1997.
óta pedig felsõ vezetõként dolgozom. Lakhelyemen 7
évig voltam aljegyzõ, majd 2004. óta – rövid megszakítással – jegyzõként tevékenykedem. Voltam belvárosi hivatalban jegyzõ és utolsó munkahelyemen, Zuglóban 3
évet töltöttem e beosztásban. Rövid ideig Budaörsön is
tevékenykedtem, közvetlenül segítve a polgármester
munkáját.
Szeretem a közigazgatást, elhivatott vagyok a szakmám
iránt, ezért mindig megdöbbenek, ha a közszolgákat sértõ
kijelentésekkel találkozom. Tisztelem és becsülöm a
jószándékú embereket és az vezérel, hogy azzal a tapasztalattal, tudással, amelyet e 25 év alatt a közszolgálat terén szereztem , segítsek a hozzám fordulóknak megoldani ügyeiket, ill. egy közösség érdekét, javát szolgáljam. A
jövõben felajánlom minden energiámat, bölcsességemet,
tenni akarásomat az alsónémedi közösség, a némedi emberek javára.
Dr. Deák Erzsébet
Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzatának jegyzõje

A FÖLD NAPJA ALSÓNÉMEDIN
Alsónémedi Önkormányzatának képviselõ testülete a FÖLD
napja (április 22) alkalmából szemétszedést szervezett.
A képviselõ-testület tagjai, hivatali dolgozókkal és önkéntesekkel a külterületi utak környékét tisztították meg az eldobált, idehordott szeméttõl. A délelõtt folyamán körbejártuk a
települést körülvevõ utak környékét, bezsákoltuk, és rakásba
gyûjtöttük a szanaszét dobált hulladékot, melyet délután elszállíttattunk.
Szomorú látvány, ha az utak mentén mindenütt szemétkupacokat lát az ember. Vannak olyan területek a szántóföldek és
fõutak mentén, ahol a szemét nagyon gyorsan „újratermelõdik”. Erre a következõkben fokozottan fogunk figyelni, és a
megelõzés céljából sorompók építésével próbáljuk megnehezíteni az illegális szemételhelyezést.
Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki ezen az alkalmon segítséget nyújtott.
Óvjuk, védjük a természetet, környezetünket! A késõbbiekben szervezendõ szemétgyûjtési akcióinkhoz várjuk a lakosság szíves felajánlását, mind kétkezi munka, mind pedig tárgyi szükségletek terén. Hiszen ne feledjük, Földünket nem tulajdonba, hanem csak kölcsönbe kaptuk Unokáinktól! S ez a
Föld, mely mindannyiunknak életteret biztosít, jobbat érdemel!
Józan Sándor
alpolgármester

Önkormányzati hírek

7

Településünk védelme érdekében
Önkormányzatunk már évek óta küzd Alsónémedi közigazgatási határán belül a prostitúció jelenlétével, s az általuk okozott
közvetett problémákkal (pl.: illegális szemetelés stb.) . A korábbiakban már volt ezzel kapcsolatban a külterületen intézkedés:
sorompók kihelyezése.
Most ennek folytatására alakult ki az a döntés, miszerint az önkormányzat a problémás területeknél, a behajtó önkormányzati
utak bejáratához - összesen 15 db - mindkét irányból behajtani tilos (kivéve engedéllyel kiegészítõ táblával ellátott) táblákat
helyez ki. Aki jármûvével engedély nélkül hajt be a területekre, azt a közterület-felügyelõk, a mezõõrök, illetve a rendõrök
lefényképezik, és feljelentést tesznek ellene. Ezzel az intézkedéssel a „SZOLGÁLTATÁST” igénybevételét próbáljuk megnehezíteni, illetve megakadályozni.
A gazdálkodók a behajtási engedélyt az önkormányzatnál igényelhetik térítésmentesen.
Polgármesteri Hivatal

GYERMEKNAP
Alsónémedi Önkormányzata 2011.június 3-án, pénteken
Gyermeknapot rendez a Nagygödörben
délelõtt 9 órától - délután 16 óráig.
Programok :

- ügyességi versenyek, foci, pingpong
- ugrálóvár, csúszda, mászófal, körhinta
- kézmûves foglalkozások
- kisgyermekeknek „Zene-bölcsis foglakozások”

Várjuk szeretettel a Gyermekeket és Szüleiket!

Díszpolgári cím indítványozása
2011. március 17-én egy civil egyesület indítványt nyújtott be AlsónémediNagyközség Önkormányzatához kezdeményezve „Alsónémedi Díszpolgára” cím adományozását dr. Juhász István Alsónémedin született labdarúgó részére.
A nemrég módosított vonatkozó rendeletnek megfelelõen az Alsónémedi Hírmondóban ezúton hozzuk nyilvánosságra
a kezdeményezést.
Polgármesteri Hivatal
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Mezõõrt keresünk!
Alsónémedi Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 8 órás munkaidõben mezõõri állásra közalkalmazotti jogviszonyba. A mezõõr munkáltatója a Polgármester, a közvetlen irányítást a mezõõrök csoportvezetõje látja el.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
az 1997. évi CLIX. Tv. szerint a szántóföldi külterület fegyveres õrzése az éjszakai és nappali órákban.
További részletekrõl érdeklõdni lehet személyesen a Polgármesteri Hivatalban, valamint a 337-101 telefonszámon.

Tisztelt Alsónémediek!
Értesítjük a lakosságot, hogy 2011.

augusztus 27-én

Traktorfesztivált
r

rendezünk Alsónémedin.
A rendezvényen régi és mai traktorok, gépek kerülnek bemutatásra, traktor ügyességi versenyeket szervezünk
(ügyességi pálya, szántó verseny, traktorgyorsulási és erõverseny), gyermek programok és fõzés.
Várunk minden érdeklõdõt és vállalkozó szellemû traktorost!
Tisztelettel: Szervezõk

Beszámoló a Széchenyi Napokról
„Az ész az embernek nem azért adatott, hogy a természet felett uralkodjék,
Hanem, hogy azt követni s annak engedelmeskedni tanuljon!” (Eötvös József)
Iskolánkban 2011. április 17-19. között rendeztük meg hagyományõrzõ kulturális rendezvénysorozatunkat, a Széchenyi Napokat.
E három nap maradandó élményt nyújtott tanulóinknak és az
érdeklõdõ szülõknek, vendégeknek.
Az ünnepséget Mayer Istvánné igazgató nyitotta meg. Emlékeztünk és ünnepeltünk.
Emlékeztünk iskolánk névadójára, gróf Széchenyi Istvánra,
halálának 151. évfordulóján.
Ünnepeltük intézményünk átadásának 40. évfordulóját. Az
igazgatónõ csokorba szedte a tárgyi feltételekben történt nagy
változást, a nevelõ-oktató munka eredményeit.
Iskolánk tanulói mûsorukban felelevenítették a „számítógépmentes” korszak életét, szokásait.
Az ünnepi beszédet prof. Dr. Ács Éva és prof. Dr. Kiss Keve
Tihamér hidrobiológusok, a MTA munkatársai tartották.
Iskolánk tanulói a „Kölcsönkapott Föld” címû gyönyörû dallal köszöntötték vendégeinket, s hívták fel a figyelmet a környezet- és természetvédelemre.
A nap végén a 8. osztályosok meglepetéssel kedveskedtek.
Az itt eltöltött évek emlékére a tornacsarnokban összegyûlt
közönségnek keringõt mutattak be.
A második nap a „Miért beteg a Föld?” téma köré csoportosult ÖKO programok jegyében telt. 20 helyszínen 20 csoportban vetélkedtek a tanulók, valamint szülõi kérésre egészségügyi szûrõvizsgálatokon vehettek részt.

Az esti tûzshow mûsor látványa elkápráztatta a kicsiket, nagyokat és az érdeklõdõ felnõtteket is.
A harmadik napon az Öreg tó környéke gyermekzsivajtól volt
hangos. A 2011 m-es futás után sportjátékok, vetélkedõk,
versenyek tették érdekessé ezt a napot. Volt, aki horgászott,
volt, aki a légvárat próbálta ki, volt, aki szívesen szaladgált a
jó levegõn.
A szülõk helyben fõzték a finom ebédet.
Este Dr. Zacher Gábor toxikológus fõorvos Úr tartott rendhagyó
osztályfõnöki órát, majd szülõi értekezletet az érdeklõdõknek.
Nagyon értékes és hasznos útravalót kapott mindenki, aki eljött erre az elõadásra!
Köszönettel tartozunk a Széchenyi Napok rendezvénysorozat
szponzorainak, a szülõknek, segítõknek, önkormányzatunknak.
Köszönjük a programok összeállításában, a szervezésben és
lebonyolításban közremûködõ pedagógusok értékes, önzetlen munkáját.
Támogatóink:
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet,
Levegõ Munkacsoport, Tiszta Vízért Alapítvány,
Józan Kft., Szemlátomás Optika, Dental – Duett Kft.
AL-KO Kft. Inci Játéknagyker, Élõ- Mini- Világ Alapítvány, Glória Gyógyszertár, Németh Mária, Papír – Írószer Nyomtatvány-és Gyógynövénybolt, Tradicipó Kft,
Hudákné Varga Csilla virágos, Dabas Önkormányzat
Tûzoltóság, Kiss Miklós és az Alsónémedi Polgárõr Egye-

Oktatási intézményeink
sület, Silver-Fest Kft. JOME Kft. Bor Cukrászda Dabas,
Penny Market Kft. Trifolium Kft, Jenei Virág- ajándékbolt, Nyugdíjas Klub, Servare Security Kft, Draftpress
Grafikai Stúdió Kft., Papp Zsolt háziorvos, Tóth Gábor r.
törzszászlós, Tej 2007 Kft., Ladányi Béla és Czeróczki
Sándor fogathajtók, Kerekes Géza és Kerekes Gézáné
szülõk, Sulibüfé dolgozói
„Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások. De nincsen olyan hatalma a földnek, amelyik elvehetné
tõled azt, hogy a pillangóknak tarka szárnya van, s hogy a rigófütty olyan az erdõn, mintha egy nagy kék virág nyílna ki
benned.
Nem veheti el senki tõled azt, hogy a tavaszi szellõnek édes
nyírfaillata van, és selymes puha keze, mint a jó tündéreknek”
(Wass Albert)
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anyaföldünket védeni kell és nem rongálni. Úgy gondolom,
hasznos volt minden megrendezett esemény.
Ladányi Mónika, 8. a
Nagyszerû élmény volt részt venni és szövegmondóként
helytállni ezen a színvonalas rendezvényen, melynek végét
megkoronázta a Kölcsönkapott Föld címû dal.
Boros Réka, 7.a
A nyitó ünnepségünket a Himnusszal kezdtük. Ezt követõen
egy olyan mûsort mutattak be iskolánk tanulói, melyben kicsit visszavittek minket a múltba, majd jött a jelen, és egy kicsit a jövõ is megjelent. A produkció a Földrõl szólt. Késõbb
azonban nagy meglepetés várt minket a tornacsarnokban. Kiderült, hogy egy búcsútánccal vártak bennünket a 8.osztályosok, ami gyönyörû szép volt. Erre az eseményre mindig emlékezni fogunk.

Hogy még sokáig gyönyörködni tudjunk a természet szépségében, tennünk kell, sokat kell tennünk érte mindannyi- Kovács Nikolett, 7. a
Hétfõn a mazsorettesek kezdték az ÖKO-napot. Egy fergeteonknak!
ges twist tánccal zárták mûsorukat. Ennél a táncnál mindenki
mozgott. A kicsiktõl a nagyokig, sõt még a tanárok is.

Széchenyi Napok 2011.
- ahogy tanulóink látták -

Kerekes Zsófia, 7. a
Iskolánk névadójára, gr. Széchenyi Istvánra emlékeztünk az
idén is a Széchenyi Napokkal.
Mi gyerekek s persze szüleink is egy fergeteges háromnapos
ünnepségen vehettünk részt.
Április17-én vasárnap volt a megnyitó, ami 5 órakor kezdõdött.
A gyönyörû elõadás után énekkel nyitottuk meg az ünnepséget.
A nyolcadikosok keringõvel búcsúztak az iskolától. Mindenkinek tetszett, mert a végén óriási tapsvihar következett.
Jancsó Todonarov Nikola, 8. a
Az idei Széchenyi Napok a környezetvédelemrõl, a környezettudatosságról, a hulladékok kezelésérõl, a Föld megmentésérõl szóltak. A dekoráció is elárulta, hogy idén minden más
lesz, mint ahogy megszoktuk. Minden diák kivehette a részét
a munkából. Ügyeletesek segítették a tájékozódást az információs sarokban. Nekem személy szerint a nyitómûsor volt a
legizgalmasabb, mert én is szerepeltem. Amikor a színpadra
léptem, elnéztem azt a temérdek embert. A szövegem közben
igyekeztem arra koncentrálni, hogy minden jól menjen. Tapssal jutalmaztak. Boldog voltam.

Mráz Renáta, 8. a
A Széchenyi Napok második napja hétfõ volt. Ez a nap ÖKOnap jegyében zajlott. Reggel 8 órára érkeztünk az iskolába.
Az elsõ órában osztályfõnökünk ismertette a z elõttünk álló
nap eseményeit….Kaptunk Penny Market-es sapkát, szinte
mindenkinek ott virított a fején egész nap…Az aula galériájában kapott helyet a Cellux-csoport, ahol az újrahasznosításra
kaptunk jó példát. A lányok fülbevalót,medált, a fiúk pedig
pénztárcát készítettek elhasznált mûanyag flakonokból, üdítõs dobozokból. A hétfõi nap megkoronázása az esti Tûzshow volt. Ez mindenkinek nagyon tetszett. Ízelítõt kaptunk a
capueira-táncból is.
Surányi Liza, 7.a
Hétfõ is nagyon jó volt. A Tûz, a Föld, a Víz és a Levegõ pavilonokban nagyon sok érdekes dolgot hallhattunk. Nekem a
Föld és a Levegõ pavilon tetszett a legjobban. A Föld pavilonban zöldség-gyümölcs tálat készítettünk, és almát is kaptunk. Az ALKO-tól is eljött egy bácsi, aki bemutatott egy gépet, amely képes ledarálni a gallyakat, hogy hamarabb komposztálódjanak, és ezt a gépet neki is ajándékozta az iskolának. Az aulában érdekes dolgokat tudhattunk meg a gyógynövényekrõl, gyógyteákról.

Bálint Eliána, 8. a
Az oktató foglalkozások közé a szervezõk becsempésztek
Pécsi Viktória, 7.a
Elsõ nap: vasárnap. Az ünnepségen én is szerepeltem. Szerin- több játékos programot is. Az iskolai büfében megkóstolhattunk többféle gyógyteát, és egészséges, pl. teljes kiõrlésû sütem szép volt.
Amikor én következetem, elfelejtettem, hogy kezdõdik a szö- teményeket, a Faluházban pedig tejeskávéval és finom kalácsokkal kínáltak a nyugdíjas nénik.
vegem, de szerencsére eszembe jutott.
Fazakas Anna, 8.a
Idén a Széchenyi Napok fõtémája a Föld és környezetünk védelme volt. A szervezõk a három nap alatt színes programokkal, játékos feladatokkal hívták fel figyelmünket arra, hogy

Jobbágy Dorina, 7.a
2011. április 19-én minden gyerek az iskola udvarán gyülekezett.
Évfolyamonként felálltunk és várakoztunk. Futással kellett
kimenni az Öreg-tóra.
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A futást a nyolcadikosok indították, utána a hetedikesek, és
így tovább. A tanárok biciklivel jöttek mögöttünk vagy mellettünk. 2011 lépéssel kellett kiérni. De volt, aki csak sétált.
Az egész felsõt lefutotta a 3. osztályos Kiss Miklóska, még a
nyolcadikosoknál is gyorsabban futott.
Akik horgászni mentek, azoknak már elõbb kint kellett lenni.
A horgászversenyen sokan részt vettek, volt egy-két gyerek,
aki fürdött is a tóban, na, nem direkt, csak belecsúszott a vízbe. Az elsõ Nogula Ádám lett a 7. b-bõl. Sokféle program
volt, kb. délután 2-ig maradhattunk.
A programok között volt sportverseny, íjászat, légvár és osztályonkénti sport.
Ezekkel a programokkal el is telt az délelõtt. Ebédre minden
osztály más-más finomságot ehetett, amit a szülõk fõztek.
Kiss Dániel, 7. a
A Széchenyi Napok harmadik napján indult a horgászverseny.
Sok gyerek elindult, és mindenki benne volt a TOP 5-ben, mert
csak három gyerek fogott halat. Amíg tartott a horgászverseny
az osztályokból néhány szülõ fõzött a gyerekeknek. A két hetedik osztály együtt fõzött. Mészáros Zoli apukája nagyon finom
marhapörköltet készített, az anyukák segítettek neki, hogy legyen a pörkölt mellé krumpli, nokedli és utána palacsinta.
Remélem, jövõre ugyanilyen jó lesz a Széchenyi Napok.
Bezjan Roberto,8.a
A szép tavaszi napon nem is lehetett volna jobb befejezése a Széchenyi Napoknak, mint egy jó sütögetés és horgászás a tóparton.
Varga Márton, 8. a
Kedden délután Dr. Zacher Gábor toxikológus tartott elõadást
a szenvedélybetegségekrõl és a drogról. Érdekesen adta elõ,
és próbált nekünk is kedvelt nyelvezetben, környezetben beszélni. Adódtak alkalmak, amikor a fiával példálózott. Pl. a
telefonhasználatkor: „Egyszer azt mondta a fiam, hogy én betelepült vagyok, de õ õslakos a mobiltelefon világában.”
Szlovicsák Benedek,8.a
Mikor hazaértem, átgondoltam ezt a napot, és arra gondoltam,
ezt máskor is meg lehetne csinálni. Remélem, ettõl kezdve ez
hagyomány lesz a Széchenyi Napokon.
Kerekes Zsófia, 7.a
Sajnos minden jó véget ér egyszer, így történt ez az idei Széchenyi Napokkal is. Remélem, jövõre ugyanilyen jó lesz.
„Boldog jövendõ Nemzedék!
A miénknél nagyobb és általánosabb tudásotok türelmesebbé, szelídebbé, erényesebbé és következésképpen boldogabbá tesz majd benneteket, mint mi vagyunk.
Fogadjátok szívesen szürke eleitek egyikének üdvözletét!
Isten vezessen titeket nehéz, fáradságos, de a jövõ felé vezetõ
úton, adjon szemet, hogy lássátok az elõttetek álló feladatokat, adjon fület, hogy meghalljátok a természet sóhaját, s
adjon szívet, hogy szeretni és becsülni tudjátok embertársaitokat és a körülöttetek zsibongó áldott természetet.”
( gr. Széchenyi István)

Oktatási intézményeink
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Tisztelt Alsónémediek, Szülõk!
Az óvodai beíratás ideje a 2011-2012-es nevelési évre:
2011.május 30-ától, hétfõtõl június 3-áig péntekig tart.
Reggel 8 órától délután 3 óráig, minden nap.
Szükséges dokumentumok: /magyar nyelven/
–
–
–
–
–

A gyermek születési anyakönyvi kivonata
A gyermek oltási könyve
A gyermek lakcímkártyája
Orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségbe mehet
A beírató szülõ, gondviselõ személyi igazolványa

A gyermeket csak szülõ, gondviselõ írathatja be!
Örülünk, ha a leendõ óvodás gyermeket is elhozza a szülõ!
A beíratás nem egyenlõ a felvétellel!
Mindenki /más településrõl is!/ beírathatja gyermekét.
A beíratás után döntünk a gyermekek felvételérõl!
Sok szeretettel várjuk, a leendõ óvodásokat.
Mikusné Végh Magdolna
Óvodavezetõ
06 30 2430-201
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Hagyomány-Adomány III.rész
Zöldágjárás, villõ, húsvét
Ismét szép régi
népszokást sikerült felelevenítenünk a Hagyományõrzõ szakkörre járó gyerekekkel.
Széchenyi Napok
második napján iskolánk
tanulói
megtekinthették
verses-énekes, népi
játékunkat.
Megtudhatták mit
jelent a villõ nevû
népszokás.
Amikor Jézus utolsó útján – egy szamár hátán – bevonult Jeruzsálembe, a nép örömmel fogadta.
Pálmaágakat és virágokat hintettek lába elé. Innen ered a Virágvasárnap elnevezés, s ehhez kapcsolódik a villõ nevû népszokás.
Fiatal lányok – felszalagozott fûzfaágakkal – az ablakok alá
állnak, s éneklik a villõéneket.
„Kicevice villõ gyûjjön rád a himlõ!
Behoztuk a zöld ágat, kivisszük a kicevicét.”
Máshol a kiszehajtás a szokás. A palócok e napon ûzik el a
telet: A lányok felöltöztetik a szalmabábut. Házról házra járnak vele, majd elégetik, illetve a patakba dobják. A hagyomány szerint így megszabadulnak a téli hidegtõl – és minden
bajtól. Néhány helyen, miután levetkõztették a kiszebábut, a
vízbe dobott szalmával, melyet a bábuból vettek, megdörzsölték az arcukat, hogy szépek legyenek!
Kedves szokás a zöldágjárás is. A zöldágjárás a tavaszt, a természet megújulását jelképezõ énekes játék.
A lányok húsvét vasárnapjának délutánján – egymás kezét
fogva- sorba állnak a falu közepén vagy a szélén.

A sor végén van a kapu, zöld ágból. A sor egyik vége átbújik a
másik részén lévõ kapu alatt. Így mennek végig a falun, s közben énekelnek.
„Bújj bújj zöld ág, zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu csak bújjatok rajta!”
Húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, e napon ünnepli Krisztus feltámadását. Véget és a nagyböjt, a hústól való tartózkodás, innen származik az ünnep magyar elnevezése is. A böjt
után, Húsvét napján ettek elõször húst. Ma is élõ szokás a sonka,
tojás, a kenyér és a kalács húsvéti megszentelése, elfogyasztása.
Húsvét hétfõn, még mindig szokás az ország sok vidékén a locsolás. Régebben a legények a lányokat a patak vizében mártották késõbb a kutak mellett vödörbõl öntözték meg õket.
„Vízbevetõ hétfõnek” is nevezik. A fiatalság ünnepe, az
életre locsolás alkalma.
Erdélyben, a Nyárad- folyó mentén a legények húsvét napján
„hajnalozni” mentek: fenyõgallyakat szereztek , s kedvesük
háza kapujára tûzték. Ha másnap, hétfõn ott találták a fenyõgallyat, bementek locsolni.
Egy háromszéki köszöntõ:
„Feltámadt a Jézus, mondják az írások,
Vízöntõ hétfûre buzognak források.
Eljöttem hezzátok ifjú létemre,
Hogy harmatot öntsek egy szép növendékre,
Mert ha megnem öntöm ezen esztendõben,
Nem virágzik szépet nekünk jövendõben.
Virágozzék szépet, ékes virágokat,
Nyerjen az egekben fényes koronákat.”
Hagyományosan csak a leányokat locsolták, hiszen õk adják
majd tovább az életet, õket kell életre locsolni. Régen a leányok húsvét keddjén locsolták meg a legényeket, de ez a
szokás feledésbe merült.
Jó volna minél több népszokást életre kelteni a hagyományos
módon. A szakkör célja továbbra is ezt megismertetni, szokásainkat élõvé tenni, hiszen csak, így tudjuk megõrizni, õseink
néphagyomány ápoló szemléletét.
Juhász Lászlóné, Hagyományõrzõ szakkör vezetõje

Kultúra – Mûvelõdés
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Kulturális hírek
Ez történt
Faluházi esték
2011. április 5-én rendeztük meg a Halmos Béla népzenekutató, népzenész vezetésével a magyar népi kultúra történetét
bemutató következõ elõadásunkat, melynek vendége Erdélyi
Tibor az Állami Népi Együttes szólótáncosa a népmûvészetek mestere, fafaragó mûvész volt. A filmvásznon megelevenedtek a remek táncprodukciók, a táncos népmûvész a levetített interjúkban beszélt életérõl, az utazásokról, a magyar néptánc oktatás sikereirõl a tengeren túlról, a világ különbözõ országaiban. Megismerhettük alkotásait melyek részben szakrális témákat dolgoznak fel, másrészt a magyar népmeseék,
népmondák világába vezetnek. Remek estét töltöttünk együtt
és várjuk az õszi folytatást.

Költészet Napja a Faluházban
2011. április 12-én délután rendeztük meg a Faluházban a
Költészet Napját. Azt kértük a résztvevõktõl, hozzák magukkal, és amennyiben kedvük van, olvassák el legkedvesebb
verseiket.
A magyar és a világirodalom legszebb költeményeibõl hallhatunk gyöngyszemeket, s igen megható volt ezt kedves ismerõseink tolmácsolásában hallani. Különösen nagy élményként éltük meg, hogy volt, aki saját verseit olvasta fel.
A program második részében levetítettük „Magyarnak számkivetve” c. filmet, mely a Kormorán együttes és neves színészek közremûködésével 2005-ben József Attila 100. születésnapjára emlékezve a gödöllõi Grassalkovich parkban készült.
József Attila életének néhány fontos részlete elevenedett
meg, és a legszebb József Attila versek hangzottak el megrázó színészi elõadásban.
Ezt követõen még elbeszélgettünk egymással a költészetrõl,
József Attiláról, és másról is.
Szép emlékkel a szívünkben tértük haza.

Program ajánlatok
2011. május 18-án szerdán 10 órakor Zenés tavaszköszöntõ
színházi mûsorra várjuk az óvodásokat és az érdeklõdõket.
2011. június 3-án pénteken „Gyermeknapi vígasságra”
hívjuk az alsónémedi gyerekeket szüleikkel és nagyszüleikkel a Nagygödörbe. Kézmûves foglalkozások, sportversenyek, kis vidámpark várja az érdeklõdõket. A rendezvény
szervezõi és támogatói: Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, a Széchenyi István Általános iskola, a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, a Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, a Nywyg Hagyományõrzõ Egyesület
és magánszemélyek.
2011. június 4-én szombaton 19 órakor a Szabadság téren
az emléktáblánál emlékezünk a Trianoni Békediktátum aláírásának évfordulójára. A település lakosságát várjuk a közös
gyertyagyújtásra.
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Kreatív oldal

Tisztelt Olvasók !
Kreatív oldal néven útjára indítunk egy kezdeményezést, amelyben ünnepkörökhöz, jeles eseményekhez kapcsolódóan bemutatjuk azoknak a munkáit, akik szívesen töltik szabad idejüket kézmûves dolgok alkotásával. (Lehet ez az alkotás esetleg
egy-egy ünnepi recept is.)
A munkák mellett egy-egy alkotás leírása, elkészítése is szerepel majd.
Várjuk szeretettel azoknak a munkáit, amit érdemesnek találnak, hogy közszemlére, az újság hasábjaira kerüljenek, és kedvet
hozzanak másoknak is kézmûves dolgokat alkotni.
Jelen számunkban szereplõ gyöngyfûzés Kiss Tiborné, Klári munkái.
Hírmondó Szerkesztõ Bizottsága nevében Szabó Éva

TISZTELT
HOZZÁTARTOZÓK!
Értesítjük a hozzátartozókat arról, hogy azokat a régi,
rossz állapotban lévõ sírköveket, melyek évek óta
szétszedett állapotban a temetõ területén foglalják a
helyet és rontják a temetõ rendezett képét, az üzemeltetést végzõ ELOHIM Kft hamarosan elszállíttatja.
Felkérünk minden érintett hozzátartozót, hogy
amenynyiben a sírkövet szándékában áll összerakatni vagy elszállíttatni, azt

2011. június 30-ig tegye meg.
Amennyiben ezen idõpontig valamilyen oknál fogva
nem tudja egyik munkát sem elvégeztetni, de a sírkõre
igényt tart és annak elhelyezését záros határidõn belül
vállalni tudja, jelezze az üzemeltetõ felé. Az ilyen sírkövekre jól látható helyen helyezzen el olyan feliratot,
jelzést, amelybõl kiderül, hogy a sírkõ kinek a tulajdonában áll.
Amennyiben ez ügyben személyes egyeztetésre van
szüksége valakinek, kérjük hívja a 06-30/2364884-es telefonszámot.
Megértésüket köszönjük!
ELOHIM KFT
a temetõ üzemeltetõje

Jeles napok
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Nevezetes napok május-június-júliusban
Május elsõ vasárnapja: Anyák napja
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba
nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának
az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során késõbb is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat
is megköszöntötték. Angliában az 1600-as években az ünnep vallási színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követõ negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A
családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy
hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. Az Egyesült Államokban elõször 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az
anyák napját. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az elsõ ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. Az
Anyák napját Magyarországon minden évben május elsõ vasárnapján ünnepeljük.

Május utolsó vasárnapja: Gyermeknap
A Nemzetközi Demokratikus Nõszövetség határozata alapján
1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a Nemzetközi
Gyermeknapot. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos világukra. Nemzetközi Gyermeknapot
világszerte tartanak a genfi Gyermekjóléti Konferencia ajánlására. Az elsõ ünnepet 1920-ban rendezték Törökországban,
1954-ben az ENSZ közgyûlése megerõsítette az Egyetemes
Gyermeknap megünneplését, melynek célja, a világ gyermekeinek testvériségérõl történõ megemlékezés, a kölcsönös
megértés, és a gyermekek jólétéért folytatott szakadatlan küzdelem. Hasonló indíttatású rendezvény létezett már a Monarchia idején is. 1906-ban rendezte meg elsõ Gyereknapját az
Országos Gyermekvédõ Liga, és ezzel a II. világháborúig tartó évtizedes hagyományt teremtett.

Június elsõ vasárnapja: Pedagógus nap
1951-ben minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június elsõ vasárnapját Pedagógus napnak nyilvánította. Megünneplésére elõször 1952-ben
került sor. Álljunk meg a hétköznapok rohanásában és köszöntsük fel gyermekeinkkel együtt a nevelõiket, azon óvónõket, dadusokat, tanítókat, tanárokat, akik a hét öt napján sokszor több
idõt töltenek velük, mint a szülõk. Köszönjük meg nekik azt a
sok-sok türelmet, féltõ gondoskodást, példamutatást és tudást,
amellyel rájuk bízott gyermekeinket körülveszik.
A pedagógusi pálya mély szaktudást, szakmaszeretetet igénylõ, értékes, a szó legszebb értelmében vett élethivatás. A tanárok nagyban alakítják egy-egy diák életpályáját, erkölcsét,
világképét, a gyógypedagógusok pedig meghatározzák a sérült gyermekek életét, mindennapjait, a társadalomba való beilleszkedésük esélyeit. Ezt a munkát, hivatást, csak szívvellélekkel lehet évtizedekig folytatni. Igazi elismerés a hivatásukat teljesítõ pedagógusoknak: a szavaló, lámpalázas gyerekek csillogó szeme, köszöntése.

orvos születésének napja. Nem csak megemlékezésekkel ünnepli Magyarország az anyák megmentõjének születésnapját,
hanem országszerte elismeréseket osztanak az egészségügy
dolgozóinak a Semmelweis nap alkalmából, s az egészségügyben dolgozóknak is e napon köszönik meg egész éves
munkájukat. A magyar egészségügy legnagyobb ünnepén az
egészségügyben dolgozók kitartását, munkabírását, elhivatottságát méltatjuk.

Semmelweis Ignác (1818- 1865)
Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának és gyógymódjának feltalálója 1818. július 1-jén született, Budán. A lelkiismeretesség, a kötelességtudás és önzetlenség mintaképe volt.
Pénzszerzés, dicsõség vágya sosem vezérelte. Éjjel-nappal rendelkezésükre állt a szenvedõknek. Õ volt az elsõ, aki a gyermekágyi lázat nem önálló kórképként, hanem fertõzés következményének tekintette. Rájött, hogy ezt a fertõzést maguk az
orvosok terjesztik: a boncolást is végzõ szülész-nõgyógyászok
adják át a fertõzést vizsgált nõbetegeiknek. Megoldásként
Semmelweis a klórmész-oldatos kézfertõtlenítés bevezetéséért
küzdött, ám felfedezése élete során süket fülekre talált. Halála
után sem figyelt fel találmányára az orvostudomány, csak évekkel késõbb, amikor Joseph Lister angol sebész módszerét, a karbolsavas fertõtlenítést kezdték alkalmazni, derült fény
Semmelweis korszakalkotó felfedezésére. Ma, a két módszer
kombinációját alkalmazzák a mûtéti beavatkozások elõtt. A budai Tabánból származó, Bécsben tanuló és dolgozó, majd Pestre
visszatérõ Semmelweis ezzel a felfedezésével a modern nyugati
medicina fejlõdésének egyik kulcsfigurája lett.

Július 1-je: Köztisztviselõk napja
A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete 1996-ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselõi törvény
1992. július 1-jei életbelépésének emlékére Magyarországon
július 1-je legyen a Köztisztviselõk napja. 1997-ben tartották
meg elõször. Július 1-je 2001 óta munkaszüneti nap a köztisztviselõk számára, ezért a hivatalok - a minisztériumok,
közigazgatási hivatalok, megyei önkormányzati hivatalok,
polgármesteri hivatalok, okmányirodák, az APEH, az OEP,
valamint más, köztisztviselõket foglalkoztató intézmények –
zárva tartanak (vagy csak ügyeletet van).

KÖZTISZTVISELÕ

A közigazgatásban részt vevõ, az állami vagy önkormányzati hatalmat megszemélyesítõ tisztviselõt köztisztviselõnek nevezzük. A
köztisztviselõ állami közhatalmat gyakorol. A köztisztviselõ megtestesíti az állam semlegességét: párttisztséget nem viselhet, vallási
és politikai meggyõzõdése nem vezérelheti az általa folytatott eljárásban. A köztisztviselõ a törvényben felsorolt közigazgatási szervek feladat- és hatáskörében eljáró vezetõ és ügyintézõ. Aki elõkészíti a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket
érdemi döntésre, illetve - felhatalmazás esetén - a döntést kiadmányozza, szakértelemmel foglalkozik a rábízott feladatokkal összefüggõ valamennyi kérdéssel. Felelõs saját tevékenységéért és
munkaterületén a közigazgatási szerv állandó és idõszakos célkitûJúlius 1-je: Semmelweis nap,
zéseinek érvényesítéséért, a munkaköri leírásában részére megála közegészségügyi dolgozók napja
lapított, illetve a vezetõ által kiadott feladatokat a kapott utasítások
A Semmelweis nap a magyar egészségügy legnagyobb ünne- és határidõk figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabápe, SemmelweisIgnác, a világszerte legelismertebb magyar lyok ismeretében és betartásával végzi.
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Kosztolányi Dezsõ: A doktor bácsi
A doktor bácsi, áldott arany ember.
Világító, nyugodt szemei kékek.
Komoly szigorral lép be a szobába,
szemébe nézek és csöppet se félek.
Borzongva érzem biztos ujjait,
ha sovány bordáimon kopog.
Õsz bajusza a fagytól zúzmarás,
hideg kezén arany gyûrûsorok.
Oly tiszta és oly jó. Õ ír medicínát,
keserût, édest, sárgát vagy lilát.

Juhász Gyula: Kórház elõtt
A nagy kórházba vittek engemet be,
Hol a fehér csönd altató, szelíd,
Hol Ágoták, Beáták és Clarissák,
Kötözgetik az Élet sebeit.
Kórház: elõtted halkabban megyek
És szalutál a szívem csendesen,
Ó, én is voltam vérezõ beteg
És fölsajog még néha a sebem

Karácsony Sándor
„A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant
ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája
van: a jövõbe vetett hit optimizmusa.”

Szabó Lõrinc: Ima a gyermekekért
Fák, csillagok, állatok és kövek,
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tõlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.
Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek õket, ha meghalok.
Tél, tavasz, nyár, õsz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.

Helyi mûvészeink

alkotásaiból

Kovács Sándor István:
Vigasztaló
ne sírj hazám, én sem sírok
a végveszéllyel tusakodván
mit ránk idéztek árulók
harcolj mint megsebzett oroszlán
nem vagy magad, veled vagyok
mint szélviharban hetyke zászló,
emelkedõben csillagod
s közeledik a láthatárhoz
most a magyarság van soron
és nyílt szemében ott a nagyság
csak még nem volt rá alkalom
hogy megmutassa égi arcát,
most oly idõ szívlángja gerjed
milyet nem élt még át a nemzet

Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy tarisznya
Horgasinamat verdesõ
tarisznyámban palavesszõ,
palavesszõ s palatábla...
Így indultam valamikor
legelõször iskolába.
Le az utcán, büszkén, bátran
lépdeltem a tarisznyámmal.
-Hova viszed, ugyanbiza',
azt a legényt, te tarisznya?Tréfálkoztak a felnõttek,
akik velem szembejöttek.
Máskor pedig ilyenformán
mosolyogták a tarisznyám:
-Éhes lehet a tudásra
az, kinek ilyen hosszú,
ilyen nagy a tarisznyája.
De csak mentem, még büszkébben,
míg az iskoláig értem.
Az iskola kapujában
gyökeret vert a két lábam.
S álltam, míg csak bátorító
szóval nem jött a tanító.
Rám mosolygott: -Ej, kis legény,
gyere, fiam, bátran, ne félj!
Kézen fogott, bevezetett.
Emlékszem, be melegem lett...
Évek teltek, múltak, de még
most is érzem olykor-olykor
jó tanítóm meleg kezét.

Ölvedi János: A rosszcsontok
Unokáim: hárman vannak,
akkor jó, ha rosszalkodnak!
Mert ha betegek, ha sírnak, nyafognak,
akkor nem játszanak, nem esznek, és nem alusznak.
A két nagyfiú mellé megérkezett végre
ez a várva-várt gyermek? áldásunk az égre!
Õ még nem tudja, nem is kell, hogy értse,
mennyit izgultunk, szorítottunk, imádkoztunk Érte!
Szabi, Szabcsi, Szabolcs, mert ez a gyermek neve,
mindent megtesz azért, hogy Õ legyen a család kedvence.
Beszélni még nem tud, de forog már a nyelve,
szinte bármit megért, helyén van az esze!
Az evéssel nincs nagy gondja, csak sok legyen és ízletes,
örömében tapsikol, ha jóllakott és integet, hogy nem éhes.
Kétkezébe kapja a cumis üveget, emeli, ha szomjas,
megérteti magát, nem hagyja, hogy üres legyen a has!
A nagyobbaktól sokat tanul, nemcsak jót, de rosszat is,
szeret velük együtt lenni éjjel is meg nappal is.
Megsértõdik, ha kizárják, ha nem õvele játszanak,
sírdogál és panaszkodik, ha elõre elszaladnak.
Legyen békés, boldogságos Életük.
Legyen istenük és hazájuk, lányaik, fiaik!
Örömük legyen, erejük és idejük,
hogy visszakaphassanak tõlük valamit a szüleik!
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Híres magyar történelmi családok – Széchenyi család III. rész
azokat itthon hasznosítsa. Angliából hozott példa a tûzoltóság
megszervezése, Párizsból a Buda-vári sikló ötlete. 1862-ben
gróf Széchenyi Béla István (Pest, 1837. február 3. – Budaa „dacos különc ifjú” – ahogy egyik rokona jellemezte – megpest, 1918. december 12.), koronaõr, utazó, a legnagyobb mabízást kap, hogy utazzon Londonba a világkiállításra. Itt keregyar, Széchenyi István gróf idõsebbik fia.
si fel a híres tûzoltó gárdát a „Fire Brigade”-ot, hogy megtapasztalja a tûzoltás rejtelmeit. Ennek egy korábbi tûzeset az
oka, ami Nagycenken történt, ahol Zichy gróffal együtt vettek
részt a mentésben. Akkor született benne a vágy, hogy megszervezze a tûzoltó egyleteket Magyarországon.
Gróf Széchenyi Ödön vette a fáradtságot és bizony tömlõt cipelt, pucolt, vagy éppen halzsírral kente be azt, amikor az volt
a feladat. Nagy megbecsülés és tisztelet övezte elszántsága és
komoly lelkesedése miatt. Angliában készíttetet egy hosszú
csónakot magának és a Dunáig szállíttatva azt, evezve jön haza Pestre. A sport iránti szeretetet apja nevelte a két fiúba, Bélába és Ödönbe. A fiatal gróf választmányi tagja az újra egyesülõ Budapesti Hajósegyletnek. Ez az egyesület késõbb rendszeresen evezõsversenyeket szervez, Ödön gróf tevékeny
részvételével, illetve igazgatása alatt. Több versenyen õ maga
is indul.
Sok utazást tesz, hol Velencében, hol Egyiptomban tûnik fel,
amikrõl rendõrségi jelentések tanúskodnak, mivel állandóan
titkosrendõrök szegõdtek nyomába, megnehezítve munkásságát, befeketítve személyét. Tudniillik az 1848-as forradalom után mindenki gyanús volt, aki magyarsággal, vagy politikával foglalkozott. Nem volt ez másként a kiegyezés után
sem, fõleg annak a Széchenyinek fiaként, aki annyit tett az országért, és annyiszor szállt szembe az osztrák hatalommal.
Tervei sokszor a szándékos hátráltatás, az érdektelenség vagy

Széchenyi István gyermekei

Hazai tanulmányai befejeztével Berlinben és Bonnban jogot
és államtudományokat hallgatott, majd öccsével, Ödönnel,
nagyobb külföldi utat tett. 1861-ben Sopron vármegye egyik
kerületének országgyûlési képviselõje volt. Az országgyûlés
feloszlatása után a magánéletbe vonult, majd 1862-ben gróf
Károlyi Gyulával Amerikába ment. Errõl az útjáról beszámolót is írt. 1865-ben ismételten képviselõvé választották. 1867ben és 1870-ben három oroszlánvadász-expedíciót tett Algériában, mely útjáról a Vadász- és Versenylapba tudósításokat
írt. 1877. december 4-én közép-ázsiai utazásra indult, ahova
elkísérte Lóczy Lajos geológus. Bejárták Indiát, Japánt, Jáva
szigetét, Borneót és Kína nyugati felét. Utazásaiért a Magyar
Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választotta 1880ban. Késõbb, 1896-ban, a tudományegyetem díszdoktorrá
avatta, majd ugyanebben az évben ki is tüntette. 1897-ben
belsõ titkos tanácsos, 1901-ben pedig koronaõr lett.
Nagycenken, a híres hársfasor végén áll Széchenyi Béla és
nejének, Erdõdy Hannának gyönyörû síremléke.
gróf Széchenyi Ödön (Pozsony, 1839. december 14. – Konstantinápoly, 1922. március 24.) török császári pasa, Széchenyi István gróf kisebbik fia.
A kalandokat keresõ, nyughatatlan fiatalember, miután elveszíti édesapját, 21 évesen került Pestre. Apja munkáját folytatni akarván, a közlekedés szinte minden ágával foglalkozott. Nagy utazásokat tett, hogy tapasztalatokat szerezzen, és
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értetlenség miatt hiúsultak meg. Nem így az „emelõgép” – a
Buda-vári gõzsikló. A párizsi világkiállításon járva látta meg
azt az emelõszerkezetet, ami a palota tetejére szállította fel a
közönséget. Innen jött az ötlet, hogy olyan közlekedési eszközt hozzon létre, ami megkönnyíti a várba való nehézkes feljutást, nagyobb tömegek számára. Az ott lakókon kívül a hivatalnokok és a várba fellátogató kíváncsi turista népek nagy
örömmel fogadták a berendezést, amit 1870-ben adtak át.
1870 nyarán Konstantinápolyban hatalmas tûzvész pusztított,
melynek több követségi épület is martalékául esett. A követségek és konzulátusok közbeléptek a török portánál, hogy a
város védelmére rendszeres tûzoltóságot szervezzen meg.
Mivel Széchenyi éppen ott járt, felajánlotta a segítségét, hogy
magyar mintára felállítja a hivatásos és önkéntes tûzoltóságokat. A szultán Széchenyi Ödön fegyelmezett önkéntes tûzoltóinak pontos és összeszokott gyakorlata láttán, ami szinte
hang nélkül, gyorsan és látványosan zajlott le, számot adva
szakértelemrõl, felkészültségrõl, bátorságról és csapatszellemrõl, azonnal megbízta Széchenyit, hogy az õ szervezésében –magyar mintára – hozza létre a török tûzoltóságot.
Tervezte hazaköltözését, de nem adódott rá alkalma és módja.
A török–görög háború, majd az elsõ világháború és Trianon
megviselte a grófot, de örömét lelte a tûzoltószolgálatban.
Idõs korában is kijárt a tüzekhez, irányította az oltást. Az egy-

mást váltó török szultánok megbecsülték, több kitüntetést,
rangot kapott, állítólag õ volt az elsõ keresztény, aki a pasa címet úgy kapta meg, hogy nem kellett hitét elhagynia és a muzulmán hitre áttérnie. Ödön Pasa a legnagyobb rangú tábornokok közé tartozott. Isztambulban a Tûzoltó Múzeum Széchenyi Ödön nevét viseli ma is.
Felmerülhet a kérdés, hogy miért rendelkezett úgy a gróf,
hogy ott legyen eltemetve?
Életét családjával Konstantinápolyban élte le, ott élt mintegy
50 évet. Felesége és egy évesen elhunyt György fia is ott volt
eltemetve, így számára világos volt, hogy ott kíván szeretteivel eltemetve lenni, ahol élete sikeres részét töltötte. Nem tekintette ettõl még idegennek a magyar hazát, még ha az kivetette is õt. Gyermekeit magyarul taníttatta, magyarnak nevelte, olyannyira, hogy azok ide vissza is tértek, igaz nekik is
sokszor mehetnékjük támadt, mint nagy elõdeiknek.
A Széchenyi család ma élõ tagjai szétszóródva élnek a világ
szinte valamennyi kontinensén.
Minden évben egyszer családi találkozót rendeznek Nagycenken.
Magyarságukat ápolják, büszkén viselik a nagy történelmi
múltú nevüket.
Jobbágy Ilona

Gr. Széchenyi István Intelmei Béla fiához 1857-ben (részletek)
A szülõk sok esetben nem szokták dicsérni gyermekeiket, különösen nem azokat, akiket kiváltképpen szeretnek, hanem folytonosan csak korholják õket, hogy “még jobbak” legyenek, ami
rendszerint lehetetlen. Igen, ez az örökös “még feljebb srófolás”
nem ritkán bizonyos hidegséget, sõt elmaradhatatlan keserûséget szül a gyermekben, úgy hogy a végén minden szeretetet,
minden bátorságot elveszít, ha kötelességeit minden erejét megfeszítve becsületes szorgalommal végzi, mégis folytonosan
korholják, sõt egyre erõsebben hajszolják.
Anyád és én nem ilyenek voltunk. - Jobban szeretünk, semhogy érzésünket emberi szóval ki lehetne fejezni; tudunk
méltányolni is Téged; büszkék vagyunk Reád.
Ami engem elbûvöl, az a Te nemes emberiességed. Véredben
egy atom sincs abból az érzésbõl, amit helytelenül nevezünk
“büszkeség”-nek - mert nem egyéb az, mint gõg, amely miatt
sokan, akik szerencsésebb körülmények között születtek, lenézik testvéreiket. Te kivétel nélkül minden embertársadban
megbecsülöd és tiszteled azt, ami szép, ami nemes; ez adja a
kulcsot jellemed értékeléséhez.
Kevés ifjú embert ismerek, aki annyira független, mint Te.
Neked, szorosan véve, szolgára nincs is szükséged, egyetlen
égetõ szükségleted sincs, és ha kell, kenyéren és vízen is meg
tudsz élni anélkül, hogy szerencsétlennek éreznéd magad.
Eddig voltaképpen csak dicséretet hallottál. Úgy látom, túlságosan jó és elnézõ voltam irántad; a Mamára pedig, amint
gyakran könnyekkel szemében panaszolja, legújabban alig,
semennyire sem hallgatsz, sõt gyakran rosszul palástolt kelletlenséggel fogadod szavát.
Anyád meg én, sokszor és hosszan beszélgettünk és tanácskoztunk Rólad. Ha régebbi naplóidat olvasom és összehasonlítom mostani életmódoddal - már amennyire ezt messzirõl
megtehetem -, én is úgy látom, hogy nagyon megváltoztál.

Így pl. azt tanácsolnám Neked, hogy mielõtt kilépsz a házból,
vagy még inkább mihelyt felöltözködtél, módszeresen, sõt
pedánsan helyezz a zsebedbe órát, aprópénzt, kulcsot, papírt
és ceruzát. Órát, mert az idõvel nem takarékoskodhatunk eleget; aprópénzt, mert az ember a Te helyzetedben sohasem tagadhat meg legalább egy krajcárt egy koldustól. Kulcsot,
mert sohase vigyük kísértésbe felebarátainkat, ami oly
könnyen megtörténik, ha valaki nem zárja el holmiját és különösen pénzét. Végül papírt és ceruzát, hogy mindent, a legapróbbat is feljegyezhessünk, ami átfut a fejünkön, amit azután
az elsõ adandó alkalommal rendezünk.
Mint gyermeknek, mint kisfiúnak megparancsolták, hogy ezt
vagy azt tedd - vizsgáld meg magad alaposan: nem voltál-e
bensõdben magaddal elégedettebb, boldogabb, mint most? És
vajon miért? - Mert volt tennivalód, kötelességeket kellett teljesítened.
Nos tehát most, hogy már ifjú férfi vagy, parancsolj önmagadnak! Állapítsd meg, mik a kötelességeid, teljesítsd õket pontosan, csak akkor érzed majd, mit érsz, és ha ez az érzés boldoggá nem is tesz, mindenesetre lehetõvé teszi, hogy megelégedéssel, sõt élvezettel szakíthasd le az élet némely virágát.
Hogy egy fiatal, erõteljes és tehetséges férfi egyáltalán semmit se tegyen, azt a világért sem helyeselhetem; mert a “semmittevés”, - a semmi tennivaló kétségkívül a legnagyobb szerencsétlenség, ami e Földön embert érhet, aki valamivel több,
mint lelketlen hústömeg vagy trotli.
Tûzz célt magad elé; pl. annak a nagy magyar családnak felvirágoztatását és megnemesítését, amelynek tagja vagy! Tarts e
cél felé, amilyen egyenesen csak tudsz. - Ha viharok, áradatok, feneketlen mélységek és zátonyok sokszor el is térítenek
fõ célodtól, vagy gátolják elõhaladásodat; nos, akkor ügyeskedjél mindaddig, amíg ismét a szükséges irányba kerülsz.
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De nem csak a szépirodalomból köszönnek vissza, hanem az utókor is élénken õrzi, anekdotákba, adomákba foglalja emléküket.
Gárdonyi Géza: Az én falum valamint Fekete István: Ballagó Az egykori kántortanítók népünk világító fáklyái voltak.
idõ címû könyve gyermekkorom kedvenc olvasmányai vol- A néptanító a gyermekek mellett azok szüleivel is törõdött.
tak. Talán azért is, mert a falusi tanító élete elevenedett meg Tanáccsal szolgált, ha belezavarodtak a hivatal útvesztõibe,
lapjaikon, s nekem két nagybátyám is tanító volt, akiket na- ha kellett levelet írt a távolba szakadt szeretteknek, kérvényt
gyon szerettem, s mindig különleges eseménynek számított, fogalmazott az illetékesekhez, kikérték véleményét a gazdálha hazalátogattak.
kodással kapcsolatos kérdésekben, osztozott a falu népével a
S hát igen, a tanító úr, a jegyzõ úr, a doktor úr, a tiszteletes, boldogság örömében és a tragédiák elviselésében. Sok titoktisztelendõ úr s a bíró valamikor a falu arculatának meghatá- nak volt tudója és magába zárója. A falu egész népét szívében
rozó egyéniségei voltak. Az õ kiállásuk, példamutató hazafi- hordta, amerre járt, tisztelet és megbecsülés övezte.
ságuk, tudós, mûveltségben jártasságuk, igényességük a falu A gyermekeket, mint saját fészekalját védte, melengette vagy feegész életét meghatározta, fellendítette.
nyítette, amire épp emberré válásukhoz szükség volt. A tanító volt
A jó tanító, jegyzõ, pap, bíró, orvos a falu egész népet „gyer- a magyar kultúra hordozója, nemzetnevelõ, ki példát mutatott az
mekének” tekintette, akiért felelõsséget érzett, s ezt a falu ifjúságnak, s pártolta, támogatta a kivételes tehetségû földmíves
tisztelettel, szeretettel, megbecsüléssel hálálta meg.
gyermekeket, hogy tanulhassanak, kibontakoztathassák tehetségüSzámos nagyszerû regény, elbeszélés õrzi mindenkori alakjukat. ket. Közben szüntelenül képezte magát, szakmájának tudósa volt, s
A fent említett írók mellett Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, az Akadémiával levelezett. Pont úgy, mint a mi mártírtanítónk,
Móricz Zsigmond, Tömorkény István s még hosszan lehetne Halászy Károly is tette.
sorolni íróink nevét, kik felejthetetlen emléket állítottak mû- S hát a régi orvosok, kiknek rendelési ideje a nap 24 órájában
veikben a vidék értelmiségének.
tartott, fáradhatatlanul járták a családokat, s látván az emberi
nyomorúságot, sajgott a szívük, s hol nem
tellett rá, elég volt köszönetképpen egy
hálás kézfogás, egy könnybe lábadt tekintet. A „szegények orvosa” - így nevezték
a két világháború között a faluban
Magyari doktort, akirõl még utcát is elnevezett a hálás utókor. Legendás orvos volt
még Alsónémedin a II. világháború körüli években Dr. Paróczai László, akit nagyszüleink még sokat emlegettek.
Alsónémedi ifjúsága szerencsésnek
mondhatja magát, nem kell idegenben
keresni példaképeit. A fent említettek
mellett utcát neveztek el Garay Ferenc
és Somogyi Béla bírókról is, kik községi
elöljáróként fáradoztak a falu gyarapodásáért, s õrizték a község becsületét,
jóhírét, s ha kellett, s muszáj volt a megMagyar Sándor római katolikus kántor tanító és tanítványai
hurcoltatást is vállalták.
Emlékezzünk meg róluk is, mikor a napsütéses nyár eleji napokon tanítóinkat, orvosainkat, köztisztviselõinket köszöntjük! Róluk, kik hivatásuk legkülönbjei
voltak, s kik a miéink maradnak mindaddig, míg õrzi nevüket az emlékezet.
Jobbágy Ilona

Hajdanvolt néptanítók és körorvosok

Helyesbítés

Az alsónémedi tantestület az 1951-52. tanévben

Az elõzõ számunkban az egyik képaláírás tévesen jelent meg.
Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik, segítik, és adott esetben javítják
munkánkat.
A képen láthatók: a nagyobbik kislány: Kránicz Ida, a kislány: Galambos Anna, édesanya Galambos
Miklósné, Kovács Ida
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Sport

A NYWYG
Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület hírei
Íjászat 2011 év tavaszán Alsónémedin
Nyílzápor gyakorlónap
2011. március 26 Szombat
Emese Várispánság- Szigethalom
Már hallomásból tudtunk errõl a nagyszerû helyrõl, de most
személyesen is meggyõzõdhettünk róla, hogy milyen egy élõ
múzeum. A lehetõségeinkhez mérten fel is készültünk erre.
Bodó Anna vart nekünk újabb kaftánokat, és igen nagy csapattal 13 fõvel meg is jelent a NYWYG. Az elõzetes hírekkel
ellenére ragyogó idõnk volt. Gyorsan megtaláltuk a célt és
szépen be is öltöztünk.

Találtunk kovács mûhelyt, kirakodó vásárost és korabeli étkeket is. Érdekes elõadást hallhattunk a honfoglalás kori eleink
életérõl. Közben még íjász gyakorlásra is módunk nyílt. Meglátogattuk a favárat és kipróbáltuk a kalodát is.
Késõbb szépen felsorakoztunk és kivonultunk a lõtérre, itt
közös lövészet keretében a távoli szekér célzását gyakoroltuk.
Végül a közel harci csata jeleneteknek már csak nézõi óvatos
nézõi voltunk.
Ilyen és még izgalmasabb élmények várnak reánk
2011.06.25.-én Ópusztaszeren
Idõben írjátok be a naptáratokba és nagy csapattal vegyen részt
ismét NYWYG seregünk a Pozsonyi csata felidézésében!
ÜSICS örömíjász verseny 2011. április 10.
Bugyi – Ürbõpuszta
Az idei legnagyobb NYWYG csapattal indultunk és érkeztünk meg a szomszédos községbe. 19 nevezett versenyzõnk
és 2 kísérõnk volt. Többeknek ez volt az idei elsõ versenyük,
így jó volt látni Palánszkyékat, Tóthékat. A 8 tagú NYWYG
Diákolimpiai válogatottból 5 –en is ott voltak.
Szombaton és az elõtt is óriási szél volt, így remélhettük,
hogy vasárnapra elmúlik, de ez nem így történt. Bõven jutott
erre a napra is a széllökésekbõl, de ezt is gyakorolni kell hiszen a következõ hónapokba minden verseny a szabad téren
zajlik.

A rendezõk egy erdõs és homokbányás területet találtak ,
amelyben elég jól el tudták helyezni a 21 célt. Voltak 2 és 2,5
D-és állatos célok és különleges célok pl. 21-et kellett lõni a
kártyán szereplõ számokból, vagy több gyümölcs volt egy célon és az azonosakat kellett eltalálni. 9-10–es voltunk egy
csapatban és kb. 7 csapat volt, így szépen torlódások nélkül
haladtunk.
Eredmények:
Gyermek Vadászreflex 1. Talabér István, 2. LaczikMáté,
3. Prém Dominik,
Gyerekleány Tradi (TR) 1. Talabér Csenge,
Longbow 1. Hajdú Kálmán,
TR 1. Nyenyestyán Balázs,
BB 1. Suplicz Gergely,
Ifi Leány, 1. Tóth Eszter,
Ifi TR 1. Mozsár András, 2. Gyõri Tamás, 3. Palánszky Márton,
Ifi VR 1. Suplicz Áron ,
Felnõtt LB 3. Prém Gábor,
BB 1 Suplicz Zsolt
Összefoglalva: Nem sokat utazva, kulturált környezetben ,
változatos és érdekes célokra lõhettünk. Az erõs szél, a napfény, és a gyaloglás miatt jól elfáradt a csapat, de gyereknek
és a felnõtteknek egyaránt örömet okozott a verseny!
Íjász Diákolimpia Regionális Verseny
2011. április 16. Mogyoród
Elérkezett a nagy nap!
Újra ott voltunk az idei Diákolimpiai elsõ versenyén . Az Úrnak hála ezzel már a harmadik idény kezdõdött meg a
NYWYG egyesület életében. Mindenki kellõ izgalommal állhatott fel a lõ vonalhoz, a 8 fõs válogatottunk felének ez volt
az elsõ ilyen versenye , így õk különösen is szerettek volna bi-

zonyítani. Az elõzõ évekhez képest még alaposabban és következetesebben készültünk. A pénteki edzéseket egy szakavatott edzõ Keveházi Zoltán tartotta, a válogatott tagok
edzésnaplót vezetnek és ezek által is sokat javítottak technikájukon.

Sport
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Összefoglalva: Három arany, egy ezüst , 2 db bronz érem ,
2 db negyedik hely, így igazán büszkék lehetünk mindenki teljesítményére!!
Nagyon köszönöm Zoltán munkáját és a szülõi támogatást is!
Köszönöm mindenkinek ,aki bármilyen formában támogatta a
NYWYG csapat EB felkészülését!
Sikeres volt az EB részvételünk! Ez legyen példa minden gyerekünk számára, hogy szorgalmasan gyakorolással lehet jó
eredményt elérni!

Az idõjárásra sem lehetett panaszunk , szép változó áprilisi idõben lõhettünk , hol elborult , hol kisütött a nap , de a fiatalokat
egyik sem zökkentette ki a koncentrációból. A helyszínt és a
szervezõket már ismertük, hiszen a mogyoródi Szent László
Íjászegyesület szervezete a legutóbbi terem EB - t, így minden
gördülékenyen zajlott. Az egyik legfontosabb, hogy 108 vettek

részt a versenyen ,így minden kategóriában és korosztályban
valódi kihívást jelentett- a 4-5 ellenféllel való megmérkõzés.
Alapos bemelegítés után – nyugodtan indult a verseny. A fiatalok bemutatkoztak egymásnak , így beszélgetések során a
versenytársak már barátokká is váltak a nap végére. A félidei
eredményének alapján már bizakodtunk, de így is szoros csata ígérkezett. Többször kisütött a nap, oldódott a belsõ feszültség így a csapat nagy része javítani tudott teljesítményén! Ez külön is dicsérettet érdemel.
Az eredmények:
Gyerek VR:
Ettl Dominik: 3.hely,
Serdülõ Tradi:
Nyenyestyán Balázs 1. hely,
Urda Bence 2. hely,
Hajdú Kálmán 4. hely,
Serdülõ Tradi leány:
Tóth Eszter 1 hely.
Serdülõ VR fiú:
Suplicz Gergely 1.hely,
Némedi Márk 3. hely
Kadet VR fiú:
Suplicz Áron 4. hely

HAJRÁ NYWYG!! HUJ – HUJ- HAJRÁ!
Edzések a Schuller Csarnokban
Péntek 18 órától ,
Vasárnap 16 órától

Gyertek Bártan!
„Mi is az íjászat maga? Egy sport, ami örökre rabul ejt, akár
szabadidõs tevékenységként, akár versenyszerûen ûzöd.
Szellemi sport, amihez nem nyers erõ kell, hanem technikai
felkészültség, okos taktika. Bármennyit is foglalkozol az íjászattal, akkor is nyertes leszel, hiszen szabadidõdet gyönyörû
környezetben, jó levegõn töltöd el, jó társaságban, jó barátok
között.”
Üdvözlettel :
Suplicz Zsolt
A NYWYG elnöke
70-43-64-194
www.nywyg.shp.hu
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Civil szervezetek, egyesületek

Juhász István
1945. július 17-én
született, a népszerû „Juci” pályafutása csodálatosan indult. 18
évesen, az elsõ
mérkõzésén Ferencváros csapatában, Albert Flórián helyetteseként 4 gólt szerzett.
Szülei
szorgos
földmûvesek voltan Alsónémedin,
egy FTC kölyöktoborzón -ahova keresztapja kísérte el
– 270 jelentkezõ
közül került be a
legjobb 35-be. Végigjárta ranglétrát: kölyökcsapat, ifjúsági
együttes, felnõtt másodcsapat, majd 1963 õszén egy egyidényes bajnokság elsõ meccsén góllal mutatkozik be, de sajnos
hetekig nem kap játéklehetõséget. Végül a Pécsi Dózsa ellen
négy pazar góllal vívja ki magának a tiszteletet.
Az azóta eltelt 48 évben senkinek nem sikerült ez a bravúr
a Fradiban.
1971. szeptember
Csaknem 13 évig
volt a Ferencváros
futballistája, ez alatt
487 mérkõzést játszott, ebbõl 302 volt
bajnoki, melyeken
41 gólt szerzett.
Négyszer volt bajnok,
háromszor
nyert MNK-t. Az
1965-ben Torinóban
VVK-t nyert csapatnak a legfiatalabb tagja volt.
1965. június 23. Ez a nap nem rengette meg ugyan a Földet,
de minden Ferencvárosi szívébe örökre beköltözött. Piros betûs, vagyis inkább aranybetûs ünneppé vált.
Magyar klubcsapat elõször játszott és nyert is nagy európai
kupát. A két háború közötti években voltak közép-európai kupagyõzelmek (a Fradi is nyert két alkalommal (1927, 1938),
de azok regionális tornák voltak. A VVK sorozat (az UEFA és
a mostani Európai-Liga elõdje) egész Európát átfogta, és ha
megnézzük, hogy a Fradi milyen sorozat után jutott el a Torinói döntõig (12 mérkõzés) akkor csak a legnagyobb dicséret
és büszkeség nyelvén beszélhetünk a nagyszerû diadaláról.
Egyedüli mezõnyjátékosként azzal büszkélkedhet, hogy a
Fradi mindhárom nemzetközi kupadöntõjében pályára lépett
(a Juventus, a Leeds és a Dinamo Kijev ellen is).
1968-ban tagja volt a Mexikóban olimpiai aranyérmet nyert
csapatnak. Öt évvel késõbb az NB I legjobb játékosának választották. 1969 és 74 között 23 alkalommal játszott a magyar
válogatottban, 1 gólt szerzett. A búcsúmeccse 1976. július 16án volt Zalaegerszegen.

Késõbb külfölfdre ment, a californiai San Diego-ban telepedett le. Játszott a nagypályás, majd a teremlabdarúgó csapatban, késõbb a Cleveland Hungária edzõje lett. Legnagyobb
kinti sikerének a San Diego-i középiskolások bajnokságának
megszervezését, irányítását és lebonyolítását tartja. Hazatérését követõen rövid ideig edzõként dolgozott a Fradi utánpótlásában.
1968-as olimpiai csapat
Tisztelt Képviselõ-testület!
Közös érdekünk és
civil egyesületünk
célja a településünkrõl származó,
figyelemreméltó
eredményt elérõ
polgárok munkásságának elismerése és bemutatása a
település lakói részére, nem utolsósorban a felnövekvõ sportoló generációnak. Elsõsorban a fiatalok számára fontos bemutatni, akár példaképként vagy mintaként a komoly eredményeket elérõket, ezzel is ösztönözve õket a céltudatos munkára és a kitartásra.
Bár sokan nem tudják, de Alsónémedi Juhász István személyével hozzájárult az akkor fénykorát élõ Ferencváros, a Magyar Nemzeti illetve Olimpiai Válogatott gyõzelmeihez.
Tudomásunk szerint Juhász István a szülõfalujától mind
a mai napig nem részesült az elért eredményeihez méltó
erkölcsi elismerésben.
Ennek a 35 éves 'tartozásunknak' úgy tudhatnánk méltó módon egyrészt eleget tenni, hogy összegyûjtjük és bemutatjuk
pályafutását a korabeli újságokban megjelent cikkeken keresztül. A korabeli sajtóanyagokkal rendelkezünk, a feldolgozás már hónapok óta folyamatban van.
Másrészt kérjük és javasoljuk, hogy településünk Önkormányzata és Képviselõtestülete díszpolgári cím adományozásával
méltó módon ismerje el az önmagáért beszélõ teljesítményt.
Javasoljuk továbbá, hogy az iskolai tornacsarnokunk az olimpiai és az FTC örökös bajnokának - Juhász Istvánnak - nevét
viselje.
Úgy gondoljuk, hogy pozitív döntés esetén a díszpolgári cím
ünnepélyes átadására a Faluház 15. évfordulójára rendezett
ünnepségsorozat megfelelõ alkalom lehetne. Kérjük, hogy a
vonatkozó rendelet módosításánál vegyék figyelembe, hogy
idén éppen 35 év telt el az aktív pályafutás befejezése óta.
A túloldalon kis ízelítõt adunk a részben feldolgozott sajtóanyagból.
Reméljük, hogy kezdeményezésünk egyetértésre és támogatásra talál.
Alsónémedi, 2011. március. 17.
Dimitrov Péter
alelnök

Juhász Zoltán
elnök

Horváth Károly
alelnök

Hírdetések

MEZÕÕRSÉG
06-30-508-6827
POLGÁRÕRSÉG
06-30-484-7658
RENDÕRSÉG
107, 112
KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕK:
Bodó Zoltán
06-30-503-6739
Dernóczi Zoltán
06-30-321-2795
KÖRZETI MEGBÍZOTT:
Szadai Attila r. törzsõrmester
06-20/489-67-22
Tóth Gábor r. törzszászlós
06-20/489-67-21
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy
vagy cselekmény esetén azonnal hívják
a megfelelõ telefonszámot!

A következõ szám várható megjelenésének idõpontja:
2011. július 18-23., Lapzárta: 2011. június 30.
Alsónémedi Hírmondó, Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzatának és Képviselõ-testületének ingyenes
tájékoztató és kulturális folyóirata.
Felelõs szerkesztõ: Vincze József polgármester.
A szerkesztõbizottság elnöke: Józan Krisztián, tagjai:
Szabó Éva, Lakatosné Nagyszegi Mariann, Jobbágy Ilona.
Elérhetõség, hirdetésfelvétel: Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2351. Alsónémedi,
Fõ út 58. Gyõrvári István Lászlóné Tel.: 06-29-337-101/11;
Fax: 06-29-337-250, e-mail: alsonemedi@upcmail.hu
Kiadó: Schulcz Kft. 2370 Dabas, Viola u. 24.
(Tel/fax: 06-29-360-901, e-mail: schulcz@upcmail.hu)
Terjeszti a Magyar Posta.
A cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni
a Polgármesteri Hivatal Titkárságára.
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