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Elhangzott az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tisz-
teletére rendezett községi ünnepségen, 2011. március 15-én.

Tisztelt Egybegyûltek! Ünneplõ Közönség! Alsónémedi
Polgárok!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Alsónémedi
Nagyközség Önkormányzatának az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 163. évfordulója alkalmából rendezett ün-
nepi megemlékezésén. Örömmel és büszkeséggel tekintek a
megjelentekre, felnõttekre és gyermekekre egyaránt. Fel-
emelõ érzés látni, hogy sokak számára fontos még múltunk
ápolása. Jólesõ érzés, hogy alsónémedi lakosai 163 éve õrzik
szívükben mártírjaik, Halászy Károly, Veresmarty József,
Garay Ferenc emlékét, nem került a feledés homályába, hogy
a szabadságharc dicsõ pillanatai a mi településünkön sem vo-
nultak át nyomtalanul, hanem nemzetõröket, hõsöket, vérta-
nút adtunk a hazának.
Március 15-e a forradalommal és a reformkorral azonosítva a
nemzeti összefogás szimbóluma mind a mai napig. Mit jelent
számunkra – a mai magyar emberek számára – az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc?
Ezt a kérdést egy egyszerûnek tûnõ, de annál jelentõségtelje-
sebb szóval tudnám megválaszolni: a hazaszeretetet. A szülõ-
földért érzett áldozat- és felelõsségvállalást.
A Pallas Lexikon megfogalmazása szerint: „a hazaszeretet a
hazához, annak földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, emlékeihez
történõ ragaszkodás, mely hasonlít a szülõk iránt érzett szere-
tethez, és tettekben is megnyilatkozik: a haza iránt való köte-
lességek teljesítésében, szükség esetén saját érdekeinknek ér-
te való mellõzésében, önzetlenségben, odaadásban, önfelál-
dozásban.”
A közös történelmi sors, a közös szenvedések és örömök for-
málnak tehát nemzetté egy népet. A nemzet alkotóinak elsõd-
leges mozgatója és forrása a haza iránti szeretet, amely tuda-
tossá téve az erkölcsi erények legfõbbike.
Ha azonban egy nemzet az erkölcsi hanyatlás korszakába ke-
rül, gyengül ez az érzés, és lábra kap az önzés, az egyén elszi-
getelõdése, elzárkózása a közösség elõtt, a magánérdek kielé-
gítésének hajhászása. A hazaszeretet érzésének gyengültével
a nép erkölcsi ereje is gyengül. Összetartozása lazul, képte-
lenné válik nagy fellendülésekre, nagy tettekre. A nemzetek
akkor bomlanak fel, amikor a hazafiság érzése nem védi meg
többé õket a nagy megpróbáltatások idején. Ám az elõbb em-

lített nagy megpróbáltatások idején, ha a nép képes az össze-
fogásra, ha erõt ad a valódi, a tettekben megnyilvánuló haza-
szeretet, van remény, és csodák születhetnek.
2011-ben rendkívüli idõszerûséggel bírnak e gondolatok.
Érezhetõen átrendezõdött a mai ember értékrendje. A gazda-
sági nehézségek fojtogatják torkunkat, sokan reményüket
vesztik, kilátástalannak látják a jövõt. Napjainkban nem egy-
szer a hosszú távú, felelõsen átgondolt célok elébe kerekedik
a rövid távú, önzõ érdek, mely így gondolkodik: - Nem érde-
kel, mi lesz ötven év múlva Magyarországgal, ma még elve-
szem tõle, amit lehet! Ártalmas felfogás!
A nehéz órákban forduljunk bátran a reformkor Hõseihez, a
márciusi Ifjakhoz, a szabadságharc Honvédjeihez, s merít-
sünk példájukból erõt.
Õk nem adtak fel, hittek egy szebb jövõben, utódaiknak ezt a
hitet hagytak örökül. Nekünk is küzdenünk kell, hiszen mind-
annyian azért élünk ebben az országban, mert úgy érezzük,
ide tartozunk, ez a hazánk. A hatalom letéteményese a nép,
amely választott képviselõi útján gyakorolja a hatalmat. Hát
akkor gyakoroljuk ezt a hatalmat! Minden lehetõség adott a
számunkra, csak a megoldásokat kell megtalálnunk. Együtt.
Közösen.
Mert egyedül semmire sem megyünk, de együtt bármire ké-
pesek vagyunk.
Március tizenötödike egyik legszentebb, legigazabb és leg-
õszintébb ünnepünk. Miért? Mert ez az ünnep tükrözi legjob-
ban magyarságunk lényegét, a szabadságszeretetet.
Hogy mennyire igaz, gondoljuk csak végig! Nem kerülhetett
volna sor a honfoglalásra több mint ezer éve, nem állhatott
volna fenn annyi évszázadon át Európa egyik legrégibb álla-
ma, nem tudtuk volna állni a sarat annyi ellenséggel szemben.
Nem lett volna Rákóczi-szabadságharc, 1848, 1956-os forra-
dalom, ha nem éltetett volna bennünket a szabadságszeretet.
1848/49 hõsei nem gondolkodtak azon, hogy van-e remény a
sikerre, hogy mennyire van esélyük a gyõzelemre, hanem bíz-
tak önmagukban, saját és népük erejében, bíztak a maguk, a
sokak igazában. Mertek gondolkozni, mertek dönteni, mertek
a szívükre hallgatni. õk, a mindenkori forradalmak nagyjai,
vezérei és velük együtt a névtelen tömegek a „a tenni kell már
valamit” nyomása alatt cselekedtek. Nem egy, nem tíz vagy
ezer magyar, hanem tíz- és százezrek vállalták a cselekvést.
Mert érezték, mi a jó, a helyes, mi az igaz, mert tudták, hogy
mi hiányzik a népnek: a szabadság.
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Szabadság pedig ott van, ahol a bennünket érintõ kérdésekben
mi, érdekeltek mondhatunk véleményt, és mi is dönthetünk
sorsunkról, jogainkról, gyermekeink sorsáról, nemzeti tuda-
tunk ápolásáról.
Miért ünnepeljük Március 15-ét?
Mert a forradalmárok megfogalmazták az osztrák birodalmi
törekvésekkel szemben a maguk programját. Mertek gondol-
kodni hazában, nemzetben. Merték vállalni sorsukat, ki mer-
ték mondani azt, amit ki kellett mondani: „Talpra magyar, hí a
haza!”

„Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem „lelkesûlés”,
A szó „szabadság” vala. „

- írja Petõfi néhány hónappal késõbb A márciusi ifjak c. ver-
sében. A forradalom néhány kulcsfogalma ott van ebben a pár
sorban: összeolvadás, lelkesülés, szabadság. Ritka pillanat,
mikor egy nemzet minden tagja igazán összefog, s egy cél
motivál mindenkit. Ezen ritka történelmi pillanatok egyike
volt március 15.
Hagyjuk most a 12 pontot, lássuk csak az a két mondatot, ami
elõtte áll.

„Mit kíván a magyar nemzet.
Legyen béke, szabadság és egyetértés.”
Ezt akarjuk.
Ezt akarjuk.
Legyen béke, szabadság és egyetértés.
Tudták, mi a teendõ!
Mi is tudjuk, mi a teendõ!

Magyarként akarunk élni a saját hazánkban, és magyarként
akarunk dolgozni, amint azt tették õseink is századokon át, és
magyarként akarunk majd meghalni is ezen a szent földön.
Gyermekeink és unokáink számára egy jobb jövõt akarunk.

Tisztelt Alsónémediek!
Tettekre, szívós munkára van szükség, elkötelezett, céltuda-
tos munkára: jogainkért, népünkért. Most építeni kell a nem-
zetet! Lélekben, a közös egymásért gondolkodásban kell egy-
nek lennünk. Dolgozzon mindenki jobban, mint tegnap, tegye
azt, ami tudása szerint a leghasznosabb. És ki-ki ne csak saját
magára gondoljon, hanem a közre is, a szomszédjára is. Áll-
junk meg egy szóra, beszéljünk egymással, segítsünk egymá-
son, ha kell. Nézzünk újra egymás szemébe, értsünk szót, fog-
juk meg egymás kezét. Akarjunk végre, közös magyar jövõt
építeni!Ha ezt együtt akarjuk, akkor van jövõnk, s akkor: „A
magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez”
Sorakozzunk fel tehát történelmi példaképeink mögé, s tûz-
zük mi is zászlónkra a legnagyobb magyar, gr. Széchenyi Ist-
ván jelmondatát.
Ha lenyesik szárnyamat, gyalogolni fogok, ha levágják lába-
mat, kezemen járok, ha ezeket is kiszakítják, hason csúszom,
csak hogy használhassak nemzetemnek.
Adja Isten, hogy így legyen!

További szép, békés és méltó emlékezést kívánok Önöknek.
Köszönöm, hogy meghallgattak.

Vincze József
polgármester

Mi történt az utolsó testületi ülésen?
Az alábbiakban foglaljuk össze röviden a képviselõ testület
2011. február 03-i rendkívüli és február 22-i ülésén hozott
határozatokat, megalkotott rendeleteket. A teljes jegyzõ-
könyvet ügyfélfogadási idõben megtekinthetik a Polgármes-
teri Hivatalban, illetve községünk internetes honlapján.
A rendkívüli testületi ülés összehívására a jegyzõi pályázat
kiírása miatt kellett sort keríteni, tekintettel arra, hogy
Rozgonyi Erik címzetes fõjegyzõt Gyál Város 2011. április
01-tõl kinevezte jegyzõjének, így az Õ köztisztviselõi jogvi-
szonyának megszüntetéséhez 2011. március 31-el járult hoz-
zá a Képviselõ-testület, egyidejûleg a pályázat kiírásával.
A Képviselõ-testület üléseirõl szóló beszámolóban már ol-
vashattak a tejüzem helyére tervezett egészségügyi központ-
ról, mely kapcsán a rendkívüli ülésen döntés született a jelen-
legi épület bontásának tervezõjérõl és kivitelezõjérõl. A zárt
ülésen hozott döntés is ide kapcsolódik, mintegy 1.800 m2 te-
rületet kívánunk vásárolni a volt tejüzem területéhez.
A Testület elfogadta Dabas Város Rendõrkapitányának be-
számolóját melynek rövidített változatát a soron következõ
Hírmondóban olvashatják.
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság elõter-
jesztése alapján a Testület határozott a Felsõerdõsor utca
aszfaltozása érdekében az útépítési érdekeltségi hozzájáru-

lásról szóló rendelet-tervezet elõkészítésérõl, melynek határ-
ideje a márciusi testületi ülés.
Felülvizsgálat után az iskolai konyha bérleti díját 2011. áp-
rilis 01-tõl 175.000 Ft+ Áfa összegben határozta meg. A Tes-
tület a Bizottság javaslatára az ezévi Polgárõr Családi Napot
100.000 Ft-tal, míg a Szabó Ferenc által szervezett Lovas Na-
pot 200.000 Ft-tal támogatja döntése alapján.
A helyi KMB-sek hatékonyabb munkavégzését elõsegíten-
dõ, döntött a testület arról, hogy a közterületi jelenlét után
költségtérítésként óránként 375 Ft-ot számolhatnak el, azon-
ban a havi összeg maximum 30.000 Ft lehet.
A Bizottság elõterjesztése alapján a testület határozatában há-
zasságkötés céljából az iskolai aulát hivatalos helyiséggé
nyilvánította, míg a helyiség bérleti díjárat a Pénzügyi, Jogi,
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság tett javaslatot az ABÉVA
Kft. felé
(46.000 Ft + áfa, mely tartalmazza a járulékos költségeket is).
Címzetes Fõjegyzõ úr elõterjesztését átgondolva, a Pénzügyi
Bizottság javaslatára, a Hivatal két dolgozójának egy éves
idõtartamra szóló illetménykiegészítést szavazott meg a
Képviselõ-testület azzal, hogy a kért bérkategória átsorolást a
jövõben esedékes teljesítményértékelés alapján újra átgondo-
lásra kerül majd.
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Elõterjesztés alapján, a Bizottság javaslatára a Hírmondó
szerkesztõ bizottsága elnökének a Testület Józan Krisztián
képviselõ urat választotta.
A Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság javaslatára a Testület a Plébánia elõtti közterüle-
tet Templom térnek nevezte el.
A Testület elfogadta továbbá a Kisdunáért Önkormányzati
Társulás 2010. évi beszámolóját, valamint az iskolai konyha
élelmezésvezetõjének beszámolóját az eddigi tapasztalatok-
ról, észrevételekrõl, a jövõbeni lehetõségekrõl. Döntött az
óvodai ételszállítás jelenlegi formájának változatlan felté-
telekkel történõ meghosszabbításáról további két hónapos
idõtartamra külsõs közremûködésével.
A Testület döntése alapján a TÉR-T-REND Kft részére meg-
bízást ad a „Birgejárás II” elnevezésû terület szabályozási
terveinek elkészítésére. A „Kertváros” Gyáli Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás elõtti képviseletet a Pol-
gármester akadályoztatása esetén elláthatja Kiss István Vik-
tor, illetve Józan Sándor alpolgármesterek, továbbá a minden-
kori jegyzõ.
A Testület pontosította egy korábbi határozatát, mely értel-
mében az Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeleti
Társulás az OEP támogatással együtt fizeti meg a havi
3.203.950 Ft-os hozzájárulást. Ebbõl az összegbõl
Alsónémedire havi 691.552,- Ft jut.
Tekintettel arra, hogy Szántó Erzsébet képviselõ asszony az
összeférhetetlenség miatt kénytelen volt lemondani az
Alsónémediért Közalapítvány Kuratóriumi elnöki posztjá-

ról, ezért az elõterjesztés alapján, a Testület a Kuratórium el-
nökének Dr. Papp Zsoltot, községünk elismert háziorvosát
választotta.
Mint az elõzõ Hírmondóban olvashatták, a TEJ 2007 Kft fel-
ajánlását ingatlan ajándékozás tárgyában, a Testület a ko-
rábbi határozatát kiegészítette azzal, hogy a kimérést követõ-
en a tájba illõ, õshonos fafajtával a területet betelepíti, illetve
lehetõségeihez mérten a területet fejleszti.
Utólagos hõszigetelés és nyílászáró csere tárgyában pályáza-
tot nyertünk az iskola fejlesztésére, a kivitelezésre kiírandó
közbeszerzési pályázat elkészítésével a Testület a Perfectus
Kft-t bízta meg bruttó 250.000 Ft összegért.
A Képviselõ-testület ülésén három rendeletet alkotott. Leg-
fontosabb a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása,
melyrõl részletesen soron következõ Hírmondónkban adunk
tájékoztatást, de honlapunkon már régóta olvasható a rendelet
és a pontos költségvetési számok. A Testület elfogadta a
2010. évi költségvetés IV. módosításáról szóló rendeletét is,
mely már megvalósult tényeket tartalmazott.
A Képviselõ-testület módosította a szociális ellátásról szóló
törvény változásainak értelmében az ápolási díj összegét, az
átmeneti segélyre való jogosultság feltételeit, illetve a rendel-
kezésre állási támogatás megszûnése következtében beveze-
tendõ jövedelempótló juttatásról és feltételeirõl alkotott helyi
rendeletet. A szociális ellátásokban bekövetkezett változá-
sokról bõvebb tájékoztatót a Polgármesteri Hivatalban, illet-
ve községünk honlapján kaphatnak.

Szerkesztõ Bizottság

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2011. I. félévi gépjármûadó
megfizetésére a csekkeket mindenki hamarosan kézhez
kapja/kapta, tehát senkinek nem kell az adóhatósághoz be-
jönni érte.
A befizetési határidõ március 16-a. Felhívom a T. Adózók
figyelmét amennyiben a gépjármûvét még 2010. évben érté-
kesítette, de ezt a tényt nem jelentette be az illetékes okmány-
irodába és az új tulajdonos sem íratta át a gépjármûvet 2010.
évben, sajnos az adó megfizetésére a „régi” tulajdonost, azaz
az eladót kell kötelezni 2011. adóévben. Amennyiben a mu-
lasztását teljesíti 2011-ben, akkor adókötelezettsége 2011. de-
cember 31. napjával megszûnik, még ha az új tulajdonos az
átírási kötelezettségének nem is tett eleget.

Fontos változás!
A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 5.§ (f) pontja
alapján a súlyos mozgáskorlátozottak személygépkocsija
után legfeljebb 13.000,- Ft erejéig jár a mentesség. Azon
gépjármûvek tekintetében, melyeknek az adójuk ezen érték-
határt meghaladja, a 13.000,- Ft feletti részt két egyenlõ
összegben az adóév március 16. illetve szeptember 15. napjá-
ig kell megfizetniük. Az adófizetési kötelezettségrõl az érin-
tett személyek határozat és számlalap formájában értesülnek.
Tisztelettel:

Dencsik Pálné
Adóügyi fõelõadó

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
Minden hónap 15. napja az elõzõ hónapban beszedett ide-
genforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
2011. március 16. a gépjármûadó, iparûzési adóelõleg
2011. évi I. féléves részletének megfizetése. A építményadó
kapcsán mindenki új határozatot fog kapni, így a fizetési ha-
táridõ a határozat kézhezvételétõl számított 30. nap lesz, de
legkorábban március 16.
2011. március 31. a 2010. évi talajterhelési díj bevallási
nyomtatványok benyújtásának és megfizetésének határideje.
2011. március 31. a fiatalok lakáshoz jutásának önkormányza-
ti támogatása iránti kérelem benyújtásának a határideje.
2011. április 30. a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezmé-
nyeinek igénybevételéhez a kérelmek benyújtásának határideje.

Polgármesteri Hivatal

MEZÕÕRSÉG 06-30-508-6827
POLGÁRÕRSÉG 06-30-484-7658
RENDÕRSÉG 107, 112
KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕK:
Bodó Zoltán 06-30-503-6739
Dernóczi Zoltán 06-30-321-2795
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21
Szadai Attila r. törzsõrmester 06-20/489-67-22

Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelõ telefonszámot!
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Tisztelt Szállásadók!
Ezúton tájékoztatjuk Alsónémedi szállásadással foglalkozó lakosságát, hogy 2011. április és május hónapban fokozott ellen-
õrzést tartunk.
Az ellenõrzéseken a rendõrség és a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv munkatársai is részt fognak venni.
Ezen alkalmakkor a lakhatás feltételeit, a szociális körülményeket, a környezeti körülményeket és hatásokat, valamint a tör-
vényességi feltételeket is ellenõrizni fogjuk.

Alsónémedi Nagyközség Adóhatósága

Külföldieket foglalkoztatók és szállásoltatók figyelmébe!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy az idei mezõgazdasági szezon kezdetétõl várhatóan újból nagyobb számban jelent-
kezõ migrációs hullám kezelésére az Önkormányzat, a Rendõrség, a Munkaügyi Felügyelõség településünkön fokozott
számban fog ellenõrzéseket végrehajtani.
Mindenkit megkérünk, idõben, már most tájékozódjon a jogszabályi változásokról, lehetõségekrõl, az ügyintézések módjáról
az illetékes hatóságoktól, mivel az ellenõrzések célja nem csak a felvilágosítás, hanem a felmerülõ hiányosságok, sza-
bálytalanságok szankcionálása!
Újabb félreértések elkerülése érdekében a szállásoltatók figyelmét felhívjuk arra is, hogy nem az elszállásoltat fogja a hatóság
elszámoltatni amennyiben az elszállásolt biztosít szállást további elszállásolt részére, hanem azt aki, az ingatlan használatáról
rendelkezik.

Tisztelettel:
Körzeti Megbízott Rendõrök

LOMTALANÍTÁS 2011.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a húsvét elõtti szokásos lomtalanítást a korábbi évek gyakorlatának
megfelelõen tartjuk.

2011. április 14. csütörtök – azokról az ingatlanokról, ahol a hétfõi napokon van a szemétszállítás.
2011. április 15. péntek – azokról az ingatlanokról, ahol keddi napokon van a szemétszállítás.

Kérünk mindenkit, hogy a jelzett napokon reggel 6 óráig a megunt, használhatatlan tárgyaikat tegyék ki az ingatlanok elé,
mert a vállalkozó ekkor indul azok begyûjtésére.
Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a lomtalanítási akció nem arra szolgál, hogy kommunális hulladékot rakjanak ki,
mert azt ez alkalomból nem viszi el a szolgáltató (azok a rendes hulladékgyûjtési napokon díjazás ellenében kell, hogy
kikerüljenek portáink elé). Ugyancsak nem viszi el a szolgáltató – mert nem a lom kategóriájába tartoznak – a veszélyes
hulladékokat, az akkumulátorokat, a gumihulladékokat, a tavaszi kertmegújításból származó hulladékokat (gaz, fagally,
nyesedék, stb.).
Kérjük tehát Önöket, hogy mindezeket szem elõtt tartva az olyan lim-lomokat tegyék ki lomtalanításkor, amelyek valóban
elszállíthatók a lerakóra.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Környezet és Energia
Operatív Program “Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
korszerûsítése” (KEOP-2009-5.3.0/A) pályázati konstrukció kere-
tében támogatást nyertünk a Széchenyi István Általános Iskola régi
(tornatermi részen kívüli) épülete külsõ homlokzatának utólagos
hõszigetelésére, valamint a tetõtéri ablakok cseréjére.
A projekt összköltsége bruttó 39.603.024,- Ft.
Az építési munkálatokra várhatóan még 2011-ben, a nyári
szünet idején sor kerül.

Czafrangó Ágnes
projektmenedzser

cz.agnes@alsonemedi.hu
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Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltóságának tájékoztatója
A nemrégiben Budapesten, egy belvárosi szórakozóhelyen
bekövetkezett tragédia következményei már mindenki szá-
mára ismeretesek. A szomorú esemény rávilágított arra, hogy
fokozott figyelmet kell fordítani a nagyobb tömegeket befo-
gadó létesítmények megfelelõsségére, az Országos Tûzvédel-
mi Szabályzatban meghatározott tûzvédelmi és használati
szabályok betartására. Tûzoltóságunk a társszervekkel közö-
sen, további hatóságok bevonásával fokozott ütemben ellen-
õrzéseket végez illetékességi területén.
Az eddigi tapasztalatok alapján általános hiányosságként
tapasztalható:
– szinte mindenütt hiányzik a megfelelõ típusú, ellenõrzési fe-

lülvizsgálattal rendelkezõ mûködõképes tûzoltó készülék.
– A szórakozóhelyek bejárati ajtajai legtöbb esetben befelé

nyílnak, ami azért probléma, mert 50 fõ befogadó képesség
felett a kiürítés irányába, tehát kifelé kellene nyílnia. Prob-
lémaként jelentkezik, hogy az ajtók jellemzõen nem elég
szélesek, így veszély esetén az esetleges menekülés a bent
lévõ személyek feltorlódhatnak a bejáratnál, ami pánik-
helyzetet idézhet elõ.

– Gyakori probléma, hogy a kereskedelmi egységek tulajdo-
nosai a tûzvédelmi szabályokat nem ismerik, vagy nem tu-
lajdonítanak neki kellõ jelentõséget. A létesítmény befoga-
dóképességének számával nem minden esetben voltak tisz-
tában. Emiatt az épületben lévõ menekülési útvonalakon
lévõ kijáratok több esetben is lezárt állapotban voltak.

– Jellemzõ hiányosság, hogy a dolgozók nem kapták meg a tûz-
védelmi oktatásukat, vagy az oktatás nem rendszeresen történt.

– Sok esetben nem rendelkeznek tûzvédelmi szabályzattal,
illetve ahol elkészítették azt elõzetesen, az nem naprakész,

nincs aktualizálva. Bizonyos helyeken az elõírások ellené-
re sincs tûzriadó terv.

– A biztonságért felelõs személyzet több esetben semmilyen
tûzvédelmi oktatást nem kapott, hogy pánik, vagy veszély-
helyzet esetén milyen feladatot kellene ellátniuk.

– Az esetek nagy részében nem volt érvényes felülvizsgálati
jegyzõkönyv az elektromos berendezések tûzvédelmi meg-
felelõsségérõl. Ez azért fontos mert, nagyon sok tûz kelet-
kezik elektromos hiba következményeként. A felülvizsgá-
lattal többségében ezek megelõzhetõek lennének, mivel
feltárja a villamos hálózatban található hibás szereléseket,
berendezéseket.

Az elõzõekben említett tapasztalatokon túl találkoztunk több
olyan helyszínnel is, ahol a megfelelõ szakember igénybevé-
telével, jogkövetõ módon ezeket a hiányosságokat megszûn-
tették, a szükséges biztonsági intézkedéseket megtették. Hiá-
nyosságok észlelése esetén azokkal kapcsolatban gyakran a
létesítményben végzett tevékenység megszüntetésére vagy
jogszabályban meghatározott mértékben tûzvédelmi bírság
kiszabásáról kell(ett) intézkedni.
Mindannyiunk érdeke, hogy a tragédiákat megelõzzük, mind-
ezért nagyon fontos, hogy a tûzvédelmi elõírásokat maradék-
talanul igyekezzünk betartani, és felelõs gondolkodással óv-
juk ránk bízott embertársaink életét. A tûzoltóságunkon szí-
vesen segítünk tájékozódni annak, aki megkeres minket az ál-
tala üzemeltetett vendéglátó ipari egységre vonatkozó tûzvé-
delmi elõírások vonatkozásában.
Elõzzük meg a bajt!

Branyiczky Márk Tar Nándor

A Polgári Védelem Napja: március 1.
A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március
1-jén alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben határoztak a Pol-
gári Védelem Világnapjának megrendezésérõl. Ez a jeles dá-
tum egyidejûleg a Nukleáris Fegyverek Elleni Harc Nemzet-
közi Napja is.

A polgári védelem, aminek léte szorosan kötõdik a légi-táma-
dó eszközök (bombatámadások) megjelenéséhez és alkalma-
zásához a magyar honvédelem egyik legfiatalabb alkotó ele-
me. Alig emberöltõnyi történelmének fontosabb állomásai a
következõk voltak. 1935: megalakul a Magyar Légoltalom.
Fõ feladataként a légoltalmi felkészítésre helyezte a hang-
súlyt. A két világháború közötti években fogalmazták meg
azokat a védelmi elveket és módszereket, amelyek alapján vi-
lágszerte kiépült a légoltalom, és amelyek – kisebb változá-
sokkal – ma is alapját képezik a polgári védelem legfontosabb
feladatának, a lakosság védelmének. 1949-ben újjászervezés
– a lakosság védelme a fõ cél. 1964-ben létre jött a Polgári
Védelem teljesen új feladatrendszerrel, szervezettel, a honvé-
delmi miniszter irányításával, alárendeltségében. A háborús

feladatok mellett egy új rendeltetésre is készen állt: a termé-
szeti és ipari katasztrófák elleni küzdelemre. Fõ feladata a la-
kosság védelme, az ország anyagi javainak óvása. Kiemelke-
dõen fontos határkõt jelentett az 1996-ban megjelent
XXXVII. számú törvény a polgári védelemrõl, mely 1950 óta
elõször szabályozta mindenkire egyformán érvényes formá-
ban a polgári védelem egész feladatrendszerét, az állampol-
gárok polgári védelmi kötelezettségeit. 2000-ben a Tûzoltó-
ság Országos Parancsnokságával összevonva létrejött az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság.

A harmadik évezred kihívásai újszerû munkát és szemléletet
igényelnek a polgári védelemtõl. Fokozódó mértékben szá-
molni kell többek között Földünk klimatikus viszonyainak
érezhetõ változásából eredõ civilizációs következményeivel,
közlekedési tömegbalesetek vagy veszélyes árúk szállításá-
hoz kapcsolódó balesetek kezelésével, ismert vagy eddig nem
ismert emberekre és/vagy állatokra veszélyes járványok kö-
vetkezményeivel, ipari és/vagy természeti katasztrófákkal, de
a nemzetközi terrorizmus is jelen lévõ kockázatot jelent.
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2010. október 04-én hazánk történetének eddigi legnagyobb,
ökológiai következményekkel is járó ipari katasztrófája tör-
tént, amikor a Magyar Alumínium Zrt. területén lévõ X.sz.
iszaptároló kazetta gátja átszakadt A katasztrófa, amelynek
halálos áldozatai, és számos sérültje volt, szinte percek alatt
okozott dermesztõ pusztítást három településen is. Az anyagi
veszteségek milliárdos nagyságrendûek, s a környezetben ke-
letkezett károkból vélhetõleg hosszú évek múltán áll helyre a
táj ökológiai rendszere. Az eseményben világszerte pozitív
elismerést kiváltóan álltak helyt a mentésben, a jelenleg is
zajló újjáépítésben részt vevõ erõk közül a Polgári Védelem
erõi is.

Hazánkat sem kerülik el azok a természeti károk, amelyek
eredõje valószínûleg a globális klímaváltozás, s amelyek szá-
razsággal, vagy viharokkal, rendkívüli havazással, esõzések-
kel pusztítanak, hoznak létre belvíz-tengereket, patakokból
vízáradatokat, ezzel mérhetetlen károkat okozva embernek, a
bioszférának egyaránt. A 2010. év május-júniusában Magya-
rországon kialakult árvizek alkalmával több, mint nyolcszáz
településen volt egyidejû védekezés. Ebben a munkában a
Katasztrófavédelem keretein belül a Polgári Védelem együtt-

mûködve a mentésben részt vevõ lakossági és más erõkkel ki-
magaslóan teljesítette feladatát.

APolgári Védelem helyi erõi a települési polgári védelemi szer-
vezetek, melyek kellõ felkészítés mellett képesek alapvetõ kár-
megelõzési, kárenyhítési feladatokat ellátni, illetve a helyi lehe-
tõségek kihasználásával káreseményt követõen, szinte azonnal
hozzáfoghatnak a helyreállítási tevékenység legszükségesebb
teendõinek megkezdéséhez. A szervezetekbe beosztottak mun-
káját jelentõsen segítheti, ha a településeken ilyen célzatú ren-
deltetésre, önkéntes alapon szervezõdõ csoportok jönnek létre.
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség egyik feladata az ilyen
civil szervezõdések összefogása, segítése.

A napjainkban átalakulóban lévõ Polgári Védelem kiemelt je-
lentõségû szervezet. Munkájuk nemes célú, ha kell életük
kockáztatásával is vállalják a bajbajutott emberek segítését,
értékeik mentését. Ahonnan mások menekülnek, õk oda men-
nek, mert ez hivatásuk, küldetésük.

Mihályi Sándor irodavezetõ
Dabasi Polgári Védelmi Iroda

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Jegyzõje
pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal

pályázati referens-környezetvédelmi igazgatási elõadói
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– 9/1995. (II. 3.) Korm. rend. 1. sz. mellékletében a

I/11. feladatkörnél elõírt végzettség (a középiskolai
végzettség és mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti,
építõipari, közgazdasági, geológiai, vízügyi szakkép-
zettség vagy mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti,
építõipari, geológiai, vízügyi vízgazdálkodási techni-
kus; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: kör-
nyezet- és természetvédelmi szakmunkás, környezet-
védelmi (szak)technikus, települési környezetvédel-
mi technikus, környezetvédelmi szakelõadó, termé-
szetvédelmi technikus, településfejlesztési szakelõ-
adó szakképesítés, hulladékkezelõi, valamint az ipari
biotechnológusi technikus.

Elõnyt jelent:
– felsõfokú végzettség,
– pályázatkészítéssel kapcsolatos gyakorlat.

A pályázati referens-környezetvédelmi igazgatási elõadó el-
sõdleges feladata a környezetvédelmi-természetvédelmi
igazgatási feladatok ellátása, az Önkormányzatot, illetve in-
tézményeit érintõ pályázatok figyelése, összeállítása, moni-

toring jelentések készítése, illetve az esélyegyenlõségi és
fenntarthatósági feladatok ellátása.

Amunkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség-
gel 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 ren-
delet és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje és Közszolgálati
Szabályzata alapján.
A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségeket tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje 2011. április 04.
A pályázat elbírálásának határideje:
a benyújtási határidõt követõ 15. nap.
Amunkakör 2011. május 01-tõl 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 címzetes fõjegyzõtõl kérhetõ a 29/337-101-es számon
vagy a jegyzo@alsonemedi.hu címen.
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Néhány gondolat a lóval való közlekedés szabályairól
„Elõdeink szerették, megbecsülték és tisztelték a lovaikat, ezt
a csillogó, értékes lószerszámok is bizonyítják. A lótartás
nagy tapasztalatot és odaadást igénylõ munka, hiszen a ló
volt megélhetésük, közlekedésük és harcászatuk alapja; szin-
te egész életük a lótól függött. Hogy a sztyepi népek lovaikat
kizárólag hátaslónak használták, arról már a görög orvos,
Hippokrátész is tesz említést a szkíták lovaival kapcsolatban,
mely szerint: “A kocsikat részint két, részint három pár szarv
nélküli ökör húzza. Maguk a férfiak lóháton ülnek”. Ioánnész
Kinnamosz bizánci történetírótól tudjuk, hogy õseink nagy
gondot fordítottak lovaikra, utánpótlásukra és tartásukra.
Gardézitõl pedig tudjuk, hogy õseinknél “az állat” a lovat je-
lentette. Bölcs Leó írja: “A magyarokat csikó- és kanca méne-
sek sokasága követi részint élelem, részint tejivás végett, ré-
szint pedig, hogy sokaság látszatát keltsék… a türkök igen
sok lóval rendelkeznek”. Regino prümi apát szerint: „a ma-
gyarok lovakon szoktak járni, álldogálni és beszélgetni".
A magyarok IX-X. századi katonai sikereket is -, mint annak
elõtte - nagymértékben kiváló lovaiknak köszönhették. Nem-
csak a bátor lovasoknak, hanem a fürge, edzett, erõs, jó futó,
kitartó, igénytelen, az idõjárás viszontagságait jól tûrõ lovaik-
nak is nagy hírük volt a külföldi országokban. Az új hazában a
lótenyésztés tovább virágzott, - erre az Orosz Évkönyvek is
utalnak, - lovainknak nagy értéke volt Európában. Õseink
ezekkel a lovakkal jutottak el Európa szinte minden részébe.
Anonymus krónikájában külön megjegyzi vezéreinknek a
lótenyésztés érdekében tett intézkedéseit “Árpád vezér
meghagyta, hogy a napok hosszú során át elcsigázott minden
lovát vigyék oda és ott legeltessék. Lovászai fölé mesterül
egy igen okos kun embert tett, név szerint Csepelt”. Ahonfog-
lalás utáni idõben férfiak és nõk egyaránt még sokáig lovon
közlekedtek. Szent László II. törvénykönyve 1077 körül kor-
látozza a közlekedést szolgáló ló és a mezõgazdasági munká-
nál használt ökör külföldre történõ eladását. Õseink olyan
mértékben becsülték lovaikat, hogy a XIV. század dereká-
ig azt kizárólag lovaglás céljaira használták; kocsijaikat
(echos szekereiket, “targánjaikat” és kisebb “taligáikat”)
valamint ekéiket kizárólag ökrök húzták.
Õseink a Kárpát-medencébe való költözés elõtt és után is je-
lentõs eseményekkor lóversenyeket és ügyességi versenyeket
rendeztek. Errõl már Anonymustól is értesülünk.”
(dr. Kiszely István: Az õsmagyarok háziállatai címû tanul-
mányból idézve)
A magyarság széles tömegeinek évszázados szoros kapcsola-
ta a lóval 1945 után megszakadt. Az erõszakos kolhozosítás
elsöpörte a magántulajdonban lévõ lovakat.
A hagyományos paraszti világ felbomlása továbbra már nem
tette lehetõvé a sok idõt, figyelmet és igényességet megkívánó
lótartást. Fogatokat ugyan még évtizedekig használtak, s hasz-
nálnak ma is, de a hátasló tartása, s a ló, mint közlekedési forma
megszûnt. Ehhez természetesen hozzájárult a technika rohamos
fejlõdése, a kerékpár, motorkerékpár, személyautó térhódítása.
De a magyarság mindig is kedves állatának tekintette a lovat,
s lélekben megmaradt lovas nemzetnek. Éppen ezért nincs
mit csodálkozni azon, hogy a rendszerváltást követõ években

- ahogy lehetõség nyílt rá - egyre többen tértek vissza õseik
kedvelt állatához, a lóhoz. Fogatok és hátaslovak egyre gya-
rapodó száma jelzi ezt településünkön is.
Indokolttá vált felhívni az alsónémedi lótartók figyelmét,
hogy az önfeledt ló-ember kapcsolat milyen veszélyeket rejt,
s hogy a lóval való közlekedés szabályait a KRESZ rendelke-
zései alapján ismerni és betartani szükséges.
Kellemetlenségeket okozhat, ha a lovas, talán észre sem ve-
szi, hogy a természetvédelmi területen vagy erdõben károsítja
és zavarja az ott élõ állat- és növényvilág nyugalmát, bizton-
ságát. Vagy éppen a haszonnövényekben (friss vetés, palántá-
zás, gabonakelés) tesz kárt.
Már a régi KRESZ is rendelkezett arról, hogy lóval, fogat-
tal csak helyrajzi számmal ellátott úton, vagy az adott te-
rület tulajdonosának engedélyével lehet közlekedni. Az
erdõben történõ lovas közlekedésrõl az erdõtörvény ren-
delkezik, mely szerint még a tulajdonos sem engedélyez-
heti a lóval történõ bolygatást.
Az új KRESZ ezt a problémát kiemelten kezeli és az elõzõ
rendelkezésekhez a továbbiakat illeszti:
A 2010. január 1-jétõl érvényben lévõ KRESZ V. részének
62. paragrafusa értelmében:
„1. Állatot szorosan az úttest szélén kell hajtani, illetõleg ve-
zetni, ha azonban ez a forgalmat lényegesen akadályozná, az
állattal a leállósávra, illetõleg az útpadkára kell húzódni.
2. Az úton állatot olyan személy hajthat, illetõleg vezethet, aki
az állatot irányítani képes és meg tudja akadályozni azt, hogy az
állat a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztesse. Az állatok
csoportos hajtásához annyi hajtó szükséges, amennyi e feltéte-
lek teljesítéséhez elegendõ. Az állatot hajtónak, illetõleg veze-
tõnek – ha a lakott területen kívüli út úttestén vagy leállósávján
tartózkodik – éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén
fényvisszaverõ mellényt (ruházatot) kell viselnie.
…..
4.Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az állat illetõ-
leg állatcsoport bal oldalán elõre fehér vagy sárga fényt, hátra
piros vagy sárga fényt adó, a jármûvek vezetõi által kellõ tá-
volságból észrevehetõ lámpát kell vinni.
5. Tilos:
a, a fõútvonalon állatot hajtani, illetõleg vezetni, kivéve, ha
más út (útszakasz nem áll rendelkezésre);
b, állati erõvel vont jármû bal oldalához és más jármûhöz állatot,
valamint állati erõvel vont jármû után kettõnél több állatot kötni;
c, állatot az úton õrizetlenül hagyni, kivéve, ha oly módon
megkötötték, hogy elindulni ne tudjon.
6. Az állatot az út közelében – magánterületen is – csak oly
módon szabad tartani, hogy az útra ne juthasson.
Nagyon örvendetes, s különösen a magyar embernek szívet
melengetõ érzés az utakon egyre több lovas fogatot, vagy kint
a határban lovasokat látni.
Bízunk benne, hogy településünk lakói is betartják a KRESZ
idevonatkozó rendelkezéseit, és így elejét veszik a kellemet-
lenségeknek, károkozásoknak vagy súlyos baleseteknek.

Zsin Géza, a Településfejlesztési és Mezõgazdasági bizottság
képviselõ-testületi tagja



8 Önkormányzati hírek

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat
- Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerûen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Lét-
rehozásuk a kormányzat elsõ lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megte-
remtése felé.

Az Önhöz legközelebb esõ Kormányablak:

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Ügyfélszolgálata
2030 Érd, Budai út 7/b. II. emelete 217. (a Polgármesteri Hivatallal szemben)

Nyitva tartás: munkanapokon 8.00-20.00-ig

A Kormányablak
– széles körû tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
– felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges elõterjeszteni,
– segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenõrzésében.

A Kormányablakban többek között
– ügyfélkaput létesíthet,
– egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
– családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermekne-

velési támogatás),
– tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igénylésérõl, a Magyar igazolvá-

nyokkal kapcsolatos ügyintézésrõl,
– megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.

Az ügyfélszolgálatok további ügyköreirõl, mûködésérõl és helyszíneirõl részletes és aktuális információt talál a
www.kormanyablak.hu honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu

Tisztelt Alsónémedi SZJA-t fizetõ állampolgárok
A 2011. évben ismét lehetõsége nyílik arra, hogy a 2010-re fizetendõ adója 1%-ának felhasználásáról közvetlenül rendelkez-
zék. Ebben az évben is közvetlen döntési lehetõsége lesz azzal, hogy befizetett adójának további 1 %-áról rendelkezhet az Ön
által megjelölt egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott alap javára. Mindez nem jelent többletterhet, nem kell
Önnek több adót fizetnie. Ha élni kíván jogával, kérjük, hogy a rendelkezõ nyilatkozatok pontos kitöltésével határozza meg,
hogy kinek utalják át befizetett adójának meghatározott részét.
Bízom abban, hogy idén is sokan élnek ezzel a lehetõséggel. Várjuk felajánlásaikat a következõ adószámokra és technikai
számokra:
Alsónémedi Községért Közalapítvány: 19184764-1-13
Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány: 19184771-1-13
Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány: 18679717-1-13
Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány: 18701380-1-13
Alsónémedi Sport Egyesület: 19831167-1-13
Alsónémedi Polgárõr Egyesület: 18710223-1-13
Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány: 18696286-1-13

Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyarországi Református Egyház: 0066

2010-ben is az összevont adóalapját terhelõ, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról rendelkezhet.
Az egyik 1%-ot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülö-
nített alap javára juttathatja. A másik 1 %-ot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben
meghatározott kiemelt elõirányzat javára adományozhatja. Anyilatkozata csak akkor érvényes, ha az 1% legalább a 100 forin-
tot eléri. A lezárt borítékot a személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak.
Ha az Ön 2010. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szükséges
adatokkal ellátott borítékot a munkáltatójának adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az
adóhivatalnak.

Vincze József polgármester
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A NAV TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL
1. Az 1 millió forintot meghaladó ingatlan-bérbeadásból
származó jövedelem után 2011. január 1-jétõl minden
esetben meg kell fizetni a 14 százalék mértékû egészség-
ügyi hozzájárulást?
Igen. Megszûnt ugyanis a mentességi szabály abban az eset-
ben, ha a lakásbérleti jogviszony tárgyát képezõ lakás a
bérbeadó állandó lakóhelye volt.
2. Társasház bérbeadásából származó jövedelmének
meghatározáskor kell-e alkalmazni a 27 százalék mértékû
adóalap-kiegészítést?
Mivel az így megszerzett bevétel külön adózó jövedelem, ezért
azt kizárólag 16 százalék személyi jövedelemadó terheli.
3. A nagy teljesítményû személygépkocsik adója adóne-
men (adónemkód: 238) 2010-ben a második félévre elõre
befizetett adót – melyet az elsõ félévre járó összeggel
együtt fizettek be, és a törvényi változások miatt már a
második félévre nem kellett volna megfizetni –, milyen
módon lehet visszaigényelni?
Az adott számla (adónem) jogutód számlájaként a 10032000-
01076277 NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számlát (adó-
nemkód: 211) kell alkalmazni.
Ennek megfelelõen a nagy teljesítményû személygépkocsik adójá-
nak többletét a 211 adónemkódú NAV Egyéb kötelezettségek be-
vételi számláról kell kiutaltatni a 1117-es nyomtatványon.
4. Mikortól kaphatom meg a visszaigényelt személyi jöve-
delemadómat?
A visszaigényelt személyi jövedelemadót fõszabályként az
igény (bevallás) beérkezésétõl számított 30 napon belül, de
legkorábban március 1-jétõl, elektronikus úton benyújtott be-
vallás esetén február 1-jétõl utalja ki az adóhatóság.
5. 2011. január 1-jétõl a korábban adóterhet nem viselõ
járandóságok adómentes juttatásnak minõsülnek?

Igen. Így 2011. január 1-jétõl adómentes többek között a
nyugdíj, a baleseti járadék, a jövedelempótló kártérítési jára-
dék, gyermekgondozási segély, anyasági támogatás, gyer-
meknevelési támogatás, nevelõszülõi díj, felszolgálási díj,
borravaló. Kivételt képez a hallgatói munkadíj, amely jellem-
zõen munkaviszonyból szármezõ jövedelemnek minõsül.
6. Mi a különbség a minimálbér és a garantált bérmini-
mum között?
A garantált bérminimum 94 ezer forint, ami a fõállású, biztosí-
tott egyéni és társas vállalkozók esetében akkor alkalmazandó,
ha a fõtevékenység legalább középfokú iskolai végzettséget,
vagy szakképzettséget igényel. Egyéb esetekben a minimálbért
kell figyelembe venni, ami jelenleg 78 ezer forint.
7. Súlyos fogyatékosság kedvezményére való jogosultság
esetén azt hogyan lehet érvényesíteni korábbi évekre?
Önellenõrzéssel, az adott évre benyújtott személyi jövedelem-
adó bevalláson. Kivétel ez alól a 2005. és 2006. évek, ezen évek
vonatkozásában az önellenõrzést a 0735-ös önellenõrzési
nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával lehet megtenni. Ahi-
vatkozott nyomtatvány nyomtatványboltban kapható, vagy a
NAV internetes honlapjáról (http://www.nav.gov.hu) letölthetõ.
8. Mikortól szûnt meg az egyéni vállalkozók esetében a
kivét-kiegészítés, illetve a társas vállalkozók vonatkozásá-
ban a személyes közremûködõi díj-kiegésztés szabályozása?
A változás 2011. január 1-jétõl lépett hatályba, azonban már a
2010. adóévben sem kötelezõ az alkalmazása.
9. Kinek adható csekély értékû ajándék 2011. január 1-
jétõl?
Csekély értékû ajándéknak minõsül a minimálbér 10 százalé-
kát (7.800 Ft) meg nem haladó értékû termék, szolgáltatás.
Évente legfeljebb három alkalommal bárkinek adható, nincs
konkrét alkalomhoz kötve.

Áprilisi adózási határidõk
Április 12., kedd
Akifizetõ, munkáltató eddig vallja be és fizeti meg az általa levont
személyi jövedelemadó elõleget, vagy magát a levont személyi jö-
vedelemadót. Szintén eddig fizeti meg a járulékokat: az egészség-
biztosítási- és munkaerõpiaci- és a nyugdíjjárulékot, a fizetendõ
társadalombiztosítási járulékot, a korkedvezmény-biztosítási járu-
lékot, az EKHO-t, a START-kártyával rendelkezõ foglalkoztatott
után a 0/10/20% járulékot. Az egyéni vállalkozó és a társas vállal-
kozó után a vállalkozás eddig vallja be és fizeti meg az egészség-
ügyi szolgáltatási járulékot. (1158 és 1108)
A biztosított õstermelõk is a 1158-as számú adóbevallást adják
be elektronikus úton a negyedévente fizetendõ járulékaikról.
Az egyéni vállalkozó április 12-ig fizeti be az elõleget, akár
az általános szabályok szerint, akár átalányadóval adózik. Az
evás vállalkozások is most fizetik be a negyedéves elõleget.
Április 15., péntek
Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt ér-
tékesítõ adózó a 11A88-as számú nyomtatványon adatszol-
gáltatást ad.
Április 20., szerda
Havi és negyedéves társasági adóelõleg, környezetvédelmi
termékdíj befizetése, játékadó befizetése és bevallása, jöve-

déki adó bevallása, havi és negyedéves ÁFA befizetése és be-
vallása, 1101-es havi és negyedéves bevallás benyújtása, fo-
gyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése, a
televíziókészülék üzemben tartási díjának befizetése, az Eu-
rópai Közösségbõl történõ beszerzés esetén meghatározott
adóalanyok bevallásának, illetve az Európai Közösség más
tagállamából személygépkocsinak nem minõsülõ új közleke-
dési eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal nem ren-
delkezõk bevallásának benyújtása.
Ha a munkavállaló a feltételek teljesülése esetén a munkálta-
tójától az adóelszámolás elkészítését kéri, és a munkáltató ezt
vállalja, akkor e napig kell a dolgozónak az adóbevalláshoz
szükséges bizonylatait a munkáltató felé átadnia.
Április 20-ig küldi ki az adóhatóság az egyszerûsített adóbe-
valláshoz a 1053E elnevezésû ajánlatot mindazoknak, akik
ezt február 15-ig kérték. Ha az adózó a megkapott adóhatósá-
gi ajánlatot a jövedelmeirõl szóló kifizetõi igazolásokkal
egyezõnek ítéli és aláírva visszaküldi, ezzel teljesíti a bevallás
benyújtási kötelezettségét.

NAV Közép-magyarországi Regionális
Adó Fõigazgatósága
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Tisztelt Alsónémediek!
A közelmúltban változás történt az „Alsónémedi Községért
Közalapítvány”-nál, mivel Szántó Erzsébet korábbi Kuratóri-
umi Elnök Asszony a Képviselõtestület tagja lett, és a két po-
zíció jogilag összeférhetetlen.
Elõször is szeretném megköszönni azt a bizalmat, hogy fel-
kértek az „Alsónémedi Községért Közalapítvány” elnöki fel-
adatainak ellátására. Amikor elvállaltam a megtiszteltetéssel
járó pozíciót, az vezetett, hogy remélem, közösen egy elhiva-
tott csapattal, valóban képesek leszünk az Alapító okiratban
megfogalmazott célkitûzések megvalósítására.
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány Alapító Okiratában
megfogalmazott célokkal összhangban, 2011-ben a követke-
zõ fõbb feladatok teljesítése a cél:
– 1. Alsónémedi község kulturális életének élénkítése és

színvonalának emelése a már meglévõ szervezett színház-
látogatások mellett bõvülhetne kulturális turizmussal, ne-
vezetességek meglátogatásával, testvértelepülési kapcso-
latok építésével, melyhez az Alapítvány pl. a közlekedési
költségek fedezésével járulhatna hozzá.

– 2. A bûnmegelõzés, vagyonvédelem és kármegelõzés
elõsegítése érdekében további technikai eszközök beszer-
zése, a meglévõ eszközállomány karbantartásához és üze-
meltetéséhez hozzájárulás.

– 3. A közösség környezetvédelmi érdekeinek támogatá-
sa a szelektív hulladékgyûjtés és tárolás megszervezésével;
az óvodai és iskolai nevelési programban a környezettuda-

tosság, a környezetvédelem fontosságának tudatosítása az
életkornak megfelelõ módszertan segítésével, alapítványi
támogatásból programok szervezése és meghívott elõadók
díjazása.

Fenti célok a teljes közösség érdekét szolgálják, az alapítvá-
nyi támogatás elnyerésére pályázat útján, mindenki számára
átláthatóan lesz lehetõség.
Az Alapítvány népszerûsítése és bevételének növelése szin-
tén jelentõs feladat, melyhez szükség lesz a kuratóriumi tagok
és az Önkormányzat vezetõinek segítségére, de elsõsorban
Önökre, Alsónémedi lakosokra, vállalkozókra, a települést
szeretõ, az iránt elkötelezett támogatókra.
Remélem, a fentiekben vázolt munkaterv minden érintett szá-
mára elfogadható, az abban vállalt célkitûzések nemesnek te-
kinthetõk. Kérjük, amennyiben ezen célokkal Önök is egyet-
értenek, akkor éljenek a lehetõséggel és a település iránti el-
kötelezettségüket büszkén vállalva az alábbi számlaszámon
járuljanak hozzá az Alapítvány mûködéséhez.
A Közalapítvány számlaszáma: Alsónémedi és Vidéke Ta-
karékszövetkezet 64400068-10600773
Természetesen minden javasolt feladatponthoz várom a to-
vábbi javaslataikat, észrevételeiket.
Remélem, hogy a közös munka eredményeként a 2012. évi
beszámoló egy eredményekben valóban gazdag 2011-es évet
fog bemutatni.

Tisztelettel: Dr. Papp Zsolt

A térfigyelõ rendszer mûködése Alsónémedin
2010. december 16-án az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal-
ban ünnepélyes keretek között átadásra került a településköz-
pontú térfigyelõ kamerarendszer. A térfelügyeleti rendszer
mûködtetése az erre vonatkozó adatvédelmi, rendõrségi jog-
szabályok betartása mellett mûködik.
A jogszabályok elõírják, hogy közterületen a képfelvevõket
úgy kell elhelyezni, hogy azok jelenléte az állampolgárok
számára nyilvánvaló legyen, a képfelvevõk mûködtetésérõl,
elhelyezésérõl pedig tájékoztatni kell a lakosságot. Ezen elõ-
írásoknak kívánunk jelen tájékoztatóval eleget tenni amellett,
hogy a község ki- és bevezetõ útjain külön erre a célra rend-
szeresített tájékoztató táblák kerültek kihelyezésre.
Településünkön jelen pillanatban 8 db kamera mûködik az
alábbi helyeken:
Kossuth Lajos – Fõ út keresztezõdése (virágüzlet közelében)
Fõ út – Halászy Károly utca keresztezõdése (katolikus temp-
lom elõtt)
Halászy Károly utca- Széchenyi utca keresztezõdése (labda-
rúgó pálya)
Fõ út – Somogyi Béla út keresztezõdése (volt tejüzemmel
szemben)
Dózsa György tér (közlekedési lámpánál)
Fõ út – Kossuth Lajos utca keresztezõdése (volt benzinkútnál)
Haraszti út – Rákóczi utca keresztezõdése (óvodánál)
Somogyi Béla utca – Kossuth Lajos utca keresztezõdése
A felsorolt 8 kamera elhelyezését egy településközpont fej-
lesztésére kiírt és elnyert pályázat útján tudta megvalósítani
az Önkormányzat. Ez a pályázat befolyásolta a kamerák kihe-
lyezésének helyét.

A 9. kamera az Alsónémedi Községért Közalapítvány jóvol-
tából a közeljövõben kerül kihelyezésre a Haraszti út végére.
Alsónémedi Önkormányzat fontosnak tartotta a pályázat ke-
retén belül a kamerarendszer kiépítését, mert a lakosság szub-
jektív biztonságérzetét ezzel is tovább kívánta javítani. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy amely településen térfigyelõ ka-
merarendszer mûködik, jelentõsen csökken a bûncselekmé-
nyek elkövetésének száma. A bûncselekményt elkövetni
szándékozó személyek, ha kamerarendszert észlelnek egy te-
lepülésen, gyakorta meg sem kísérlik az elkövetést, hiszen a
rendszer által készített felvétel, fénykép bizonyító erõvel ren-
delkezik a rendõrségi eljárások folyamán.
A kamerák által vetített képet a Polgármesteri Hivatal épüle-
tében figyelik az Önkormányzat közterület-felügyelõi. Szük-
ség esetén – ha bûncselekményt vagy szabálysértést észlel-
nek, értesítik a rendõrséget, illetve ha a késedelem veszéllyel
járna, maguk intézkednek.
Itt szeretnénk felhívni a gépjármûvel közlekedõk figyelmét,
hogy a rendszer összeköttetésben áll a dabasi Rendõrkapi-
tányság ügyeletével. AHivatalban rögzített kép a Kapitánysá-
gon is megjelenik. Ez azért is fontos, mert a rendõrség kiemelt
figyelmet kíván fordítani a szabálytalan közlekedõkre, a köz-
lekedési lámpák tilos jelzését figyelmen kívül hagyókra.
Bízunk abban, hogy a rendszer beváltja a hozzá fûzött remé-
nyeket és a bûncselekmények elkövetésének száma jelentõ-
sen csökkenni fog településünkön.

Dernóczi Zoltán
Alsónémedi Önkormányzat

közterület-felügyelõje
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Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum 2010-ben
Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése elfogadta a Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum 2010. évi tevé-
kenységérõl szóló beszámolóját.

2010-ben is tovább folytatta a korábbi években elkezdett szakmai munkáját a Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum. Egy
minisztériumi pályázat megvalósításával lehetõség nyílt arra, hogy a megyei fenntartású oktatási intézményekben tanuló fiatalok
drog-prevenciós foglalkozásokon vegyenek részt, illetve arra, hogy a PMKEF koordinációs tevékenységet folytasson.

2009 októberétõl 2010 márciusáig 300 osztályban, 300 tanórában kb. 6000 fiatal vett részt prevenciós foglalkozásokon.
A PMKEF tavalyi márciusi konferenciáján Prof. Dr. Bagdy Emõke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Károli
Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Pszichológiai Intézetének tanszékvezetõ egyetemi tanára „Boldog-
ság drogok nélkül. A boldogságkutatás üzenetei I.-II.” címmel tartott elõadást. Továbbá Martos Tamás pszichológus, a
Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi tanársegéde „Életkészségek tréning: stressz kezelés (nem csak)
kamaszoknak” címû elõadása hangzott el. A konferencián több mint 130 drogproblémával találkozó pedagógus, pszicholó-
gus, egészségügyi szakember vett részt.
Mindezek mellett a PMKEF konferenciákon, szakmai összejöveteleken képviseltette magát, hogy az ezeken gyûjtött szakmai
ismeretekkel minél magasabb színvonalú munkát végezhessen.

Pest Megye Közgyûlése a február 25-i ülésén elfogadta a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság 2010. évi beszámolóját (részle-
teket itt találhatóak: http://www.pestmegye.hu/hirek/rendorsegi-beszamolo), illetve a Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum 2010. évi beszámolóját.

További információ:
Ambrus András sajtófõnök

KÖSZÖNET ÉS KÉRÉS
Elsõsorban köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik az elmúlt évek során vették a fáradságot és készségesen segí-
tettek községünk rászoruló lakosainak. Az õ áldozatkészségük eredményeként több mint egy tucat nehéz körülmé-
nyek között élõ családnak tudtam segíteni azáltal, hogy használt gyermek vagy felnõtt ruhát, játékokat és különbözõ
eszközöket jutathattam el nekik. Nem kell különösebben ecsetelni, mennyire örültek és mekkora segítséget jelentett ez
az adott személyeknek.
A gazdasági helyzetünk sajnos csak negatív irányba változott, ezért továbbra is nagyon nagy szükség lenne jó állapot-
ban lévõ ruhákra, cipõkre, játékokra, különbözõ használati eszközökre /pl. cumisüveg, edények, babakocsi…/, melyet
már nem használnak illetve nem tudnak rokonnak, barátoknak továbbadni. Így otthon sem foglalja a helyet, de még-
sem vész kárba.
FONTOS: Az adományokat vagy csütörtökön délután 13-15 óra között lehet behozni az Egészségházba hozzám -
cím: Ady Endre u.24. - vagy elõzetes egyeztetés után házhoz megyek érte - telefonom: Bihari Lászlóné Edit védõnõ
06-30/628-51-63, esetleg Dr. Szlivka Gabriella is szívesen átveszi rendelési idõben. /Ellenkezõ esetben sajnos nem a
némediekhez jutnak el a csomagok!/
Elõre is köszönöm a rászoruló családok nevében.

Bihari Lászlóné
védõnõ

A DAKÖV KFT KÖZLEMÉNYE
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAKÖV KFT a vezetékes vízrendszer

hálózatmosatását 2011. április 11-16. között végzi.
A mosatás következtében elõfordulhat, hogy a víz zavarossá válik, de ülepítés után természetesen fogyasztható. Szíves
elnézésüket kérjük a kellemetlenségért!

DAKÖV KFT
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HALÁSZ GÉZA SZAKORVOSI RENDELÕINTÉZET RENDELÉSI IDÕK
Osztály Rendelési idõ

Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
Belgyógyászat 8-13 8-13 8-13

Sebészet
Dr.Kiss István

8-14 8-17 8-14 8-16 8-14

Angiológia
Dr. Kökényesi Imre

14-16,30 14-17

Egynapos sebészeti mûtét elõtti
konzultáció, ambuláns mûtétek

Dr. Ecsedy Gábor
Dr. Sándor István

18-20 17-19

Traumatológia
Dr. Schulcz József

8-14 15-19 8-12

Nõgyógyászat 12-18 8-14 8-14 8-14
Ifjúsági nõgyógyászat 8-14
Gyermekgyógyászat 11-12 11-12 13-14 11-12 11-12

Fül-orr-gégészet 8-14 12-18 8-14 8-14 8-14
Szemészet 8-16 8-16 8-16 8-18 8-14

Bõrgyógyászat 8-17 8-14 8-17 8-18 7,30-12,30
Ideggondozó 8-18 8-17 8-18 9-15
Neurológia 8-14 8-14 8-14 8-14

Ortopédia, Gyermek ortopédia
Dr. Janositz Gábor

Dr. Kelecsényi Miklós
15-18 14-17

Urológia 7-11,30 7-11,30
Reumatológia 7,30-16,30 7,30-17 7,30-16 7,30-16 8-15

Gyermekpszichológia 17-21 7-19 17-21 7-16
Pszichológia 13-19 8-19 13-19 8-13

Tüdõgyógyászat 8-14 8-14 8-14 11-17 8-14
Diabetológia 14-17 8-13

Gasztroenterológia 8-14 8-14 8-14 8-14
Kardiológia 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14

Laboratórium 7-14 7-14 7-14 7-14 7-14
Röntgen 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17

Mammográfiia 8-10 8-10 8-10 8-10 8-13
Audiológia 14-18

Fizikoterápia 7-16,30 7-16,30 7-16,30 7-16,30 7-13,30
Gyógymasszázs 7-13,30 10-14 7-13,30 7-13,30 7-13,30

Gyógytorna 7-18,30 7-18,30 7-18,30 7-18,30 7-18,30
Gyermekpulmonológia 13-16

Foglakozás-eü. 8-12 13-16 8-12 13-16
Sportorvos � 15-18 � 15-18

Dr. Farkas Tamás 8-13 13-18 8-13 13-18 � 13-18
Dr. Kállai Zoltán 7,30-13,30 12,30-18-30 7,30-13,30 12,30-18,30 7,30-13,30

Dr. Komjáthy Zsuzsanna 12,30-18 7,30-13 7,30-13 7,30-13 * 7,30-13,30
Dr.Vaszkó András 13-17 8-13 13-17 8-13 * 7,30-13,30
Dr.Balogh Katalin 8-13 13-18 8-13 13-17
Dr. Beviz József 14-20 8-14 10-16

*páros hét délelõtt, páratlan hét délután
� páratlan hét délelõtt, páros hét délután
� páratlan héten

TELEFONSZÁMOK
Központi telefonszámok (2370 Dabas, Bartók Béla út 61.) 29/360-366, 29/360-293, 29/360-358
Központi telefonszám (Erkel u. 1.): 29/360-345
ODM labor 29/360-379
Tüdõgondozó Intézet 29/360-368
Ideggondozó Intézet 29/260-298
Pszichológia, gyermek pszichológia 29/360-038
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Hírek iskolánk életébõl
2011. január 17-tõl iskolánkban megkezdõdött a második
félév. A január 25-én megtartott tantestületi értekezleten le-
zártuk az elsõ félévet, s kitûztük a második félévben elvég-
zendõ feladatainkat.
Intézményünkben 424 tanuló teljesítményét értékeltük, s
szülõi értekezleteken összegeztük az osztályok munkáját,
eredményeit.
A 8. osztályos tanulók megmérették magukat a központi és a
tehetséggondozó felvételi vizsgákon, a továbbtanulási jelent-
kezések határidõben megtörténtek.
A téli szünet után átadásra került iskolánk új fõzõkonyhája,
önkormányzati fenntartással.
Naponta 489 fõre fõznek dolgozóink, ellátva az óvodát és a
szociális étkezõket is!
Az étlapot az egészséges táplálkozás alapelvei szerint állítjuk
össze, mely minõségileg, mennyiségileg megfelel az adott
korosztály igényeinek.
Iskolánkban mozgalmas élet folyik. A kicsik és nagyok, vala-
mint az õket irányító pedagógusok lelkesen készülnek a far-
sangra. Köszönjük a szülõk segítségét a jelmezek elkészíté-
sében és a szervezési feladatok elvégzésében.
Február 26-án a SZM közremûködésével a Betyár étteremben
kerül sor a Szülõk-Pedagógusok báljára.
Köszönjük mindazoknak a szülõknek, akik a bálon megjelen-
nek, akik értékes tombola ajándékokat juttattak el hozzánk, s
azoknak is, akik támogatói jegyet vásároltak, ezáltal hozzájá-
rultak bevételeink gyarapításához.
Az összegyûlt pénzbõl olyan kivetítõt szeretnénk vásárolni,
melyet iskolánk aulájában és a tornacsarnokban is tudunk
használni, evvel színesebbé, színvonalasabbá, élvezhetõbbé
tehetjük rendezvényeinket.

Február 20-án beadtuk pályázatunkat az Ökoiskola cím el-
nyerésére, melyet a Nemzeti Erõforrás- és a Vidékfejlesztési
Minisztérum írt ki.
A címet azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek ítélik
meg, ahol rendszerszerûen foglalkoznak a környezettudatos-
ság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környeze-
ti neveléssel. Célunk, hogy a felnövekvõ nemzedék képes le-
gyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozásá-
ra, elõsegítve ezzel az élõ természet fennmaradását és a társa-
dalmak fenntartható fejlõdését. Mi ebben a munkában, csak
parányi porszemek vagyunk, de a település életében ezek az
elvek meghatározó tényezõk lehetnek.
A pályázat megírása komoly és jól szervezett munkát igényelt
pedagógusainktól.
Egy kis csoport foglalkozott a pályázati kritériumok feldolgo-
zásával, a feladatok megszervezésével. Köszönet illeti mun-
kájukat, s köszönettel tartozunk azoknak a szülõknek is, akik
az elõkészületi munkálatokban részt vállaltak.
Bízunk abban, hogy a megkezdett értékes munkánk eredmé-
nyeként gyermekeink településünk értékeit óvó- és védõ, a
természet és a környezet tisztaságáért tenni akaró, az egészsé-
ges életmód követõivé válnak.

„A természet varázsát ontja bõven
A fûben, a virágban és a kõben
Ó nincs a földön olyan silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad.
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!”

Iskolás leszek!
Közeleg a tél vége, s vele együtt a szinte valamennyi nagy-
csoportos gyermek szüleire váró döntés: menjen-e iskolába
vagy maradjon inkább még egy évig az óvodában a gyermek?
Jómagam is többször foglalkoztam már e témával, s biztosan
az érintett szülõk is sokat olvastak már az iskolaérettség téma-
körérõl, de még mindig sokan nincsenek tisztában a döntés
fontosságával, s annak következményeivel.

Ki kezdheti meg az elsõ osztályt 2011. szeptember 1-jén?
Az 1993. évi LXXIX. Közoktatásról szóló törvény 6. § (2)
szerint:
„A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettsé-
get, a legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a hato-
dik, legkésõbb, amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankö-
telessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik
életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezett-
ség teljesítését. A szülõ kérelmére a gyermek megkezdheti a
tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét de-
cember 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál

a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31.
utáni idõpontban született.
A tankötelezettség teljesítése a tanév elsõ tanítási napján kez-
dõdik.
Tehát ez azt jelenti, hogy aki 2005. május 31. elõtt született,
az idén megkezdheti az elsõ osztályt. Ha a szülõben, vagy az
óvónõben kétség támad az érettséget illetõen, a gyermek
megismételheti a nagycsoportot (amennyiben 2003. szeptem-
ber 1-je után született.)

Azt tapasztalom, hogy az azonos korú lányok érettebbek,
mint a fiúk. Fizikálisan is erõsebbek (persze vannak kivéte-
lek) és szociálisan is fejlettebbek: jobb a kudarctûrõ képessé-
gük, fegyelmezettebbek, erõsebb a feladattudatuk.

Igen nehéz döntés elõtt állnak azok a szülõk, akik hezitálnak,
hogy kezdje-e az évet gyermekük, vagy maradjon az óvodá-
ban?!
A tét óriási: A gyermek jövõje! Hiszen minden az elsõ osztá-
lyon áll vagy bukik:
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A kisgyermek vagy megszereti az iskolát, a tanulást, vagy ku-
darcként éli meg az iskolakezdést. Az elsõ találkozás az élet
minden területén meghatározó: s ez különösen igaz az iskolá-
ra. Éppen ezért nagyon fontos az alaposan átgondolt, minden
szempontot figyelembe vett döntés.

Intézményünkben jól képzett pedagógusok várják leendõ di-
ákjainkat. Minden segítséget megadunk ahhoz, hogy az óvo-
dából az iskolába való átmenet zökkenõmentes legyen.
Pszichológus, logopédus – gyógypedagógus, fejlesztõ peda-
gógus a tanító nénivel együtt mindent megtesznek az egyéni
fejlesztés, a szorongás, a gátlás oldása, a feszültségek meg-
szüntetése érdekében.

A leendõ elsõs tanulók és szüleik részére „Nyílt órákat” tar-
tunk, melynek keretén belül a leendõ elsõ osztályos tanító né-
nik foglalkoznak az óvodásokkal.
Idõpont: március 21. (hétfõ) 8 – 10 óráig.

Az 1. osztályos beíratás 2011. április 11 – 12-én lesz isko-
lánk Titkárságán.
A beíráshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- óvodai szakvélemény
- TAJ kártya
- lakcímkártya
- diákigazolványhoz 1 db igazolvány kép

SZÉCHENYI NAPOK 2011. (ÖKO Napok programja)

Idõpontja: 2011. április 17-18-19.

E háromnapos rendezvénysorozat témái szervesen illeszkednek az éves munkatervben meghatározott ÖKO programok meg-
valósításához.
Az ünnepélyes megnyitón (2011. április l7-én 17 órakor) iskolánk tanulóinak mûsorát követõen prof. Dr. Kiss Keve Tihamér
és prof. Ács Éva a Magyar Tudományos Akadémia tudományos tanácsadói, hidrobiológusok mondják az ünnepi beszédet.
Iskolánk 8. osztályos tanulói „keringõvel” búcsúznak iskolánktól.

Április 18-án értékes elõadások, játékos vetélkedõk, versenyek várják a gyerekeket az udvaron elhelyezett pavilonokban.
Testi-lelki egészségünk témában: a szülõi igények szerint

- látásvizsgálat, fogszabályozás – szûrõvizsgálat
- gyógynövényekrõl szóló elõadás

Hagyományápolás témában: húsvéti népszokások bemutatása
- A nyugdíjas klub tagjai teával és kuglóffal kínálják gyermekeinket

A nap érdekessége: TÛZSZÍNHÁZI ELÕADÁS AZ ISKOLA UDVARÁBAN

Április 19-én vidám, sport délelõttöt szervezünk az „Öreg” tóhoz.
A sokféle program közül kiemelem: - a sportbemutatókat

- sportversenyeket
- játékos vetélkedõket
- kisállat bemutatót

Az osztályok szülõi munkaközössége finom ebéddel várja a játékban elfáradt nebulókat.

Ezen a napon vendégünk lesz Dr. Zacher Gábor toxikológus, egyetemi docens, a budapesti Péterfy Sándor utcai kórház fõ-
orvosa. Fáradhatatlanul munkálkodik azon, hogy minél többen megismerjék a legkülönfélébb drogok, tudatmódosító szerek
egészséget, személyiséget károsító hatásait.
17 órától „Rendhagyó osztályfõnöki órát” tart iskolánk felsõs tanulóinak.
„Szertelenül….?! – avagy mindennapi függõségeink és a drogok címmel
19.30 -tól „Rendhagyó szülõi értekezletre” invitáljuk a szülõket, a térségben érdeklõdõ nevelõket.
Fontos és szükséges, hogy a pedagógusok és a szülõk is alapos tájékoztatást kapjanak, milyen veszélyforrások kereszttûzébe
kerülhetnek gyermekeik.

Tisztelt Szülõk! Kedves Olvasók, volt Diákjaink!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket, Benneteket iskolánk háromnapos rendezvénysorozatára!

A részletes programokról a késõbbiekben adunk tájékoztatást.

A Széchenyi István Általános Iskola pedagógusai nevében:
Mayer Istvánné

igazgató
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A Széchenyi család I. rész
A2011- es esztendõ a Család Éve, ez alkalomból szeretnénk az
Alsónémedi Hírmondó olvasóinak bemutatni olyan híres ma-
gyar történelmi családokat, melyek példaként állhatnak minden
magyar elõtt. Eleven égõ példaként arra, miként kell Apának,
Anyának, Gyermeknek - s nem utolsó sorban - Magyarnak len-
ni. Életpályájuk bizonyosság, hogy a nemzet alapja a Család,
mely olyan fiakat nevel, kiknek lelkében a családi összetartozás
és a nemzeti érzés, a család gyarapodása és a haza fejlõdése
egyaránt fontos és elválaszthatatlan. Küzdelmes életükben,a
magyar történelem vérzivataros századaiban erõt adott keresz-
tény hitük, családjuk jóhírének, tradícióinak ápolása.Magyar
nemzetük iránt érzett olthatatlan szeretetük.
A Széchényi család Nógrád megyébõl származik, nevét
Szécsény mezõvárosról eredezteti. Elsõ kiemelkedõ alakja, a
családi vagyon megalapozója Széchényi György (1592-1695),
aki egy viszonylag késõn induló papi pályán futott be hatalmas
karriert. 33 éves, amikor a papnevelõ intézetbe lépett, 39 évesen
plébános majd kanonok, késõbb pécsi, veszprémi, gyõri püspök.
1675-tõl kalocsai érsek, 1685-ben pedig elfoglalhatta a magyar ka-
tolikus egyház hierarchiájának csúcsát jelentõ esztergomi érseki-
prímási széket. Tíz éven át töltötte be ezt a magas tisztséget, 103
éves korában halt meg. Hosszú élete során hatalmas vagyont gyûj-
tött. Birtokainak nagyságát 400 ezer kat. holdra becsülték.
Öccse, Lõrinc kezelte, majd fiaival együtt örökölte a hatalmas
birtokot. Széchényi II. György egervári várkapitányként
részt vett a török elleni harcokban. Többek között Buda, Fe-
hérvár, Szigetvár és Kanizsa visszavételénél harcolt. A ma-
gyar grófi címet 1697-ben I. Lipót császár adományozta a
családnak. I. Lipót az adományozó oklevélben engedélyezi a
címerhasználatot, és ugyancsak ekkor lett a család jelmonda-
tává õsük, I. Széchényi György érsek jelszava: „Si Deus pro
nobis, quis contra nos.” (Ha Isten velünk, kicsoda elle-
nünk?) A grófi cím megszerzésével a Széchényi család a ma-
gyarországi fõnemesek közé emelkedhetett.
Széchényi II. György fia, Zsigmond nem sokáig élvezhette
apja hagyatékát. Mindössze hat évvel élte túl atyját. Halála
elõtt felosztotta a birtokokat gyermekei között. Cenket Antal
(1714–1767) kapta meg. A nemes családi tradíciót folytatva
Széchényi Antal katonai pályát választott magának. A9. sop-
roni huszárezredben kezdõdött a karrierje. Hamarosan kapitá-
nyi tisztséget töltött be Kõszegen. Feleségül kérte és vette
mostohája húgát, Barkóczy Zsuzsannát. Berendezkedni nem

tudtak, az osztrák örökösödési háború a harcmezõre szólította
az ifjú férjet. A csatatérre gyakran követte felesége is. Így
Széchényi katonai elõmenetele töretlen volt, a cenki birtok
fejlesztése viszont elmaradt. Az örökösödési háború végére
brigadérossá nevezte ki Mária Terézia, s a hadseregtõl, mint
altábornagy búcsúzott el.
A Rákóczi-szabadságharc idején Bécs közelsége és Széché-
nyi György prímás kemény végrendelete – a királyhoz való
hûség volt az örökösödés egyik feltétele – egyértelmûvé tette
a labancokkal való együttmûködést. Széchényi Pál kalocsai
érsekként próbálta a békekötésre ösztönözni a szembenálló-
kat, de tevékenysége miatt hol a kurucok, hol pedig a laban-
cok dúlták a környéket és a család birtokait is. 1710-ben be-
következett halálát is sokáig a bécsi udvari intrika számlájára
írták. Múmiája ma is látható Cenken, a családi sírboltban. So-
kan úgy vélték, hogy testét a nagy mennyiségû arzén tartósí-
totta, mumifikálta.
Széchényi Antal halálakor (1767) gazdag, virágzó gazdasá-
got hagyott hátra, de fiú utódja nem lévén a birtokot, György
prímás végakaratának megfelelõen, testvére, II. Zsigmond
örökölte, aki a családon belül addig is a legnagyobb vagyon-
nal rendelkezett.
A XVIII. sz. elsõ felében a nemzetség meglehetõsen szerte-
ágazott, de 1777-re gr. Széchényi Ferenc maradt az egyedüli
férfiörökös, így a birtok újra egy kézben koncentrálódott. Fe-
renc nagyjából 230 ezer kat. hold egyedüli birtokosa volt. gr.
Széchényi Ferenc (1754-1820) országos jelentõségû politi-
kus. Fényes politikusi hivatalnoki pályát futott be. Roppant
bõkezû adományozásairól híres.
Házasságot kötött 1777-ben Festetich Juliannával, annak a
Festetich Györgynek húgával, ki Keszthelyen megalapított
Európa elsõ gazdatisztképzõ fõiskoláját (Georgikon), s maga
is a tudományok és mûvészetek bõkezû mecénása volt. Há-
zasságukból hat gyermek született, közülük három fiú- és két
leánygyermek érte meg a felnõttkort, közülük István volt a
legfiatalabb.
Ferenc grófot jobbágyai szerették, amit az a kedves történet
bizonyít, amely fiának, Széchenyi Istvánnak a neveltetésével
kapcsolatban maradt fenn. Eszerint a kastélyában, névnapi
ebéd elõtt – Ferenc gróf kezet csókoltatott a gyermek István-
nal egy ebédre meghívott öreg béresnek. „Ez a kéz adja neked
a kenyeret!” – okította fiát. Az uradalomban gyakorlati okta-

Nagycenk, a Széchenyiek központjaSzéchényi György Gr. Széchényi Ferenc
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tást szerveztek gazdászoknak. Ezt a gyakorlatot a Széchényi-
ek a késõbbiekben is folytatták.
A historikus Vályi András tudósítása1796-ból: „Figyelmet
érdemel a kastélyban: I. az uraság jeles könyvtára… II. Neve-
zetes a földképeknek a gyûjteménye, ami kb. 6000 darab vá-
logatva és szerkesztve. III. Még nevezetesebb egyedülálló
pénzgyûjtemény Magyarországról és Erdélybõl. IV. Érc,
másféle kövek és fák gyûjteménye. A kastély belsõ ékei:
házieszközök, képek külföldi példa alapján. Akét püspök arc-
képe…” Vályi tehát arról a gyûjteményrõl számolt be, ame-
lyet Széchényi Ferenc 1802-ben felajánlott a nemzetnek, lét-
rehozva ezzel a Magyar Nemzeti Múzeum és Nemzeti
Könyvtár alapjait.
A nagy mûveltségû gróf, aki számos hírneves külföldi akadé-
mia és tudós társaság dísztagja, illetve tiszteletbeli tagja volt,
külföldi útjain jutott hozzá könyv- és térkép-különlegessé-
gekhez, de egész könyvtárakat is vásárolt. Rendezésére
Hajnóczy Józsefet kérte fel, aki egyben ügyvédje is, majd pe-
dig titkára volt. Õt a Martinovics-féle összeesküvésben való
részvétele miatt 1795. május 20-án a Vérmezõn lefejezték.
Ezután Széchényi Ferenc, akit megdöbbentett titkárának ha-
lála, visszavonult az aktív politizálástól, és gyûjteménye gya-
rapításának szentelte magát. Az 1802. november 25-én aláírt
alapító okirat szerint Széchényi felajánlott 13 724 nyomtat-
ványt. Az állomány 9039 könyvbõl, 4342 egyéb és 343 egyle-

veles nyomtatványból állt. Késõbb kiegészítette az adományt
ezerkétszáz kézirattal. Odaajándékozta még 9206 kötetes
soproni könyvtárát is és hatezer térképbõl álló különgyûjte-
ményét. Ezzel megteremtette a ma az õ nevét viselõ Országos
Széchényi Könyvtárat. Nemcsak a tudományok, de a mûvé-
szetek terén is jelentõs szerepet játszott a gróf kastélya. Állan-
dó zenekart tartott, amelynek neves, fõleg olasz zeneszerzõk
írtak darabokat. Barcsay Ábrahám, a testõr költõ és Révai
Miklós is megfordultak a kastélyban. Kazinczyt és Csokonait
is megihlette a gróf munkássága és a nagycenki táj. Mikor
Napóleon hadai benyomultak Magyarország területére, és a
községet is megszállták, újra megmutatkozott gr. Széchényi
Ferenc féltõ gondoskodása. Utasítást adott a jószágkormány-
zónak, hogy „az ellenség eltartását az uradalom a jobbágyok
megterhelése nélkül végezze”.
Ferenc 1814. augusztus 31-én osztályos egyezséget kötött fia-
ival, azaz még életében megosztotta jószágait az utódaival.
Három hitbizományt hozott létre, egyenlõen elosztva a java-
kat közöttük. Lajos a (sopron)horpácsi kastélyt, Pál az apátit,
István a cenkit kapta. A kastélyok mellett a többi birtoktestet
is szétosztották.
Gr. Széchenyi Ferenc szobra a Nemzeti Múzeum kertjében áll.
(A II. részben gr. Széchenyi István, a legnagyobb magyar
életútjának állomásait olvashatják.)

Jobbágy Ilona

Kedvenc versem!
A Magyar Költészet napja tiszteletére a Faluházban

2011. április 12-én kedden 18 órakor
felolvasó estet rendezünk.

Várjuk tisztelettel azokat, akik szívesen felolvasnák ked-
venc versüket a megjelenteknek, és azokat is akik szívesen
meghallgatják a költeményeket.

�

Az este második részében

Magyarnak számkivetve
címmel a Kormorán együttes és neves színészek közremû-
ködésével 2005-ben József Attila 100. születésnapjára em-
lékezve a gödöllõi Grassalkovich parkban felvett irodalmi
zenés összeállítást nézzük meg.
Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel várunk!

Kirándulók, Színházlátogatók figyelem!
2011. április 30-án (szombaton) este Molnár Ferenc: Játék a kastélyban címû elõadás megtekintésére hívok mindenkit a
Vígszínházba. Fõbb szereplõk: Tahitóth László, Benedek Miklós, Lukács Sándor, Tornyok Ildikó. A színdarab megtekintését
minden korosztálynak ajánlom.
2011. június 9-13-ig Erdélybe hívom a városlátogatást, az utazást kedvelõket.
1. nap: Indulás az iskola elõl. Marosvásárhelyen és Segesváron keresztül érkezés Csíkszeredára, a szálláshelyre.
2. nap: Csángó Múzeum megtekintése, Csernáton: Falumúzeum, Kézdivásárhely: Gábor Áron szobra, Szent-Anna tó (jó idõ
esetén fürdés)
3. nap: Részvétel a csíksomlyói búcsún
4. nap: Törcsváron: Megtekintjük a Drakula kastélyt. Brassóban a Fekete Templomot tekintjük meg.
5. nap: Hazautazás: Körösfõ, Királyhágó, Nagyvárad érintésével
Bár még hideg az idõ, ám hamarosan itt a jó idõ és a nyár, s milyen csodás lenne ismét együtt utazni, úgy mint évek óta rend-
szeresen. Hiszen voltunk már együtt Jordániában, Rómában, Lengyelországban, Ausztriában, Horvátországban és azt hi-
szem, még hosszan sorolhatnám, hogy merre jártunk. Istennek hála, hogy sok-sok országba eljutottunk, s mindig szerencsé-
sen haza is értünk. Ám Szlovéniában még nem jártunk, ezen a nyáron felfedezhetjük e vidék csodáit is. Az utazás idõpontja
elõreláthatólag aug. 13-18.
Utazás légkondicionált autóbusszal. Szlovénia nevezetességeinek megtekintése mellett lehetõség lesz a szlovén tengerparti
pihenésre is. A Bledi-tónál a híres bledi krémest is megkóstoljuk.
Részletes felvilágosításért hívjanak! Töltsünk együtt ebben az évben is néhány felejthetetlen napot!
Várom szeretettel a jelentkezõket!
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

Tel: 29/337-861 vagy 30/357-1441
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A magyar család – az Apa
A magyar társadalmat a kezdetektõl fogva a patriarchátus jelle-
mezte. Még a pusztákról hoztuk magunkkal ezt a feltétlen tekin-
télytiszteletet, mely a nemzetségfõt, a mindenkori Apát övezte.
A honfoglalás elõtti magyar nemzet alapja a nagycsalád, mely
erõsen összetartó közösség, erejét az apa erõs karja adja, mely
megvéd, határozott döntései mutatják az utat. Ezzel szemben
nincs ellenkezés. Ezt az Apa-képet az évezredek alakították ki,
a sztyeppéken szétszórva élõ nemzetségek, a családfõ elõrete-
kintõ, útmutató irányítása nélkül semmivé foszlottak volna.
A honfoglalás után a Kárpát-medencébe beszorított magyar-
ság próbálta továbbvinni õsi tradícióit: a tanyavilágban be-
rendezkedõ magyar paraszti kultúra szakrális vezetõje az apa
volt, feltétlen tekintély vezetõ. Mindenki félte szavát.
Hatalmával élt, de ezzel soha vissza nem élt, bizton alapozha-
tott rá családja, nem kellett csalódni benne sosem. Nem be-
szédes, inkább hallgatag, a csacsogást az asszonyokra hagyja,
de szeme hunyorgásától megrettennek a körülötte lévõk. Vál-
lait súlyos gondok nyomják, de kérges tenyerében otthonra
lelnek gyermekei.
Amint a napi munka után betér a házba, az egész család meg-
nyugszik, köréje gyûl.
A gyermek várja a madárlátta tarisznyát, az ifjak bölcs szavat
lesik. Az asszony?
Neki elég egy simogató tekintet, egy bajusz alatt megbúvó
mosoly, mar boldog és elégedett. Ahogy Nagyszalonta szü-
löttje, Arany János a Családi körben ezt megírta:

Pendül a kapa most, letevé a gazda;
Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja;
Kutat az apró nép, örülne, ha benne
Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.
Rettenve sikolt fel, amelyik belényúl:
Jaj! valami ördög... vagy ha nem, hát... kis nyúl!
Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel;
Kínálják erõsen káposzta-levéllel.
A gazda pedig mond egy szíves jó estét,
Leül, hogy nyugassza eltörõdött testét,
Homlokát letörli porlepett ingével:
Mélyre van az szántva az élet-ekével.
De amint körülnéz a víg csemetéken,
Sötét arcredõi elsimulnak szépen;
Gondûzõ pipáját a tûzbe meríti;
Nyájas szavú nõje mosolyra deríti.
Nem késik azonban a jó háziasszony,
Illõ, hogy urának ennivalót hozzon,
Kiteszi középre a nagy asztalszéket,
Arra tálalja fel az egyszerû étket.
Maga evett már, a gyerek sem éhes,
De a férj unszolja: „Gyer közelebb, édes!”
Jobb ízû a falat, ha mindnyájan esznek, -
Egy-egy szárnyat, combot nyújt a kicsinyeknek.

Az apa napjait kint a határban, magányban tölti, s az ekeszarv
mellett meghányja-veti a világ dolgait. Határozott elképzelé-
se van, élete három pilléren nyugodik: Isten – Haza – Család.
Így, ebben a sorrendben.
Fejét büszkén felszegi, maga ura, maga gazdája, neki csak az Is-
ten parancsol. Ez a rend elvitathatatlan. Rendben van a portája,
megmûvelve földje, takarosan a jószág, tele a pince, a kamra.
Amit mond, egyszer mondja, amit tesz, nem kell bánni sosem.

Mindennapjaikról így énekel a tragikus körülmények között
meghalt Horváth István, Erdély nagy költõje: Jártam
kalangyák közt/ihlettõl szentelten/…/Sarló recsegésben,/ Ka-
szasuhogásban, kapa pengésében, villavillanásban…” (Az én
vándorlásom)
Honnan is tudom mindezeket?
Az emlékeimbõl meritek. S felvonul lelki szemeim elõtt a
Családi pantheon:
Elsõsorban Menyhárt bátyám, aki mellyes kötényében, fé-
nyes csizmájában gyermekkorom hérosza volt. Majd Horváth
Boldizsár, nagyapám, akinél derûsebb, jobbszivû embert nem
láttam sohasem, ki egy üveg savanyu boron, egy karéj kenyé-
ren és egy kis avas szalonnán megélte az élet teljességét, és
megtanított szeretni és becsülni a mindennapok szépségeit.
Dédapám, Kerekes Gedeon, ki az esti harangszóra úgy tért
meg a Páskomról Betyár és Bogárnevû lovával, mint egy föl-
desúr, s tarisznyájában színes kõ vagy édes alma lapult. Ká-
roly sógorom, aki mindig csak politizált, bölcselkedett, és
Apám, ki zabolát nem tûrt magán, de egy verébcsipaszt meg-
szánt, ha fészkébõl kiesett, és hát a Boldi bátyám, kinek testén
kilenc késszúrás helye látszott, és mikor szántott, én szalad-
tam utána a borozdában, s félve néztem e sebhelyeket.
Ott ülnek mind álmaim karospadján, elõttük a bor meg a fosz-
lós kalács.
Intenek. És én, mikor ezt a szót említik fel: család, látom õket.
S azt gondolom, ki soraim olvassa, ugyanilyen emlékeket
ápol, s ugyanúgy könnyeivel küzd, mint most én.
Gondoljunk hát egy pillanatra az Apákra és a Nagyapákra, kik
megjártak a csatatereket, kik földet túrtak, kik vasárnap kora
reggel a kút mellett mosakodtak, beretválkoztak, s mentek a
templomba, akik értünk éltek, s kiket haló poraikban sem feled-
hetünk sohasem. Jobbágy Ilona, Faluház

Tisztelt Alsónémediek!
A Faluház fényképeinek archiválása befejezõdött. A cso-
dálatos képanyagot nagy kár lenne csak a Faluház fény-
képtárában tartani. 2011-ben ünnepeljük a Faluház fennál-
lásának 15. évfordulóját, a jubileum és az elvégzett munka
eredményeképpen szeretnénk kiadni

Alsónémedi képeskönyvét.
A könyv azonban csak akkor jöhet létre, és csak akkor mu-
tathatja be hitelesen a fényképek tükrében Alsónémedi és
lakóinak jeles napjait, ha minél több kép áll rendelkezé-
sünkre a könyv anyagának összeállításához.
Kérjük ezért falunk lakosságát, bocsássák rendelkezésünk-
re - csak néhány napra - családi fényképeiket, vagy a falu-
ról, ünnepi eseményekrõl készült felvételeket, régi képes-
lapokat, hogy azokról másolatot készíthessünk, és beil-
leszthessük a képeskönyv anyagába.
Reméljük, a szép, impozáns könyv minden alsónémedi
család könyvespolcára felkerülhet, lapozgatása számos
élményteli pillanatot szerez az egész családnak. Büszke-
sége lesz egész településünknek.
Segítségüket köszönettel vesszük, és várjuk a 06-70-771-
2692 – telefonszámon valamint a Faluházban

Bálint István János, Faluház
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Horváth Sándor

Kerekes Béla

Krizsa Sándor

Berde Mária: Az én apám
- Erdélynek -

Az én apám tudott franciául
S Bázelben németeknek prédikált.
De mikor elment Szolnokdobokába,
Román szótárt vett és grammatikát.

Öt éve nem volt ott a nyájban pásztor,
És sok magyar feledte már szavát -
Kallódó lelkükért apám a kátét
Románra fordította át.

Zsidók is éltek ott. Buzgók s szegények.
S az én apám zsidóul is tudott.
S jöttek hozzája nagyszakállú vének:
Hallgatni az Ótestamentumot.

Mint gyermekek ülték körül apámat,
Bár harmincéves hogyha volt csupán,
És olvasott és magyarázott nékik
A Szentírásból az én apám.

A földesúrnak volt egy kisleánya
S apámhoz így szólott a földesúr:
„Hittanból is készítsd vizsgára õt,
Nem hagyhatom, hogy elmenjen hazúl.

Hogy nem híved? Add rája paroládat,
Hogy azt tanítod, amit megkíván
Kátéja.” – És zárdában jelesre
vizsgázott le a kisleány.

Az én apám úrvacsorát, ha osztott,
S hazakerült a rész, mely a papé,
Újból terített a szent maradéknak:
„Nem a miénk – így szólt – az agapé,

Hanem azé, ki valamennyiünkért
egyforma kínnal szûrt és aratott.”
S mindnek, ki aznap a küszöbre lépett
italt kínált és falatot.

Az én apám, mielõtt sírba szállott,
Egy sor ártatlan hajnalkát vetett.
Az örök hajnalt hozták a virágok
És elvitték a földi életet.

S halottnézõbe a ravatalához
Eljött egy sohsem látott idegen,
Megállt a lábánál, s azt mondta nékünk:
„Krisztus járt benne idelenn.”

És az én apámat sírba tettük,
Azért õ meg nem halt, én jól tudom.
Csak az üvegcse tört el, ám az illat,
A lélek jár kötetlen-szabadon.

Isten kiskertjét õrzi, s az virágzik
Abban, ki gyûlölettelen szeret –
És száll apám közöttünk, mint a jó szél
A jó vetés felett.

Juhász István

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt

és kedves családját
2011. április 5-én 18 órára
a Faluházba /Iskola u. 1./
filmvetítéssel egybekötött

ismeretterjesztõ sorozatunk a
Faluházi esték

következõ elõadására a magyar népi
kultúra történetébõl.

Az elõadás moderátora
Halmos Béla

népzenekutató – népzenész
a magyar táncház mozgalom

megalapítója.
Vendégünk

Erdélyi Tibor
az Állami Népi Együttes

szólótáncosa
a népmûvészetek mestere,

fafaragó népmûvész
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A NYWYG
Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület hírei

Íjászat 2011 év kezdetén is Alsónémedin
BUDAPEST BAJNOKSÁG 2011.Február 6. Minõsítõ te-
remíjász verseny
A legutóbbi Telki országos verseny után a szervezõk megígér-
ték, hogy megfelelõ helyen és idõkeretben rendeznek versenyt.
Betartották szavukat, két napra osztották el a különbözõ kategó-
riákat. Így mi vasárnap az újonnan nyílt Rákosmenti Turulfé-
szek Íjászközpontban szép és kulturált környezetben , nagyobb
zsúfoltság nélkül versenyezhettünk. Délelõtt a NYWYG kadet
és felnõtt csapata küzdött a céltáblával, a távolsággal és kon-
centrációval. Többeknek jól sikerült. Mozsár Gergely ismét 2.
Suplicz Áron 3. lett Gyõri József alelnökünk – elsõ MISZ terem-
versenyén- 3. lett – Gratulálunk! Közben
a délutáni csapat is megérkezett. A
NYWYG gyerek és serdülõ válogatottja.
Az ellenfelek egy részét már ismertük, de
jöttek új erõs „fegyvertársak” is. Nagyon
szépen teljesítettek a fiatalok és szépen
küzdöttek, mindenki megjavította a leg-
utóbbi eredményét. Helyezések : Némedi
Márk 1. Gyõri Tamás 3. Nyenyestyán Ba-
lázs 4. Hajdú Kálmán 3.,Urda Bence 2.!
Összefoglalva: Látjuk, hogy hol tart a
többi egyesület az utánpótlás nevelés te-
rén, láttuk a magyar gyermek és ifjúsági
mezõny krémjét. Természetesen szeret-
nénk felzárkózni, ehhez – a tapasztalt edzõk tanácsát is megfo-
gadva – az alapokat, a technikát kell erõsítenünk. Hiszen csak
megfelelõ stílussal tudunk a Diákolimpián is eredményesen
szerepelni.
Teremverseny PÁTY. 2011-02-12,
Örömíjász verseny
Decemberben voltunk itt legutóbb, Dombóvári Lajos féle
örömíjász versenyen, akkor Géza, Gábor, János az elsõ verse-
nyén volt és nagyon tetszett nekik is. Most a fiatalok értek
jobban rá. Idõben érkeztünk, napos, de nagyon szeles idõben.
A szervezõk kérésére felálltunk egy karámos helyre, ott a talaj
nagyon mély volt és egy kicsit elsüllyedtünk.
14+2 cél volt felállítva. 14 cél a lovardában , kettõ a szabad-
ban. Nagyon szépen rajzolt vikingekre és állatokra lõttünk.
Nem is voltak messze a célok , szépen haladtunk. A serdülõk
túl közeli távról lõttek , így a verseny felém túl Eszti, Kami, és
Márk már felnõtt távról próbálkoztak.
Eredmények: Némedi Márk 1. Gyerek VR; Tóth Eszter 2.
Gyereklány Tradi; Hajdú Kálmán 2. Gyerek LB; Mozsár
András 1. Ifi Tradi; Suplicz Áron 2. Ifi VR ;

III. NYWYG kupa terem Örömíjász verseny Alsónémedi
Aki ott voltak tudjuk, milyen jó volt,de a távollévõk és az utó-
kor miatt is meg kell örökítenünk ezt a jeles eseményt. Elõször
is a hála és köszönet szavával. Hála Istennek, hogy megengedte
érünk ezt a napot és lehetõségünk volt 2011. Februárjában is Al-
sónémedin ezt a színvonalas rendezvényt megtartanunk.
Köszönet az Önkormányzatnak a helyszín biztosításáért,
és a NYWYG tagoknak sok mindenért!
Íjászbarátaink közöl sokakat hívogattunk és többen el is fo-
gadták a meghívásunkat a versenyünkre. Összesen 82-en ne-
vezetek , köztük 27-en a NYWYG tagjai. A segítõkkel és kí-

sérõkkel több, mint 100-an voltunk.
Mindig öröm egy helyi versenyt meg-

rendezni, hiszen ilyenkor a csapatunk
minden tagjának lehetõsége nyílik
összemérnie magát a kortársai íjászok-
kal. Most is így volt, sok fiatal és felnõtt
barátunk jött el.
A pálya építésnél az elmúlt egy év ta-
pasztalatai és lehetõségeit is igyekez-
tünk figyelembe venni. Állványaink,
célfogóink és 3D-s állataink is gyara-
podtak. A nyuszin kívül a többi cél elhe-
lyezésére és méretére nem volt panasz,
így ha kicsit nehéz is volt a pálya min-

denki kellõen gyakorolhatta saját ügyességét.
NYWYG Eredmények: Elsõ hely 8 fõ, második hely 3 fõ, har-
madik hely 6 fõ, helyezés 7 fõ
Felnõtt távról legjobban Gyõri Józsi, Suplicz Áron és Mozsár
Gergõ, gyerekek közül Etl Dominik és Tóth Milán, a serdü-
lõknél Gyõri Tamás, Urda Bence, Némedi Márk és Hajdú
Kálmán lõtt kiemelkedõen. Szépen fejlõdnek a többiek, gra-
tulálok az õ eredményeikhez is!!
Azt gondolom, hogy NYWYG minden tagjának köszönhetõ-
en büszkék lehetünk a versenyre, a szervezésre és az eredmé-
nyekre is!
HAJRÁ NYWYG!! HUJ – HUJ- HAJRÁ!

Edzések a Schuller Csarnokban
Péntek 18 órától a gyerekek es szüleik, 19 órától az Ifik

és felnõttek
Vasárnap 17 órától a gyerekek es szüleik, 18 órától az

Ifik és felnõttek. Gyertek Bártan!
Üdvözlettel :

Suplicz Zsolt A NYWYG elnöke
70-43-64-194, www.nywyg.shp.hu
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ASE tavaszi programajánló
2011. március elsõ hétvégéjén a Pest megyei bajnokságokban
megkezdõdnek a tavaszi küzdelmek. Az elmúlt évben örven-
detesen növekedett az Alsónémedi SE mérkõzéseinek látoga-
tottsága és új sportágunk a kézilabda iránt is élénk érdeklõdés
nyilvánult meg.
A szurkolók, sportbarátok részére szeretnénk az egyesület ta-
vaszi teljes programját közreadni.
(A csapatok után feltüntetett helyezések azt mutatják, hogy
hányadik helyrõl várják a tavaszi fordulót.)
Labdarúgás
- Pest megyei I/B. Déli csoport / FELNÕTT - 2. hely, U19 -
9. hely

2011.03.05. 14.30 Ráckeve VAFC – Alsónémedi SE

2011.03.12. 14.30 Alsónémedi SE – Hernád SE

2011.03.20. 15.00 Szentmártonkátai SE – Alsónémedi SE

2011.03.26. 15.00 Taksony SE _ Alsónémedi SE

2011.04.03. 15.30 Alsónémedi SE – Sülysáp KSK

2011.04.10. 15.30 Pereg SE _ Alsónémedi SE

2011.04.17. 16.00 Alsónémedi SE – Gyömrõi SE

2011.04.24. 16.00 Gyáli BKSE _ Alsónémedi SE

2011.05.01. 16.00
Alsónémedi SE – Autoshop-

Kiskunlacháza SE

2011.05.08. 16.30 Újhartyán ISE _ Alsónémedi SE

2011.05.15. 16.30 Alsónémedi SE – Nagykáta SE-Káta GSM

2011.05.21. 17.00 Tápiómetáll-TSE _ Alsónémedi SE

2011.05.29. 17.00 Alsónémedi SE – Dömsödi SE

2011.06.05. 17.00 Dány KSK _ Alsónémedi SE

2011.06.12. 17.00 Alsónémedi SE – Bugyi SE

(A fenti idõpontok a felnõtt mérkõzések kezdõ idõpontjai,az
U19 mérkõzései 2 órával elõbb kezdõdnek.)

Pest Megyei Kupa, 4. forduló:
2011.04.06. 16.30 Alsónémedi SE – Tököl VSK (NBIII)
(továbbjutás esetén további mérkõzések következnek)
- Ócsai körzet U16 - 1. hely

2011.03.20 . 10.00 Ráckeve VAFC _ Alsónémedi SE

2011.03.27. 10.00 Alsónémedi SE – Felsõpakony SK

2011.04.02. 10.00 Bugyi SE _ Alsónémedi SE

2011.04.10. 10.00 Alsónémedi SE – Halásztelek FC

2011.04.16. 16.00 Ócsa VSE _ Alsónémedi SE

2011.04.21. 16.00 Diósdi TC _ Alsónémedi SE

2011.04.23. 10.00 Alsónémedi SE – Gyáli BKSE

2011.04.30. 10.00 Alsónémedi SE – Kiskunlacháza SE

2011.05.07. 10.00 Alsónémedi SE – Pereg SE

- Ócsai körzet U13 - 4. hely

2011.03.16. 14.30 Alsónémedi SE – Újlengyel DSE

2011.03.23. 15.00 Alsónémedi SE – Ócsa VSE

2011.03.30 15.00 Kiskunlacháza SE – Alsónémedi SE

2011.04.06. 15.30 Alsónémedi SE – Inárcs VSE

2011.04.09. 10.00 Gyáli Lurkó SE – Alsónémedi SE

2011.04.20. 16.00 Alsónémedi SE – Gyáli BKSE

2011.04.26. 16.00 Pereg SE _ Alsónémedi SE

2011.05.04. 16.30 Alsónémedi SE – Örkény SE

2011.05.07. 16.30 Dömsödi SE – Alsónémedi SE

2011.05.18. 16.30 Alsónémedi SE – Felsõpakony SK

2011.05.24. 17.00 Dunavarsányi TE – Alsónémedi SE

2011.06.01. 17.00 Alsónémedi SE – FC Dabas

2011.06.07. 17.00 Bugyi SE – Alsónémedi SE

Az U16 és U13 bajnokságok programegyeztetõ értekezletére
a lapzárta után került sor.
A fenti tervezethez képest az elmúlt évek tapasztalatai alapján
valószínû, hogy néhány mérkõzés esetében lesz változás.

- U7, U9, U11
A három korosztály együtt, egy helyszínen és idõpontban fog
játszani. A részletes program szintén az ócsai körzet program-
egyeztetõjén lesz véglegesítve. Az õszhöz hasonlóan a csapa-
tok várhatóan 3 torna keretében mérkõznek meg.

- Öregfiúk, Üllõi csoport - 5. hely

2011.03.28. 19.00 Szigetszentmiklósi TK – Alsónémedi SE

2011.04.04. 18.00 Alsónémedi SE – Sülysáp KSK

2011.04.11. 18.00 Monorierdõ – Alsónémedi SE

2011.04.18. 18.00 Alsónémedi SE – Inárcs VSE

2011.04.26. 18.00 Alsónémedi SE – Hernád SE

2011.05.02. 18.00 Alsónémedi SE – Felsõpakony SK

2011.05.09. 18.00 Bugyi SE – Alsónémedi SE

2011.05.16. 18.00 Alsónémedi SE – Szigetszentmiklósi TK

2011.05.23. 18.00 Sülysáp KSK – Alsónémedi SE

2011.05.30. 18.00 Alsónémedi SE – Monorierdõ

2011.06.06. 18.00 Inárcs VSE – Alsónémedi SE

Nõi kézilabda Pest megyei B. csoport - 6. hely

2011.03.06 . 18.00 Alsónémedi SE – Százhalombattai NKKSE

2011.03.13. 17.00 Ceglédi Kék Cápák SE – Alsónémedi SE
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Az alapszakasz a két mérkõzés lejátszásával lezárul. A ráját-
szás az elért helyezések alapján a két csoport keresztbejátszá-
sával áprilisban folytatódik. Az ASE az A csoport 2. vagy 3.
helyezettjével oda-vissza mérkõzést játszik. Gyõzelem esetén
a felsõházba (1-8.hely), vereség esetén az alsóházba (9-
15.hely) kerül. A sorozat várhatóan még 6-8 mérkõzést jelent
tavasszal.

Birkózás
Lapzártakor, 2011.február 27-én az ASE megrendezte az Al-
sónémedi Sportcsarnokban birkózó versenyét. Az esemény-

rõl a Hírmondó következõ számában szeretnénk részletes tu-
dósítást adni.

Mire az olvasók kezébe kerül a Hírmondó a fenti mérkõzések
közül néhányon már túlleszünk.
Az események személyes látogatása mellett az egyesület hon-
lapján (www.alsonemedise.hu) is tájékozódni lehet az ered-
ményekrõl. Visszatérve bevezetõnkhöz, reméljük, hogy
2011-ben is számíthatunk szurkolóinkra és az ASE által kínált
programokra még többen jönnek ki.

Futball7VÉGE
A Pest megyei Labdarúgó Szövetség (PMLSZ) 2011 január-
jában a megyei futball csapatok részére – felnõttek 10. és az
„ifik” 5. alkalommal – kiírta a téli teremlabdarúgó bajnoksá-
got (Futball7vége). Az idei év újdonsága volt, hogy az U16 és
az U13 korosztályban is elõször megrendezésre került a ver-
senysorozat illetve az Alsónémedi Sportcsarnok is a rendez-
vények helyszínei között szerepelt. Minden korosztályban
voltak csoport mérkõzések és az U13 és U16 döntõ mérkõzé-
seit is Alsónémediben rendezték meg. Az ASE úgy gondolta,
hogy a hazai közönség minél jobb kiszolgálása érdekében kö-
telessége a sorozatban elindulni, ezért mind a négy korosz-
tályt benevezte.
ASE eredmények:

U13 - 1.hely (Alsónémedi Hírmondó 2011.február)
U16 - 6.hely
U19 - 8.hely
A FELNÕTTEK döntõjét 2011.február 5-én, Üllõn rendezték
meg, ahová az ASE is bejutott. A versenykiírás alapján az elõ-
döntõben a Kisnémedi csapatával kellett két mérkõzést ját-
szani.
Az ASE kettõs gyõzelemmel (2-1 és 5-1) került a döntõbe ahol
a házigazda Üllõ II. csapata várt rá. A döntõben egy izgalmas,
eseménydús mérkõzésen végig vezetve nyert az ASE (6-5).
Ezzel az Alsónémedi SE az idei sorozat gyõztese lett és elsõ
alkalommal véshette fel nevét a vándorserlegre!

ASE Vezetõsége

Alsónémedi Hírmondó, Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzatának és Képviselõ-testületének ingyenes

tájékoztató és kulturális folyóirata.
Felelõs szerkesztõ: Vincze József polgármester.

A szerkesztõbizottság elnöke: Józan Krisztián, tagjai:
Szabó Éva, Lakatosné Nagyszegi Mariann, Jobbágy Ilona.

Elérhetõség, hirdetésfelvétel: Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2351. Alsónémedi,

Fõ út 58. Gyõrvári István Lászlóné Tel.: 06-29-337-101/11;
Fax: 06-29-337-250, e-mail: alsonemedi@upcmail.hu

Kiadó: Schulcz Kft. 2370 Dabas, Viola u. 24.
(Tel/fax: 06-29-360-901, e-mail: schulcz@upcmail.hu)

Terjeszti a Magyar Posta.
A cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni

a Polgármesteri Hivata Titkárságára.

A következõ szám várható megjelenésének idõpontja:
2011. április 12-15, Lapzárta: 2011. március 25.
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