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PEDAGÓGUS-, SEMMELWEIS-, KÖZTISZTVISELÕI NAP 2008.
Kedves (iskolai és óvodai) Pedagógusok!
Tisztelt oktatásban Dolgozók!
A Pedagógusnap alkalmából õszinte tisztelettel köszöntöm
önöket és köszönöm meg áldozatos munkájukat e település
valamennyi diákja, szülõje és lakója nevében. Hálás vagyok,
hogy nap, mint nap, féltõ, okos szóval, de ha kellett segítõ szi-
gorral bõvítették gyermekeink ismereteit, nyesegették vad-
hajtásait, adtak nekik biztos tudást és tartást az életben, a ko-
ruknak megfelelõ eligazodáshoz.
Az idei Pedagógus nap közeledtével megköszönöm vala-
mennyi pedagógus és az oktatás-nevelés minden munkatár-
sának gyermekeink érdekében végzett áldozatos munkáját,
helytállását.
A nyári szünetre jó pihenést, feltöltõdést kívánok vala-
mennyiüknek. A következõ tanévekre szakmai munkájukhoz
sok sikert kívánok és családi életükben boldogságot.

JELES NAP: JÚLIUS 1.
Tisztelt Olvasó!
Megszokhatták már hogy a nyári lapszámok egyikében – közeled-
vén a címben jelölt idõponthoz, megemlékezem a helyi köztiszt-
viselõkrõl és az egészségügyben dolgozókról. Teszem ezt azért,
mert – bár kritika éri mindkét területen dolgozók munkáját – én,
aki belülrõl látom mindazt, amit értünk a közigazgatás és az
egészségügy területén tesznek, másképp értékelem munkájukat,
mindennapi nehézségeikkel való küzdelmüket.
Lehet, hogy frázis, de higgyék el, az egyik legnehezebb
foglalkozás az emberek ügyes-bajos dolgaival, problémáikkal,–
beleértve az egészségünket is – való mindennapi foglalkozás. Nos
hát ezt teszik az egészségügy katonái, s a helyi köztisztviselõk is.
Ellentétben a pedagógusokkal az Õ munkarendjükben nincs tanév
vége, ill. tanév eleje. Egyedül év végén a karácsony és az újév elsõ
munkanapja közötti idõszak az, amikor ugyan ügyeletet tartanak,
de tulajdonképpen az évi szabadságuk terhére nem jönnek
dolgozni. Mondhatnám tehát „folyamatos mûszakban”, dolgoznak
a település minden polgáráért.
A közelmúltban Jegyzõ úr végzett egy kérdõíves felmérést,
melynek célja az volt, hogy megkérdezzük az ügyintézni hoz-
zánk érkezõket arról, Õk hogyan ítélik meg a hivatali dolgo-
zók munkáját. Le kell írnom, hogy a válaszadók 4/5-e jónak
ítélte az egyes ügyintézõk munkáját, tehát a Hivatalról kiala-
kítható általános kép pozitív.
Tisztelt Alsónémediek!
Ez év július 01-jén – amikor ugyan a Polgármesteri Hivatal
zárva tart – ha egy szabad pillanatukban eszükbe jutnak házi-
orvosaink, gyermekorvosunk, fogorvosunk, beosztottjaik, az
ügyeletben dolgozók, a Polgármesteri Hivatal munkatársai,
gondolkodjanak el azon, mi történne, ha egy (vagy több) nap
Õk is sztrájkba lépnének. Gondoljanak tehát szeretettel és
megértéssel a helyi egészségügyi dolgozókra, köztisztvise-
lõkre, akik amikor nem gyógyítanak illetve nem az Önök
ügyeit intézik, ugyanolyan érzõ emberek, mint Önök.
E gondolatok felidézésével köszönöm meg ebben az eszten-
dõben is az Alsónémedi Önkormányzat egészségügyi dolgo-
zóinak és köztisztviselõinek eddigi és jövõbeni értünk végzett
áldozatos tevékenységét. Isten éltesse Õket többi valamennyi
önkormányzati dolgozóval együtt és ne csak azokon a
napokon, melyek a számukra hivatásukból, beosztásukból
fakadóan ünnepnapok.

Dr. György Balázs polgármester
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Tájékoztató Bizottsági Beszámoló
Alsónémedi Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete legutób-
bi rendes ülését 2008. április 25-én
tartotta.

Az ülés elsõ részében a Képviselõ-testü-
let elfogadta a községben mûködõ
egészségügyi szolgáltatók – háziorvos-
ok, gyermekorvos, fogorvos, védõnõk
és orvosi ügyelet – 2007. évrõl szóló be-
számolóját.

A testület a Kulturális és Oktatási Bi-
zottság határozati javaslatára – a Halá-
szy Károly Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár intézményvezetõi pályázatát ered-
ményesnek nyilvánította és Geiger
Jánosnét újabb 5 évre kinevezte az in-
tézmény igazgatójának. Vezetõi megbí-
zatása 2013. június 30-ig tart.

Ezután a Képviselõ-testület elfogadta
az Önkormányzat 2007. évi gyermek-
védelmi tevékenységérõl és a „Kertvá-
ros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkor-
mányzati Társulás Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálatának 2007. évi
gyermekvédelmi tevékenységérõl szóló
beszámolóját.

Az testületi ülés ezt követõ részében, a
Képviselõ-testület a Kulturális és Ok-
tatási Bizottság határozati javaslatait
tárgyalta, - melyeket a Pénzügyi Bi-
zottság hasonló tartalmú döntése is
megerõsített - és a következõ döntése-
ket hozta:
– A Fantázia Mûvészeti Iskolát támo-
gatja 2008. február 01-tõl, a tartalék ter-
hére. A támogatás összege megegyezik
a tanulók részére megállapított téríté-
si díj (1200,- Ft/hó/csoportos-oktatás,
1.500,- Ft/hó/egyéni oktatás) és az isko-
lába járó, alsónémedi állandó lakó-
hellyel rendelkezõ gyerekek számának
szorzatával.
– A Fantázia Mûvészeti Iskola kérésére,
új tanszakok (zongora, hegedû, gitár)
indításához hozzájárul a 2008/2009-es
tanévtõl, és a Mûvészeti iskola telephe-
lyeként a Halászy Károly Mûvelõdési

Ház és Könyvtár intézményt engedélye-
zi megjelölni.
– A Fantázia Mûvészeti Iskola hegedû
tanszakának indításához 1 db hegedû
beszerzését engedélyezi a tartalék terhé-
re. (Ezt megelõzõen a Képviselõ-testü-
let már intézkedett egy pianinó beszer-
zésérõl, ami az iskola irányításával fo-
lyó zongora oktatáshoz szükséges.)
– Az ASE 2007. évi tevékenységérõl
szóló beszámolóját elfogadta.
– Engedélyezi az ASE sportpályára lab-
dafogó hálók beszerzését és felszerelé-
sének finanszírozását bruttó 150.000,-
Ft-os keretösszegig a tartalék terhére.
– A civil szervezetek 2008. évi támoga-
tására kiírt pályázat keretében az alábbi
támogatásokat ítéli oda:
- Chek-Nisszá Fesztivál 80.000,- Ft
(sportpálya bérleti díj és gyermekprog-
ramok),
- Alsónémedi Cseppek Gyermektánc-
csoport 150.000,- Ft,
- Alsónémedi Napfény Mazsorett tánc-
csoport 200.000,- Ft,
- Némedi Parádé 100.000,- Ft.
– A civil szervezetek pályázatára elkülö-
nített keretébõl fennmaradó 270.000,-
Ft-ot átcsoportosítja a Halászy Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár részére az-
zal, hogy a Zene-bölcsi és a Bodó Anna
által („Együtt lenni jó”) benyújtott pá-
lyázatokban szereplõ rendezvények a
Mûvelõdési Ház szervezésében valósul-
hassanak meg.

A Képviselõ-testület ezután a Pénz-
ügyi Bizottság határozati javaslatait
tárgyalta és a következõ döntéseket
hozta:
– Elfogadta a 2007. évi belsõ ellenõr-
zésekrõl szóló beszámolót.
– Elfogadta az Alsónémedi Polgárõr
Egyesület 2007. évi tevékenységérõl
szóló beszámolóját.
– Engedélyezte a gyulai ingatlan mi-
elõbbi felújítását, a benyújtott áraján-
latok figyelembevételével – ablak csere,
festés, mázolás parkettacsiszolás, radiá-
tor festés, konyhabútor készítés –
1.000.000,- Ft + ÁFA keretösszegben.
Ezen kívül engedélyezte a Képviselõ-

testület a nagy szobában lévõ 2 db ágy
cseréjét is, az oda látogatók pihenésének
biztosítása céljából.
– Engedélyezte a Zsidó temetõ bekeríté-
sét és növények telepítését a Zsidó Hit-
községgel történt megállapodás alapján
50-50%-os költségviseléssel. Felhatal-
mazta dr. György Balázs polgármestert
a Zsidó Hitközséggel való megállapo-
dás aláírására, melyben a hitközség havi
2.000,- Ft-os karbantartási díjat fizet az
Önkormányzat részére a temetõ rendben
tartásának érdekében.
– Mozsár Péter árajánlatát elfogadta az
iskolabõvítéssel kapcsolatos árkalku-
láció elkészítésére, 520.000,- Ft + ÁFA
összegért. Az árkalkuláció a részletes
kiviteli tervek alapján történik, a reális
anyag- és munkadíjak figyelembevéte-
lével.
– Felméri a dolgozói igényeket a
Grawe, illetve az AVIVA Biztosító által
benyújtott megkeresés, ill. esetlegesen
más egyéb elõtakarékossági szolgáltatás
munkáltatói támogatásának igénybevé-
teli lehetõségérõl, azzal, hogy az Önkor-
mányzat a jelenlegi jutalomkeret terhére
tudja finanszírozni ezt a juttatást.
– Engedélyezte a parkfenntartáson lévõ
6 órás álláshely 8 órára történõ bõvítését
2008. május 1-tõl, a tartalék terhére.
– Ócsa Város Önkormányzatával
fennálló hatósági igazgatósági társulás
társulási megállapodását módosítot-
ta, így az építési engedélyezési eljárás
jogi értelemben Ócsára került azzal,
hogy ez a helyi ügyintézést nem érinti.
Egyben úgy döntött, hogy biztosítja az
ügyiratkezelõ rendszer fejlesztéséhez
szükséges beszerzést a benyújtott ár-
ajánlat alapján 600.000,- Ft+ÁFA össze-
gért, melynek költségeit a hatósági igaz-
gatósági társulás (Ócsa és Alsónémedi)
tagjai 50-50%-ban finanszírozzák.

Ezután a testület úgy döntött, hogy tá-
mogatja a Széchenyi István Általános
Iskola részvételét az iskolatej prog-
ramban és amennyiben a költségvetés-
be betervezett összeg nem nyújt teljes
egészében fedezetet e célra, úgy a kü-
lönbözetet a tartalék terhére biztosítja.
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Egyúttal felkéri a Széchenyi István Ál-
talános Iskola élelmezésvezetõjét derít-
se ki, hogy a TEJ 2007. Kft-vel milyen
feltételekkel lehetne szerzõdést kötni
annak érdekében, hogy iskoláskorú
gyermekeink az eddiginél jobb minõsé-
gû tejhez jussanak.

Határozott a Képviselõ-testület arról,
hogy a Pest Megyei Területfejlesztési
Tanács által 2008-ban kiírásra kerülõ
CÉDE pályázatra az Alsónémedi Szi-
várvány Napköziotthonos Óvoda Szent
István téri épületénél az elkészült tervek
alapján az óvodai tornaszoba és egyéb
kiegészítõ helyiségek megépítésére pá-
lyázatot nyújt be, melynek fedezetét a
2008. évi költségvetésében a pályázati
önerõkeret terhére biztosítja.

Pályázatot nyújt be a testület a Közép-
magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak burko-
lat felújításának támogatására az Al-
sónémedi Templom u., Hõs u. és
Magyari u. belterületi aszfaltburkolatú
utak burkolat felújítására. Az ehhez
szükséges 50%-os önerõt a 2008. évi
költségvetésben a pályázati önerõkeret
terhére biztosítja.

Az ülés ezt követõ részében a Képvise-
lõ-testület a Településfejlesztési, Me-
zõgazdasági és Környezetvédelmi Bi-
zottság határozati javaslatait tárgyal-
ta és a következõ döntéseket hozta:
– Egyetértését nyilvánítja ki a XII. ke-
rületi Önkormányzat felé a Turul ma-
dár szobor felállításával és jelenlegi he-
lyén történõ megtartásával kapcsolat-
ban. Amennyiben az emlékmûvet mégis
el kellene bontani, úgy Alsónémedi Ön-
kormányzata szívesen együttmûködik a
szobor jövõbeni elhelyezése ügyében.
– A településen jelenlévõ külföldiek
miatt kialakult helyzet megoldása ér-
dekében a Képviselõ-testület komplex
programot fogadott el.
– Árajánlatokat kér be a településköz-
pont megtervezésére, a kiküldött elõter-
jesztés alapján.
– A bizottság határozati javaslatára, va-
lamint a 325/2007. sz. önkormányzati
határozatban foglaltak figyelembevéte-
lével, a Halászy Károly utcában a 12

tonnás súlykorlátozást vezet be. Ezzel
párhuzamosan felhívja a Golden
Pyramids Kft. figyelmét arra, hogy az
Önkormányzat a súlykorlátozást mind-
addig fenntartja, míg megfelelõ megál-
lapodás nem születik az elkerülõ út
megépítésére, a letétbe helyezett 20 mil-
lió forint fenntartása mellett.
– A Széchenyi u. kertvégeken a
Felsõerdõsor utca jelenlegi állapotának
megfelelõ ingatlannyilvántartási helyzet
megvalósítása érdekében. A tartalék ter-
hére biztosítja a Méter Bt. által a szüksé-
ges dokumentáció elkészítését
400.000,- Ft + ÁFA összegért és Dr.
Falatovics Katalin ügyvéd részérõl a
szerzõdések elkészítését (36 db)
600.000,- Ft + ÁFA összegért.
– A Kisfaludy u. Iskola és Fõ út közöt-
ti szakaszát egyirányúsítja a Fõ úttól
az Iskola u. felé, a jelenlegi „Megállni ti-
los” táblák levétele mellett.
– Elvi támogatást ad 0217/10 -
0217/14-es hrsz-ú területeken kialakí-
tandó – kb. 100 fõs – idõsek otthona és
ápolási központ létesítéséhez, de a ren-
dezési terv módosítását csak akkor ren-
delheti meg, ha
- a kérelmezõ a tulajdonosokkal megál-
lapodik és elõszerzõdéssel rendelkezik a
terület megvásárlására,
- a kérelmezõk felvilágosítást kapnak ar-
ról, hogy a terület helyi természetvédelmi
területtel határos és terület közvetlen
szomszédságában lévõ ingatlanon az Ön-
kormányzat tervezi a víz visszatartását,
mely miatt a terület vizesedésének kocká-
zatával kell számolniuk,
- a rendezési terv módosításával kap-
csolatos minden költség a kérelmezõt
terheli,
- a kérelmezõ megállapodást köt az Ön-
kormányzattal arra vonatkozóan, hogy
az intézményben lakó ellátottak vonat-
kozásában felmerülõ szociális kiadáso-
kat a mûködtetõ megtéríti az Önkor-
mányzatnak.
– A Halászy K. u. – Széchenyi u.,
Alsóerdõsor u., Liliom u. és Akácfa u.
sarkaira, valamint a Rákóczi úti óvodá-
hoz a biztonságos közlekedés érdekében
domború tükröket helyez el (a jobb ki-
látás biztosítása érdekében).
– Haladéktalanul szakembert kér fel a
külterületi vízvisszatartás megfelelõ
kialakítása érdekében, amihez Zsin Gé-

za képviselõt és Tüske Pált hatalmazza
fel a gátak helyének, magasságának, mi-
nõségének megállapítására.
A testületi ülés ezt követõ részében a
Képviselõ-testület – a szóbeli kiegészí-
téssel együtt – elfogadta a Polgármes-
ter beszámolóját az elõzõ ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között tett fontosabb intézkedésekrõl.
AKépviselõ-testület ülésén több rende-
let is született:
– elfogadásra került az Önkormányzat
2007. évi költségvetési rendeletének IV.
negyedéves módosítása,
– elfogadásra került az Önkormányzat
2007. évi zárszámadása.

Az ülés befejezõ részében a testület
„zárt ülés” keretében vagyoni ügyekrõl
tárgyalt és a 2008. évi költségvetésben
meghatározott, lakáscélú támogatásra
elkülönített összeg határáig a támogatá-
sok mértékérõl döntött.

Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-
testülete terv szerinti legközelebbi ren-
des ülését: 2008. június 27–én, pénteken
14 órakor tartja.
Kérjük, minél többen jöjjenek el a testü-
leti ülésekre, mivel itt közvetlenül érte-
sülhetnek a közösség fontos ügyeirõl.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alsóné-
medi Hírmondóba szánt cikkek le-
adási határideje a testületi ülést meg-
elõzõ hét csütörtöki napja

JOGI ÜGYRENDI
ÉS TÁJÉKOZTATÓ

BIZOTTSÁG

Helyreigazítás:
Tisztelt Olvasó!

Az iskolai „Szülõk bálja”
tombolaajándék támogatóit
az elõzõ Hírmondóban
közzétettük, de sajnos a

7. c. osztályt kifelejtettük.

Elnézést kérünk!
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Tájékoztatás
az építésügyi engedélyezéssel kapcsolatos jogszabályváltozásokról

2008. január 1-én lépett hatályba az építésügyi hatósági eljá-
rásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki
dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM
rendelet, mely számos változást hozott az építéshatósági eljá-
rásokban.

Az egyik ilyen jelentõs változás, hogy bevezette a bejelentést,
mint új eljárási formát. Ez a már ismert engedélyezési eljárás-
hoz képest annyi „engedményt” tesz a kérelmet benyújtó ügy-
fél felé, hogy egy ún. „egyszerûsített építészeti-mûszaki do-
kumentáció” benyújtását írja elõ, a hatóság pedig nem „enge-
délyezi”, hanem „tudomásul veszi” a bejelentésben foglalta-
kat.

Az új fogalom tisztázása után lássuk, hogy a rendelet szerint
mire kell engedélyt kérni, mit kell „csak” bejelenteni és mely
tevékenységek végezhetõk engedély és bejelentés nélkül.

Engedélyt kell kérni:

– zártsorúan vagy ikerházként épült épületek elbontásá-
hoz

– 1000 m3 –nél nagyobb térfogatú és 9 m-nél magasabb
építménymagasságú építmény elbontásához

– telekcsoport újraosztásához
– telekfelosztáshoz
– telekegyesítéshez
– telekhatár-rendezéshez
– az építmény, építményrész rendeltetésnek megváltozta-

tásához akkor, ha az építési engedélyhez kötött építési
tevékenységgel jár együtt

– építmény építéséhez, bõvítéséhez, elmozdításához
– az építési engedélyhez kötött építmény felújításához,

korszerûsítéséhez akkor, ha az építés érinti az építmény
tartószerkezeti rendszerét

– közterületen park, játszótér, sportpálya, kerítés építésé-
hez

– épített égéstermék-elvezetõ létesítéséhez
– a telek természetes terepszintjének 3,0 métert meghala-

dó végleges megváltoztatása

Bejelentés alapján végezhetõ:

– 1,5 m-nél magasabb támfal elbontása
– 1000 m3 –nél kisebb térfogatú és 9 m-nél nem maga-

sabb építménymagasságú lakóépület bontása
– minden olyan építmény bontása, amely azbesztet tartal-

maz
– az építmény, építményrész rendeltetésének megváltoz-

tatása, ha nem jár együtt építési engedélyhez kötött épí-
tési tevékenységgel és az alábbi rendeltetéseket érinti:
¤ lakó,
¤ szálláshely-szolgáltató, üdülõ (hétvégi ház),
¤ iroda,

¤ vendéglátó,
¤ egészségügyi, szociális,
¤ huzamos emberi tartózkodásra szolgáló

• sport,
• ipari,
• kereskedelmi,
• ellátó, szolgáltató,
• közösségi szórakoztató, egyéb mûvelõdési, mû-

vészeti, kulturális,
• nevelési-oktatási

és ha a teljes önálló rendeltetési egység megváltozik vagy új
önálló rendeltetési egység jön létre.

– lakás rendeltetés megszûnése, keletkezése,
gépkocsitároló rendeltetés megszûnése minden esetben

– 100 m2 vagy annál kisebb alapterületû és 4 m vagy an-
nál kisebb építménymagasságú, huzamos emberi tar-
tózkodásra nem alkalmas építmények (pl. állattartási
építmény, árnyékszék, stb.)

– 500 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületû , ideigle-
nes, egy évben legfeljebb 6 hónapig fennálló feszített
fedések, sátorszerkezetek építése

– a telek természetes terepszintjének 3,0 méter vagy an-
nál kisebb végleges jellegû megváltoztatása

– építményen 2,0 m2-es felületnagyságot meghaladó rek-
lám-, cég-, címtábla, fényreklám, hirdetési vagy rek-
lámcélú építmény, kirakatszekrény létesítése

– rendezett terepszinttõl számított 3,0 méter vagy annál
alacsonyabb támfal építése

– telken belüli, tehergépjármû-forgalommal is terhet út,
térburkolat, 2 m fesztávnál nagyobb áteresz, bejáró-,
átjáróhíd építése

– épület homlokzatára szerelt vagy az elé épített elõtetõ,
védõtetõ, ha az a homlokzat síkjától 3 m-nél nagyobb
kiállású és 20 m2-nél nagyobb vízszintes vetületû

– beépítésre szánt területen az 500 m2 bruttó alapterületet
meghaladó, 7,0 m-es építménymagasságnál nagyobb
méretû állandó, illetve a beépítésre nem szánt területen
– mezõgazdasági terület kivételével – méretkorlát nél-
küli állandó fóliasátor építése

– 30 m3 –t meghaladó állandó, és 60 m3 –t meghaladó tér-
fogatú szétszedhetõ, idényjellegû, magánhasználatú
fürdõmedence építése

– meglévõ építmény emberi tartózkodásra alkalmas he-
lyiséget tartalmazó rendeltetési egységei számának
megváltoztatása (pl. egy családi ház két önálló lakássá
alakítása)

– 20 m2-es alapterületet meghaladó, lábon álló kerti tetõ
építése

– 30 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületû kiskereske-
delmi létesítmény építése
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Építési engedély és bejelentés nélkül végezhetõ:

– az elõzõ szakasz 4. bekezdésében felsorolt rendelteté-
sek közötti változás, ha az nem jár együtt építési tevé-
kenységgel (kivéve ha lakást és gépkocsitárolót érint)

– kerítés építése a telek határain, valamint a telek terüle-
tén

– 10 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületû és 2,5 m
vagy annál kisebb építménymagasságú, nem emberi
tartózkodásra szolgáló építmények (pl. állattartási épít-
mény, árnyékszék, mozgatható WC) építése

– 50 m2 vagy annál kisebb alapterületû , ideiglenes, egy
évben legfeljebb 6 hónapig fennálló feszített fedések,
sátorszerkezetek építése

– a telek természetes terepszintjének 1,0 méter vagy an-
nál kisebb végleges megváltoztatása

– építményen 2,0 m2-es vagy annál kisebb reklám-, cég-,
címtábla, fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú épít-
mény, kirakatszekrény létesítése

– rendezett terepszinttõl számított 1,0 méter vagy annál
alacsonyabb támfal építése

– telken belüli, tehergépjármû-forgalom nélküli út, tér-
burkolat, 2 m fesztávnál nagyobb áteresz, bejáró-, átjá-
róhíd építése

– fóliasátor építése mezõgazdasági területen idõ- és mé-
retkorlát nélkül, egyéb beépítésre nem szánt területen
idényjelleggel méretkorlát nélkül, beépítésre szánt te-
rületen idényjelleggel (legfeljebb 6 hónapra felállított)
ha bruttó 500 m2 vagy annál kisebb alapterületû és 7,0
m vagy annál kisebb építménymagasságú, vagy állandó
jellegû, 3,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú

– 30 m3 vagy annál kisebb állandó, és 60 m3 vagy annál
kisebb térfogatú szétszedhetõ, idényjellegû, magán-
használatú fürdõmedence építése

– kerti épített tûzrakóhely építése
– kerti lugas, lábon álló kerti tetõ építése 20 m2-es alapte-

rületig
– állatkifutó (karám) építése

A rendeletben foglaltakat a teljesség igénye nélkül, a helyben
jellemzõen elõforduló esetekre korlátozva próbáltuk össze-
foglalni. Kérjük, hogy konkrét kérdéseikkel továbbra is ke-
ressék fel Hivatalunk építésüggyel foglalkozó munkatársait
az esetleges félreértések elkerülése érdekében. A jogalkotók
tájékoztatása szerint a rendelet módosítása máris folyamat-
ban van, ezért a további esetleges változásokról is informálni
fogjuk Önöket.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy jogszabályváltozás
miatt a jövõben az I. fokú építéshatósági jogkörök Ócsa Vá-
ros Jegyzõjét illetik Alsónémedi tekintetében. Mivel a két ön-
kormányzat több mint 10 éve építéshatósági igazgatási társu-
lási megállapodást kötött egymással, így az ügyintézés mene-
tében ügyfeleket érintõ változás nem lesz. Továbbra is az Al-
sónémedi Polgármesteri Hivatalban adhatják be kérelmeiket
és a korábban megszokott ügyintézõk intézik helyben ügyei-
ket, de a kiadott iratok fejléce és az aláíró személye változik.

Polgármesteri Hivatal

Fõvárosi és Pest Megyei

Mezõgazdasági Szakigazgatás Hivatal

Földmûvelésügyi Igazgatóság Földmûve-

lésügyi Hatósági Osztály válaszlevele a

részarány-földkiadási eljárásról kért tá-

jékoztatás ügyében

Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozva a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatalhoz (a továbbiakban: MgSzH ) 2008. már-
cius 6-án kelt, 1132/2008. ügyszámú levelére, melyben a
részarány-földkiadási eljárásról kért tájékoztatást, az alábbi
választ adom:
A Közös Út Mgtsz. ( Alsónémedi ) tsz. földhasználati jogával
rendelkezõ földrészletek részarány-földkiadási eljárását a Fõ-
városi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II.
törvény ( a továbbiakban: Fkbt. ), a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény ( a továbbiakban: Ket. ), valamint a Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl
szóló 274/2006. (XII. 23. ) Korm. rendelet rendelkezései
alapján végzi.
A fent hivatkozott jogszabályok értelmében a részarány-föld-
kiadási eljárás lényege, hogy a területileg illetékes Dabasi
Körzeti Földhivatal által a termelõszövetkezeti külön-lapo-
kon nyilvántartott, mindösszesen 3587 AK részarány-tulaj-
don érték kijelölésre kerül – hatósági eljárás keretében – a
Közös Út Mgtsz. ( Alsónémedi ) tsz. földhasználati jogával
rendelkezõ, mindösszesen 3261 AK értékû földrészletekben.
A kijelölés az Fkbt. 5. § (1) bekezdése értelmében – fõsza-
bályként – a határidõben ( 1993. január 23. és 1993. március
23. között a területileg illetékes helyi földkiadó bizottsághoz
benyújtott földkiadási kérelem alapján történik a konkrét
helyrajzi számú földrészletekre.
Az MgSzH az Fkbt. 12/B. § (1) bekezdése értelmében, pótló
jogkörben eljárva, hatósági eljárás keretében bírálja el a föld-
kiadási kérelmet benyújtó, a helyi földkiadó bizottság által
(jegyzõkönyvvel vagy bizonyíthatóan más módon) ideiglene-
sen vagy véglegesen birtokba helyezett részarány-tulajdonos
kérelmét.
Amennyiben a fentiekben elõadottak szerint a részarány-tu-
lajdonos nem nyújtott be földkiadási kérelmet, valamint a he-
lyi földkiadó bizottság nem hozott döntést, úgy az MgSzH a
részarány-tulajdonos részarány-tulajdonát (aranykoronát) az
Fkbt. 9. § (1) bekezdése értelmében nyilvános sorsolási eljá-
rás keretében jelöli ki, mely döntésrõl ingatlan-nyilvántartási
bejegyzésre alkalmas hatósági határozatot hoz.
Az MgSzH a sorsolási hirdetményt az Fkbt. elõírásai értelmé-
ben a sorsolás idõpontját megelõzõ 30 nappal közzéteszi a Ma-
gyar Közlönyben és a helyben szokásos módon is meghirdeti.
Az MgSzH a Közös Út Mgtsz. (Alsónémedi) használatában lé-
võ földrészletek nyilvános sorsolási eljárását 2008. III. negyed-
évére ütemezte be, jelenleg a helyi földkiadó bizottsági dönté-
sek pótlása történik. Ezen eljárás lényege, hogy az MgSzH a
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földkiadó bizottsági iratokat megvizsgálja, amennyiben kiadat-
lan földrészletrõl van szó, úgy megkeresi a Dabasi Körzeti
Földhivatalt annak érdekében, hogy a tsz. külön-lapon van-e a
részarány-tulajdonosnak kiadatlan aranykoronája. Ezt követõen
meghozza a földkiadási határozatot, amelyet megküld az ügyfél
részére és amennyiben fellebbezés nem érkezik, úgy a földki-
adási határozatot továbbítja – tulajdonjog bejegyzés végett – a
Dabasi Körzeti Földhivatal részére. ADabasi Körzeti Földhiva-
tal a tulajdonjog bejegyzésrõl szintén határozattal értesíti a rész-
arány-tulajdonost, mely bejegyzéssel kerül befejezésre a rész-
arány-földkiadási eljárás.
Valamennyi földkiadó bizottsági határozat pótlását követõen
a maradék aranykoronáról és maradék földrészletrõl készült
kimutatást leellenõrzi a földhivatal és ezt követõen hirdeti
meg a nyilvános sorsolási eljárást az MgSzH. A sorsolási hir-
detményt a Hivatal megküldi a Magyar Közlöny szerkesztõ-
ségének, illetve a területileg illetékes települési önkormány-

zatoknak – Alsónémedi, Bugyi és Gyál településekre – hogy a
helyben szokásos módon (kifüggesztés, helyi lap, helyi TV
stb.) hirdesse ki. A nyilvános sorsoláson bárki jelen lehet, de
ügyfélként csak a részarány-tulajdonnal (aranykoronával)
rendelkezõ személy vehet részt. A sorsolást megelõzõen lehe-
tõség van egyezségkötésre is, amely azt jelenti, hogy a konk-
rét földrészletet – a részarány-tulajdona terhére – ki kéri.
Egyezség esetén a konkrét helyrajzi számú földrészletre kerül
kiadásra a részarány-tulajdon érték, amennyiben egyezség
nincs úgy a Hivatal véletlenszerûen sorsolja ki a földrészletek
tulajdonosait.
Amennyiben a fentiekben elõadottakkal összefüggésben bár-
milyen kérdése van, úgy a Hivatal munkatársai készséggel
állnak rendelkezésére.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Budapest, 2008. március 14.
Tisztelettel:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Jegyzõje pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjának csoportvezetõi posztjára
Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet,
- a 9/1995.(II.3.) Korm. rend. 1. sz. mellékletében a II/2 feladatkörnél elõírt végzettség.

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
- felsõfokú iskolai végzettség,
- önkormányzati költségvetési szervnél szerzett gyakorlat,
- többéves vezetõi gyakorlat,
- államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelõi oklevél,
- TATIGAZD, KATAWIN és IMI programok ismerete,
- felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Internet, Outlook, Complex Jogtár).

APénzügyi Csoportvezetõ elsõdleges feladata a vezetett csoport munkájának irányítása, a részben önállóan gazdálkodó in-
tézményekkel való kapcsolattartás, a település vezetéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági információk biztosítása.
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Bérezés és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a köztisztviselõk juttatásairól és tá-
mogatásáról szóló 23/2002.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje és Közszolgálati
Szabályzata alapján. A meghirdetett állás nem felel meg a Ktv-ben szabályozott vezetõi szintek egyikének sem.

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- iskolai végzettségeket tanúsító okirat másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- motivációs levelet.

A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívás Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
(Megjelenés: 10. szám., május 15.)

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15. nap.
A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ, de 6 havi próbaidõ letöltése mellett.
A pályázat benyújtásának helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 2351. Alsónémedi, Fõ út 58.
A pályázattal kapcsolatban további információ Rozgonyi Erik jegyzõtõl kérhetõ a 29/337-101-es számon vagy a
jegyzo@alsonemedi.hu címen.
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Részlet
dr. György Balázs polgármester 2008. március 15.-i ünnepi beszédébõl

Tisztelt Alsónémediek!
Másfél évtizeddel az 1990-es évek országos változásai után
napjainkban településünkön meglehetõsen furcsa folyama-
toknak vagyunk immár évek óta részesei. Amikor több mint
17 évvel ezelõtt elhívott ez a falu, polgármester társaim, a
környékbeliek irigykedve jegyezték meg, ha találkoztunk:
„Jó neked György Balázs, Te egy nagy múltú, zárt közösségû,
hagyománytisztelõ, színmagyar, vallásos település elsõ em-
bere vagy!”
Õszintén: kihúztam magam, büszke voltam, hogy ilyennek
látnak, s ítélnek minket: Alsónémedieket. Azok a jelzõk: ak-
kor a ’90-es évek elõtt és néhány évig még utána is illettek
ránk! Valóban olyanok voltunk. Voltunk – hangsúlyozom –,
mert szerintem, s már mások szerint is csak voltunk! Annak
kapcsán, amit itt az utóbbi 17 év alatt végbement, sok-sok
kérdés fogalmazódik meg bennem, s remélem többségében
Önökben is. Most kevés az idõ, s talán az alkalom sem az,
ahol errõl hosszasan szabad szólni, de említeni, a figyelmet
felhívni szerintem igenis szükséges! Szólni kell, mert az írá-
sok, amelyek ebben a témakörben az elmúlt idõkben megje-
lentek, úgy tapasztalom nem voltak elég visszatartó erejûek!
Az a tény, hogy 940 éves az írott történelme e településnek,
igen sokat elárul az itt valaha élõkrõl. Alsónémedin a szocia-
lizmus idejében nem volt kollektivizálás, a magántulajdon
megerõsödött, gyarapodott! Szabadon gyakoroltuk vallásun-
kat, gyermekeink hittanórákra járhattak, az egyházi alkalma-
kon templomaink rendre tele voltak. Korábban a „kis Kecske-
mét” jelzõvel illették e települést, mely egy ideig még mezõ-
városi rangot is kapott. És ma? Ha nyitott szemmel és füllel
járnak: láthatják, hallhatják-olvashatják!
Ez a település napjainkban lefelé tart, csúszik lefelé a lej-
tõn!
Honnan tudom ezt? Mire alapozom a kijelentésemet? Arra,
amit itt nap mint nap látok, hallok, tapasztalok, megélek és át-
élek!
Két példa:
Mi létszámban, napjainkban nem úgy növekedünk, mint pl.
a Budakörnyéki falvak! Oda olyanok költöznek, akik szel-
lemiekben, s anyagiakban egyaránt gyarapítják az adott
települést! Volt néhány év 1990 után – tán egy évtized –
amikor hozzánk is jöttek olyanok, akikrõl az elõbb szól-
tam. Õk jó, hogy itt vannak, velük gyarapodtunk, többek,
s jobbak vagyunk! Ma azonban más a trendi – hogy diva-
tos legyek – Alsónémedin. Nem számít, mondják többen a
településen, hogy „ki fia, borja”, ha az értékesítésre szánt in-
gatlant akarják megvenni, csak sok pénze legyen! Az persze
nem érdekli a Tisztelt eladót, hogy majd késõbb a szomszé-
dok, talán az egész közösség lesz szenvedõ alanya az új la-
kók más kultúrájú, más habitusú életvitelének! Zsebben a
pénz, a többi õt nem érdekli!
A másik nagy gond Tisztelt Alsónémediek, hogy települé-
sünk keleti szomszédunk egyik népcsoportjának kiszemelt
„turista” célpontja lett! Az alsónémediek egy része felis-

merve az ebben rejlõ egyéni elõnyöket, e népcsoport válo-
gatás nélküli befogadására az elmúlt évek alatt szépen be is
rendezkedett! A józan többség természetesen ezt nem nézi jó
szemmel, tiltakozik, panaszkodik az Önkormányzatnál! Az
Önkormányzat már négy évvel ezelõtt is kért segítséget, s ta-
valy bevezette az idegenforgalmi adót is. Láss csodát: a beve-
zetés óta már 2 millióval gyarapodott a kassza! Mondhatnánk
– de természetesen nem ezt mondjuk – minden rendben: a
szállásoltatók fizetnek mint a jó köles, mi itt a probléma? A
gond és a probléma az, hogy ez a közel 100 szállásadó lakó-
társunk nem értette meg az Önkormányzat és a többség
szavát! Azt, hogy nem az Õ befizetett adóforintjára van
szüksége ennek a településnek, hanem arra, hogy hagyja-
nak fel ezzel a tevékenységgel! E tevékenység településünk-
re hosszú távon olyan hatással lesz, amely nem elõnyös sem
az egyénnek, sem a település egészének! Fogják fel végre,
hogy az Õ rövid távú, csak haszonelvû tevékenységük e tele-
pülésnek csak rosszat hoz, már ma is, de hosszabb távon
mindenképpen! Az olyan egyéni haszonszerzés, amely má-
soknak, a jelentõs többségnek kárára van, súlyos felelõtlen-
ség a közösséggel szemben! Az átutazó szemével egyre job-
ban hasonlít Alsónémedi egy szabolcsi faluhoz, mint egykori
önmagához.
Könnyen lehet Tisztelt Alsónémediek, hogy még nem is va-
gyunk a lejtõ alján. Ugyanis: akinek ma csak szállást adnak
egyesek, az holnap állandó lakos, holnapután óvodás, iskolás,
segélyre szoruló … folytassam? Ezt az utat akarja járni Alsó-
némedi? Ilyen jövõt képzeltünk magunknak? Mert ha nem,
akkor cselekedni kell – addig, amíg lehet!
Valamennyi hatóság, ahonnan segítséget kértem azt válaszol-
ta: „Ezt a némediek alakították ilyenné, a megoldás is az Õ
kezükben van!”
A józan többség szenved attól, amit az utcán, az üzletben,
a szomszédban, az orvosnál lát és tapasztal!
Idézet egy „Milyen lesz Alsónémedi 20 év múlva?” kérdésre
adott válaszból: „Teljes lezüllés és elszegényedés, pusztulás
lesz jellemzõ a falura, ha nem állítják meg a jelenlegi folya-
matot.” Ez tehát a tét! Szerintem óriási! Alsónémedi társa-
dalma hatalmas változás elõtt áll!
Kérdés: ezt akarjuk vagy valami egészen mást?
Alsónémediek!
Különleges pályát járt be nemzetünk a világtörténelem út-
vesztõjében. A szabadságharcot követõ kiegyezéskor nemze-
tünk nagyjai minden olyan lényeges dolgot megfogalmaztak,
amiket másoknak az óta sem sikerült. Talán ezért is, vissz-
hangzik fülünkben oly élesen továbbra is a Talpra magyar, a
mi mai helyzetünkre átírva: Talpra Alsónémedi! Ugyanis ha
közömbösek maradunk és nem mi irányítjuk és alakítjuk a he-
lyi folyamatokat, akkor Alsónémedi a vesztébe rohan!
Remélem, hogy jövõre – a 161. évfordulón –, ha ismét én ka-
pok lehetõséget, nem ily borús gondolatokat kell megoszta-
nom Önökkel!
Isten tartsa meg ezt a települést!
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KÖZTISZTASÁG
Árkok rendbetétele – valamennyiünk kötelessége!

„Tiszta udvar, rendes ház” – de a kötelezettségek és a felelõs-
ség határa nem a kerítés!
Az ingatlan mellett húzódó közterületet képezõ járda, víz elve-
zetésére ill. szikkasztására szolgáló árok, áteresz tisztántartá-
sáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell gon-
doskodnia. Ezt írja elõ Alsónémedi Nagyközség Önkormány-
zat Képviselõ-testületének a köztisztaságról szóló
12/2003.(07.04.) rendelete, és mindannyiunk érdeke: a bizton-
ságos, egészséges és esztétikus települési környezet igénye is!
Az ingatlan tulajdonosának kötelessége az ingatlan elõtti jár-
daszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv tisztítása,
az átfolyás biztosítása (hulladék eltakarítása, járdák portalanítá-
sa, seprése, a járdákról a hó eltakarítása, a síkos járdarész síkos-
ság-mentesítése), továbbá az ingatlan elõtti vízszikkasztó árok
kiásása és tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan elszikkadá-
sának, elfolyásának biztosítása (hótól, gyomtól, jégtõl, a lefo-
lyást akadályozó egyéb anyagoktól való megtisztítása).
Emellett a tulajdonos kötelessége a lakatlan, beépítetlen te-
lekingatlan tisztántartása és gyommentesítése; az ingatlan
elõtti növényzet (sövény, fa, stb.) ápolása, a járdára és az út-
testre nyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesése, ritkítása; a
rothadó, bûzös hulladék azonnali elszállítása.
Alsónémediben Önkormányzatunk - elsõsorban az utóbbi né-
hány év aszfaltozási programjához szervesen kapcsolódva - a
lakossággal közösen számos utcában megoldotta a csapa-
dékvíz-kezelést, ám sajnálatos módon sok helyen a vízelveze-
tõ és vízszikkasztó árkok állapota nem felel meg az alapvetõ
köztisztasági követelményeknek. Ez nemcsak rossz fényt vet
a tulajdonosra, de szabálysértésnek is minõsül!
A köztisztasági rendelet 20.§. (1) bekezdése szerint, aki a ren-
deletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezett-
ségeket és tilalmakat megszegi, tehát többek között az ingat-
lan elõtti vízszikkasztó árkot nem ássa ki, illetve a megépí-
tett árok tisztántartásáról nem gondoskodik, szabálysér-
tést követ el és többször kivethetõ 30.000.-Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható!
A szabálysértések miatt a jegyzõ 10.000,-Ft-ig terjedõ hely-
színi bírságot is kiszabhat és a közterület-felügyelõ folya-
matosan ellenõrzi is a kötelezettség teljesítését.
Ennek elkerülése és az esztétikus településkép megõrzése ér-
dekében udvaruk, kertjük ápolása mellett gondoskodjanak az
árkok rendben tartásáról is!

Polgármesteri Hivatal

Felhívás
parlagfû elleni védekezésre!
A2007. évi XVI. tv. tovább szigorította a parlagfû elleni véde-
kezést, illetve annak elmulasztása esetén az ellenõrzést és a
megteendõ intézkedéseket, melynek eredménye már a korábbi
években is érzékelhetõ volt. Ennek következtében belterületen
a Polgármesteri Hivatal, külterületen pedig a Növény és Talaj-
védelmi Szolgálat jogosult eljárni, míg a fertõzött területek fel-
kutatása ezen hatóságok mellett a földhivatalok, a lakosság és a
civil szervezetek feladata is. Az érintett hatóságok rendszeres
határszemléken fogják ellenõrizni a parlagfû elleni védekezést.
A törvénymódosítás kapcsán az elsõ legfontosabb határidõ
minden évben június 30., mert ezen idõpontig minden ingatla-
non (azaz nem csak a termõföldön, hanem belterületen, telephe-
lyeken, lakóingatlanoknál) el kell végezni a védekezés elsõ lép-
csõfokát, azaz le kell kaszálni vagy gyomirtózni a fertõzött te-
rületet. Ez azonban már azt jelenti, hogy a parlagfû virágbimbó-
jának kialakulását is meg kell akadályozni és ezen idõpont
után folyamatosan fenn kell tartani ezt az állapotot, azaz
legalább 2-3 alkalommal kaszálni, esetlegesen gyomirtózni
szükséges. A mûvelési cél nélküli talajbolygatás serkenti a par-
lagfû szaporodását, ezért azokra a területekre, ahonnét már be-
takarították a terményt, különösen indokolt odafigyelni.
A módosítás már kötelezettségként írja elõ a hatóságok számára,
hogy az önként el nem végzett védekezést hatósági határozat alap-
ján akár zárt ingatlanon is el kell végezni, illetve bizonyos esetek-
ben a haszonnövények között megbúvó parlagfû, – esetlegesen a
haszonnövénnyel együtt történõ – levágatásáról is gondoskodni
kell. A hatósági védekezés teljes költségét a föld használójának
kell megtérítenie, s e mellett 20.000 és 5 millió forint közötti nö-
vényvédelmi bírsággal is számolni kell. Ezen említett költségek
meg nem fizetés esetén adók módjára behajthatóak.
Mind az állam, mind településünk lakossága azt várja ezen
szigorú szabályoktól, hogy jelentõsen csökkenjen a parlagfû-
vel fertõzött terület nagysága. Ehhez a földhivatali és a nö-
vényvédelmi szolgálat által elrendelt ellenõrzések mellett a
Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelõje Bodó Zoltán,
valamint mezõõreink munkája a garancia és kérjük a lakos-
ságot, hogy legyen segítségünkre a fertõzött területek felderí-
tésében. Kérjük Önöket, amennyiben olyan területrõl tudnak,
ahol a parlagfû elleni védekezés nem történt meg, úgy azt be-
azonosítható módon jelezzék a Polgármesteri Hivatalba és mi
akár saját hatáskörben, akár a társhatóságok értesítésével a
szükséges intézkedéseket meg fogjuk tenni.

Rozgonyi Erik jegyzõ

FELHÍVÁS!
A rendészeti szakközépiskolák 2008. szeptemberében induló, kétéves nappali tagozatú szakképzéssel várják a rendõr hivatás-
hoz kedvet, elhivatottságot érzõ jelentkezõket!
Az Adyligeti és Miskolci Rendészeti Szakközépiskolába a meghosszabbított jelentkezési határidõ: 2008. május 31.
Részletes felvilágosítás: Dabasi Rendõrkapitányság személyzeti fõelõadója (Dabas, Szent István tér 1., telefon: 29/360-207,
29/360-307).
Minden információ megtalálható a jelentkezési egységcsomaggal együtt a www.irm.hu honlapon, a Rendészeti – Oktatási Fõ-
igazgatóság menüpont alatt.
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Közlekednénk a határban is…
Tisztelt Alsónémediek!

Ezúton kívánjuk tájékoztatni Önöket, hogy a Képviselõ-testület Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környe-
zetvédelmi Bizottsága legutóbbi ülésén célként tûzte ki az önkormányzati tulajdonú és kezelésû külterületi utak ál-
lagának fenntartását és megóvását. Ennek érdekében a közterület-felügyelõnk és mezõõreink fokozott figyelmet
fognak fordítani a földterületek megközelítését biztosító utak járhatóságára.
Kérjük, hogy a tartsák tiszteletben a földtulajdonosok közös érdekét, ami a szántóföldek megközelítéséhez fû-
zi mindannyiukat. Ez a kérés egyaránt vonatkozik a szántásra és egyéb földmunkákra, valamint a locsolásra is,
amelyekkel – tapasztalhattuk már – hajlamosak az egyébként sem túl széles földutak jelentõs részét néhány perc
alatt járhatatlanná tenni.

Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet 60.§-a felhatalmazza a Hivatal közterü-
let-felügyelõjét, hogy az utat gondatlanul megrongáló szabálysértõvel szemben helyszíni bírságot szabjon ki,
mely 30.000,- Ft-ig terjedhet. Amennyiben szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor, úgy a bírság összege már
50.000,- Ft-ig növekedhet. Mivel szerencsétlen esetben akár baleset is származhat a út nem megfelelõ állapotá-
ból, a büntetõ törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 184.§-a az út rongálását, azon akadály létesítését a köz-
lekedés biztonsága elleni bûncselekménynek minõsíti.
Természetesen a Hivatalnak sem a szankciók alkalmazása az elsõdleges célja, hanem annak elérése, hogy a külte-
rületen gazdálkodók tekintettel legyenek egymásra és a határban járókra.

Polgármesteri Hivatal

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
2008. május 31.
a 2007. évi iparûzési adó bevallásának és az esetleges különbözet megfizetésének határideje. A bevallás-
hoz szükséges nyomtatvány kitölthetõ Önkormányzatunk honlapján, a www.alsonemedi.hu címen, az Ügy-
intézés 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 ké-
résre megkaphatja a bevallási garnitúrát.

2008. május 30.
a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatra való jelentkezés, illetve jelölés határideje.

2008. 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 ál-
lapotot a vegetációs idõszak alatt folyamatosan fenn kell tartani!

2008. július 31.
a 2008. évi mezõõri járulék befizetésének határideje. A fizetési kötelezettségrõl mindenki levélben érte-
sítést és a befizetéshez csekket is kap. Mivel csak egy csekket küldünk, így kérjük az értesítésben szereplõ
összeget fizessék be a csekken.

Polgármesteri Hivatal
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Merre visz az út?
„A pénz a türelem fáin nõ” - Japán közmondás

A magyar nyugdíjrendszer reformja immár lassan egy évtize-
de megtörtént. Az akkor sikerként elkönyvelt átalakítás az ál-
lami gondoskodáson alapuló rendszert az öngondoskodás
egyes elemeivel egészítette ki – bevezette például a kötelezõ
magánnyugdíjpénztárak intézményét. Az elmúlt években
azonban egyre többen hívták fel a figyelmet a jelenlegi nyug-
díjrendszer tarthatatlanságára, hiszen az állam által beszedett
nyugdíjjárulékokból egyre kevésbé biztosítható a nyugdíjak
kifizetése. Évente 400 Milliárd (!!!) forint hiány keletkezik a
költségvetésben, amiket kénytelen az állam különbözõ átcso-
portosításokkal pótolni. Az ok rendkívül egyszerû: kevesebb
a bevétel, mint a kiadás. Jelenleg kb. 3,5 millió munkavállaló
fizet járulékot ma Magyaroszágon. Ebbõl kell eltartani a 3
millió nyugdíjast és a szociális háló nem csak a nyugdíjra ter-
jed ki, sokminden mást is ebbõl kell finanszíroznia az állam-
nak. Egy munkavállalóra egy nyugdíjas jut. A világháború
utáni népességrobbanás szülöttei 10-15 éven belül nyugdíjba
mennek. Az arány tehát csak romlani fog. Azonban az embe-
rek így is túlságosan magasnak érzik a járulékterheket, a járu-
lékfizetés kikerülésével viszont a saját öregkori anyagi biz-
tonságukat veszélyeztetik. Úgy tûnik, hogy nagyobb arányú
öngondoskodás nélkül az emberek jelentõs része olyan ala-
csony nyugdíjra számíthat, amivel aligha lesz elégedett. Az
idõskori öngondoskodás azokra a társadalmi csoportokra jel-
lemzõ a legkevésbé, akiknek a leginkább szüksége lenne erre
ahhoz, hogy az idõs éveiket kielégítõ anyagi körülmények kö-
zött tölthessék. Ennek egyik legfontosabb oka leginkább az
általános tájékozatlanság. Ha a magyar társadalomnak ponto-
sabb képe lenne arról, hogy mit várhat a nyugdíjrendszertõl és
melyek az öngondoskodás lehetséges formái, akkor ma jóval
kevesebben lennének kitéve az öregkori elszegényedés ve-
szélyének. De mit tudnak errõl az emberek? Mennyire isme-
rik a rájuk vonatkozó szabályokat? Mennyire vannak tisztá-
ban azzal, hogy mekkora nyugdíjra számíthatnak? Mi lesz
azokkal, akik a jövedelmük jelentõs részét a szürkegazdaság-
ból szerzik? Õk tesznek valamit azért, hogy a járulékkikerü-
lésbõl származó rövidtávú elõnyökbõl valami az idõs éveikre
is megmaradjon? Mennyire ismerik, és mennyire veszik
igénybe az önkéntes nyugdíj-elõtakarékossági formákat?

„Legtöbben túlbecsülik azt, amit egy éven belül el tudnak érni
és alulbecsülik, amire tíz éven belül képesek.” – Jim Rohn

Képtelenség meggazdagodnunk addig, amíg nem tisztáztuk
az ezzel kapcsolatos saját felelõsségünket. Kizárólag mi vi-
seljük a felelõsséget, nem a körülmények, nem a nevelteté-
sünk, nem az egészségünk, nem is a jelenlegi anyagi helyze-
tünk és nem az állam. A jövõre való felkészülés leghaszno-
sabb módja, ha mi magunk formáljuk azt. Talán nem hiszi,
hogy képes rá? Akkor pont úgy érez, mint a legtöbb ember,
akikben még nem tudatosodtak az elkövetkezendõ 10 évben
rejlõ lehetõségek. Egy vagyon felépítéséhez a magas jövede-

lem önmagában nem nyújt semmiféle garanciát. Vagyont ak-
kor lehet képezni, ha a pénzt megtartjuk és okosan befektet-
jük. A Kedves Olvasó fizet a péknek a kenyérért, kamatot a
banknak a kölcsönkapott pénzért, a hentesnek amikor húst vá-
sárol, a fodrásznak amikor levágja a haját, de önmagának mi-
kor fizet? Hiszen a saját élete kell, hogy legalább olyan fontos
legyen Önnek, mint a pék, a bank, a hentes vagy a fodrász. Te-
hát önmagának is fizetnie kell, méghozzá elsõként! A pénz-
ügyi siker titka az, hogy azt költse el, ami a megtakarításain
felül a rendelkezésére áll, és ne azt takarítsa meg, ami a kiadá-
sai után megmarad.

„A megtakarított pénz éppen olyan jó, mint a megkeresett
pénz!” - Dán közmondás

A kapitalizmus szóban benne rejlik a kapitál, azaz a tõke. Ha
nem dolgoztatja a tõkét és a befektetéseket, a kapitalizmus
úgy suhan el Ön mellett, hogy észre sem veszi, illetve úgy él,
mint egy gazdasági kõkorszakban. Ha tetszik, ha nem: a rend-
szer, amelyben élünk, az erõsnek kedvez és sok szempontból
gyengíti a szegényeket. Úgy tûnik, ez a jelenség fejlõdésünk
törvényszerûsége. Az adórendszer is csak az intelligenseknek
használ, illetve azoknak nyújt elõnyt, akik hajlandóak e témá-
val behatóbban is foglalkozni. Akapitalizmus is csak azoknak
jelent esélyt, akik bánni tudnak a pénzzel. A többieket csak le-
rombolja. Már a babiloniak is ismerték a mondást: „A pénz
azok számára van félretéve, akik ismerik és betartják a pénz
törvényeit.” Ön ismeri ezeket a „törvényeket”?

„Minden idõk legnagyobb matematikai felfedezése a kamatos
kamat” - Albert Einstein

Itt az idõ, hogy a „kevesek kapitalizmusát” mindenki számára
elérhetõvé tegyük. Ennek legtermészetesebb útja a részvé-
nyessé válás, illetve a vállalatokban való részesedés. A befek-
tetési alapok lehetõvé teszik, hogy egyre szélesebb rétegek
fektethessenek be különbözõ vállalatokba - viszonylag koc-
kázatmentesen. Ami ehhez hiányzik, az a felvilágosult kapi-
talizmus. A felvilágosítás keretében általánosan ismertté vál-
hat, hogy a tõke az az energiaforrás, amely mindannyiunk
számára teljesebb életet tesz lehetõvé ezen a bolygón. Én eh-
hez a felvilágosult kapitalizmushoz szeretnék ezzel a cikkel
hozzájárulni. Ön is elõsegítheti a mielõbbi megvalósulást az-
zal, ha tájékozódik, információt gyûjt és döntéseit ennek
megfelelõen hozza meg. Ha elõnyére fordítja a rendszerben
rejlõ lehetõségeket, azzal másoknak is példát mutat.

Nagy Péter
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Kulturális hírek
Április 13-án a Költészet napja tiszteletére rendezett irodalmi
délutánon Sára Bernadette és Cseke Péter mûvészházaspár
elõadásában Márai Sándor mûveit – írásai, versei – hangzot-
tak el. Az író, költõ Márai a tiltó listán szerepelt, alkotásaival
jószerint a rendszerváltoztatás után ismerkedhettek meg az
irodalomszeretõk hazai kiadásban. Ismert és ismeretlen mû-
vek szerepeltek a programban, kiváló elõadásban, igazi lélek-
be markoló élményt, és felejthetetlen délutánt nyújtva.
Az elõadás után „Üzenetek Csendországból” címmel Kiss
Ernõ tanár- festõmûvész önálló albumát adtuk át az érdeklõ-
dõ alsónémedieknek, barátaiknak, mindenkinek. Szántó Er-
zsébet képviselõ asszony, a Kulturális és Oktatási Bizottság
elnöke meleg szavakkal köszöntötte Ernõ bácsit, aki minden
némedi családban ismerõs, hiszen hosszú ideig tartó tanári
szolgálatával mindenkivel kapcsolatba került a településen.
Méltó ez a kiadvány az alkotóhoz és a 940 éves településhez
egyaránt. Reméljük, hogy minden alsónémedi család köny-
vespolcára felkerül ez a könyv. Ezúton is kívánunk Ernõ bá-
csinak jó egészséget, szép és tartalmas idõskort kedves csa-
ládja és szerettei körében. Magunknak pedig azt kívánjuk,
hogy még alkosson, fessen, a saját és mindannyiunk örömére.
/Az album 1500 Ft-os áron megvásárolható a könyvtárban a
nyitva tartási idõben, valamint a gyógyszertárban!/

Április17-én a „Muzsikusportrék” c. elõadássorozat folyta-
tódott a Faluházban Karsai Zsigmond bácsiról készült film
vetítésére Zsiga bácsi is ellátogatott hozzánk személyesen.
Köszönjük Halmos Bélának, hogy a 88 éves Pécelen élõ Zsi-
ga bácsit rávette erre az utazásra. A portréfilm után lelkesen
hallgattuk a néptáncos, énekes, festõmûvész „polihisztort”,
aki nagy utat járt be a 600 lelkes erdélyi faluból, amíg a vilá-
gon elismert népmûvész, festõmûvész lett.

Terveink szerint augusztusban a mûvelõdési ház támogatásá-
val ismét megszervezzük a „Fedezzük fel közösen” nyári tá-
bort. A tanév végéig mindenkihez eljut majd a részletes prog-
ram, a részvétel feltételei, és pontos a idõpont.

Eredményes pályázat

2007-ben irodalmi pályázatot írt ki a település fennállásának
940. évfordulója alkalmából Alsónémedi Nagyközség Ön-
kormányzata és a Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár. Reményeink nem váltak valóra, hiszen nagyon kevés –
szám szerint kettõ - pályázat érkezett. Köszönjük Surányi
Lászlónénak és Kovács Sándor Istvánnak, hogy gondolatai-
kat, érzéseiket leírták, megosztották velünk, és hozzájárultak
ahhoz, hogy az Alsónémedi Hírmondó leközölje írásukat.

Surányi Lászlóné Erzsike néni „Rég volt, szép volt” cím-
mel és jeligével elveszõben lévõ régi szép népszokásokról írt
gyermekkorának Alsónémedijébõl. Az Alsónémedi Hírmon-
dó májusi számában megkezdjük ennek a tartalmas írásnak
közlését, terjedelmére való tekintettel részletekben. Kíván-

juk, hogy az idõsebb korosztály emlékezetét keltse fel a rég-
múlt iránt, a fiatalokban pedig talán feltámad az érdeklõdés a
közös múlt iránt, melynek ismerete, szeretete, a hagyomá-
nyok ápolása reményeink szerint egy szebb jövõ záloga.

„Rég volt, szép volt”

Számomra öröm leírni, csokorba kötni azokat a szokásokat,
amelyeket nemcsak hallottam édesanyámtól, hanem résztve-
võje is voltam. Családi környezetem, neveltetésem révén fa-
lunk, szülõfalum szokásai egész életem meghatározói voltak,
lehettek. Alsónémedi szeretete, néptánc, népmesék, mondák,
legendák alakították személyiségemet olyanná, amilyenné
váltam. Igaz, hogy rég volt, de életem, gyermekkorom szép-
pé, gazdaggá tették.

Születéstõl az elmúlásig
1. rész

Születés – komaság - keresztelõ
Régen is a család szemefénye volt a gyermek. Megszületéséig
sok teendõje volt a leendõ kismamának. A csecsemõ kelen-
gyéjének elkészítésében a család nõi tagjai is segítettek. Min-
den szükséges holmit kézzel varrtak. A kis sapkákat cakkok-
kal kivarrták, csipkékkel, fodrokkal díszítették. Ugyanúgy a
kis rékliket is. A pelenkákat a már agyonmosott, elnyûtt alsó
férfi „gatyákból” szabdalták, beszegték. Nõi flanell ruhákat
„még pelenkának jó lesz” – alapján bizony felhasználták. Ké-
sõbb ha mód engedte, végbõl vásároltak fehér vagy színes
flanellt. Gyerekholmit örököltek is egymástól.

Az újszülöttet otthon, bába néni segítette a világra. Hallottam,
hogy „szülõszéket” alkalmaztak kellékként. Bizony sokszor
elõfordult, hogy a kismama elvérzett, a csecsemõvel együtt
helyezték a koporsóba. (orvos híján)

A pólya négyszögletes párnában lévõ, liba pehelytollából ké-
szült. Erre feküdt a baba. Az egyik sarkán volt a feje, alsó
csücskét a hasára, majd a jobb, a bal csücskét szorosan egy-
másra hajtották. A pólyát átkötõ, keresztbe hajtott lapos „pó-
lyakötõ” rózsaszín, vagy kék selyem szalaggal végzõdött.
Azt kikeményítették és a pólya tetején masnira kötötték. A
gyerek az édesanyja mellett az ágyban feküdt a pólyában. Va-
lamikor régen a karjait is a teste mellé lekötötték szegény ki-
csinek, mondván: - hogy az arcát össze ne karmolja. – Késõbb
faragott bölcsõbe ringatták.

A keresztelõ 6 hetes kora után vált esedékessé. Télen nagy
berliner kendõkbe bugyolálva vitték a keresztszülõk a temp-
lomba. A reformátusoknál több: 2-4 keresztszülõ is divatos
volt, még van is. Általában az apa, vagy az anya barátait hív-
ták meg keresztelni. Így aztán ezáltal”komák” lettek. Ko-
mámnak is szólították egymást. Disznótorkor a „koma” fõ-
vendégnek számított. Késõbb menyasszonyt kért ki a koma,
mint násznagy. A kismamának gyerekágyi ebédet vittek.
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Menü:
Tyúkleves, fõtt hús, házilag gyúrt metélt tészta, ecetes torma,
csöröge vagy fánk. A levest az úgynevezett „komabögré-
ben”, a tormát a „tormásban” vitték. Mindezt egy fehér da-
maszt abrosszal kibélelt karos kosárba tették. Egy másik úgy-
nevezett „komakendõvel” letakarták. A késõbbiekben borsó-
cakkosra ezt kivarrták, kikeményítették. Déli harangszóra
odaért a sok finomság a kismama asztalára. A komakendõre
megterített az ebédvivõ. A gyermekágyasnak illett enni belõ-
le, ha a kóstolás erejéig is. A keresztmama keresztelõ után ha-
zaérve mondta: „Elvittük a báránykát, visszahoztuk az an-
gyalkát.”
Ugye milyen szép volt?

Kiegészítések a születéshez
Hallottam, hogy milyen módon oldották meg, hogy a baba ne
sírjon, maradjon egy rövid ideig csendben. Kevéske kenyér-
belet cukros vízzel villával pépesre nyomkodtak. Ezt beletet-
ték egy kiritkult kis zsebkendõ nagyságú ruhadarab közepé-
be. Kis gombóckát formálva belõle, elkötötték szorosan cér-
nával. Így keletkezett egy olyan forma, amit a gyerek szájába
tehettek. Ez volt tulajdonképpen a cumi. A gyerek
elcummogott a készítményen addig, amíg az édes cukor ízét
érezte. A„cumi” négy sarka meg gyerek szája körül lefegett.
Történt, hogy az utcáról egy járókelõ látván ezt a furcsaságot,
bekiabált a háziaknak: - Néni, a gyerek eszi a pelenkáját!”
Ha már a gyerek állni tudott, fából készült állókába tették. Ha
kereke is volt, saját maga tolta, tologatta ide-oda a konyhában
vagy a kisszobában. A család télen a kisszobába húzódott,
ugyanis a kemencét a konyhában befûtötték, annak búbja pe-
dig a kisszobában volt. Jó meleget árasztott. Padkájára ráül-
tek, melegedtek. Köcsögökbe a tejet is odatették és az ott
összement, aludttej lett belõle. Én is ültem a nagyanyám bú-
bos kemencéjének padkáján.

Az is szokás volt, hogy a gyereket, aki még csak ülni tudott
borító alá tették megóvni a tyúkok csipkelõdéseitõl. A borító
vesszõbõl font 1-1 ½ m átmérõjû búbos forma. Ez alá tették ta-
vasszal az ülõs tyúkot, ha a fészekbõl kivették etetni, itatni. A
fa alatt nyáron elleselkedett a fonások között résen a gyerek és
biztonságban volt. Ez nem volt általános eljárás.

Anyai nagyapám apja is L. Nagy János volt. Az 1848-as sza-
badságharcban elesett. Fia, ha az édesanyjáról beszélt, vagy
megszólította „nyanyának” nevezte. Édesanyám is és három
testvére is nyanyának hívták az anyjukat, vagyis a ludas
nagymamámat. Sok családnak volt ragadvány neve. Az
enyém sok libát tartott, nevelt innen a ludas elnevezés. Õk
voltak a „Ludasék”. Az én anyám apjának leszármazottai
mind „Ludasok”. Én is ide tartozom.

A házastársak nem a nevükön szólították egymást, hanem
„kendnek”. –„Kend is hallotta, kend is ott volt” – pl. Ez egy
magázós kifejezés. A gyerekek sem tegezték szüleiket, átvet-
ték a kendezést.

A következõ számban folytatjuk!

Könyvtári hírek
Az alsónémedi könyvtár állományának – könyvek, folyóirat-
ok, napilapok, DVD, CD – kölcsönzése, illetve helyben hasz-
nálata 2008. január 1-tõl ingyenes. Szépirodalom, szakiro-
dalom, a gyermekeknek, ifjúságnak regények, mesék, képes-
könyvek, ismeretterjesztõ könyvek állnak rendelkezésükre.
Hétfõ, szerda, péntek 14-20 óráig, kedden és csütörtökön 9-
15 óráig látogatható a könyvtár.
Már ebben az esztendõben is érkeztek újdonágok, olvasnivaló
gyermekeknek, ifjúságnak, felnõtteknek, valamint új DVD leme-
zek is kerültek a polcra. Mindenkit hívunk és várunk. Töltsék el
tartalmasan a szabadidejüket, kölcsönözzenek a könyvtárból!

Újdonságok:
Jókai Mór: Véres könyv
Szabó Magda: A macskák szerdája – négy dráma
Szabó Magda: Für Elise
Szabó Magda: Freskó
Gyárfás Endre: Bakfarka, Európa lantosa
Határ Gyõzõ: 2984 – esszék, versek
Benkõ Levente – Papp Annamária:
Magyar fogolysors a második Világháborúban
Márton Áron: Keresztség, hit
Benczédy József: Retorika
Kandallók építése
Bálint Ágnes: Mi újság a Futrinka utcában
G. Szabó Judit: Hárman a szekrény tetején
Janikovszky Éva: Égigérõ fû
Holt, Victoria: Rózsa tövis nélkül – VIII. Henrik feleségei
Zola, Émile: Germinal
Greene, Graham: A vesztes mindent visz
Rowling, J.K. Harry Potter és a halál ereklyéi

A Teleház értesít minden érdeklõdõt, hogy körzetében, ill. a
Teleházban INGYENES WIFI (vezeték nélküli internet el-
érés) található. Szeretettel várunk minden laptoppal érkezõ
vendéget a nyitva tartási idõben - hétfõn, szerdán és pénte-
ken 16-20 óráig, kedden és csütörtökön 9-13 óráig!

Mocorgó torna 1-4 éves gyermekeknek
Van egy örökösen „mocorogni” vágyó gyermeked? Eset-
leg nincs egy kis barát, akivel együtt tornázhatok? Akkor
köztünk a helyetek!
Könnyed, jókedvû tornára várjuk azokat a picike lányokat és
fiúkat, akik szülõvel/nagyszülõvel együtt szívesen kúsznak-
másznak, egyensúlyoznak, futnak…
Foglalkozásaink vidám hangulatban, számos eszközzel segítik
az 1-4 éves kisgyermekek mozgás, egyensúly, és térérzékét.
Szeretettel várjuk a „MOCORGÓKAT” csütörtöki napo-
kon 10 órától a Mûvelõdési Ház / Opál ház / nagytermébe.
Információ: 06-30-2989-768

Zene-bölcsi!
Minden szerdán 10 órától Demeter Andrea vezetésével
zene-bölcsi utána pedig baba-mama kluba mûvelõdési
házban /Opál ház/.
Összeállította Geigerné Moldvai Marianna intézményvezetõ
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Hírek iskolánk életébõl
Március végén rendeztük meg iskolánk hagyományõrzõ kul-
turális rendezvénysorozatát, a Széchenyi Napokat.
Sikeres, értékes három napot tudhatunk magunk mögött. A
kitûzött feladatainkat teljesítettük, programjaink színvonala-
sak, értékesek, érdekesek voltak.
E rendezvénysorozat elsõ napján nevelési fórumot szervez-
tünk, melyet Incze Zsuzsa, a magyar televízió Csellengõk cí-
mû mûsorának szerkesztõje vezetett. Beszélgettünk a tanulói
agresszivitásról, a családok és az iskola felelõsségérõl a gyer-
meknevelés minden területén.
Örültünk, hogy az érdeklõdök között óvónõket és szülõket is
köszönthettünk.
Programjaink kapcsolódtak az országosan meghirdetett „Re-
neszánsz Év” megünnepléséhez.
A magyarországi reneszánszunk – a megemlékezés-sorozat

szerint - Mátyás királlyá választásával kezdõdött, s ennek ép-
pen most ünnepeljük az 550. évfordulóját.
2007 októberétõl folyamatosan ismerkedtek tanulóink e tör-
ténelmi korral. A felsõs diákok részére „Nemzetépítõk” cím-
mel társasjátékot szerveztünk. A csapatok nevet, jelmondatot
választottak, címert készítettek. Megtekintették a Honfogla-
lás, a Csillagösvényen és a Sacra Corona címû filmeket.
Elõadások hangzottak el az Árpád-ház szentjeirõl, a Kárpát-
medence növény- és állatvilágáról. Egy-egy adott témában a

tanulók különbözõ feladatlapokat oldottak meg, tablókat ké-
szítettek.
Részt vettek az érdeklõdõk a római katolikus templomban
Szent Erzsébet tiszteletére rendezett megemlékezésen.
A legnagyobb kihívást a Szent Korona makettjének elkészíté-
se jelentette, melyekbõl rendezvénysorozatunk ideje alatt ki-
állítást szerveztünk.
Maradandó élményt nyújtott iskolánk 425 diákjának a Viseg-
rádra szervezett kirándulás, ahol elõadáson, bemutatókon,
különbözõ foglalkozásokon vettek részt.
Köszönettel tartozunk Önkormányzatunk Képviselõ-testület-
ének, mivel kérésünkre a programokon való részvétel anyagi
fedezetét (1950 Ft/fõ) biztosították.
A tanulmányi versenyeken a tanulók számot adtak tantárgyi
tudásukról, a tanév során összegyûjtött ismereteikrõl. A kéz-
mûves foglalkozásokon Mátyás korabeli tárgyakat, címere-
ket, emléktárgyakat készítettek különféle technikák felhasz-
nálásával.
E rendezvénysorozat zárásaként Dr. Szende László, a Magyar
Nemzeti Múzeum fõosztályvezetõje tartott rendhagyó történe-
lemórát, mely szervesen kapcsolódott Mátyás király korához.
Örömmel és érdeklõdéssel tekintettük meg a 4. évfolyamosok
elõadásában „Az igazmondó juhász” címû monda feldolgo-
zását.

Visegrád – kézmûves foglalkozásA Szent Korona makettjei

Gála – reneszánsz táncVisegrád – haditorna bemutató
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A 8. évfolyamosok az iskola udvarában búcsúzóul palotás
táncot mutattak be, mely sok szülõ szemébe könnyet csalt.
Köszönettel tartozunk a kedves Szülõknek, akik segítettek e
programok kivitelezésében, a pedagógusoknak, akik sokat
dolgoztak azért, hogy tanulóink tudásban, értékben gyara-
podjanak, s olyan ismeretek birtokába juthassanak, melyek a
tapasztalatszerzés, a gyûjtõmunka, a közös munkálkodás, te-
vékenység folytán szerezhetõk meg, s maradandó élményt
nyújtanak számukra.
A község lakosainak szervezett egészségügyi szûrõvizsgálat-
okon igen sokat jelentek meg, több személyt további vizsgá-
latokra küldtek a szakorvosok. Köszönjük e vizsgálatokhoz
az önkormányzat anyagi támogatását.
Köszönjük a Szülõknek, az érdeklõdõ vendégeknek, hogy
megjelenésükkel megtisztelték rendezvényeinket.
Köszönettel tartozunk a Trifolium vezetõinek és dolgozóinak,
hogy rendezvényünk lebonyolításához a dobogót elkészítették.
A tavasz kezdete a területi és megyei versenyek lebonyolítá-
sának idõszakasza.
A helyi fordulók megrendezése után tanulóink területi és me-
gyei versenyeken mérték össze tudásukat más iskola tanulói-
val. Az alábbi versenyeredményekrõl számolhatok be kedves
olvasóinknak:
Német megyei verseny:
5. évfolyam: Kiss Fruzsina megyei III.
6. évfolyam: Rigó Kitti VI.
8. évfolyam: Farkas Julianna III.

Nagy Edina IV.
Örülünk e kiváló eredményeknek. Tanulóink német nemzeti-
ségi iskolákkal vették fel a versenyt, sikeresen, igen eredmé-
nyesen.
Felkészítõ tanáruk: Kiss Ferencné
Az alsó tagozatos tanulók részére rendezett megyei komplex
tanulmányi versenyen
Vincze Beatrix 4. osztályos tanuló elsõ helyezést ért el.
Felkészítõ tanítója: Ladányi Istvánné
Nagyon büszkék vagyunk ezekre az eredményekre, hiszen
Pest megye összes iskolájának diákjai mérték össze tudá-
sukat.
Minden év májusában az ország összes általános iskolájának
4., 6. és 8. évfolyamán központi mérésre kerül sor. A tavalyi
év eredményeit az alábbiakban ismertetjük.

Országos kompetenciamérés
2006-2007. tanév
Az Országos kompetenciamérés a magyarországi közoktatási
minõségpolitika egyik legfontosabb eszköze. Az 1993. évi
LXXIX. Közoktatási törvény rendelkezik arról, hogy „..or-
szágos mérési feladatok keretében kell rendszeresen mérni,
értékelni a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógi-
ai tevékenységet, így különösen az alapkészségek, képessé-
gek fejlõdését.” E vizsgálatnak az is célja, hogy a mérés során
alkalmazott új teszttartalmak és értékelési eljárások új tartal-
mi fejlesztési igényeket közvetítsenek az iskola felé. A mérés
az adott évfolyamokon tanulók teljes körét érinti.
Egyik gyakorlati haszna a kompetenciamérésnek, hogy min-
den iskola számára lehetõvé válik a központilag feldolgozott
adatok alapján saját intézménye tanulói teljesítményének
elemzése, az országosan kialakuló eredményekhez és muta-
tókhoz viszonyított értékelése. Az elért eredmények felhasz-
nálhatók a szülõk és a fenntartó objektív tájékoztatásához is.
Amérés során alkalmazott gyakorlatorientáltabb faladatokkal
pedig gazdagíthatjuk tanítási gyakorlatunkat, felhasználhat-
juk ezeket a fejlesztésben és a felzárkóztatásban.
Intézményünkhöz is megérkezett a 2007. évi kompetencia-
mérés eredményének visszajelzése:

Matematika 6. évfolyam
Matematika átlageredmények 6.
Országos átlag 500
Községek átlaga 469
Városok átlaga 496
Megyeszékhelyek átlaga 530
A mi iskolánk átlaga: 507

Matematika 8. évfolyam
Matematika átlageredmények 8.
Országos átlag 491
Községek átlaga 469
Városok átlaga 485
Megyeszékhelyek átlaga 513
A mi iskolánk átlaga: 499

Gála - palotás
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Szövegértés 6. évfolyam
Szövegértés átlageredmények 6.
Országos átlag 516
Községek átlaga 479
Városok átlaga 511
Megyeszékhelyek átlaga 530
A mi iskolánk átlaga: 558

Szövegértés 8. évfolyam
Szövegértés átlageredmények 8.
Országos átlag 497
Községek átlaga 468
Városok átlaga 493
Megyeszékhelyek átlaga 522
A mi iskolánk átlaga: 490

Az elõzõ évekhez hasonlóan 2007-ben is bõven a községi át-
lagok felett teljesítettek tanulóink. Matematikából mindkét
évfolyam, szövegértésbõl a 6. évfolyam teljesítménye jobb az
országos- és városok átlagánál is.

A 3. és 4. évfolyam tanulói erdei iskolában voltak
Szandán illetve Zircen.

A4. osztályosok élményeikrõl az alábbiakban számolnak be:
Április 21-én, hétfõn Zircre utaztunk egy háromnapos erdei
iskolába. Nagyon izgatottan vártuk az indulást.
Elsõ nap (miután elfoglaltuk kiváló szálláshelyeinket) a
Reguly Antal Emlékmúzeumba sétáltunk el, ahol a régi mes-
terségeket próbálhattuk ki.
Volt gyertyaöntés, bõrözés és csuhébábu készítés. Reguly An-
tal munkássága nagyon hasonlított Kõrösi Csoma Sándoré-
hoz, mert mindketten a magyarság „bölcsõjét” keresték.
Innen a Cisztercita Apátság templomába mentünk. A finom
vacsora után nehezen tudtunk elaludni, sokáig beszélgettünk,
játszottunk. Kedden a Bakony Természettudományi Múzeu-
mot látogattuk meg, ahol megismertették velünk a vidék állat-
és növényvilágát, valamint az õsi mamutcsontvázat is. Dél-
után a múzeum rovarászával kirándultunk a Cuha patak völ-

gyébe. Este 8 órakor indultunk a titokzatos éjszakai erdei tú-
rára, melyrõl éjféltájban értünk vissza. A kb. 8 km-es út után
sem tudtunk gyorsan elaludni. Szerdán az arborétumban jár-
tunk. Sok érdekes növényt ismertünk meg. A legöregebb fa
kb. 428 éves volt.
A három nap alatt hazánk egy újabb vidékével, élõvilágával
ismerkedhettünk meg.
A4. osztályos tanulók tollából származik az alábbi versike:

Erdõszélén iskola
Benne rejlik száz csoda.
A némedi gyerekek
Felfedezni érkeztek.
A bakonyi dombvidék,
Cuha patak szurdokrész,
Rovarászás, bogarászás,

Erdei iskola Zirc
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Éjszakai erdõjárás.
Múzeumok, kolostorrom,
Kirándulás kisvasúton.
Arborétum õsi fái,
Növényvilág sok csodái.
Zircen a szép városnézés,
Sok élménnyel hazatérés.

Tanulásunk, kirándulásunk lényege:
A természet védelme!

Harmadikosok az erdei iskolában

Április végén nagy izgalommal indul-
tunk Szandára, az erdei iskolába. Min-
denki türelmetlenül várta a megérke-
zést. Útközben pihenõt tartottunk
Isaszegen, ahol megnéztük az 1848-49-
es szabadságharc csatájának emlékmû-
vét. Ettünk-ittunk, játszottunk is!
Déltájban végre odaértünk a szállásunkra,
mely egy kicsi, csendes, cserháti falu közepén áll. Hamarosan elin-
dultunk kedves kísérõnkkel Szanda várához, a Cserhát legmaga-
sabb pontjára, 528 méter magasra. Nehéz volt, elfáradtunk, de
megérte felmászni! Útközben, ha csendben maradtunk, erdei, me-
zei vadállatokat is láttunk. Õzet, nyulat, mókust, még vízisiklót is!
Avárnál megcsodáltuk a gyönyörû kilátást, még a Dunakanyart és
Szlovákia magas hegyeit is láttuk. Lefelé már könnyebben halad-
tunk, megnéztük a falu híres, régi pincesorát is. A szállásunkon
már finom vacsora várt, aztán játék, mulatság, vidámság lefekvé-
sig.

Másnap, reggeli után következett a tanulás, mert az erdei is-
kola is iskola! Az íjászkodással is ismerkedtünk, már az elsõ
próbálkozásnál mindenki eltalálta a céltáblát!
Ebéd után érdekes program várt ránk. Elmentünk a szomszéd
faluba, Terénybe, ahol sokféle háziállatot láttunk. A kiskecskék
voltak a legaranyosabbak! A bátrak kecskefejéssel is próbál-
kozhattak. Azt is megtanultuk, hogyan készítik a kecskesajtot.
A harmadik napon sok játék és szórakozás között megnéztük
a Helytörténeti és Vadászati Kiállítást, ahol kísérõnk, János
bácsi megmutatta a trófeákat, állatbõröket, a régi palóc vise-
letet, használati tárgyakat.

Nagyon hamar elszaladt a három nap, szívesen maradtunk
volna még!
Fáradtan, de élményekkel, mesélnivalóval gazdagon érkez-
tünk haza:

a harmadik osztályosok

Május elsõ vasárnapján az édesanyákat köszöntöttük.

A negyedikes tanulók egy-egy versével kívánunk a települé-
sen élõ minden Édesanyának és Nagymamának jó egészséget,
sok örömet gyermekeikben, unokáikban.

Anyák napjára
„Anyák napján Téged
Virággal köszöntlek,
És csak annyit mondok:
Anyukám szeretlek!

Anyukám szeretlek,
Virággal köszöntlek,
Mint a gyönge gyökér
A jó anyaföldet.

Gondoztál nap, mint nap
Aztán évrõl, évre
Tanítottál dalra, szóra,
Szeretetre, szépre.

Ma anyák napján
Mint a mag a földet,
Életadó anyám,
Virággal köszöntlek”

(Mészáros Róbert)

A cikkeket, verseket, képeket összeállította:

Mayer Istvánné
igazgató
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Egészséges életmódra nevelés az óvodában
A vízhez szoktatás

A napjainkban eluralkodó mozgásszegény életmód sajnos
már az óvodában is nyomon követhetõ, pedig ebbõl a szem-
pontból elõnyösnek számító vidéki óvoda a miénk.
Az életszínvonal emelkedéssel is összefüggésben van ez a je-
lenség, de szemléletmód és szokásrendszer is melyet sajnos
nap mint nap tapasztalunk mi óvónõk. Ezért gondoltam, hogy
érdemes néhány gondolatot erejéig foglalkozni a témával. A
helyzetkép: A legtöbb családból autóval hozzák a gyermeket
az óvodába, akkor is, ha csak 2 utcányira élnek az óvodától.
Örömteljes dolog, hogy egyre több anyukának van autója / az
apukának is van / és kényelmi szempont, hogy közelrõl is au-
tóval érkeznek. Mindent bepakolnak az autóba és indulás. De
beszûkíti a mozgást. Az óvodában egyre több gyermek lusta a
mozgásra. Nem akarnak az udvarra kimenni, macerás az öl-
tözködés, hideg van, és szinte hozzászoktak ahhoz, hogy a
szobában éljenek a rendkívül fejlesztõ hatású játékszerek kö-
zött a TV-rõl és a számítógéprõl nem is beszélve.
Ha kimennek a szabadba, nem futkároznak, csak ácsorognak
nézelõdnek, azt várják, hogy mikor mehetnek be. Pedig elõ-
írás, hogy minden nap levegõzni kell a gyermeknek. Ez alól
csak a rendkívüli idõjárás a kivétel. Mínusz 10 C feletti hi-
deg, orkán erejû szél és jégesõ, ónos esõ, hasonló különlege-
sen zord idõjárás. A teraszokon is van lehetõsség a levegõzte-
tésre az óvodáikban. A fára mászás az egyik legjobb nagy
mozgás koordinációs fejlesztés. Mi az udvaron megengedjük,
természetesen felügyelettel és kijelölt fákon, de nem élnek ez-
zel a lehetõséggel a gyermekek. Több gyermek hivatkozik ar-
ra is, hogy nem akarja összepiszkolni a kezét, ruháját.
A testnevelés foglalkozásokon pedig az ütemes és erõteljes
mozdulatok végeztetése az egyre nagyobb gond. Nem szeret-
nek tornázni, mozogni, mert nincsenek hozzászokva. A test-
neveléseken nem elég csak úgy csinálni, „mintha” végezné a
mozdulatsort. a cél az erõteljes izomfejlesztõ mozdulatsor
végzése. Több gyermek nem akarja csinálni, dicséret, buzdí-
tás ellenére sem. A fõgyakorlatok pedig gyakran nem sikerül-
nek. Ez a foglalkozás azon része ahol új mozdulattal, anyag-
gal ismerkednek a gyermekek. /Pl: célba dobás felsõ dobás-
sal, speciális járások, csúszás, kúszás, mászás/. Az indián
szökdelés a talp külsõ élén járás, függeszkedések, dobások
mind, mind anyag az óvodában, de egyre nehezebben sajátít-
ják el a gyermekek. Ha sikertelenek egyes mozgások végzé-
sekor beletörõdnek, nem akarják újból próbálni, gyakorolni.
Terhelni kell a gyerekeket.
Sajnos a szülõk is túl féltik a gyermekeiket, /hidegtõl meg-
erõltetéstõl, megbetegedéstõl/ pedig az edzés a megelõzés.
Az a gyermek nem betegszik meg, amelyiket elõtte edzették,
természetesen fokozatosan. Az edzettséget a víz a hõmérsék-
let ingadozás, a teher és tempó adják együtt.
Több gyermeknél a túlmozgás fegyelmezetlenség, kontrolá-
latlan, pszichológiai, idegi eredetû nem ok, hanem okozat,
nem a mozgékonyságból ered.
Néhány szót a sétálásról is szeretnék ejteni. Nem tudnak a
gyerekek sétálni, közlekedni sem, de most a sétáról van szó. A

csoportban együtt haladás, nézelõdés, esetleg valami megfi-
gyelése, gyûjtése, közben beszélgetés és ez mind együtt
összehangolódást igényel. Ha a család gyalogolna nem a ba-
bakocsiban tolná a gyermeket óvodás koráig, lenne tapaszta-
latuk, ezzel kapcsolatos szokásaik a gyermekeknek de sajnos
itt is hiányosságok vannak.
Óvodánkban lehetõsség van vízhez szoktatásra is. Heti 1 al-
kalommal uszodába mennek a gyermekek. Aki erre jelentke-
zik, kértük, hogy csak akkor hiányozzon ha lázas beteg. En-
nek ellenére
év végére teljesen lemorzsolódnak az uszodába járók. A gyer-
mek nem akar menni. Pedig az uszoda
„ folyékony gyógyszer” ezt egy fõorvos ismerõsöm mondta.
Az egyik legjobb immunerõsítés.
Az óvodai uszoda látogatás nem úszás oktatás. 20-30 gyer-
mekkel ez nem lehetséges, csak 6-8 fõvel. Nem is ez a cél. En-
nek ellenére, minden évben vannak olyan gyermekek akik
megtanulnak úszni.
Acél a vízben történõ játék, edzés, mozgás és testi nevelés, él-
ményszerzés. Nevelési idõben, igazán színvonalas magán
uszodában a REWE ingyenes buszának köszönhetõen vi-
szonylag olcsón ezt a lehetõsséget nem kihasználni vétek a
gyermekek fizikai állapota ellen.
Tehát edzeni, levegõztetni és mozgatni kell a gyermekeket
minél többet. Ehhez nagyon sok sporteszközt lehet beszerez-
ni. A gyermekek a felesleges x-edik autó, baba helyett sport-
eszközöket kapjanak ajándékba. Mindenféle labdát, gördesz-
kát, tollast, más labda ütõket, boksz kesztyût, zsákkal, bármit,
de ne szoba csúszdát, szoba hintát. Udvarit, ami az erõteljes
nagy mozgás lehetõsségét, vagy finom mozgás esélyét bizto-
sítja. Szakemberek a megmondhatói és a laikusok nem is gon-
dolják, azt, hogy mindenre kihat és meghatározó a mozgás a
fejlõdés elõsegítésében.

FELHÍVÁS! Óvodai beíratás
A Szivárvány Napköziotthonos Óvodában a gyermekek
beíratása az alábbi idõpontokban történik:

2008. június 2- 6. reggel 8 órától 3 óráig

A beíratás helye:
Alsónémedi Szent István tér 8., óvodavezetõ irodája

Szükséges iratok:
– szülõ személyi igazolványa és lakcímigazoló,
– gyermek anyakönyvi kivonata,
– oltási kiskönyv,
– orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségbe
mehet.

Mikusné Végh Magdolna
vezetõ óvónõ
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Környezettudatos nevelés

az Alsónémedi Óvodában
Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvodában a
2007-2008 nevelési évben a pedagógiai program egyik ki-
emelt feladta a környezetvédelem. A környezettudatos neve-
lésünk célja gyermek közelbe hozni a különbözõ környezet-
védelmi világnapokat, szemléletmód váltás a családokban a
gyermekeken keresztül, szelektív hulladékgyûjtésre nevelés.

2007-2008 nevelési év programja:
1. Takarítás világnapja szeptember 20. - sepregetés az udvaron
2. Madárvárta látogatás õsszel- avartaposás, madarak megfi-
gyelése
3. Állatok napja október 4.- arcfestés, állatbábokkal felvonulás
4. Télen madáretetés folyamatosan- madáretetõk, madárele-
ség kirakása, megfigyelés
5. Víz világnapja március 22.- akvárium, vízen hajóúsztatás,
élõ vízrõl beszélgetés
6. Föld világnapja április 22. - Planetárium látogatása, virág-
ültetés, kirándulás homokbányához, építés földbõl
7. Madarak és fák napja május 10. - Madárvárta tavasszal, há-
zi rajz pályázat
8. Komposztáló készítése- használata
9. Környezetvédelmi társasjáték, „Kuka-tündér”- szelektív
hulladékgyûjtés társasjáték
10. Csoport kirándulási lehetõségek: Állatkert, Mezõgazda-
sági Múzeum

Nevelésünk hozzá igazodott községünk környezetvédelmi
programjához. Az elmúlt idõszakban a Képviselõ Testület
döntése alapján engedélyeztek egy Környezetvédelmi tanács-
adó munkakört, a falu több pontján a lakosság arányának fi-
gyelembe vételével szelektív hulladék gyûjtõ szigeteket ala-
kítottak ki. A szelektív hulladék gyûjtés a lakosok körében
mára már többé -kevésbé jól mûködik.

Tisztelt Alsónémedi lakosok !
Azért írom azt, hogy többé-kevésbé, mivel a Szent István téri
Óvoda mellett a Deák F. utcában levõ szelektív hulladékgyûjtõt
sokan nem a rendeltetésének megfelelõen használják. A kukák
mellé préselik, szétdobálják a válogatott hulladékot, de legszo-
morúbb, hogy olyan hulladék -vashulladék, csövek, -rongy, -
mûanyag, neylon tasak lerakásra kerül, ami egyáltalán nem illik
a 4 hulladékgyûjtõbe. Az óvodában folyó nevelésünk céltudato-
san próbál hatni a gyermekekre és rajtuk keresztül a családokra,
de a lakosok milyen példát adnak mikor a gyermekek az óvodá-
ból kijövet azt tapasztalják hogy a gyakorlatban ez egyáltalán
nem így mûködik. Ezért kérem Önöket, legyenek szívesek job-
ban odafigyelni környezetünkre, mert mindannyiunk közös ér-
deke, és megköszönöm azok közremûködését, akik eddig is a
rendeltetésnek és a környezet esztétikájának megfelelõen hasz-
nálták a hulladékgyûjtõ szigeteket.

Szabó Éva
óvodavezetõ helyettes

Nyílt levél a játékról
„Az óvodás korú gyermek legfontosabb, leghatékonyabb mó-
don fejlesztõ, elsõdleges,legsokoldalúbb tevékenysége min-
den nap, a játék.”

Óvodai Alapprogram

Anyuka jön a gyermekért az óvodába és még öltözteti a kö-
vetkezõ párbeszéd zajlik le:
– Mit csináltál ma?
– Játszottam!
– Csak játszottál? Nem rajzoltál, énekeltél, feladatlapot nem
oldottatok meg?
– ?????

Kedves Anyuka!
Gyermekének naponta, ha megszakításokkal is de 6 óra szabad
játékra van szüksége óvodás és kisiskolás korban az optimális
fejlõdéséhez. Az óvodás a játékban tanulja meg azokat az apró
részleteket, amik késõbb elengedhetetlenek a világban a tájéko-
zódáshoz, ismeretszerzéshez, kapcsolatok kialakításához.
A gyakorlatban kétféle játékot különböztetünk meg. A felnõtt
által irányított játékos fejlesztés, foglalkozás, vagy tevékeny-
kedtetés, nevezzük aminek akarjuk, amit a gyermek játéknak él
meg, az nem játék. Az óvodában kis és középsõ csoportban
kezdeményezéssel, nagycsoportban kötelezõ szervezésben ter-
vezzük, szervezzük, de ez az ismeretszerzés, csak a módszeré-
ben játékos. Vannak a fejlesztõ játékok, a direkt módon valami-
lyen részképességet megcélzó irányított tevékenységek.
És van a szabad játék. Mitõl szabad a szabad játék? Idejében,
tartalmában, témájában, eszközeiben, résztvevõiben, helyszí-
nében, egyszóval mindenben.
Az igazi játék a gyermek belsõ feszültségébõl fakad, mintegy az
önkifejezési igénye. Mitõl van a gyermekben a feszültség? Ez ter-
mészetes fejlõdési, érési folyamat következménye, nem káros.
A gyermek én tudata 3 éves kor körül alakul ki. Születés után
szimbiózisban van, szinte egy az anyukával a gyermek. A nö-
vekedés, fejlõdés során következnek szinte észrevétlenül a
különbözõ fejlõdési lépcsõfokok. Az: „én csinálom...”,
„egyedül...”, „az én játékom....” /ami nem irigység, hanem el-
határolódás/ majd dac korszaka /„úgy akarom...”/ következik.
Ehhez jönnek a társas kapcsolatok megélése: testvér szülõ,
rokonok, óvodás pajtások.
Végül az elmúlás, pusztulás, és halál elfogadása, felfogása, már
amennyire a szellemi fejlõdés engedi. Minden gyermek találko-
zik azzal, hogy , valami elmúlik egy jó program, születésnap,
ünnepség, vagy eltörik egy tárgy, vagy elpusztul egy bogár,
esetleg meghal a szomszéd néni és többet soha nem találkozunk
vele. Idõérzéke a gyermeknek nincs. Késõbb alakul ki.
Hát! Elképzelni sem lehet felnõtt fejjel ezt az életérzést! És itt
kezdõdik a szabad játék, mint önkifejezés. Remélem be tudom
bizonyítani, hogy hagyni kell a gyermeket szabadon játszani!
A fejlõdés hatására fellépõ szorongások kiélésére. Mert átvál-
tozik a gyermek, megéli a szorongásait, konfliktusait, félel-
meit, és ezáltal feloldja. Kiskutyává, tigrissé, változik, aki
gyõz, erõs, ha szorong. Megveri a babáját, ha bántják, meg-
sértik. De reagálhat elfojtással, befolyással is. A belsõ érzel-
mi életét vezeti le játékban. Mert a játékban minden lehet. Az
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eszközök átalakulhatnak, jelzés szerûek, egy darab papír le-
het torta, egy kõ a pénz, egy bot királyi jogar, de puska is.
Ez a kiélés agresszióhoz is vezethet. Az agressziót is ki kell élni,
tárgyakon, játékokon, de a társán nem. Ennek ellenére egy kis
csihi-puhi belefér, ez által szocializálódik, rangsorok alakulnak
ki a közösségekben, megtanulnak alkalmazkodni, de nem sérül-
hetnek meg fizikálisan. Ott és csak akkor kell a felnõtteknek be-
avatkozni ha a gyermekek testi épsége veszélyben van. Egyéb-
ként meg kell hagyni, hogy a játék a 3 „Ö” legyen: ösztönös, ön-
kéntes és örömteli. Ez a legfontosabb a gyermekkorban. Ahogy
növekszik, úgyis ösztönösen következnek a következõ fejlõdési
szakaszok, a számosság felfedezése, a fizikai erõ fitogtatása,
szabálykövetés, stb., fõleg ha elõtte a szabad játékban ezekre
megértek a gyermekek. Nem kell siettetni. Ráadásul a gyerme-
kek egyéni tempója is elég nagy eltéréseket mutathat, és a tem-
peramentumok is széles skálájúak.
A játék elkerülhetetlen is, felkészíti a gyermekeket a követke-
zõ életszakaszra, a tanulásra, a cselekvéssorok ismétlése, a
környezet megtapasztalása által.
Nagyon fontos a játékhoz használt eszközökrõl néhány szót ej-
teni. Sok szülõ, igen komoly anyagi áldozat árán megvásárolja a
kislányának a beszélõ, járó, síró, pisilõ, szülõ babát, vagy kisfiá-
nak a csilingelõ, önjáró, locsoló szirénázó, villogó, tolató tûzol-
tó autót, amiken meg kell nyomni egy gombot és az elõre beépí-
tett programot leadja a szerkezet, a gyermek meg nézhet, de
hozzá ne nyúljon mert elromlik! Ez nem játék eszköz, ez elõ-
adás. Az az ügyes gyermek, aki szétszedi az ilyen játékot és
megnézi, hogy mi van benne, mitõl csinálja amit csinál, mert kí-
váncsi! A jó játék az, amit a gyermek készít.
Nagyon nagy nevelési ereje van az együtt játszásnak. Egy-
részt természetes közege a gyermeknek, másrészt segíti a kor-
társ csoportokat bizonyos játékok továbbvitelében, rendkívül
nagy húzóerõ, ha nagyobb gyermek játékát utánozhatja, mert
az óvodáskorban az utánzás ösztönös.
De a játék természeti jelenség is, az állatok is játszanak, gon-
doljunk a cicákra, majmokra, kutyákra, de bármelyik faj köly-
kei így készülnek a késõbbi önálló életre. A tudósok között
még nincs egyetértés az ügyben, hogy a madarak, alsóbb ren-
dû állatok is játszanak-e vagy csak ösztönbõl cselekszenek
/hangyák „társadalma”/, vagy hogy hol a határ.
De a felnõttek is játszanak. Ismert a HOMO LUDENS /játszó em-
ber/ kifejezés. Színház, sportok, kártya, társasjáték, stb. Minden
cselekvésben felfedezhetõ a játék. Lelkileg nagyon jó hatású ez a
jelenség a felnõtt társadalom tevékenységeiben, életében.
Egy utolsó gondolat, még, hiszen szinte lehetetlen minden
összefüggésérõl említést tenni a játéknak /játékelméletek, tár-
gyi feltételek, társadalmi különbségek/.
A játék értékelhetetlen. Olyan nincs, hogy szépen játszottál.
Legfeljebb rendet hagyott a gyermek a játékra kijelölt terüle-
ten, ami megint más téma. De az elõzõekbõl következik, hogy
ha az agressziót a szorongásokat kell kiélnie egy gyermeknek
belsõ indíttatásból az aligha lesz mindig szép játék.
A szorongás, a feszültség amirõl már többször említést tet-
tem, nem okvetlenül negatív értelmû, se nem jó se nem rossz,
tény el kell fogadni.
El kell fogadni a játékot úgy ahogy van, mert a játék nem az
ok, hanem már az okozat, és nagyon nagyon sok idõt kell
hagyni a gyermekeknek a szabad játékra.

Mikusné Végh Magdolna

KEDVES ANYÁM!
Gondolatomat most is
tehozzád emelem, mert
minden Anyáknapján felébred
a sok emlék bennem.

Az iskoláskorom legszebb
Anyák napjai amit átéltem,
mikor egy csokor vadvirágot, vagy
egy szál orgonát neked vittem.

Akkor még az arcod is simább volt
árasztottad magadból a szeretetet,
pedig gondokkal volt tele az életed
mert felneveltetek apánkkal öt gyermeket.

Talán fel sem fogtuk soha, hogy neked
milyen rossz lehetett, hogy három
lánygyermeked volt, és mindhárom
többszáz kilométerre került el tõled.

Mindig csak a leveleimet vártad, ez
az egy éltetett téged, nem tudom, hogy
bírtad azt is ki, hogy a távolság miatt
az unokáid is csak ritkán voltak veled.

Nem érhetted meg azt az örömöt, hogy
én is nagymama lehetek, mert örökre
elköltöztél tõlünk mielõtt a három
dédunokád megszületett.

Lassan két évtizede, hogy itt hagytál bennünket,
azóta csak a temetõben látogathatlak téged.
Anyám remélem te azért érzed, hogy
a dédunokáid is meglátogatnak téged.

Azóta is imádkozok, mindig teérted, és ezért
hogy az Isten nekem megadott téged.
Emlékeimben mindig õrizni foglak téged.
és remélem hogy odaát majd találkozok véled.

lányod, Ibolya (Nagy Zsigmondné)

Állás hirdetés
Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
felvételt hirdet gyógypedagógiai asszisztens munkakör
betöltésére.

Végzettség:
pedagógiai vagy gyógypedagógiai asszisztens.

Kinevezés:
határozott idõre helyettesítés 2008.09.01-tõl.

Bérezés:
a KJT bértábla szerint.

Érdeklõdni az alábbi telefonszámon az óvodavezetõ vagy
óvodavezetõ helyettesnél lehet: 06-29/337-095
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50 éves osztálytalálkozó
Lélekben már jó ideje készültem 2008 tavaszára, mert re-
ménykedtem, hogy megszervezzük a találkozót azokkal az
osztálytársakkal, akikkel 50 éves ballagtunk el az általános is-
kolából. Vártam a találkozást azokkal is, akiket másfelé so-
dort az élet. Végiggondolva ezt a fél évszázadot volt benne
nagyon sok örömöm is, mert megtaláltam a párom, gyerme-
künk született, én örülhetek az unokáknak, de sajnos bánat is,
mert elvesztettem azt, aki a legközelebb állt hozzám. Sajnos
az osztálytársaim közül is vannak, akik örökre elmentek. Há-
lával emlékezünk az osztályfõnökünkre, a tanárainkra. Jó volt
ezen az esély együtt lenni, és felidézni az emlékeket.
Az Úr Isten kegyelmét kérem a hátralévõ életünkre, és kívá-
nom, hogy a 60 éves találkozónkon mindnyájan együtt le-
gyünk és örüljünk egymásnak. Kérem az Istent, hogy Õ segít-
sen és tartson meg mindnyájunkat.

Istenem! Légy velem.
Erõdet egy napra kérem
Uram, ma álld meg életem,
És csak azt add meg énnekem,
Amire ma van szükségem.

Nyáradi Gedeonné (Lukácsi Etelka)

Köszöntõ a 40. osztálytalálkozóra
Ha deresedõ õsz hajad nézed,
Gyermekkorod olykor felidézed,
Gondolom elmélázol percekig,
Miféle az a szer ami így színesít?

Minden embert amíg gyerek
Gondos szülõk nevelik kiket szeret.
Az élet ezer bajának gondját
A szeretõ szülõk helyette megoldják.

Az idõ múlása rendezi a sorokat,
Szárnyra bocsátják lányukat, fiukat.
Mint a fészekbõl kirepült fecskéket
Távolról figyelik, olykor védik õket.

A szülõ elfárad, csak mosolyog a múlton,
Nem dohog, nem nevel folyton.
Kézlegyint, rábólint vagy hallgat,
Nem kérdez, de nem is faggat.

Magad ura lettél, kapitány hajódon,
Evezel szél ellen, avagy szép komóton.
Akivel megosztod a kormányrúd felét,
Úgy hívják örökkön, hogy férj vagy feleség.

Bajnak, búnak, örömnek fele az Övé,
Lassacskán gyerekek ülnek az asztal köré.
Megtelik örömmel a családi fészek,
Ti nevelitek féltõn tovább sok évig Õket.

Az Idõ homokóráján 55 év lepergett,
Ez idõ alatt sötét hajad deres lett.
Járod a körtáncot szépen körbe-körbe,
Észrevétlen lépsz a következõ X-be.

Ha ez így megy még sokáig,
Talán 90-ig, avagy 100-ig?
Meglátod kicsi lesz az asztal, szûkek a szobák,
Ott nyüzsögnek körüled a csilingelõ hangú unokák.

Ha idõnként megsimítják hófehér hajad,
Ne sirasd a rohanó múltadat.
Jutalmul az Élettõl ennyi bõven elég,
Egy ilyen kedves gesztus minden kinccsel felér.

Az Isten adjon Nektek boldogságot, békességet,
Makulátlan egészséget, legfõképpen emberséget!
Tartson meg Titeket még nagyon sok évig,
Az Élet poharát töltsétek teli, ne pedig félig!

Szülessenek tehetséges, becsületes unokák,
A szép jövõt Õk álmodják majd tovább.
Ha eljön a végsõ elszámolás órája,
Szálljon az égbe hálás szívük imája!

Szeretettel; Erzsi néni osztályfõnök
Alsónémedi, 2008. március 01.

Kirándulók,
színházlátogatók figyelem!

2008. június 21-én szombaton egész napos kirándulás-
ra megyünk Egerszalókra. A nevezetességek megtekin-
tése után a délutánt a fürdõben töltjük.

Várom szeretettel a jelentkezõket!

Telefon: 29/337-861; 06-30/357-14-41

Üdvözlettel:
Szántó Erzsébet

Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
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Tisztelt Alsónémediek! Felhívás egészségügyi szûrõvizsgálatra
Az érelmeszesedés korai kimutatásának lehetõsége
A szív és érrendszeri betegségek (magas vérnyomás, érszûkület, agyi keringési zavar, szívinfarktus) hazánkban is a
leggyakoribb betegségek közé tartoznak. Az erek állapota, az érelmeszesedés jelenléte, mértéke fontos információ, ami
segítséget adhat a beteg veszélyeztetettségének megállapításában és a helyes terápia megválasztásában.
Az Arteriograffal végzett mérés új diagnosztikai módszer, mely felvilágosítást ad:
- az érrendszer endothel funkciórol (AIX) azaz mennyire vannak összehúzódott (stresszes) vagy kitágult (normális)
állapotban, és
- a fõütõér (aorta) pulzushullám terjedési sebességérõl (PVW).A mért sebesség a fõütõér rugalmasságáról, azaz az
érelmeszesedés okozta változásokról ad információt. Minél magasabb a sebesség, annál merevebb az ér.
A vizsgálat során a mérést, és annak értékelését végezzük el. Az értékelés során az erek állapota lehet optimális, normális,
emelkedett vagy kóros. Ez utóbbi esetben magas a kockázata az érelmeszesedés és egyéb szív és érrendszeri megbetegedések
kialakulásának.
A vizsgálat teljesen fájdalommentes, vérnyomásméréshez hasonló módon történik.
A vizsgálat elvégzése elõzetes bejelentkezés alapján történik: 29/337-144.
Alsónémedi lakosok számára a vizsgálat díjtalan!

Dr. Papp Zsolt háziorvos

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának tájékoztatásából
Az adóbevallásomból visszatérítés járna, de az APEH még mindig nem utalt.
Mi lehet a hiba?
Az APEH a személyi jövedelemadó bevallásból járó adó visszatérítést 30 napon belül utalja a magánszemélynek. Az utalás
elmaradásának, késedelmének több oka is lehet. Utalást csak hibátlan bevallásból kezdeményez az APEH. Ezért a hibás
bevallást javítani kell. Van olyan hiba, amelyet az APEH saját maga kijavít. Van azonban olyan hiba, amely csak a
magánszemély közremûködésével javítható, például nincs a bevallás aláírva, hiányzik a köztartozás-nyilatkozat, a bevalláson
nem kérték az összeg visszautalását, vagy nem rendelkeztek arról, milyen pénzintézeti számlaszámra vagy postacímre kérik
az utalást. A visszajáró összeg utalásáról az APEH a hiba kijavítását követõ 30 napon belül köteles gondoskodni.
Az OEP-tõl kaptam egy levelet, hogy nem vagyok biztosított, pedig 5 éve dolgozom egy kft-nél. Mégis kell az APEH-hoz
fizetnem? Most hova forduljak?
Ha Ön rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, de ez az OEP nyilvántartásában nem szerepel, akkor célszerû az OEP felé

jelezni, hogy milyen jogcímen jogosult egészségügyi ellátásra, azaz foglalkoztatott. Ha megadja a munkahelye nevét, címét,
adószámát, akkor az OEP illetékes pénztára megkeresi az érintett munkáltatót a biztosítási jogviszony bejelentése érdekében.
Az APEH-nél csak abban az esetben kellene eljárnia, ha nincs biztosítási jogviszonya. Ekkor az egészségügyi szolgáltatási
járulék megfizetése érdekében a 08T1011-es nyomtatványt kell postán vagy személyesen eljuttatni az adóhatósághoz.

Ügyfélfogadási rend a Polgármesteri Hivatalban
Tisztelt Ügyfeleink!
Annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatalnál folyó ügyintézés zavartalan legyen, biztosítani tudjuk az egyes
ügyfajtákban az illetékes ügyintézõ elérhetõségét és az egyre bonyolultabbá váló ügyekben szakszerû és megfontolt döntést
hozzunk, nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a Polgármesteri Hivatal alábbi ügyfélfogadási rendjét tartsa be:

Hétfõ: 13-17:30
Szerda: 8-12 és 13-16
Péntek: 8-12 óráig.

Egyéb idõpontokban csak idézésre vagy külön felhívásra jöjjenek, mert nem tudjuk fogadni Önöket.

Mint ahogy azt már a korábbi években megszokhatták
július 01-jén - köztisztviselõk napján - a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal
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„Uram, Te voltál hajlékunk
nemzedékrõl nemzedékre."

(Zsoltárok 90:1)

Areformátus gyülekezet ebben az esztendõben ünnepli 400 éves fennál-
lását. Azaz immáron 400 éve „Õbenne élünk, mozgunk és vagyunk.”

(Acta 17:28) Már 2007-ben elkértük Istentõl a jubileumi esztendõ arany-
mondását, vezérigéjét, melyben gyülekezetünk múltja, jelene és jövõje
tükrözõdhet, melyben hitvallást és küldetést hordozhatunk. A fenti igét
“Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékrõl nemzedékre.”, megemlékezõ,
hálát adó szavak kíséretében, márványba rögzítettük templomunk falán.
Így ez az ige nemcsak egy évet, hanem nemzedékeket meghatározó, befo-
lyásoló üzenet.

Ebben az esztendõben különösképpen is hangsúlyos, hogy Istenünk nemze-
dékrõl nemzedékre munkálkodott és munkálkodik. Nem velünk kezdõdött
a gyülekezeti élet és nem is velünk fog véget érni (reménységünk szerint).
Ez a tény felelõsségre indít minket: múltunk megbecsülésére és jövünk épí-
tésére.

A jubileumi esztendõben egy bevált és nemzedékek során már kipróbált
Úton szeretnénk haladni, régi Forrásból szeretnénk felüdülni, és az örök Is-
tennel, kiben nincsen fénynek és árnyéknak váltakozása, szeretnénk újjá-
szülõ közösségben lenni. Amennyire visszatekintés ez az Ige, annyira elõ-
remutatás is, mert arra az Istenre történik itt utalás, Aki tegnap, ma és mind-
örökké ugyanaz: Uram, Te voltál, Te vagy, és Te leszel a mi hajlékunk!
NEKI köszönhetünk mindent a 400 év során. TÕLE jött minden. Ez a 400
év RÓLA szól és azokról, akik RÓLA szóltak, akik nem hallgattak akkor
sem, amikor azt mondták: „csend legyen”, amikor nem volt divat, vagy
elõny az ÚRRA mutatni és ÕBENNE élni. A 400 éves gyülekezet és nyáj
hálát ad a Pásztornak a lelkipásztorokért, gondnokokért, presbiterekért, ta-
nítókért, hívõ és áldozatra kész gyülekezeti tagokért, és továbbra is Vele és
Benne akar maradni.

Kérjük az Urat, hogy e jelen nemzedéktõl se zárkózzon el! Nyissa meg szí-
vét, lényét elõttünk, fogadjon be minket a belsõ élményekbe. Vágyjuk egy-
re jobban megismerni az Urat! Vágyjuk, hogy egyre több idõt töltsünk Vele
és Benne, és Õ is mibennünk! Kérjük, hogy kõbõl épült hajléka az Úrnak,
lelki ház legyen, és minél többen találjanak biztonságot, lelki táplálékot,
nyugalmat, testvéreket és lelki kincseket ebben a hajlékban! Vágyjuk, hogy
az Úr örök hajléka is befogadjon minket, és templomunk a mennyei isten-
tisztelet elõíze legyen mindenki számára! Kérjük, hogy e nemzedék is meg-
találja az Urat, akit szolgálhat és imádhat! Vágyjuk, hogy egymást is meg-
találjuk, újra felfedezzük! Másként, JÉZUSI indulattal, lelkülettel, szeretet-
tel gondoljunk egymásra, szolgáljunk együtt, egymásért, az Úr dicsõségé-
re! Ezek a buzdítások, vágyak méltók a 400 évét ünneplõ közösséghez, ha
valóban újra vagy még mindig Isten népe akar lenni.

Szappanos Zoltán lelkész

Néhány református gyülekezeti
alkalomra

szeretném felhívni figyelmüket
HOGY TUDJANAK ELÕRE

TERVEZNI

MÁJUS 24-25
szombat 14.00 – vasárnap 10.00

A 400 ÉVES JUBILEUM
ÜNNEPI, ISTENTISZTELETI

ALKALMAI

MÁJUS 25. VASÁRNAP 15.00
GYÜLEKEZETTÖRTÉNETI

TABLÓ
HITTANOSOK ELÕADÁSÁBAN

JÚNIUS 14.
SZOMBAT 09.00 – 18.30

GYÜLEKEZETI NAP / ASE
SPORTPÁLYA

JÚNIUS 15. VASÁRNAP 10.00
TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET

JÚNIUS 30 - JÚLIUS 10
HITTANTÁBOROK

BALATONGYÖRÖKÖN

JÚLIUS 13. VASÁRNAP 16.00
KÖLYÖK CONTINENTAL

KONCERTJE
Evangéliumi gyerekkórus szolgálata

AUGUSZTUS 04 - 09.
HÉTFÕ - SZOMBAT

GYÜLEKEZETI NAPKÖZIS
TÁBOR

Egész napos elfoglaltság
gyermekeknek

minden nap 09.00 -18.00

AUGUSZTUS 18 - 23.
HÉTFÕ - SZOMBAT

IFJÚSÁGI CSENDESHÉT
BALATONGYÖRÖKÖN

AUGUSZTUS 31.
VASÁRNAP 10.00

Úrvacsorai istentisztelet – hálaadás
új kenyérért
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Kedves

Reformátusok!

Tisztelt Alsónémediek!
Gyülekezetünk ebben az esztendõben ünnepli 400
éves fennállását. Ünnepségsorozatunk részeként
2008. május 24-én, szombaton, 14.00 órai
kezdettel ünnepi, istentiszteleti alkalom lesz,
amelyre szeretettel meghívjuk.
Igét hirdet: dr. Szabó István püspök úr.
Errõl az eseményrõl a TV is beszámol majd.

Másnap, május 25-én is folytatnánk hálaadásun-
kat: a vasárnap 10.00-kor kezdõdõ istentiszteleten
azok a lelkészek szolgálnának, akik segéd vagy
beosztott lelkészként tevékenykedtek gyüleke-
zetünkben. Igét hirdet: dr. Hegedûs Lóránt püspök
úr! Mindkét alkalommal szívesen marasztaljuk az
istentiszteletet követõ szeretetvendégségre is.

Szeretettel hívjuk, várjuk! Megtisztelõ lenne jelen-
léte! Jöjjön el családtagjaival, szertetteivel együtt:
örülni, hálát adni, találkozni, szeretni!

400 év a szeretõ, kegyelmes, gondviselõ és
megváltó Isten szolgálatában

Alsónémedi
Református Egyházközség
Lelkipásztora és Presbitériuma

Levele érkezett!

SZERETETTELJES MEGHÍVÁS
MINDEN REFORMÁTUS

TESTVÉRÜNKNEK
ÉS MINDEN ÉRDEKLÕDÕ

ALSÓNÉMEDI LAKOSNAK

1608 2008

Részletek a

templomban elhelyezett

emléktábláról:

„A gyülekezet megemlékezik fennállásának
400. évfordulójáról hálát ad Isten megtartó és
megörzõ kegyelméért, és továbbra is szomjú-
hozza Ura és Megváltója soha el nem múló sze-
retetét.”

„Megemlékezünk Jézus Krisztus szolgáiról, és
névszerint azokról, akik beiktatott lelkipász-
torként, áldozatra kész gondnoki, presbiteri és
tanítói közösség ölelésében, a szabadító isten
evangéliumát hirdették e szent gyülekezet-
ben.”

„Uram,
Te voltál hajlékunk

nemzedékrõl nemzedékre.”

(Zsoltárok 90:1)
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Új év, új mûsorok a Rádió Dabasban!

2008-ban számos újdonsággal várja hallgatóit a 93.4, hogy
még színesebbé, és a közönség számára még érdekesebbé vál-
jon. Ennek megfelelõen útnak indítottuk új magazinmûsorun-
kat Térségi Napló címmel. A vasárnaponként 9 órai idõpont-
ban jelentkezõ magazinmûsor a vételkörzet életével foglalko-
zó, az aktuális és fontos közérdekû információkat és esemé-
nyeket bemutató eredeti szerkesztett magazinmûsor, amely-
nek témái közt a megjelölteken túl egyéb olyan közérdekû té-
makörök, mint az oktatás, kultúra, egészségügy, környezetvé-
delem, életmód és politika is megjelennek. A helyi mindenna-
pi életvitel aktuális, legfontosabb kérdéseirõl a vételkörzet-
ben élõ ill. országosan ismert és elismert szakemberek szólal-
nak meg. Érdekes témák, érdekes emberek, riportok, tudósí-
tások, helyszíni bejelentkezések és stúdióbeszélgetések. Vár-
ja Önöket minden vasárnap a két mûsorvezetõ, Moldován
Ágnes és Szehofner József!
Apropó érdekes emberek! Szabó Erika Hangosportréjában
már számos helyi és országosan ismert személyiséget látott
vendégül. A teljesség igénye nélkül megszólalt már rádió-
nkban többek között Klemencz Györgyné, Dr. Lelik Ferenc,
Kautzky Armand, Balázs Fecó, valamint Koltai Róbert, és a
jövõben is számos érdekes ember látogat el hozzánk!
Vasárnap délelõttönként még egy új mûsor is megjelenik a pa-
lettán. Február 3-tól elmélkedést hallhatnak az evangélium
kapcsán 10 percben 8.30 órától a helyi, ill. a vételkörzetben
élõ plébánosoktól és lelkipásztoroktól egy 10 perces vallási
mûsor keretében.
Turkálunk egy kicsit a kulturális életben is Kultúrkáló címû
programajánlónkban minden pénteken, 14 és 15 óra között - a
Délidõben Ordasi Brigitta várja önöket. Az országos progra-
mokon kívül a helyi eseményekrõl is beszámolunk, hogy Ön
semmirõl se maradjon le, valamint, hogy ne legyen egyetlen
unalmas hétvégéje sem. Ossza meg velünk Ön is a lakóhelyét
érintõ eseményeket! Írja meg a kulturkalo@radiodabas.hu e-
mail címre, hogy környezetében milyen programokat rendez-
nek a közeljövõben!
Újdonság a Találkában is! Mindig elköveti ugyanazt a hibát?
Nem találja a párját? Úgy érzi, hogy valami nincs rendben ön
körül? Kérdéseire választ kap a számmisztika segítségével.
Párkapcsolati elemzés, önismeret, életvezetési tanácsok a
születési képlet alapján a számok tükrében péntekenként 20
és 22 óra között.
Játékban, nyereményekben is megújultunk! Nap zenei vá-
lasztása címû játékunkat a Zenevadász váltotta fel! Zenei ki-
rakós, érdekes fültörõkkel, értékes nyereményekkel. Figyelje
az egyre hosszabb zenei bejátszásokat, ha felismerte melyik

filmben hallotta, máris hívjon minket! A nap zenevadásza rá-
diós trófeákkal lesz gazdagabb, illetve szerencsés esetben 2
darab mozijeggyel távozhat tõlünk a pénteki sorsolást köve-
tõen. A jegyek bármilyen filmre, bármikor beválthatóak!
2008-ban is hangoljon a Rádió Dabas 93. 4-re! Mi már Önre
hangoltuk mûsorszerkezetünket, hogy továbbra is társak le-
hessünk a mindennapjaikban!

R.D.

Alsónémedi Hírmondó
Kiadja: Schulcz Kft.

Készült: Schulcz Kft., Dabas;
Telefon: (29) 360-901

Engedély szám: B/PHF/792/P/91

A vadászház lakói
Ott, ahol a távolban véget ér a mezõ,

ahol lankásan, zöldellve kezdõdik az erdõ,
ott áll egymagában ama hangulatos kicsi ház,

mindenki csak úgy mondja: az ott fenn a vadászház.

Ott él a vadász, a vadászné és a két kis vadászgyerek.
Járják az erdõt, védik, óvják a természetet.

Ismerik és tisztelik a vadakat, madarakat, s fákat,
csendre, tisztaságra intik az arra járó turistákat.

Segítik, ápolják a gyenge, sérült állatkákat,
befogadják, nevelgetik az elkóborolt kis jószágokat.

Szomorúak, ha az erdei úton szemetet találnak,
elképednek azon, amit néha az emberek csinálnak.

Hát mondd meg: az erdõ lakóitól kell-e félteni az embereket,
vagy az emberektõl inkább az erdõt, a természetet?

Szomorú és ronda látvány a sok szenny, a sok szemét!
Hogy élheti valaki ilyen gátlástalanul az életét?

Nem a környezetünk tesz tönkre minket,
hanem mi szennyezzük, pusztítjuk az életterünket!

Csak persze sokan nem látják át ha ezt teszik,
saját és mások életét is rontják, megkeserítik!

A vadász, a vadászné és a két kis vadászgyerek
minden nap hozzá fognak, neki kezdenek.

Itt érzik jól magukat, itt mindenki ismerõsük,
az erdõ az otthonuk, az örömük, az életük.

Alsónémedi, 2008. tavasza

Ölvedi János



25

Kései ábránd
megint az est s örök magam
nézem a vérzõ nap halálát,
a világ most titoktalan -
az ember mindeneken átlát

csak õ az élõ rejtelem
talány mi jár konok fejében
ott lenn a büszke alszegen
nem értem, Istenem, nem értem

mindig megejt a nõi nem
kivált ha látom szebbjeit
s tudom, aranykulcs: szerelem

mire az nyílik s zárul itt,
de õ miért nem ül ölembe
válaszul ily dús érzelemre?

Kovács Sándor István


