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Meghívó Közmeghallgatásra!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi közmeghallgatását
2011. december 16-án (pénteken) 17 órakor tartja a Halászy Károly Művelődési Ház, Könyvtár és
Teleház emeleti nagytermében (2351 Alsónémedi, Dózsa tér 2.),
melyre minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk! A közmeghallgatás keretében – a hagyományokhoz híven – napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (tűzoltóság, rendőrség, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., AIRVAC Kft., stb.) rövid tájékoztatást adnak és hozzájuk az közmeghallgatás résztvevői kérdéseket intézhetnek.
A továbbiakban tájékoztatást kapnak az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének várható teljesüléséről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, lehetőségekről.
Amennyiben már most tudja, mit szeretne kérdezni – akár valamelyik szolgáltatótól, akár a Képviselőtestület tagjaitól vagy a polgármestertől, úgy köszönettel vennénk, ha azt előre írásban /levélben, a
337-250-es fax számra, vagy e-mail (alsonemedi@upcmail.hu)/ eljuttatná hivatalunkhoz.
Vincze József polgármester a Képviselő-testület nevében

Tisztelt Alsónémedi
Lakosok!

Mire ezen sorokat olvassák, addigra reményeink
szerint sikeresen befejeződik hazánkban és azon
belül településünkön is a 2011-es népszámlálás.

Közmeghallgatás

2. oldal

Testületi hírek

3-4. oldal

Az összeírókat – néhány esetet leszámítva – készségesen fogadták az alsónémedi családok, segítve
ezzel a gyors és precíz munkavégzést.

Önkormányzati hírek

5. oldal

Urológiai szűrővizsgálat

6. oldal

A népszámlálási összeírók, felülvizsgálók és a magam nevében szeretném megköszönni mindannyiuk
pozitív hozzáállását, mellyel segítették munkánkat!

Óvodai felvételi szabályzat

7. oldal

Közoktatási Intézmények
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Mese - mint megújoló energiaforrás

9. oldal

Dr. Percze Tünde
települési népszámlálási felelős
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Testületi hírek
A Hírmondó legutóbbi száma óta két testületi ülésre került
sor.
2011. október 6-i rendkívüli ülés határozatai:
• A képviselő-testület hozzájárulását adta az ASE részére a
sportpálya előtti közterület edzőpályaként történő használatához. A hozzájárulás az ASE által beadandó Halászy
Károly utcai sportpálya felújítására, bővítésére vonatkozó pályázat részét képezi.
•A
 képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a KEOP1.2.0/B „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” elnevezésű, nyertes pályázat kapcsán a
támogatási szerződés megkötésére, valamint a kiviteli szintű
tendertervek elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés
megkötésére 4.500.000 Ft+ÁFA összegben a HUNPLAN Szennyvíz technológiai és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Bt – vel.
• Kifejezte csatlakozási szándékát az önkormányzat ebben
az évben is a Bursa Hungarica, szociális rászorultsági alapon működő ösztöndíj pályázathoz.
• Módosításra került – a leendő szennyvízberuházás miatt
– az önkormányzat közbeszerzési szabályzata.

• Ó
 VODA 2012-ES NYÁRI NYITVATARTÁSA
Összevonás ideje: 2012. június 20-tól 2012. július 29.
Összevonás helye: Rákóczi úti épület.
Nyári szünet mindkét épületben:
2012. július 30-tól – 2012. augusztus 24-ig.
Nyitás Szent István téren: 2012. augusztus 27. hétfő. Rákóczi úti épületben: 2012. szeptember 3. hétfő
Összevonás: 2012. augusztus 27. – 2012. szeptember 2.
Összevonás helye: Szent István téri épület
•A
 z önkormányzat támogatja a méhnyakrák elleni védőoltást.
Ennek megfelelően az Alsónémedin bejelentett lakcímmel
rendelkező 14-18 éves leányok Cervarix 3 oltásból álló árának 50 %-át átvállalja, amennyiben a szülő kéri az oltást és az
oltóanyag árának másik 50 %-át vállalja. Jelentkezni dr. Szlivka
Gabriella gyermekorvosnál lehet, aki szükség esetén az oltásról is részletes tájékoztatást ad.
• F elhatalmazta a polgármestert, hogy a Birgejárás II. terület
(Birgejárás I. mellett, a 4604 és 4062 jelű országos közutak, valamint a 082. helyrajzi számú út által határolt terület) övezeti
átsorolása érdekében az érintett tulajdonosokkal területarányos költségviselésről szóló területrendezési szerződéseket
kössön.

2011. október 25- i soros ülés határozatai:
•A
 képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a jegyző beszámolóját a helyi adózás tapasztalatairól, egyúttal felhívta az adóhatóságot, hogy a behajtás minden lehetséges
jogi eszközével élve igyekezzenek a lehető leghatékonyabb,
leggyorsabb és legcélravezetőbb módon csökkenteni a
kintlévőségek mértékét.
• A
 polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2011-re
tervezett fejlesztésekről szóló beszámolót és megállapította, hogy az ez évi költségvetésben tervezettek megvalósítása időarányos, teljesítésük üteme megfelelő.
• E lfogadta az Önkormányzat irányítása és felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek 2012. évi belső ellenőrzési
tervét.
• A
 z óvodavezető előterjesztésében megtárgyalta az óvoda
nyári nyitva tartásának tapasztalatait és döntött a következő év nyitva tartásáról.
•A
 lsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítványba
új kuratóriumi tagot választott, Petrásovics Réka alsónémedi
anyuka személyében.
Az új tagnak munkájához sok sikert kívánunk.

•A
 képviselő-testület a Pannónia-Z Kft. térítésmentes szelektív
hulladékgyűjtésre vonatkozó ajánlatát elfogadta és felhatalmazta a polgármester a közszolgáltatási szerződés megkötésére.
•Ú
 gy döntött, hogy a Petőfi utca vonatkozásában is el kell készíteni az útépítési engedélyezési tervet.
•M
 olnár Sándor Kickbox sportoló Törökország fővárosában
- az IWUF szövetség által - rendezett Világbajnokságon való
részvételét 50.000 Ft-tal támogatta azzal a feltétellel, hogy a
sportoló a helyi diákoknak beszámol élményeiről, népszerűsíti
körükben a sportot és a sportágat.
•D
 öntött abban, hogy a 2010. évi X-FAKTOR döntősök 2011.
decemberi koncertjének megrendezését max. 1,5 millió forinttal támogatja az általános tartalék terhére.
A koncert az alsónémedi általános iskolások és általános iskoláskorúak részére ingyenes, ezen felül 1.000 Ft/fő.
Dr. Percze Tünde jegyző

A Képviselő-testület soron következő ülése: 2011. november 29.
A Képviselő-testület Bizottságainak ülése a Képviselő-testület ülését megelőző héten (várhatóan hétfőn-kedden-szerdán) lesznek.
Pontos időpontokról és az ülések napirendjeiről hirdetőtábláinkról és a honlapunkról (www.alsonemedi.hu) értesülhetnek.

2011. november
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Egyirányú a Felsőerdősor utca!
A közelmúltban a Felsőerdősor utca szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz elvezetése elkészült!
Az építési engedélyt a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége csak úgy adta ki, hogy az utcaforgalmának
minimum három hónapig egyirányúnak kell lennie. Ezért a
Felsőerdősor utcába a Hunyadi utca felől lehet behajtani, azaz
az utca forgalma egyirányú lett a Rákóczi utca irányában.
Ennek értelmében a Hunyadi utcai kereszteződésben „Egyirányú utca” táblát, a Rákóczi utcai kereszteződésben „Behajtani
tilos!”, valamint „Elsőbbségadás kötelező!” táblát helyezett el.
Kérjük, hogy ne megszokásból vezessen, vegye figyelembe az
új forgalmi rendet!
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Polgármesteri Hivatal
A Rákóczi utca felől behajtani tilos!

Elsőbbségadás kötelező a Rákóczi utcára hajtóknak!

A Hunyadi utca felől egyirányú

Tisztelt Adóalanyok!
Amennyiben esedékes és meg nem fizetett adótartozása (gépjárműadó, építményadó, iparűzési adó stb.), ill. adók
módjára behajtandó köztartozása van, úgy kérem, hogy haladéktalanul rendezzék azt!
Adóhatóságunk az egy éven túli gépjármű adó tartozás esetén kezdeményezi az okmányirodánál a forgalomból
való kivonást. Kivonás esetén az ismételt forgalomba helyezés több ezer forintos többletköltséget jelent és kizárólag az
adóhátralék megfizetése után lehetséges.
Egyéb adónemeknél hatóságunk a kintlévőségek behajtására megkeresi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt
vagy az illetékes önálló bírósági végrehajtó irodát.
Kérem, hogy soron kívül rendezzék befizetéseiket a hátrányos jogkövetkezmények elkerülése végett.
Bárminemű kérdésük van, úgy keressék hivatalunk adóügyi ügyintézőit a 29/337-101/19-es telefonszámon.
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“Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek”

Karácsonyi Gála

2011. december 18-án, vasárnap 17 órai kezdettel rendezzük immár 2. alkalommal Karácsonyi Gálaműsorunkat
a Széchenyi István Általános Iskola Aulájában.
Szeretetettel hívjuk mindazokat, akik szép verssel, zeneszámmal, énekszóval, alkalomhoz illő produkcióval sze-

retnének bemutatkozni a község lakossága előtt.
Várjuk a gyermekek, felnőttek, nyugdíjasok jelentkezését
korhatár nélkül.
A gálaműsor előtt 15 órától játékbörze, karácsonyi kézműves foglalkozás és -vásár várja a családokat a Széchenyi
István Általános Iskola Aulájában
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Műsorszámmal jelentkezni lehet Szántó Erzsébet tanító
néninél a 06/30-357-144-es telefonszámon.

X-FAKTOR Alsónémedin
2011. december 17-én, szombaton a Sportcsarnokban egy fergeteges bulin fellépnek az X-Faktor 2010. évi döntősei.
17.30-tól bemutatkozik Marosi Brigitta és modern tánc csoportja
18.30-tól az X-Faktor döntőseinek fellépése
20 órától - 02 óráig Retro Disco
Belépőjegy: általános iskolásoknak ingyenes, 14 év fölött 1000 Ft
Részletek a honlapon.

Kedves Olvasók!
2011. nov. 26-án szombaton délelőtt a Fővárosi Nagycirkuszba hívok mindenkit, aki szereti a látványokban gazdag kínai
produkciókat.
2011. december 4-én, vasárnap 17 órakor a budapesti Centrál
Színház nagysikerű musicalét, az Egy nyári éj mosolya című előadást nézzük meg. Szereplők: Törőcsik Mari, Nagy-Kálózy Eszter,
Gergely Róbert és még sokan mások.

A felkínált programokat minden korosztálynak ajánlom.
Az előző hírmondóban jeleztem, hogy december 10-én a bécsi
karácsonyi vásárra látogatunk el. Még néhány szabad helyünk
van, várom a jelentkezőket! Emlékeztető a programról: délelőtt a
Schönbrunni kastély megtekintése, délután pedig séta a karácsonyi forgatagban. Várom szeretettel a jelentkezőket!
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet – 06-30/357-1441

Tisztelt Alsónémediek!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia
Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10
Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott, Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése című,
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.
A projekt nettó összköltsége 513.460.800 forint, amelyhez
vissza nem térítendő támogatásként az Önkormányzat nettó
409.177.931 forint támogatást kapott.
Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel.
Az elmúlt években községünk „kinőtte” a tisztítót, illetve az egyre szigorodó minőségi előírásoknak sem tud (elsősorban télen)
megfelelni.
Alsónémedi fejlődése elé emel gátat e beszűkült kapacitás,
ezért vált elengedhetetlenül szükségessé a bővítés, illetve korszerűsítés.
Több éves előkészítő munka után szakértők bevonásával alakult
ki a jövő tisztítójának a koncepciója.
Az építendő tisztító legfontosabb követelményei a következők:
Bírjon a jelenleginél nagyobb kapacitással, tudja a szigorú
környezetvédelmi normákat teljesíteni, legyen alkalmas télen
a hideg szennyvíz tisztítására, gazdaságosan, üzembiztosan
üzemeljen, a jelenleg meglévő műtárgyakat is hasznos funkcióval lássa el.
A fenti kritériumoknak leginkább megfelelő technológia, a
HUNPLAN Mérnöki Iroda Bt. által tervezett SBR biológiai tisztítási
technológiájú szennyvíztisztító rendszer.

2011. november

A kapacitás jelenleg elvi 600 m3/nap-ról 813 m3/nap-ra emelkedik.
Tömbösített kialakításával, illetve a felső levegő bevitel helyett
alsó levegőztetésre történő cseréjével csökken a hőveszteség és
az elektromos áram felhasználás.
Korszerű vezérléssel nő a tisztítás hatékonysága.
A jelenleg hiányzó puffer kapacitás a meglévő műtárgyak bevonásával fog megvalósulni (egyben előkezelő funkciót is kapnak).
Hatékonyabb elő- illetve utószűréssel, korszerű vezérléstechnikával a jelenleginél lényegesen nagyobb hatékonyságú tisztítás
válik lehetővé.
A technológia elvi vízjogi engedélyezési tervét a környezetvédelmi szakhatóság jóváhagyta.
A beruházás kivitelezése a lakosság szennyvízcsatorna-ellátottságát nem akadályozza, mivel a jelenleg is működő szennyvíztisztító telep az új beruházás műszaki átadásáig zavartalanul működik
tovább és kiszolgálja a lakosságot
A beruházás megvalósításának első lépéseként az előkészítő
munkálatokat (közbeszerzés) az Önkormányzat 2011. év utolsó
negyedévében indítja el, a kivitelezési munkák – a tervek szerint
– 2012. július hónapban kezdődnek meg.
A lakossági fórumra 2011. december 16-án 15:00-kor
kerül sor a Halászy Károly Művelődési Ház, Könyvtár és
Teleház emeleti nagytermében (2351 Alsónémedi, Dózsa tér 2.), melyet a közmeghallgatás 17:00-kor követ.
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Tisztelt Uraim!
Ezúton szeretnénk meghívni Alsónémedi 45-55 év közötti férfi
lakóit a

2011. november 26-án (700-1200 óráig)
(A-tól K-ig) vagy

2011. december 03-án (700-1200 óráig)

(L-től Zs-ig kezdődő nevű férfiak megjelenését javasoljuk)
a dabasi „Dr. Halász Géza” Szakorvosi Rendelőintézetben sorra
kerülő

Urológiai szűrővizsgálatra
A szűrővizsgálat célja: a jó- és rosszindulatú urológiai
megbetegedések (prosztata megnagyobbodás, prosztatarák,
hólyagrák, szexuális zavarok, stb) korai felismerése, ezáltal
hatékony kezelése.
Az említett kórképek a férfi lakosság nagy részét érintik,
gyakoriságuk a kor előre haladtával növekszik. Előfordul, hogy
vizelési problémák (gyakori vizelés, sürgető vizelési inger,
vizeletsugár elakadása) képében jelentkeznek, de kezdetben a
tünetek hiánya miatt észrevétlenek is maradhatnak.
Korán felismerve, az urológiai problémák nagy része hatékonyan
kezelhető, a betegek életminősége jelentősen javítható. Ezért
különösen fontos a 45 év feletti férfilakosság rendszeres urológiai
szűrése.

Első körben a 45-55 év közötti korosztály szűrését végezzük el.
Az elmúlt években történt szűrések is sikeresek voltak, sokan
megjelentek és sok betegséget sikerült időben felismerni és
kezelni.
2007-ben a lehetőséggel az érintett célcsoportból 141 fő élt.
– 37 betegnél jóindulatú prosztata megnagyobbodást
diagnosztizáltunk
–
25 férfi nyilatkozott házaséleti zavarokat okozó
eltérésekről
–
76 szűrésre megjelenten (54%) urológiai káros
eltérést nem találtunk
	
Sajnos 2 férfi esetében, szövettanilag is megerősítetten
prosztatarákot diagnosztizáltunk!!!
Éljen a lehetőséggel, hogy tehet valamit egészsége érdekében
és jöjjön el a szűrővizsgálatra!
A szűrővizsgálat ingyenes. Kérjük, hozza magával TAJkártyáját és egy kis üvegben vizeletet!
A vizsgálat helye: „Dr. Halász Géza” Szakorvosi Rendelőintézet
		
2370 Dabas, Bartók Béla u. 61.
A vizsgálatot javasoljuk!
Dr. Tholt Mária 		
Dr. Papp Zsolt
háziorvos		 háziorvos
		
		

Vincze József
polgármester

DARÁZS veszély a temetőben!!!
Nem hittem volna, hogy a temetőben a síron akkora darázsfészek legyen, mint amekkorát hozzátartozónk sírján előtártunk.
Sír ásásra készült a temetkezési dolgozó, mikor megtámadta egy
darázs raj. Igyekezett tapasztalatait felhasználva, a darázsirtást
elkezdeni. Először papírt égetett, remélve, elmennek a darazsak.
Nem így történt. Majd fekete fóliát vett, két darázsirtó spray-t. Lefedte a fóliával a sír tetejét, befújta a két doboz darázs irtót. Egy
hét elteltével, levette a fólia egyik felét, ismét megcsipkedték a
darazsak. Vártunk, hátha valaki valami új, jó ötlettel áll elő a leghatásosabb darázsirtásról.
Már mások is figyelmeztettek, tudunk-e a darazsak létezéséről a
sírnál? Tájékoztattam, a tőlünk telhetőt megtettük, de tanácstalanok vagyunk. Kivittem egy méhészt, nézze meg mit tehetünk.
Meglepődött ő is a darázs nagy létszámától. Ő azt tanácsolta ássuk ki a tuját, mert valószínű a föld alatt van a fészkük. Kicsit kételkedtem, hogy lehet ott darázsfészek. Másnap ketten beöltözve
támadásra indultunk a darazsak ellen. Bármivel fújtuk a darazsakat, elszálltak.
Kb. 40 cm-re leásva, egyre jobban előtűnt a fészek, amiben a darazsak szaporodtak nyugodtan. A feltárt darázsfészek nagysága
hozzávetőlegesen 60X60 cm nagyságra becsülhető. Tele volt
darázzsal, lárvákkal. Ahogy beljebb jutottunk a fészkükbe, egyre
nagyobb darazsak jöttek elő.
Most talán eljutottunk odáig, hogy megsemmisítettük a fészküket, és reméljük, hogy nem lesz több darázs. Úgy látom nem
egyedi eset a miénk, mert a temetőben több helyen lehet dara-
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zsakat látni és lehet, hogy ott is hasonló nagyságú fészkük van.
Sokan vannak, akik allergiásak a csípésükre, ezért komolyan kellene mindenkinek venni, ha darazsat észlelnek. Nem történik az
irtásuk, jövőre, talán még több darázs lesz. Amelyik sírnál nagyon
sok darázs repked, valószínű fészek van a sír virágai alatt. Mi is egy
kúszó tuját vágtunk ki, ami már sok éve háborítatlanul nőtt, biztos búvóhelyként a csípős rovaroknak.
Nap, mint nap halljuk a tv-ből, rádióból a különböző helyeken feltűnő darázsrajokról, veszélyeiről.
Senki ne sajnálja az időt, fáradságot a darazsak irtására, de mielőtt neki fog a teendőknek, először a védőfelszerelést öltse magára, mert a legkisebb rést is megtalálják a darazsak és nagyon
fájdalmas a csípésük.
Józan Zsuzsa
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ÚJ FELVÉTELI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT AZ ÓVODÁBAN
Intézményünk törvényi keretek között, szabályzatokra épülve
működik
Az Alapító Okirat és a Törzskönyv biztosítja az óvoda alapítását
illetve személyi, tárgyi adatait. Van még a Felvételi, és a mulasztási napló, a gyermekek adatairól.
Jelenleg intézményünkben 22 szabályzat van: Szervezeti és
Működési Szabályzat, Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi
Szabályzat, Közalkalmazotti Szabályzat, Gyakornoki Szabályzat,
Vagyonvédelmi Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Leltározási Szabályzat, Selejtezési Szabályzat,
Belső Ellenőrzés Szabályzata, Szülői Szervezet Szabályzata. Van
óvodánknak Kollektív Szerződése, Ügyrendje, Minőségirányítási Programja, Helyi Pedagógiai Programja, Éves Óvodavezetői
Működési Terve, Továbbképzési Programja, Beiskolázási Terve,
Féléves Feladatellátási Terve, Házirendje, és a legújabb, a: Felvételi Szabályzat.
Ezeket a szabályzatokat rendszeresen felülbírálni, aktualizálni
kell törvény változások esetén.
Vannak alapszabályzatok, melyek kötelező jelleggel készülnek,
ezek meghatározzák a működés rendjét, a többi szabályzat
olyankor készül, amikor valami hosszú távú működés vagy helyi
specialitásáll fent, és nem egyértelműek a megoldások illetve a
szokásokra hivatkozunk. Ez történt ebben az évben is az óvodai
felvételekkel kapcsolatban.
Az óvodai felvétel a beíratással kezdődik, ami nem egyenlő a
felvétellel. A gyermek adatait feljegyezzük, majd a férőhelyek ismeretében az óvodavezető határozatot hoz a felvételről és írásban értesíti a szülőket a felvételről illetve az elutasításról. A határozat ellen / elutasítás esetén / a Jegyzőhöz lehet fellebbezni.
Ha a gyermek felvételt nyert az óvodába, de nem abba a csoportba, épületbe, amelyikbe a szülő kérte, vagy előbb szeretné
a szülő hozni a gyermeket, kéréssel fordulhat az óvoda vezetőhöz. Amennyiben lehet, a kérésekre megoldást keresünk. De
nem mindig tudjuk a kéréseket figyelembe venni.
A helyi lakosok gyermekeit majdnem minden évben fel tudjuk
venni. Ha nem, felvételi bizottság alakul. Ilyen esetben a kisebb
testvérrel otthon lévő anyuka gyermekét nem vesszük fel, illetve akinek a családja meg tudja oldani a felügyeletet, nagymamával, egyéb rokonnal.
A felvételi bizottság tagjai: óvodavezető, óvodavezető helyettes, intézkedési felelős, gyermekorvos, védőnők, oktatási bizottság delegáltja, szülői szervezet elnöke, gyermekjóléti szolgálat
képviselője.
Ha olyan gyermeket utasítunk el, aki nem helyi lakos nem alakítunk bizottságot, mert az ellátottság település szintű. Ugyanakkor szabad intézményválasztási joga van a szülőnek.
Az elutasításból szokott több probléma lenni. A más településekről jelentkező gyermekek esetében történnek ideiglenes bejelentkezések. Ha nem életvitel szerint élnek Alsónémedin, az
elutasítás jogos. Ha van férőhely, felveszünk más településekről
is gyermekeket:
/ Dunaharaszti, Ócsa, Szigetszentmiklós, Taksony, Gyál. / Jelenleg is vannak ilyen gyermekek
Közoktatási Törvény szerint azt a gyermeket lehet felvenni az
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óvodába, aki betöltötte a harmadik életévét. Szülői kérésre eddig, ha nagyon indokolt volt / munkahely elvesztése, kölcsön
visszafizetési kötelezettség miatt az anyukának munkába kell
állnia / felvettük a 2 és fél éves gyermeket. Azonban több éves
tapasztalatunk, hogy ezek a gyermekek még nem óvodaérettek. A szobatisztaság az egyik gond. A pszichés fejlődésük sem
érett az óvodai működési keretek közé. Több ilyen gyermeket a
felvételt követő 2-3 hónapban pszichológus kezel. Voltak olyan
esetek, amikor szüneteltetni kellett a gyermek óvodáztatását.
Ilyen esetben nem az óvónő illetve az óvoda a hibás. A dolgozók nem fordíthatnak a fiatalabb gyermekek nevelésére több
időt, mert minden gyermeket az egyforma bánásmód elve szerint nevelünk. Nem hiába 3 éves kortól nevelési intézmény az
óvoda, akkor van egy olyan érési pont a gyermek életében, fizikai és mentális szempontból is, hogy alkalmas a közösségben
történő nevelésre.
Törvény szerint ezekre a gyermekekre az Állami Támogatás nem
jár.
A bölcsőde más keretek között működik, más a napirendje, a
programok, mások a feladatok, célok, ezért alkalmas a kisebb
gyermekek gondozására.
Minden évben problémát jelent a beíratás utáni jelentkezés.
Ilyen esetben csak nagycsoportos, tankötelezettségre kötelezett gyermeket tudunk felvenni.
Ezen problémák kiküszöbölésére készült a Felvételi Szabályzat, mely a gyermekek felvételének minden részletére kiterjed.
A Szülői Szervezet is megkapta a szabályzatot. Bízom abban,
hogy mindenki megnyugtatására szolgál, mert ebben az évben
még októberben is a felvételikkel, időpontokkal és egyedi elbírálásokkal kellett foglalkoznunk.
Ezt a cikket pedig azért fogalmaztam meg, hogy a leendő óvodások szüleit tájékoztassuk, és megfontolt, helyes élményszerű óvodakezdést elősegítsük mind a kisgyermek, mind a szülő
részére. Mert meggyőződésünk, hogy nagyon jelentős lépés a
gyermek életében az óvoda kezdése, mivel az első intézmény a
legtöbb gyermek életében meghatározó.
Mikusné Végh Magdolna óvodavezető
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Új faház a Katica csoport udvarán

A Rákóczi úti óvoda Katica csoportja már régóta vágyik
egy új udvari babaházra, melyben sok kisgyerek kényelmesen tud játszani. Október végén meg is kaptuk és a helyére
került ez az akácfából készült kis építmény.
Szeretnénk megköszönni a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda alapítványának a 200.000 Ft-os támogatást.
Köszönet még Józan Sándor alpolgármester Úrnak és kedves feleségének, hogy anyagilag is hozzájárultak ehhez a
szép udvari játékhoz, sőt többször leutaztak Kecskemétre
a játékot kiválasztani, illetve egyeztették a gyártóval a szállítás körülményeit. A Katica csoport szülei is hozzájárultak
anyagilag a babaház megvásárlásához, amit nagyon szépen köszönünk. Köszönet még a Józan Kft-nek, hogy darus
kocsival hazaszállították és beemelték az óvoda udvarára
a faházat.
A gyerekek boldogan vették birtokukba a zsindelyes tetejű, kispadokkal ellátott babaházat.
A gyerekek nevében: Ági óvónéni és Csilla óvónéni

Köszönet a CSEPPEK nevében
1999-ben, mikor megalakult a CSEPPEK gyermektánccsoport az akkori óvodásokból, sikerült
egy világoskék színű fellépő ruhát varratni minden kisgyereknek. Ebben a garnitúrában 12 éve
táncolnak a gyerekek 1-1 fellépésen. Köszönet
a szülőknek, hogy mindezidáig vigyáztak rá és
átörökítették egymásnak. Szükség lesz még rá,
ebben a ruhában is fognak még táncolni a gyerekek.
Az idén az önkormányzati támogatás segítségével sikerült egy új, bordó színű fellépő
ruhát varratni a CSEPPEK gyermektánccsoport
kislány tagjainak. A Faluház fesztiválon már
ebben a ruhában táncoltak az óvodások. Mindenkinek nagyon tetszett, szépek voltak, így
ezután már tudjuk a két garnitúrát cserélgetni.
A CSEPPEK gyermektánccsoport nevében
KÖSZÖNJÜK az Önkormányzatnak az anyagi
támogatást!
Józan Béláné,
A tánccsoport vezetője
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Mese – mint megújuló energiaforrás
2011. - a Mese éve. Szeptember 30. - a Népmese napja.
Rendezvények egész sorozata próbálja felhívni figyelmünket
arra, milyen fontos is a mese a gyermekek és egyáltalán az ember
életében.
De hát mi a baj?
Ki az, aki azt gondolná, hogy a mese hiábavalóság?
Miért kell figyelmeztetni a szülőket, meséljenek gyermekeiknek?
Hisz reggel, ahogy kinyitja szemét a gyermek, már mesét kíván,
egész nap nyomunkban topogva mesét követel, és meseszóra
hunyja le szemecskéit este az ágyban.
Mese és dal mindennapi betevője, akár az anyatej, elképzelhetetlen nélküle egy kisgyermek élete.
S olvassuk az újságban, halljuk a rádióban, látjuk a Tv-ben a megdöbbentő és elrettentő statisztikai adatokat, hogy a szülők nem
mesélnek, nem énekelnek, sőt alig szólnak gyermekeikhez, alig
néhány órát töltenek velük, azt is a TV előtt.
Mint ahogy a jó marhahúslevest felváltja a hamburger, ahogy
a családi ebédet lecseréljük papírzacskós gyorséttermi menüre,
úgy cseréljük le apa és anya édes hangját a Tv csatornák villódzó
mese-akcióhőseire, CD-lemezek, DVD-k egy gombnyomásra
működő távirányítható zajkeltésére.

Mert a mese nem pusztán egy történet hallgatása, hanem
egy csodás kaland a képzelet világában, ahol győz a jó, diadalt
ül a becsület, a szerelem mindig győzedelmeskedik, és mindenki megtalálja a hozzá méltót, aztán már csak az ásó, kapa meg a
nagyharang választhat el minket egymástól. Amikor a gyermek
együtt küzd a legkisebb királyfival, és hatalmas csatakiáltások
között legyőzi az élet minden ráleselkedő gonosz hétfejű sárkányát, de úgy hogy vele küzd anya vagy apa is, nem hagyja
egyedül.
Minek is soroljam?
Tudjuk mi azt mind jól, akik voltunk kisgyermekek!
De vajon a mi gyermekeinknek, unokáinknak is ugyanilyen
természetes mindennapi erőt adó élménye lesz a mese?
Mert szegény gyerek a Tv-től vagy a CD lemeztől vagy a számítógép digitális interaktív idegesen ugráló figuráitól hiába kérdez.
Választ nem remélhet.
Mi pótolhatja az anyja ölében megbúvó, elfészkelődő, az apja
erős karjában szunnyadozó, de még figyelő kisgyermek boldogságát, miközben felhangzik az egyszer volt, hol nem volt. ...?
A mese a lélek gyógyszere, olyan erőforrás, mely segíti gyermekeinket a felnőtté válás küzdelmes útján. Ne vegyük el tőlük,

2011. november

és ne próbáljuk meg géppel pótolni, azt, ami pótolhatatlan - a
családot: apát, anyát, mamát, papát, dédikét!
A világ legprofibb csúcstechnológiával készült DVD-je, PC-je és
kimondani sem tudom mije sem érhet fel a legegyszerűbben
elmondott meséhez, melyben benne van a mesemondó egyénisége, hangja, arca, kezének mozdulatai, nevetése, a gyermek kurjantásai, tapsoló kiskeze, mikor izgul és szurkol, hogy győzzön a jó.
Kedves Szülő!
Ne azzal dicsekedjél, hogy gyermeked már két évesen tudja
kezelni a TV távirányítót, egyedül bekapcsolja a DVD lejátszót,
négy évesen meg jobban ért a számítógéphez, mint te!
Hanem vedd észre, hogy egyre jobban kiszorulsz saját gyermeked életéből, és helyetted majd a gépek kötik le érdeklődését,
és majd akkor sem figyel rád, mikor már nagyon szeretnéd. Ne
tárd szét kétségbeesetten a karodat, mikor kezelhetetlenné válik gyermeked, ezt tanította neki a „Számítógép anyukája” és „TV
apukája”, akivel az egész napját töltötte.
S aztán futkoshatunk a gyermekpszichológushoz és a nevelési
tanácsadóba.
A gyermek Isten ajándéka, meg kell becsülni. Felelősség, vigyázni kell rá.
Szülőnek lenni csodás hivatás, legyünk hozzá méltók!
E gondolat szellemében hívtuk meg a Faluház Fesztiválra Juhász László meseterapeutát, a Károli Egyetem tanárát, aki szeptember 23-án délelőtt a gyermekeknek, délután pedig a felnőtteknek tartott egy feledhetetlen előadást a mese pótolhatatlan
fontosságáról a személyiség egészséges fejlődésében.
Ugyancsak a mesét ünnepeltük a Kriza János, népmesegyűjtő 200. születésnapjára rendezett népmese és
népdal versennyel, melyen
a némedi gyerekeken kívül
Ócsáról, Hernádról, Bugyiról,
Dunaharasztiról
érkeztek
vendégek. Képes beszámolónkkal szeretnénk felidézni
a nap hangulatát.
Ne feledkezzünk meg
gyermekünk mindennapi
betevő meséjéről egyszer
sem!
Szervezők
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A gyermek a farkas meg a fakanál – magyar népmese
Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl, volt egy szegény ember. Az a szegény ember
fiatalkorától fogva örökkétig minden nyáron a marhákat őrizte a legelőn. Volt annak az embernek egy
felesége meg egy fiacskája is, s azt az asszony mindig kivitte magával, mikor az embernek vitt ki ebédet,
mert nem volt akire hagyja.
Egyszer, mikor kiérkeztek, hát a csorda egy erdő mellett volt. Lerakodott az asszony, vitt tejet, puliszkát, tálakat s kanalakat. Kitölti a tejet a tálba, s nekifognak hárman enni. Hát amint ott esznek, látja a
pásztor, hogy a marhák jobb felől kezdenek bemenni az erdőbe. Azt mondja a feleségének:
– Eredj, fiam, térítsd félre a marhákat, mert ha beszűrődnek, bajosan lehet őket kihajtani az erdőből.
Az asszony elszaladt, s az ember ott maradt a gyermekkel, hogy egyék. Hát amikor bal felé néz, látja,
hogy ott is szűrődnek befele a marhák az erdőbe. Hamar töltött még tejet a gyereknek, s azt mondta
neki:
– Egyél, fiam, futok én is, hogy kihajtsam a marhát az erdőből.
Hát ahogy ott eszi a tejet, az erdőből kijött egy anyafarkas, s nekifogott az is a tálból enni a tejet s
a puliszkát, ami még ott volt. Mikor elfogyott az étel, a gyereknek megfogta a derekát, s elvitte be az
erdőbe. De a fakanalat a gyerek a kezéből nem eresztette el.
Addig vitte a farkas a gyereket, amíg oda nem érkezett vele az erdő kellős közepébe, ahol volt neki
négy kis farkasa. A gyermeket odatette közéjük, s azután elment dolgára. Hát a kicsi farkasok elkezdték
a gyereket böködni. Mikor az egyik megbökte, akkor a gyerek azt mondta:
– Eredj, mert mindjárt kapsz egyet! - S akkor ütött a fakanállal egyet.
Erre a farkas félrehúzódott, s akkor rákezdte a másik.
– Eredj, mert mindjárt kapsz egyet!
Akkor az is félrehúzódott. De hát a kicsi farkasok négyen voltak, s a kisfiú csak egyedül, kezdett belefáradni a nagy hadakozásba.
Szerencsére egy ember járt arra az erdőben, valami görbe fát keresett ekeszarvnak. Ahogy ott válogatja a fákat, hallja, hogy egy gyermek azt mondja:
– Eredj, mert mindjárt kapsz egyet! - de már nagyon sírósan mondta.
Gondolta az ember, hogy itt valami baj lehet, odafutott, s látta, hogy négy kicsi farkas csipdes egy kicsi gyermeket. Gyorsan levágott
egy hosszú rudat, közévágott a kicsi farkasoknak, felkapta a gyermeket, s elfutott, sietve ki az erdőből, nehogy előjöjjön az anyafarkas,
mert avval már ő sem bírt volna.
Mikor kiérkezett az erdőből, látja, hogy a falu marhái elszéledtek az egész határon, s az ember s az asszony futottak összevissza,
keresték a gyermeket.
Az ember a kicsi gyermeket bevitte a faluba, s ott megismerték, hogy a pásztornak a gyermeke. Szaladtak ki a mezőre az emberek, s
kürtöltek a pásztornak, hogy jöjjön elő. A kürtszóra előjött a pásztor s a felesége, hazafutottak, s megkapták a gyermeket. A marhákat
összegyűjtötték, s az emberek a kárért megbocsátottak. Örvendtek, hogy a pásztornak megkerült a gyermeke.
A pásztor s a felesége nevelték tovább a kicsi fiút, s máig is élnek, ha meg nem haltak.

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Programnaptár
November-december havi programok –
Könyvtári nyitvatartás: H-Sz-P: 13-19 óráig; K – zárva; Cs: 09-15 óráig
Időpont
Hétfő
13-19.
15-16.
16-18.
17-19.
Kedd
15-17.
16.30-19.
18-19.
Szerda
9-12.
13-19.
15-20.
16-18.
Csütörtök
16.30-19
18-19
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Esemény
zongora
színjáték felsősöknek
modern tánc
nyugdíjas klub
citera
KRESZ-oktatás
női torna
zenebölcsi
zongora
gitár
modern tánc
KRESZ-oktatás
női torna

Időpont
Péntek
13-19
14-15
18-19
Szombat
9-12

Esemény
zongora
színjáték alsósoknak
zumba
zenebölcsi

Aktuális programok
Időpont
December 5.
hétfő
December 18. vasárnap
az iskola Aulája
15 óra
17 óra

Esemény
Mikulás járja a falut hintón
indulás: 17 óra
megállók: Nagygödör; Árpád
út-Deák F.u; Dózsa Gy. tér;
Csermák vendéglő előtt
Családi délután, játékbörze,
karácsonyi kézműves foglalkozás,
ajándékkészítés és vásár
Karácsonyi Gálaműsor a község
lakosainak közreműködésével
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Híres magyar családok – A Tisza-család

Az év során igyekeztünk bemutatni több híres történelmi családot, melynek számos tagja volt tartós oszlopa a magyarságnak. Sorozatunkat a Tisza családdal zárjuk, melynek szomorú
aktualitása, hogy 1918. október 31-ének hideg és vészterhes
napján gyilkolták meg a Tisza család egyik legkiválóbb tagját,
Gr. Tisza István miniszterelnököt.
Az a három pisztolylövés nemcsak egy kiváló ember életét oltotta ki, hanem halálos sebet ejtett a történelmi Magyarország
háborútól szabdalt ezer sebből vérző testén is.
A Tisza személynévvel már az Árpád-ház alatt találkozunk.
Nemességet 1578-ban kapott Tisza Tamás feleségével, Orsolyával, gyermekeivel, Mihállyal, Katával, Ilonával és László nevű
testvérével egyetemben.
Mindezek a Tiszák lehetnek a mai Tisza família ősei.
A család István nevű leszármazottja volt, aki a XVII. században birtokszerzései és ügyes gazdálkodása, valamint politikai
szereplése és Várad védelménél kitüntetett vitézsége által
először emelte ki a Tisza nevet a közrendű nemesek sorából.
Így történt, hogy amikor II. Rákóczi György elhatározta magát
arra, hogy megszerzi a lengyel koronát, Tisza Istvánt szemelte
ki, hogy a vállalat iránt hangolja kedvezőleg a török udvart. A
Tisza család útja lassan de biztosan vezetett a felemelkedés útján, az évszázadok során a magyar függetlenség és szabadság
oldalán álltak és küzdöttek. Emellett jó gazdaként gyarapították vagyonukat.
Tisza István tehát nagymúltú politikuscsaládba született 1861.
április 22-én: apja, Tisza Kálmán a mai napig rekorderként 15
évig, 1875–90 között volt Magyarország kormányfője. Tisza a
Debreceni Református Kollégiumban érettségizett, majd né-
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met egyetemeken jogot tanult. 1886-ban képviselővé választották, s hamarosan a Szabadelvű Párt vezéregyénisége lett.
1903-ban, Széll Kálmán lemondásakor I. Ferenc József őt bízta
meg kormányalakítással.
Tisza igaz magyar emberként mindent megtett, hogy megerősítse Magyarország helyzetét a Monarchián belül. Szigorú,
katonás fegyelmű ember hírében állt, ki semmi elgyengülést
nem tűrt maga körül. 1912. június 7-én, mikor rálőttek a parlamentben, szeme sem rebbent, a golyó nyoma ma is látszik
a faburkolaton. A szarajevói merénylet után ellenezte a hadüzenetet, mert felkészületlennek tartotta az országot, féltette
a Monarchia egyensúlyát, és tartott a nemzetiségek önállósodási törekvéseitől, az Erdélyre vonatkozó román igényektől. A
merénylet és a Szerbiának küldött hadüzenet időpontja között
többször is tárgyalt Bécsben, a háború veszélyeit hangoztatva.
A világháború kitörése után a helyén maradt, állva az ellenzék
folyamatos támadásait. Tisza István 1917 szeptemberében ezredesként kiment a frontra, ahol részt is vett a harcokban. A
háború végére – elsősorban a baloldali és liberális sajtótermékek rágalmainak hatására – a vereség és a régi rend jelképének
számított, két ízben is rálőttek az utcán. 1918. október 17-én
ő jelentette be a parlamentben, hogy a háborút elvesztettük.
Az őszirózsás „patkánylázadás” napján, október 31-én villájában lőtte agyon négy gazember, akik bizonyítottan kapcsolatban voltak Károlyi Mihállyal és közvetlen környezetével. Tisza
az újabb kutatások szerint tudott az ellene indított halálbrigádról, értesült arról is, hogy a védelmére kirendelt katonák
elmentek, de nem menekült el. Fegyverrel a kezében várta a
gyilkosokat, de letette a revolvert, mert nem akarta a család-
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tagjait veszélybe sodorni.
Így a liberális demokrácia
előfutárai azok szeme
láttára lőtték le a magyar
politikust. Később Károlyi cinikusan koszorút
küldött a temetésére, de
azt özvegye nem engedte a sírra helyezni, hanem
a szemétbe dobatta.
Tisza István meggyilkolása: Budapesten az 1918.
október 31-re virradó éjszakán a Károlyi és hívei
által előkészített forradalom kitört. Aznap reggel,
szokása szerint, Tisza korán kelt, hogy munkához láthasson.
Mogorva, nyirkos idő volt; kellemetlen deres köd nehezedett
annak a városrésznek a kis kertjeire, melyben Tisza is lakott.
Tisza csak az újságokból tudta meg az éjszaka eseményeit.
Nemsokára megérkezett hozzá unokahúga, Almássy Denise
grófnő, ki a város egy jó darabján át gyalog jött, és megfigyelte a közhangulatot. Nem titkolta nagybátyja előtt, hogy élete
minden bizonnyal veszélyben forog. Könyörgött neki, hagyja
el lakását és meneküljön birtokára, vagy vidéki barátaihoz. Tisza megköszönte húgának gondoskodását; de nem engedett
kérésének, „mert - úgymond - nem akarom magammal vinni a
veszélyt senkinek a házába; sohasem bujkáltam életemben s
úgy akarok meghalni, amint éltem”. Ezek után felesége átadott
neki egy levelet, melyben a szomszéd villában lakó egyik barátja figyelmezteti, hogy merénylet készül ellene és hogy gondoskodjék megfelelő védelemről.
„Az intézkedések már megtörténtek odafenn” - felelte kálvinista megnyugvással. Ezután két levelet írt: egyet gróf Hadik
miniszterelnöknek, egyet Budapest katonai parancsnokának.
Mindkettőben szolgálatait ajánlotta fel a haza érdekében.
Azután megvizsgálta pisztolyát, rendezgette irományait s néhányat elégetett közülük. Felesége könyörgött neki, ne égessen el semmi olyat, ami igazolhatná múltját, s esetleg életét is

megmenthetné. „Ezek a levelek - mondotta - semmi hasznot
sem hoznak már nekem, másokra nézve pedig igen kompromittálók.”
Az őszi esthomály már besompolygott a kertekbe, mikor öt
óra körül Tisza inasa halotthalványan jelentette, hogy katonák
erőszakkal betörtek a villába, és beszélni akarnak a gróffal.
Ekkor Tisza mintegy búcsúképen megszorította szolgája kezét, és e szavakkal távozott: „Jól van, fiam, mindig hű szolgám
voltál.” Revolverét kezébe fogta, s határozott léptekkel átment
a szomszéd szalonba, honnan lépések, suttogó hangok és a
parketthez verődő puskatusok zaja hallatszott be. Felesége és
húga nyomon követték őt.
Három ember állott a hall közepén, három pedig a bejárat
előtt; a többiek kint várakoztak az előszobában és a kertben.
– Mit kívánnak tőlem, uraim? - kérdezte Tisza gróf a hall közepén állóktól.
– Ítélkezni jöttünk - mondotta az egyik, ki a banda vezérének
látszott -, mert maga okozta a háborút.
– Fájlalom, mint maguk, az óriási katasztrófát, mely reánk zúdult, de ha jobban volnának értesülve, engem nem vádolnának ennek előidézésével.
– Dobja el előbb a revolverét!
Tisza egy pillanatig habozott, majd elképzelve ellenállása esetén a nőket sem kímélő rettenetes öldöklést, inkább engedett,
s egy közelálló asztalra letette pisztolyát. Az egyik gyilkos ekkor Tisza grófnéra mutatva, így szólt: - Most pedig menjen ki
az a kövér asszony, mert magának ütött az utolsó órája! Erre
mind a hárman egyszerre célba vették Tisza grófot, ki kirántva
magát az asszonyok védő karjaiból, nekiugrott a támadóknak;
de már későn. Három lövés dördült el, s ő azonnal összerogyott. Felesége és Almássy grófnő, ki szintén megsebesült,
föléje hajoltak, és még hallották utolsó szavait.
– Tudtam! Ennek meg kellett történnie.
A Tisza család tagjai és leszármazottai jelenleg az Amerikai
Egyesült Államok, Ausztria, Finnország, Kanada, Magyarország, Németország, Románia, Svájc területén élnek.
Jobbágy Ilona

FALUHÁZI KINCSEINKBŐL
A novemberi hideg napokban, halottak napja táján még többet gondolunk mindig szívünkben hordozott szeretetteinkre.
A természet is segítségünkre siet színeivel, a hűvös reggelekkel, a füst, az avar illatával, szélben
kavargó hulló faleveleivel, a ködbe burkolózó kert borongásával.
E néhány kép Faluházunk archívumából jutassa eszünkbe eltávozottainkat, ki ott vannak immár, ahova majd, ha elrendeltetik, mi is megérkezünk. A szép versek pedig segítsenek a múlhatatlan értékek és a megbékélt gondolatok magasságába emelni gondoktól és gyötrelmektől lehorgasztott, fáradt fejünk.
Bálint István János – Faluház
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Sík Sándor: Te Deum
Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.
Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót,
hála legyen.
Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,
hála legyen.
Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,
hála legyen.
Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel,
hála legyen.
Hogy megmutattál mindent, ami szép
és megmutattál mindent, ami rút,
hála legyen.
Hogy boldoggá tett minden, ami szép
és ami rút, nem tett boldogtalanná,
hála legyen.
Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen.

Nádudvari Nagy János: Óhajtás
ősszel
Egy kis melegség kéne még
a gyorsan tűnő nyári fényből,
a lelkem borzadva fél a közelgő
tél zord hidegétől.
Egy kis gyöngédség kéne még,
felvidító, igazi jóság,
hiszen élni kell akkor is,
ha nem hajt a vágy, a csók-mohóság.
Egy kis megértés kéne még,
nem zord szavak hideg pengéje,
amik úgy döfnek belém, mint
bárány szívébe a hentes kése.

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,
hála legyen.
Hogy amim nem volt, nem kívántam,
és sohasem volt elég, aki voltam,
hála legyen.
Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek
lenni,
hála legyen.
Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkező elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen!
Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! –
hála legyen, Uram!
hála legyen!
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Egy kis szeretet kéne még,
hisz ez az élet íze, sója:
mi lényünket a végső úton
a nagy bukásoktól megóvja.

Arany János: Honnan és hová?
Mily rövid az élet!...
Mint hullócsillag futása,
Mely földünk körébe jutva,
Lángra gyúl, és tűz-barázdát
Írva elszalad, gyorsabban,
Mint egyet pillantanál.
Útja honnan jött? hová visz?...
Míg sötét volt, s ujra az lesz,
A világ-ür végtelenjén
Hol bolyongott? és hová fog?...
Ki tudná megmondani!
Míg tündöklött, addig élt.
Ami annyi szívbe oltva
Élt világ kezdete olta;
Mit remélt a hindu, párz;
Amért lángolt annyi oltár,
Zengett Szíonon a zsoltár:
Hogy nem addig tart az élet
Míg alant a testbe’ jársz;
Hanem egykor újra éled,
S költözzék bár fűbe, fába
Vagy keresztül állaton:
Lesz idő, hogy visszatérhet
Régi nemes alakjába,
Megtisztúlva, szabadon;
Vagy a „boldogok szigetjén”,
Mint hivé a boldog hellén,
Vagy az üdvezűltek helyén,
Mint reméli keresztyény,
Lesz dicsőbb folytatása:
Én ezt meg nem tagadom. –
Mély homályban, éjfél tájban,
Kis fény is ha nagynak tetszik,
Hogy a föld körén bolyongtam:
Egy barázdát én is vontam.
Az emberek ráveték
Pillantásukat egy percig, –
S egy tudós tán megfigyelt
És lapjára, sok száz jelhez
– Ahogy csillagfutást felvesz –
Könnyed, vékony karcolással
Rólam is tőn némi jelt.
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Kedves Alsónémediek!
Szeretettel ajánlom figyelmükbe adventi orgona
hangversenyünket, melyet fűtött
templomunkban tartunk, advent első
vasárnapján 17.00 órakor. Fekete Nándor
orgonaművész már több templomban is nagy
sikerrel szolgált, és hangszerével adventi,
karácsonyi dallamokat szólaltat majd meg,
mindannyiunk örömére. Kérjük tisztelje meg
alkalmunkat, segítse az által is gyülekezetünket, hogy jegyet vásárol, mely belépő ára nincs
összhangban azzal a minőséggel és színvonallal,
amelyet hallhatunk majd.
Tisztelettel, megjelenésére feltétlenül számítva:
Szappanos Zoltán
református lelkipásztor

SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT
TEMPLOMUNK ÉNEKKARÁNAK HANGVERSENYÉRE.
A HANGVERSENY ALKALMÁVAL TÖRTÉNIK
AZ AJÁNDÉKBA KAPOTT
ÚJ ORGONÁNK MEGSZENTELÉSE.
Időpont:

2011. NOVEMBER 27.,
VASÁRNAP, 18.00 óra
Helyszín:
ALSÓNÉMEDI KATOLIKUS TEMPLOM.
KÖZREMŰKÖDNEK:
AZ
ALSÓNÉMEDI
MAGYAROK NAGYASSZONYA ÉNEKKAR
Orgonán kísér: LOVAS IMRE
Vezényel: BENKÓ PÉTER
BORBÉLY FERENC, IFJ. BORBÉLY FERENC,
FARKAS GELLÉRT, GYŐRVÁRI RÓBERT,
MORVAI RÓBERT, TÓTH JÁNOS
– hangszeres szólisták.
A BELÉPÉS DÍJTALAN.
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A NYWYG
Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei

Íjászat 2011. év őszén Alsónémedin

A Pilisi Királyi Íjászok őszi versenyén jártunk Pilisjászfalun
2011. 09. 24-én
Keveházi Zoltán barátunk külön is hívott bennünket, a tavaszi 3
fő után most 4 fővel és egy kísérővel indultunk utunkra. Katona
és Suplicz család tagjai harcoltak a Pilisben, amely mindig egy
különleges élmény a mi alföldünkhöz képest. Egy régi bányakatlanban kialakított pályán 21 jól kitalált, és furfangosan megrajzolt célt kellett leküzdenünk. Már a pálya elején sejtettük,
hogy az örömíjászat nem a pontok gyűjtésében , hanem a találatok számában testesül meg. Például a birkanyájban legelésző
3 db fekete bárányka vagy a 3 kismadár a fa körül 1-1 vesszővel
meglőve, igen nehéznek bizonyult. Az erdő sötétebb zugaiba
érkezve alig láttuk, hogy hol rejtőznek a megbújó 3D-s állatkák.
A szervezők nagy gondot fordítottak arra, hogy ne legyen unalmas a pálya, így nem tettünk sok kárt a drága 3D-s célokban ....
Jó ötletekkel gazdagodtunk, s a csapattársainkkal remek hangulatban lőttük végig a napot. Néhány vesszőnk elhalálozott, de
majd legközelebb pontosabbak leszünk, Eredményeink:Suplicz
Áron VR 1.hely, Suplicz Zsolt LB 1. hely, Katona János és Nándi
derekasan küzdött , Brigi is gyakorolt. Elképzelhetitek milyen
nehéz volt, ha a profik is csak 65%-ot lőttek.
„I. Versengés a Haraszti Fakupákért 2011. október 1.”
A nem régen alakult Haraszti Íjászklub első versenyére érkeztünk, 7 fős csapatunkkal. A helyiek nem titkolt szándéka volt
a célok furfangosságával kompenzálni terület egyhangúságát
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mivel egy közepes foci pálya nagyságú udvaron zajlott a verseny. Októbert meghazudtoló hőség, ragyogó napsütés volt,
szinte végig szembe sütött a nap. Összesen 79 nevező jött ös�sze, sok baráttal és ismerőssel is találkoztunk. A versenyen két
körös volt, körönként tíz céllal. A nyolcfős csapatok, egymásra
figyelve összhangban lőttek. Az alapszakasz után következett a
finom ebéd és pihenés az árnyákban. Ezután rögtön az egyéni
párbaj indult. Két versenyző a közül aki eltalálja az elsőt, lőhet a
hátulsó korongra is. A nyertes, aki hamarabb meglövi a hátsót.
Győri Józsi indult ezen a versenyen közülünk, bíztunk bennenem is csalódtunk hiszen a legjobb 4 közzé került. Ezt követően
jöhetett a csapatverseny, melyben 4-4 fős csapatok küzdöttek
meg egymással a cél 4 lufiból állt. Itt már két csapatot is indítottunk, de lufik kifogtak rajtunk. Ezt is gyakorolnunk kell!:)
Eredmények:Ettl Dominik VR gyerek 1. hely,Hajdú Kálmán LB
2. hely,Suplicz Áron Számszeríj 1. hely,Győri József Tradi 4.hely
23 főből, Katona János Tradi 12. hely 23 főből,Regula Géza LB 4.
hely ,Suplicz Zsolt VR 4. hely Gratulálunk mindenkinek!
Vecsési Íjászverseny 2011. október 22. Vecsés- Horgásztó
A vecsési egyesület az idén tavasszal már szervezett önállóan
egy versenyt, nyáron mégis úgy gondoltuk ,hogy többre megyünk együtt. Így 24 célos komoly erőpróbát hirdettünk , ismert
környezetben még több céllal izgalmas versenyt szervezünk. A
résztvevők vissza jelzései alapján ez sikerült!!:)
Hála az Úrnak ,a reggeli hűvösség után gyönyörű napsütéses
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103-en neveztek ebből 21 fő a NYWYG-től! Igyekeztünk változatos célokat kitalálni. Volt gyilkos katica mező volt, ahol az apró
pöttyösökre lőttek- ez volt a legnehezebb. Volt dobókocka és a
henger, mint lengőcél , majd falóra ülve kellett 3 katonát eltalálni. Ezután a 3D-s állatok következtek: vizidínó, cibetmacska,
nyest, szarvas, medve, disznó, kutya és még sokan mások. Ös�szességében igen nehéz verseny kerekedett, a célok mérete és
távolsága, elhelyezése okozhatott gondot a résztvevőnek.
Saját csapatunkból számosan életük első versenyén vettek
részt , őket bíztatom, hogy a tapasztalt „öreg” rókáknak sem volt
könnyű, így ők is bátran vegyetek részt a következő hasonló
megmérettetésen. Így is 8 első, 6 második , 2 harmadik és 3
helyezést ért el csapatunk!!

időben tarthattuk újabb közös versenyünket! A vecsési Sztyeppék Népe csapat is teljes erővel készült erre a versenyre. A 24
célt közösen állítottuk ki, a főzést és a helyi dolgokat ők intézték, mi az adminisztrációt és a lebonyolítást szerveztük. Nagyon
köszönöm mindenkinek a támogatást és a részvételt! Előkészületeknél, Juhász Borika az érmeket, Mozsár Józsi az okleveleket,
Katona János a célkarókat, Nyenyestyán Mihály az célszámokat
késztette! A versenynél: Adminisztráció: Regula Zsuzsanna ,Szabó László és családja - ők állták a rohamot.
Célok mozgatása: Regula Géza, Nyenyestyán Mihály, Katona János Prém Gábor, Győri József és a fiatalok
Íjászpárbaj,: Vlacsek család. Felszerelés szállítása: Prém Gábor
és Győri József. Nagyon örültünk a nagy számú résztvevőnek,

Edzések a Schuller Csarnokban
Péntek 18 órától , Vasárnap 17 órától
Gyertek Bártan!
Üdvözlettel: Suplicz Zsolt A NYWYG elnöke 70-43-64-194 www.nywyg.shp.hu

Albert Flóriánt gyászolja a focivilág
Október 31-én gyászba borult az Üllői út.
A Ferencváros legnagyobb ikonja, az aranylabdás Albert Flórián
hétfőn hajnalban itt hagyott bennünket.
Albert Flórián a magyar futball egyik legnagyobb legendája volt.
Játékosként klubszinten csak a Ferencvárosban játszott. A magyar válogatottban 75-ször szerepelt, és a legemlékezetesebb
meccse az 1966-os angliai világbajnokságon volt, amikor 3–1-re
megvertük a címvédő Brazíliát. Gólt nem rúgott ugyan ezen a
találkozón, de elévülhetetlen érdeme volt a győzelemben. A vb
után, 1967-ben megkapta az Aranylabdát. Mint később viccesen
mindig megjegyezte, ez volt az egyetlen labda, amelyet senki
sem tudott tőle elvenni. Jegyezzük meg, a többit is csak nagy ritkán. Fantasztikus labdarúgó volt, aki kivételes képességei mellett
hallatlan sportszerűségével is kitűnt társai közül.
Albertet a Ferencváros, az MLSZ, a MOB és a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium is saját halottjának tekinti.
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Mikulás Kupa ’2011 Kyokushin Karate Felnőtt Országos Verseny
2011. december 10-én szombaton ALSÓNÉMEDIBEN a
Sportcsarnokban kerül megrendezésre.
A eseményünkön az egész országból, sőt a környező régiókból is komoly létszámmal (közel 200 fő) vesznek részt képzett
harcosok. Várjuk szeretettel az Országos Bajnokságon, több
hasznos programmal lesz összekötve (kirakodóvásár, stb.); jöjjön ki a családjával!
A rendező egyesület vezetője, vezető edző Sensei Fris Ferenc 4.
Danos mester, EB bronzérmes középsúlyban, és sok egyéb itthoni és nemzetközi verseny sokszoros dobogósa.

Interneten a www.tigrisdojo.hu és a www.facebook.com/
tigrisdojo honlapon olvashat rólunk bővebben.
A Kyokushin karate az egyik legerősebb stílus, nagy országos
háttérrel, komoly a fegyelmező hatása, jól levezeti az agresszivitást, önbizalmat ad s megtanít a helyes önvédelemre.
Alap-, és versenyző-képzés, edzőtáborozások, övvizsgák, jó csapat. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Harcművészet-Küzdősport-Önvédelem= KYOKUSHIN

Hírek az alsónémedi kyokushin karate csoport életéből.
Nyáron, az iskolai munkák miatt a Szent István térre helyeztük át főhadiszállásunkat. A
szabadtéri edzéseken fejlesztettük mozgásunkat, csiszoltuk
technikánkat.
A versenyszezon szeptember
17-edikén, Almásfüzitőn kezdődött. Alsónémedit Palánszky
Márton képviselte, aki első versenyén küzdelemben jól helyt
állt a nála sokkal nehezebb
ellenféllel szemben. Értékes
tapasztalatokkal tért haza. Második verseny október elsején
Szlovákiában, Muzslán volt,
ahol Szabó Attila képviselte
csoportunkat, és több kemény
mérkőzéssel a második helyet
szerezte meg súlycsoportjában.
A formagyakorlat is fontos része
a sportnak. Nagy koncentrációt
igényel, fejleszti a mozgáskoordinációt. Ebben a versenyszámban is sikerült jó eredményt
elérni, az október 8-adikán,
Tarjánban megrendezett versenyen. Szabó Gábor 3. helyezést ért el.
Egyre több lelkes tagunk van,
akik rendszeresen járnak edzésekre, fegyelmezetten végrehajtják a gyakorlatokat, és minden nap egy kicsit hozzátesznek
tudásukhoz, amitől gyorsabbak,
ügyesebbek lesznek.
Még korlátozott számban várunk lelkes érdeklődőket!
Györgyövics Attila, edző
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Labdarúgás hírek:
A felnőtt csapat a Pest megyei I.osztály őszi szakaszában11 forduló után veretlenül a 2.helyen áll.
Utolsó idegenbéli mérkőzésünkön a nagy vetélytárs – Nagykőrösi Kinizsi -otthonában, küzdelmes,fordulatos mérkőzésen értékes
döntetlent értünk el.(1:1)
A hátralévő őszi fordulókban folytatódik az izgalmas versenyfutás a 2 csapat között, a mögöttünk található üldöző bolyból még 3
csapat (Verőce-Pilis–Újlengyel) is beleszólhat a versenyfutásba, tehát minden mérkőzés,minden pont fontos, kérjük minél többen
jöjjenek ki a mérkőzésekre,buzdítani csapatunkat!
hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

1.

NK Kinizsi TL FC

11

8

3

0

43

14

29

27

2.

Alsónémedi SE

11

8

3

0

34

18

16

27

3.

Újlengyel DSE

11

6

2

3

31

28

3

20

4.

Verőce SE

11

6

1

4

26

15

11

19

5.

Pilisi LK-Legea

11

5

4

2

30

12

18

19

6.

Budakalászi MSE

11

5

2

4

20

20

0

17

7.

Veresegyház VSK

11

4

3

4

20

18

2

15

8.

Gödöllői Sport Klub

11

4

3

4

16

19

-3

15

9.

Bagi TC ‘96

11

4

2

5

19

22

-3

14

10.

Tárnok KSK

11

3

5

3

17

19

-2

14

11.

Kisnémedi

11

4

0

7

23

29

-6

12

12.

Hévízgyörki SC

11

3

3

5

19

27

-8

12

13.

Felsőpakony KSE

11

2

4

5

16

17

-1

10

14.

Örkény SE

11

2

4

5

10

18

-8

10

15.

Sülysáp KSK

11

2

2

7

15

28

-13

8

16.

Bugyi SE

11

0

3

8

11

46

-35

3

pontok

büntető
pont

Egy csapat eredményei
Alsónémedi SE
forduló

dátum

idő

hazai csapat

- vendég csapat

eredmény

1

2011.08.21

17:00

Alsónémedi SE

- Budakalászi MSE

3-1

(3-0)

2

2011.08.28

17:00

Örkény SE

- Alsónémedi SE

2-2

(1-1)

3

2011.09.04

16:30

Alsónémedi SE

- Hévízgyörki SC

4-1

(3-0)

4

2011.09.10

16:30

Újlengyel DSE

- Alsónémedi SE

2-3

(0-3)

5

2011.09.18

16:00

Alsónémedi SE

- Gödöllői Sport Klub

2-1

(3-0)

6

2011.09.24

16:00

Felsőpakony KSE

- Alsónémedi SE

3-4

(0-3)

állapot

7

2011.10.02

15:00

Alsónémedi SE

- Bugyi SE

6-2

(3-0)

8

2011.10.09

15:00

Kisnémedi

- Alsónémedi SE

2-3

(0-3)

9

2011.10.16

14:30

Alsónémedi SE

- Tárnok KSK

2-2

(1-1)

10

2011.10.22

14:30

NK Kinizsi TL FC

- Alsónémedi SE

1-1

(1-1)

11

2011.10.30

13:30

Alsónémedi SE

- Bagi TC ‘96

4-1

(3-0)

12

2011.11.06

13:30

Alsónémedi SE

- Verőce SE

nincs
lejátszva

13

2011.11.13

13:30

Pilisi LK-Legea

- Alsónémedi SE

nincs
lejátszva

14

2011.11.20

13:00

Alsónémedi SE

- Sülysáp KSK

nincs
lejátszva

15

2011.11.27

13:00

Veresegyház VSK

- Alsónémedi SE

nincs
lejátszva
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U13
hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

1.

Alsónémedi SE

6

5

1

0

18

5

13

16

2.

Dunaharaszti MTK

6

5

0

1

27

9

18

15

3.

Szigetszentmiklós-Erima

7

5

0

2

18

8

10

15

4.

Ráckevei Vitézek

7

3

1

3

17

15

2

10

5.

Bugyi SE

7

3

0

4

18

26

-8

9

6.

Taksony SE

6

2

1

3

12

15

-3

7

7.

Fer-Al-Ko Kiskunlacháza

8

2

1

5

12

27

-15

7

8.

Dömsödi Utánpótlási SE

6

2

0

4

19

20

-1

6

9.

Délegyháza KSE

5

0

0

5

11

27

-16

0

10.

Dunavarsányi TE

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

U17
hely

csapat

1.

Alsónémedi SE

9

7

1

1

54

19

35

22

2.

Felsőpakony SK

10

7

1

2

41

14

27

22

3.

Taksony SE

10

7

1

2

39

13

26

22

4.

Gyömrői SE

10

6

1

3

40

17

23

19

5.

Halásztelek FC

10

4

0

6

31

37

-6

12

6.

Fer-Al-Ko Kiskunlacháza

10

2

0

8

28

41

-13

6

7.

Újlengyel DSE

9

2

0

7

15

47

-32

6

8.

Kakucs KSE

10

2

0

8

23

83

-60

6

U19
hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

1.

Bagi TC ‘96

11

10

1

0

39

4

35

31

2.

Bolha FTSE

11

10

0

1

43

8

35

30

3.

Budakalászi MSE

11

7

2

2

39

19

20

23

4.

Gödöllői Sport Klub

11

7

0

4

38

18

20

21

5.

Verőce SE

11

6

2

3

31

23

8

20

6.

Pilisi LK-Legea

11

6

1

4

36

27

9

19

7.

Sülysáp KSK

11

5

2

4

42

20

22

17

8.

Veresegyház VSK

11

5

1

5

25

25

0

16

9.

Bugyi SE

11

4

2

5

17

19

-2

14

10.

Alsónémedi SE

11

4

1

6

21

18

3

13

11.

Hévízgyörki SC

11

3

3

5

19

32

-13

12

12.

Felsőpakony KSE

11

2

5

4

21

35

-14

11

13.

Kisnémedi

11

3

0

8

15

36

-21

9

14.

Örkény SE

11

3

0

8

18

40

-22

9

15.

NK Kinizsi TL FC

11

1

2

8

14

33

-19

5

16.

Újlengyel DSE

11

1

0

10

12

73

-61

3

Utánpótlás hírek:
Településünkön hosszú évek óta kiemelkedő utánpótlás nevelés folyik, amely megmutatkozik az elmúlt évek sikereiben (bajnoki
címek, országos diákolimpiai sikerek,tornagyőzelmek stb.).
Annak idején,mikor először vittük edzésre óvodás korú gyermekeinket, az a cél lebegett sokunk szeme előtt, hogy egyszer a felnőtt
csapatban lássuk őket játszani,mindenki örömére és büszkeségére.
A táblázatokból kitűnik,hogy mindegyik csapatunk meghatározó szerepet játszik korosztályos bajnokságában. Az U19-es csapat
helyezését látva tudnunk kell, hogy a csapat gerincét 14-16 éves játékosok alkotják. Ők Kotán Miklós évtizedes nevelő munkája
eredményeként jutottak el ide, ill. Laczik Csaba keze alatt fejlődtek tovább. Reméljük mihamarabb összecsiszolódik a csapat az új
edző Vígh Gábor keze alatt és még sok örömet okoznak a fiúk helybéli szurkolóinknak. 			
Sándor Miklós
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