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Érdeklődni: Vincze  József polgármesternél a  29/ 337-250-es telefonszámon.
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a katolikus templom közötti úton közelíthető meg).

Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:  1/301-6969 (vonalas 
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KÖRZETI MEGBÍZOTT:  Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
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esetén azonnal  hívják a megfelelő telefonszámot!
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„Akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek,
hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” 

(2 Korinthus 5:15)
Húsvét után is a feltámadottal

Írta: Szappanos Zoltán ref. lelkipásztor

Jézust nem azért támasztotta fel az Atya a halálból, hogy a húsvét után 
újra eltemessük, begyömöszöljük a sírjába, követ hengerítsünk elé, majd egy év 
múlva, nagy érdeklődéssel, megújult kíváncsisággal, újra elhengerítsük a követ a 
sírbolt elől. a húsvét nyitvatartási ideje nem két nap, hanem az ember szüntelen 
nyitottsága a megváltóra. a húsvét az élő és szüntelen tartó kapcsolat nyitánya 
Jézus krisztussal. így tehát, azoknak, akiknek nem elmúltak a húsvéti ünnepek, 
azoknak, akik nemcsak két napig találkoztak a Feltámadottal, azoknak, akiknek 
nemcsak két napig volt fontos és érdekes az üres sír ténye, azoknak életére jellem-
ző, hogy Jézus feltámadása reménységet ad nekik. ez pedig azt jelenti, hogy 
istenre úgy tekintenek, mint akinek semmisem lehetetlen. most már tényleg 
nem tudunk olyat mondani, arra utalni, amin isten ne lett volna úrrá, amit isten 
ne győzött volna le. a felsorolás, bármily hosszú és alapos lenne is a tekintetben, 
hogy mi minden lehetséges istennek, de ebből a listából hiányozna a halál legyő-
zése, akkor ennek a listának nem sokáig lenne reménységet adó ereje. ÉS, ha csak 
ez az egy lenne lehetséges, ha a listán csak az szerepelne: isten legyőzi a halált, 
akkor is van értelme az életnek, sőt, csak így van értelme megszületni. aki a halált 
legyőzte az erőt is tud és akar árasztani a Benne bízókra. az Úr Jézus krisztus feltá-
masztásával isten megerősítette és rendíthetetlen alapokra helyezte az új szövet-
séget, és megerősít mindenkit, aki ehhez a szövetséghez tartozik.

a húsvét erőterében élő emberekre jellemző továbbá, hogy a feltámadás 
örömével élik az életüket: van megoldás a halál által ejtett mély, fájdalmas 
sebekre. Jézus feltámadása vigasztalólag, ezzel együtt örömmel hatott az Őt 
gyászoló, sirató tanítványokra. Semmisem vigasztalhatta volna meg őket job-
ban, mint az, hogy aki meghalt él, és senkisem vigasztalhatta őket meg job-
ban, mint maga a Feltámadott. ma azért van olyan sok örömtelen és szomorú 
élet, vagy csak szájjal vigyorgó, de szívével kétségbe esett ember, mert nem 
él a feltámadás valóságában és nem él a feltámadott Úrral. ezért lesz rajta 
úrrá a szomorúság. „krisztus feltámadott, kit halál elragadott; Örvendezzünk, 
vigadjunk, krisztus lett a vigaszunk, alleluja!” (185. dicséret)

És végül, a húsvét után is húsvétban élő ember, nem unatkozik. nem unat-
kozik a templomban, mert Jézus él és közöttünk van. nem unatkozik a ma-
gányban, mert élő Urával beszélgethet. nem unatkozik a munkája után, mert 
van szolgálata, amire élő, feltámadott Pásztora indítja.

„Nincs már szívem félelmére Nézni sírom fenekére, Mert látom Jézus példájából, 
Mi lehet a holtak porából. Szűnjetek meg, kétségeim, 

 Változzatok, félelmeim, Reménységgé, örömökké,  
mert nem alszom el örökké.Jézus, segíts engem  

ebben, Hogy éltem folyjék szentebben,  
És hogy ne menjek ítéletre, Támassz fel engem  

új életre. A te lelkednek ereje  Az új életnek  
kútfeje; Hogy hadd legyek élő személy,

Lelked által énbennem élj!”
(347. dicséret)

Reviczky Gyula: Feltámadás

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,

És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.

Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,

Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Akik tanait gyűlölték,
Meg nem ölheték.

Nem rejtette sír magába
Égi szellemét.

Mert égből eredt, s nem is volt
Születése sem...

Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Kettős ünneplés azóta
Minden kikelet!

A mennyországé és a földé...
Ünnepeljetek!

Adjatok hálát, hogy ismét
Új világ terem,

S feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső:

Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:

Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen...

Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Adjatok hálát, s virágot,
Tömjént hozzatok.

Hallelujah! Hallelujah!
Zengje ajkatok.

Mert feltámadtok ti is még
Valamennyien,

Mint az istenember egykor:
Győzedelmesen! 
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Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2012. február 
28-án ülésezett.

Első napirendjén ismét a járási rendszerhez tartozás 
témakörét tárgyalta, melyen részt vett Pánczél Károly or-
szággyűlési képviselő úr is, aki  röviden felvázolta a je-
lenlegi állapot szerinti  várható változásokat, de felhívta 
arra is a figyelmet, hogy a törvény elfogadásáig még sem-
mi sem biztos. Ami talán megnyugtató lehet a lakosság 
számára az, hogy a tervek szerint az ügyfélfogadás meg-
marad Alsónémedin, így nem kell utazniuk ügyes-bajos 
dolgaik intézéséhez sehová (kivéve az eddig is más ható-
ságnál intézett ügyeket, pl. okmányirodai ügyintézés). 

Természetesen a jelenlévők hozzászólása is a dabasi 
járáshoz való tartozást erősítette meg, így a Képviselő-
testület megerősítette korábbi határozatát és felkérte dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési képviselőt, Pest Megye Köz-
gyűlésének elnökét, valamint Pánczél Károly országgyű-
lési képviselőt, tegyen meg mindent annak érdekében, 
hogy a járások kialakítása kapcsán Alsónémedi a dabasi 
járáshoz tartozzon. A döntés már továbbításra került az 
illetékesekhez.

A Képviselő-testület a továbbiakban az alábbi témák-
ban rendeleteket fogadott el:

– A 2011. évi költségvetés IV. módosítása
– Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása
–  Helyi adókról szóló rendelet elfogadása egységes szer-

kezetben 
–  Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása – külön 

cikkben olvasható a részletes tájékoztató
–  Szociális rendelet módosítása  – külön cikkben olvasha-

tó a részletes tájékoztató
– Étkezési térítési díjakról szóló rendelet elfogadása
–  A köztisztaságról szóló rendelet módosítása (szelektív 

hulladékgyűjtés)
– Közművelődési rendelet módosítása

Az elfogadott rendeletek, ill. a rendelet módosítások-
kal érintett rendeletek egységes szerkezetben a település 
honlapján és a hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelem-
ben megtalál-hatóak és megtekinthetőek.

A Képviselő-testület eleget tett annak a törvényi köte-
lezettségének is, hogy a tervezett beruházások kapcsán 
(szennyvízberuházás és építések) elfogadta 2012. évi 
közbeszerzési tervét.

Az előző testületi ülésen született döntés az ABÉVA 
Kft. FEB tagjainak személyében bekövetkezett változás-
ról, mely alapján az alapító okirat módosítása is szüksé-
gessé vált, így azt elfogadta a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület a részletes írásos előterjesztés alap-
ján elfogadta az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Re-

gionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Ön-
kormányzati Társulás, valamint a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társulás egysé-ges szerkezetbe foglalt Tár-
sulási megálla-podásait. 

A korábbi Hírmondóban már tájé-koztattuk Önöket 
arról, hogy a Kisdunáért Önkormányzati Társulás meg-
szűnik, de köte-lezettségének eleget téve 2011. évi műkö-
déséről szóló beszámolóját elkészítette, melyet a Képvise-
lő-testület elfogadott. 

Polgármester úr írásos beszámolóban tájékoztatta a 
Képviselő-testületet az előző ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézke-
déseiről, melyet a Testület – szóbeli kiegészítéssel együtt 
– elfogadott.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatára 
a Képviselő-testület Vincze József polgármestert 2011. évi 
munkájának elismerésére egy havi bruttó illetményének 
megfelelő összegű jutalomban részesítette. Miután erről 
Polgármester úr tájékoztatást kapott megköszönte és le-
mondott az összeg felvételéről, melynek felhasz-nálására 
a soron következő ülésen tesz javaslatot a Képviselő-testü-
let felé. 

A haszonbérleti szerződés a sitt-telep mellett találha-
tó önkormányzati földterület tekintetében lejárt, mely 
kapcsán a Képviselő-testület úgy döntött, továbbra is ha-
szonbérbe adja 2012. január 01-től 2012. december 31-
ig, összesen nettó 150.000,- Ft-os bérleti díjért nevezett 
földterületet azzal, hogy az ingatlanok közművesítésével 
kapcsolatos esetleges munkálatokat a bérlő kártalaní-
tás nélkül tűrni köteles. Természetesen az ingatlanon 
szenny-vízkomposztot vagy bárminemű károsító anyagot 
továbbra sem helyezhet el, illetve az egész terület gondo-
zására köteles.
A Polgármester, Alpolgármesterek és a Képviselő-testület 
tagjai minden év január 31-ig kötelesek vagyonnyilatko-
zatot tenni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
elő-ző ülésén ennek teljesítését ellenőrizte és beszámolt a 
Képviselő-testület felé, melyet a testület elfogadott. 

Vátozások az önkormányzat által  
nyújtott szociális támogatások körében

A képviselő-testület 2011. november 28-i ülésén mó-
dosította az önkormányzat által nyújtott szociális ellátá-
sokról szóló helyi rendeletét. A módosítás következtében 
néhány ellátási forma igénylése megváltozott, melyekről 
szeretnénk tájékoztatást nyújtani. 

Lakásfenntartási támogatás iránti kér-elmet az a sze-
mély nyújthat be, akinek  családjában az egy főre jutó 

Képviselő-testületi hírek
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jövedelem a 71.250.-Ft-ot nem haladja meg. További fel-
tétel, hogy a kérelmező és családja vagyonnal nem ren-
delkezik. Vagyonnak nem minősül az a lakóház, melyben 
életvitelszerűen él. A személygépkocsit értéktől függetle-
nül akkor nem minősíti vagyonnak a szociális törvény, ha 
azt mozgáskorlátozott használja. Egyéb esetben vagyon-
nak minősül az ingatlan, a gépjármű, ha értéke eléri a szo-
ciális törvényben meghatározott szintet, melynek részle-
tezésére itt nem térünk ki. 

További változás a lakásfenntartási támogatás körében, 
hogy a döntést 2012. január 1. napjától kezdődően  nem 
a Kulturális, Egész-ségügyi és Szociális Bizottság hozza 
meg, hanem a Polgármesteri Hivatal jegyzője. 

Ápolási díj tekintetében a képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy 2012. március 1. napjától kezdődően új, mél-
tányossági ápolási díj iránti kérelem benyújtására nem 
kíván lehetőséget biztosítani. A korábban megálla-pított 
méltányossági ápolási díjakat - folyamatos felülvizsgála-
tuk mellett - továbbra is folyósítja az önkormányzat, amíg 
a rendelet-ben foglalt korábbi feltételek teljesülnek. 

Új ápolási díj kérelmet csak súlyos fogyatékos személy 
ápolása miatt lehet benyújtani ezen időponttól kezdődő-
en, melyben a döntés-hozatalra jogosult a jegyző. 

Az átmeneti segély feltételrendszere nem változott. 
Amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének két-
szeresét nem haladja meg és a kérelmező olyan élethely-
zetbe került, mely a segítséget indokolja, a támogatás 
megállapítható. 

A hatáskörökben történtek e területen változások. Eddig 
a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság döntött ál-
talában a kérelmek tárgyában. Kivételt képezett az az eset, 
amikor azonnali segítségnyújtásra volt szükség. Ekkor a 
Polgármester saját hatás-körében volt jogosult támogatást 
nyújtani, ha a feltételnek megfelelt a kérelem. E rendszer 
a továbbiakban is megmarad. Kiegészül viszont egy olyan 
lehetőséggel, miszerint amennyiben olyan súlyos, különös 
méltánylást igénylő probléma adódik (belvíz, felhőszaka-
dás, vihar, tűzeset okozta elemi kár, tömegsze-rencsétlenség 
sérültjeinek kezelése, halálesete), a polgármester jövede-
lemre való tekintet nél-kül állapíthat meg átmeneti segélyt. 

A legnagyobb változás a temetési segély igénylésével 
kapcsolatosan történt. 2012. március 1. napjától kezdő-
dően temetési segély iránti kérelmet az a személy nyújthat 
be, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem éri 
el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (ez 
az összeg jelenleg 28.500.-Ft), egyedülálló esetén annak 
másfél-szeresét. A többi feltétel változatlan maradt. 

A méltányosságból adható közgyógy-ellátási igazol-
vány igénylésére 2012. március 1. napjától kezdődően 
az jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövede-
lem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

(28.500.-Ft) másfélszeresét, egyedülálló esetén annak két-
szeresét és a havi rendszeres gyógyí-tó ellátás költsége el-
éri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
25%-át ( 7.125.-Ft). 

Ez a változás a 2012. március 1. napjától beadandó ké-
relmekre vonatkozik, a folya-matban lévő ügyekben még 
a korábbi szabályozás alapján jár el a jegyző. 

Változott a szociális étkezésért fizetendő költségtérítés 
összege is. 2012. március 1-től a felnőtt étkezés (ebéd) 
intéz-ményi térítési díja 736.-Ft. A szociálisan rászorult 
személyek, azaz azok a személyek, akik önmaguk ellátá-
sára egészségi állapotuk vagy koruk alapján képtelenek 
– ennek meghatározott részét fizetik attól függően, hogy 
mennyi a családjukban az egy főre jutó jövedelem. 

Itt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a szociális étkezés 
igénybevétele nem a jövedelemtől függ, hanem mint fent 
jeleztük, az igénylő egészségi állapotától és attól, hogy 
kora miatt képes-e étkezését segítség nélkül megoldani. 

Amennyiben további felvilágosításra van szükségük, 
forduljanak személyesen a polgármester hivatal ügyinté-
zőjéhez. 

  Vincze József  polgármester

Állampolgársági eskütétel

Az egyszerűsített állampolgársági kérelmek 
kapcsán a polgármester előtt 2011-ben 7 alka-
lommal (19-en) tettek állampolgársági esküt.  
A legutóbbi ünnepi eseményre 2012. március 
5-én került sor, melynek során 5 felnőtt és 3 kis-
korúgyermek szerezte meg a magyar állampol-
gárságot, akik átvehették a honosítási okirato-
kat Vincze József polgármestertől.
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A Magyar Vöröskereszt Tanfolyama
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete a közúti elsősegély nyújtó tanfolyamok vizsgafelkészítése 
és munkahelyi elsősegély nyújtás tanfolyamok szervezése mellett 2012. január 16-tól a közúti elsősegély nyújtó vizsgák 
elvégzésének  lehetőségét  is bővíti Pest megye területén.
A vizsgák elvégzésére az alábbi helyszíneken  van lehetőségük:
 1. SZIGETSZENTMIKLÓS – Polyákné Hajas Ilona (06-70/933-8185) szigetszentmiklos@voroskereszt.hu
 2.DABAS – Balogh Éva (06-70/933-8173) dabas@voroskereszt.hu
Érdeklődés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkanapokon 8-16 óra között a lakóhelyéhez legközelebb lévő központtal 
a fenti elérhetőségeken, ahol részletesen tájékoztatják a vizsgák helyszínéről, időpontjáról és egyéb feltételeiről.
Tanfolyamainkra a következő lehetőségeket hirdetjük:
 ■  Közúti elsősegély nyújtás 8 órában 5000.-Ft/fő
 ■  Közúti elsősegély nyújtás vizsgára felkészítés 2 órában 2000.-Ft/fő
 ■  Munkahelyi elsősegély nyújtás (létszám figyelembevételével, egyéni elbírálás alapján)
 ■  Közúti elsősegély vizsga 6500.-Ft/fő
(Igény szerint a felkészüléshez lehetőség van a tankönyv vásárlására, vagy kölcsönzésére)
Budapest, 2012. január 16.

Boros Mihály sk. Mb. megyei igazgató
Csak a közeli helyeket jelentettük meg! – Szerkesztőség

Tisztelt Alsónémedi SZJA-t fizető állampolgárok 
A 2012. évben ismét lehetősége nyílik arra, hogy a 2011-re fizetendő adója 1 %-ának felhasználásáról közvetlenül rendel-

kezzék. Ebben az évben is közvetlen döntési lehetősége 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 rendelkező nyilatkozatok pontos kitöltésével határozza 
meg, hogy kinek utalják át befizetett adójának meghatározott részét.

Bízom abban, hogy idén is sokan élnek ezzel a lehetőséggel. Várjuk felajánlásaikat a következő 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 Polgárőr Egyesület: 18710223-1-13
Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány: 18696286-1-13
 
Magyar Katolikus Egyház: 0011 
Magyarországi Református Egyház: 0066 

2011-ben is az összevont adóalapját terhelő, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról rendelkez-
het. Az egyik 1 %-ot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, 
elkülönített alap javára juttathatja. A másik 1 %-ot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben 
meghatározott kiemelt előirányzat javára adományozhatja. A nyilatkozata csak akkor érvényes, ha az 1 % legalább a 100 fo-
rintot eléri. A lezárt borítékot a személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak. 

Ha az Ön 2011. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szüksé-
ges adatokkal ellátott borítékot a munkáltatójának adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja 
az adóhivatalnak. 

Vincze József polgármester

FIGYELEM   HATÁRIDŐK!!!

Minden hónap 15. napja az előző hónapban beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.

2012. március 19. a gépjárműadó, iparűzési adóelőleg 2012. évi I. féléves részletének megfizetése.  

2012. április 02. a 2011. évi talajterhelési díj bevallási nyomtatványok benyújtásának és megfizetésének határideje. 

2012. április 02. a fiatalok lakáshoz jutásának önkormányzati támogatása iránti kérelem benyújtásának a határideje.

Polgármesteri Hivatal
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LOMTALANÍTÁS 2012.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a húsvét előtti szokásos  

lomtalanítást a korábbi évek gyakorlatának megfelelően tartjuk.

2012. március 29. csütörtök – azokról az ingatlanokról, ahol a hétfői napokon van a szemétszállítás.
2012.  március 30. 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 begyűjtésére.

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 hulladékgyűjtési 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 előtt tartva az olyan lim-lomokat tegyék ki lomtalanításkor, amelyek valóban 
elszállíthatók a lerakóra.

Polgármesteri Hivatal

TÍZSZERESÉRE NŐTT A TALAJTERHELÉSI DÍJ ÖSSZEGE! 
A 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdé-
sében foglaltakat, mely a talajterhelési díj egységdíjának mértékét 2012. február 1-től a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1200 Ft/m3 
összegben határozta meg.
Ez a díjemelkedés azokat érinti, akik megtehetnék – hiszen van az utcájukban csatorna –, mégsem csatlakoznak. Jó esetben 
a szippantós valamennyi szennyvizet elszállít, de vélhetően nem annyit, amennyi keletkezik, a többi valamilyen úton-módon 
eltűnik a talajban, szennyezve a környezetet. Ezért már évek óta kivethető a talajterhelési díj, melyet az után a szennyvízmeny-
nyiség után kell fizetni, melynek elszállítását a tulajdonos nem tudja igazolni az önkormányzat felé. 

Talajterhelési díjat tehát nem kell azoknak fizetniük, aki
•  rácsatlakozott a szennyvízcsatornára,
•   nem csatlakozott rá a csatornára, de számlával tudja igazolni, hogy a keletkező szennyvíz teljes mennyiségét elszállíttatta 

a tisztítóba,
•   külön jogszabályok szerint egyedi, házi szennyvíztisztító kisberendezést használ és évente igazolja azt, hogy a kibocsátás 

nem okoz környezetszennyezést. 

A díj drasztikus emelésének a célja az, hogy a keletkezett szennyvíz minél kisebb hányada kerüljön ellenőrizetlenül és tisztí-
tatlanul a talajba. A befolyt összeg pedig az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kerül, melyet kizárólag környezetvé-
delmi célokra lehet felhasználni.

Zagyva Gabriella
 környezetvédelmi előadó

MI LEGYEN AZ üVEGGEL?

Bár 2011. októbere óta még csak próbaüzemben folyik a házhoz menő „zsákos” szelektív gyűjtés, a hulladékszigeteket ja-
nuárban már megszüntettük. Az előző Hírmondóban részletesen írtam arról, hogy miért és mennyivel jobb az új módszer, 
reméljük, hogy valóban beválik és a csomagolási hulladékok nagy része újrahasznosításra kerülhet.
Azonban a hulladékszigetek eltűnésével az üveghulladékok sorsa kérdésessé vált, hiszen a zsákos rendszerben - a balesetve-
szély miatt - az üveget nem gyűjthetjük külön. Ez pedig joggal okozhat nehézségeket azoknak, akik szeretnék ezt a frakciót 
is szelektíven gyűjteni.

Mit tehetünk hát az üveghulladékkal?
➢  Először is próbáljuk meg elkerülni a keletkezését. Vásárláskor keressük a visszaváltható üvegeket!
➢  Ami nem visszaváltható, azt próbáljuk mi magunk tovább használni, például befőzéskor.
➢   Ha mi magunk nem tudjuk újra használni, adjuk oda olyan szomszédunknak, rokonunknak, barátunknak, akinek szüksége van rá.
➢   Amit nem tudunk sem használni, sem elajándékozni, azt bedobhatjuk a CBA Centben lévő üveggyűjtőbe. Ha valakinek ez 

nehézséget okoz - például azért, mert nem jár oda vásárolni - annak segítsünk a szállításban.
Zagyva Gabriella 

környezetvédelmi referens
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Beért a gyümölcs – egy éves tárgyalássorozat után beindulnak 
végre a településen áthaladó Dabasra közlekedő járatok

2012. március 15-étől indulnak az Alsónémedi-Dabas járatok

Budapest – Alsónémedi  
– Dabas

Tisztelt Alsónémediek!

alsónémedi lakosainak azóta problémája a Dabasra 
utazás, szakrendelés felkeresése, mióta megszűnt a Du-
naharasztiról közlekedő járat. korábban olvashattak, hall-
hattak róla tárgyalásokat kezdtünk a VoLánBUSz-szal a 
településen áthaladó járatok biztosítása érdekében annak 
ellenére, hogy a járatmegszüntetések átszervezések min-
dennaposak voltak a szolgáltató cég életében. 

a Közlekedéstudományi Intézet segítségével és leg-
alább egy éves utánjárás, tárgyalás után végre megkap-
tuk az értesítést a kért 3 járatpár beindulására vonatko-
zóan. a járatokat – a lehetőségeket figyelembevéve – úgy 
próbáltuk kérni, hogy mind a reggeli, délelőtti, mint a 
délutáni szakrendelések elérhetők legyenek és vissza is 

tudjanak jönni az utazók. mivel ezek olyan járatok, melyek 
Budapestről jönnek, ill. Budapestre mennek, így a tovább-
utazás is biztosított az utazóközönség részére.

Kérjük, Önöket értékeljék ezt a fáradozást és vegyék 
igénybe minél többen a járatokat! erre azért is nagy szük-
ség van, mert amennyiben nem lesznek kihasználtak ezek 
a járatok, nem lesznek a településről felszállók, úgy a já-
ratokat megszüntetik. ez azért is kellemetlen lenne, mert 
ami járatot egyszer megszüntetnek, azt újra beindítani 
biztosan nem fogják és újra elérhetetlen lesz a sokak szá-
mára problémásnak tekintett utazás!

használják ki a lehetőséget minél többen!!! a VoLán-
BUSz által küldött menetrendet kicsinyítve a következő 
oldalon találják meg.

Vincze József polgármester 

Budapest – Dabas – Tatárszent-
györgy – Kerekegyháza
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Kecskemét – Lajosmizse  
– Dabas – Budapest

Dabas – Alsónémedi – Budapest

Jelmagyarázat:        = munkanapokon 

(hétfőtől péntekig);        = szabad- és 

munkaszüneti napokon (szombaton 

és vasárnap);  ▲  = iskolai előadási 

napokon;       = tanszünetben mun-

kanapokon; 16  a tanév tartama alatt 

munkanapokon közlekedik 

KÉRJÜK MINÉL TÖBBEN HASZNÁLJÁK  
AZ ÚJ JÁRATOKAT!

Ladánybene – Budapest
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Értékrendek
Gyermekvédelmi jelzőrendszeri értekezleten arról beszélget-
tünk, hogy milyen problémákkal, gondokkal küzdenek a csa-
ládok településünkön. 
Bár Alsónémedi statisztikai adatai jó képet mutatnak nálunk 
is vannak problémák. A gazdasági váltságot mindenki megér-
zi, azok is, akinek nincsenek megélhetési gondjaik. Mindenki 
munkájára, körülményeire kihatással vannak az intézkedések, 
leépítések, átszervezések. Mindenki pénztárcája megérzi az 
emelkedő árakat.
A szülők nagy többsége előrelátó, beosztja a jövedelmét, meg-
próbálja a legjobbat kihozni a család költségvetéséből. Határ-
időre fizeti a szükséges befizetnivalókat.
Néhány családnak a hozzáállásában azonban problémák 
vannak. Nem kívánok véleményt formálni erről a helyzetről. 
Viszont kezelni kell a problémát, és intézményi szinten sajnos 
egyre több probléma merül fel az utóbbi időben.
Sokan nem szólnak, szeméremből, vagy vélt szemérmesség-
ből, mert szégyellik anyagi gondjaikat, problémáikat, pedig 
jogosan kaphatnának támogatást. Ha problémája van egy 
családnak, a Gyermekjóléti Szolgálathoz kell fordulni, ahol 
megpróbálják megoldani az adott család helyzetét. Tájékozta-
tást adnak a lehetőségekről, jogokról. Nem minden esetben si-
kerül azonban anyagi segítséget kapni.
Az óvodai étkeztetést sajnos egyre több szülő nem tudja kigaz-
dálkodni. Vannak, akik a befizetés 3 napjában nem hozzák a 
gyermeket. Ebben az esetben az óvónénik telefonálnak, mert ez 
nem megoldás. A gyermek nem járhat óvodába, ha nem fizetik 
meg az étkezés díját. 
Vannak, akik a befizetés előtt bejönnek az irodámba és elmond-
ják, hogy miért nem tudnak fizetni. Bár meghallgatom a prob-
lémát, személy szerint nem adhatok felmentést még a fizetési 
határidő alól sem. 
Pl. Vállalkozó apuka ült nálam összezavarodva, és elmondta, 
hogy tönkrement a vállalkozása, „ülök életem romjain, és nem 
tudom, mit csináljak.” Előtte héten egy helyi nagygazda csa-
ládból az anyuka nagyon bizalmasan elmondta, hogy elfogyott 
a pénzük, tulajdonképpen padlón vannak, és nem tud fizetni. 
Mindketten autóval jöttek ezt a hírt közölni, talán megszo-
kásból, de nekem feltűnt.

Minden hónapban 14-16 családnak okoz gondot a befizetés, 
és ennél még több gyermeket érint, mert testvérek is vannak. 
Akik közül nem tudnak fizetni többen dohányoznak, apuka, 
anyuka egyaránt. Nagyon drága a dohányárú, ráadásul rendkí-
vül ártalmas, a leszokással havi harmincezer forintot is meg 
lehet spórolni. Tudom magánügy, megszokás, káros szenve-
dély, de a család jóléte megérné, ha végig gondolná a dohány-
zó személy.
Több szülő a kölcsönszerződéseivel érkezik hozzám és kitere-
geti a rám egyáltalán nem tartozó deviza hitelének részleteit, 
bizonyítva ezzel, hogy munkába kell állnia, és a gyermeket 
vegyem fel azonnal. Ha hely van intézményünkben, mindig 
fel tudom venni a gyermeket, ha nincs hely év közben, sajnos 
akkor sem tudom felvenni, ha sürgős. A beíratások minden 
nevelési évet megelőzően történnek, előre kell tekinteni, és ha 
időben beíratják a gyermeket, biztosan fel tudjuk venni őket.
Felmerült bennem, hogy honnan vegyem én a bátorságot, 
hogy életvezetési tanácsot adjak felnőtt embereknek. Ne au-
tóval járjon, ne menjen fodrászhoz, műkörmöshöz, ne dohá-
nyozzon, alkoholizáljon, állítson fel fontossági sorrendet az 
anyagiak terén. Első helyen a sárga csekkek befizetése, az óvo-
dai térítési díj szerepel akkor is, ha a hónap utolsó hetében van 
a befizetési határidő, mindenképpen be kell befizetni.
Sokan programokra költik a pénzüket hó elején. A reklámok 
hatása: „megérdemeljük! „  Hétvégén mozi, „meki”, plázázás, 
pedig otthon is el lehet tartalmasan tölteni a hétvégét. Alább 
kellene adni a megszokott  kellemes dolgokat. Takarékoskodni 
pénzzel, energiákkal.
A legfontosabb érték a család, ahol a gyermekek biztonság-
ban felnőhetnek. Az anyagi értékek beosztásánál pedig mérle-
gelni kell.
Hozzászoktunk a jóléti társadalom nyújtotta technikai, és tár-
sadalmi életformához. De meg kell tanulni sajnos visszalépni. 
Vagy rövidebb időre, vagy véglegesen.
Senkit nem akartam megsérteni, csak elgondolkodtam.

   
 Mikusné Végh Magdolna
 óvodavezető

Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Nevelő Testülete és Szülői Munkaközössége

2012.04.14-én rendezi meg az
alsónémedi napköziotthonos

Óvodáért közalapítvány javára a Szülők Bálját.

helye: Betyár étterem
Program: óvodások műsora, óvónők tánca

a kellemes hangulathoz zenét a Varga-Band szolgáltatja.
Tombola értékes nyereményekkel

Belépő: 4.000.-Ft/fő

Érdeklődni, és jegyet váltani az óvodai SZMK-s Szülőknél lehet.
Szeretettel várjuk rendezvényünkön!

     Szabó Éva- szervező
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Hírek iskolánk életéből

2012. január 16-tól iskolánkban megkezdődött a második 
félév. a január 24-én megtartott tantestületi értekezleten ér-
tékeltük az első félév eredményeit és meghatároztuk további 
feladatainkat.
intézményünkben 416 tanuló teljesítményét értékeltük, s szü-
lői értekezleten összegeztük az osztályok munkáját, az elért 
eredményeket.
a 8. osztályos tanulók részt vettek a központi- és a tehetség-
gondozó felvételi vizsgákon, a továbbtanulási jelentkezések 
határidőben megtörténtek. 
iskolánkban mozgalmas élet folyik. a kicsik és nagyok, vala-
mint az őket irányító pedagógusok lelkesen készültek a far-
sangra. köszönjük a szülők segítségét a jelmezek elkészítésé-
ben és a szervezési feladatok elvégzésében.
Február 11-én a Szülői munkaközösség közreműködésével a 
Betyár étteremben került sor Szülők – Pedagógusok báljára. 
a zord idő ellenére megtelt a helyiség.
köszönjük mindazoknak a szülőknek, akik a bálon megjelentek, akik 
értékes tombola ajándékokat ajánlottak fel, s azoknak is, aki támoga-
tói jegy vásárlásával járultak hozzá bevételeink gyarapításához.
a Szülői munkaközösség elnöke az iskola alapítványának 
számlájára fizette be az összegyűlt ötszázháromezer forintot. 
köszönjük a jó hangulatot Borbély Ferencnek és zenekarának, 
akik ellenszolgáltatás nélkül vállalták a szórakoztatást. a bál a 
7. évfolyamosok táncával kezdődött. Örömmel köszöntöttük a 
Back to Black együttes frontemberét Bebét, aki szintén hozzá-
járult a bál hangulatának emeléséhez, valamint a szülői mun-
kaközösség tagjainak a meglepetés táncát.
a tavaszi időszak tartalmas és szerteágazó feladatai, program-
jai közül szeretnénk Önöket tájékoztatni a hagyományőrző 
kulturális rendezvénysorozatunk,
a Széchenyi Napok programjairól.

A 2011/2012. tanév fő jelmondata így hangzik:
„Cum Deo pro Patria et Libertate”

„Istennel a Hazáért és a Szabadságért”
nem csak egész éves munkatervünket, hanem a háromnapos 
kulturális rendezvénysorozatunkat is átszövi az 1703-tól 1711-
ig tartó rákóczi szabadságharc befejezésének, a szatmári bé-
kekötésnek 300 éves évfordulójára való emlékezés.

Tervezett programjaink:

2012. április 1-je 15 óra ünnepélyes megnyitó az Aulában.
Ünnepi beszédet mond: martényi árpád, a rákóczi Szövet-
ség alelnöke
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa című regényéből készült 
színpadi feldolgozást iskolánk 6. évfolyamos tanulói adják elő.
hagyományainkhoz híven a 8. osztályos tanulók búcsútán-
ca zárja az első napot.
2012. április 2-án, hétfőn akadályversenyt szervezünk, mely-

nek keretén belül gyermekeink tantárgyi, ügyességi, sportbéli 
tudásukat mérik össze.
2012. április 3-án, kedden a Faluház udvarában fakultatív 
kézműves foglalkozások várják az érdeklődő tanulókat.
9 órakor kezdődik iskolánk testnevelő tanára emlékére a „Ja-
nák kupa”, a környező települések tanulóinak részvételével.
8 órától 12 óráig egészségügyi szűrővizsgálatok zajlanak 
majd az iskola földszinti termeiben.
Várjuk a község lakosait, használják ki a lehetőséget és jöjje-
nek el a különböző vizsgálatokra!
- labor, bőrgyógyászati, szemészeti, arteriográfos vizsgálatok, 
vérnyomás- és testzsír-mérés.
17 órától az iskolai KI MIT TUD győzteseinek produkcióit 
tekinthetjük meg.
Kiállítások:
–  rákóczi Ferenc élete és munkássága
–  rákóczifalvi kuruc hagyományőrző egyesület gyűjteménye
–  „magyar motorkerékpárok története” kiállítás
–  Játékmackók a múlt századtól napjainkig
–  Virág- és kézimunka kiállítás
–  Czinege Galéria festménykiállítás
minden rendezvényünkre sok szeretettel hívjuk és várjuk a 
kedves Szülőket, nagyszülőket a település minden lakosát.
ha egy-egy régi motorkerékpár ott porosodik a ház valamely 
eldugott szegletében szívesen vennénk, ha a kiállításra köl-
csönkaphatnánk, hiszen gyermekeink biztos nagy örömmel 
csodálnák meg azokat a régi járgányokat!
Szívesen vesszük mindazok jelentkezését, akiknek kézimunkái 
még színesebbé, szebbé tenné a kiállításunkat!
előre is köszönjük és várjuk a telefonhívásokat: 337-140 

II. Rákóczi Ferenc örökérvényű gondolait  
ajánlom figyelmükbe:

„Üzenem a jövőbeli gyermek nemzedéknek Magyarorszá-
gon, hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék, hogy ezen a föl-
dön élhetnek.
Őrizzék meg értékeit és emlékeit! Beszéljetek róla úgy, mint-
ha kincs lenne!”

Iskolás leszek!
a hat éves gyermekek szülei március környékén összeszorult 
szívvel néznek egymásra és kérdezik:
- Bírni fogja gyermekem az iskolát? – a kérdés jogos és nem 
egyszerű a válasz.
az iskolaérettség, amely az iskolai életre való alkalmasságot 
jelenti, 5-7 év közé tehető. 
minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolakez-
dés. az, hogy milyen lesz a gyermek és az iskola viszonya, nagy-
ban függ attól, milyen sikerek, kudarcok érik az első osztályban. 



2012. március-április12

oktatáS

az országos kompetenciamérés (okm) a magyarországi köz-
oktatási minőségpolitika egyik legfontosabb eszköze. olyan 
hazai vizsgálat, melynek többrétű célja van: egyrészt a tanu-
lók teljesítményének megismerése, országos szintű adatok 
az iskolafenntartó valamint a központi tanügyigazgatás szá-
mára, másrészt az iskolák mérési-értékelési gyakorlatának 
fejlesztése. 

az okm további előnye, hogy nem csak országos szintű elem-
zésekre alkalmas, hanem megyei, helyi vagy akár iskolai kö-
vetkeztetéseket is le lehet vonni belőle. ez segíti az iskolákat 
abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, meg-
ismerjék gyengeségeiket, erősségeiket a két felmért tudáste-
rületen. minden iskola számára lehetővé válik a központilag 
feldolgozott adatok alapján saját tanulói teljesítményének 
elemzése, az országosan kialakuló eredményekhez és muta-
tókhoz viszonyított értékelése.

az országos kompetenciamérés jellemzően a 6., 8., 10. évfo-
lyamos diákok szövegértési képességét és matematikai esz-
köztudását, továbbá a 4. évfolyamos tanulók alapkészségeit 
méri.

a 6. és 8. évfolyamosok tesztfüzeteinek javítását az oh közok-
tatási mérési Értékelési osztálya végzi, és ún. Fit-jelentéseket 
készít. ez internetről elérhető a fenntartó és az iskola számá-
ra. (a 2011-es felmérés eredménye 2012 februárjában jelent 
meg.)

ezek a jelentések a központi elemzésbe bevont tanulók ered-
ményeit mutatják be különböző ábrák és táblázatok segítsé-
gével. az adott iskola diákjainak eredményei mellett feltün-
tetik a kontroll diákcsoportok eredményeit is. ezzel lehetőség 
nyílik a viszonyításra. a fenntartó, az iskola, a szülők és tanulók 
objektív képet kaphatnak arról, hogy az elért eredmények 
hol helyezkednek el az országos eredményekhez, és a külön-
böző diákcsoportokhoz képest. az iskola tanulói hol, milyen 
megoszlásban helyezkednek el az egyes képességszinteken? 
hogyan változott az elért eredmény a korábbi kompetencia-
mérésekhez képest?

a végzett elemzés eredményei a következők:

6. évfolyam tanulói által elért eredmények

Matematika

a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben telje-
sítő intézmények száma és aránya (%)

Mit vár a leendő iskolás a szüleitől?
a szülőktől reméli, hogy megkapja a:
– feltétlen szeretetet minden problémája ellenére
– megerősítést abban, hogy minden rendben lesz vele
–  biztonságot, hogy képesek vagyunk őt elengedni, és bízni 

benne, hogy jól fogja venni az akadályokat
–  ráfordított időt, hogy kifejezze érzelmeit, gondolait, megosz-

sza a nap eseményeit, érdekességeit
–  segítséget, ha valami nem megy, keressenek időben meg-

oldást.
     mikor mindez teljesül, gyermekük nyugalommal teli állapot-

ban kezdi általános iskolai tanulmányait. 

Mit vár a gyermek az iskolától?
–  biztonságot, szeretet, melyet legjobban a tanító néni lesz 

képes megadni
–  érdekességeket, ami felvillanyozza őt, ami érdekli, és nem 

engedi unatkozni

–  játékos tanulást, mert ebben a korban a játékos, izgalmas, 
gondolkodtató feladatok és a valódi játék, a mozgás egyfor-
mán fontos a gyermek számára

–  új barátokat, barátnőket
–  fokozatosságot, hiszen az iskolai élet egy változás, amit meg 

kell élnie, és hozzá kell szoknia ehhez az új világhoz
–  türelmet és segítséget, ha nem megy mindjárt előre minden.
a fentiek teljesülése, a megfelelő szülői háttértámogatás mel-
lett további biztonságot és nyugalmat fog eredményezni a 
gyermek számára.
iskolánk pedagógusai örömmel és szeretettel készülnek az 
első osztályosok fogadására.

A beíratás időpontja:  2012. április 12. (csütörtök)
                                       2012. április 13.  (péntek)
(a beíratással kapcsolatos részletes tudnivalókat közöljük majd 
iskolánk honlapján, valamint az óvodában a faliújságon)

Szeretettel várjuk iskolánk leendő kisdiákjait!

Összefoglaló a 2011-es országos kompetenciamérés eredményeiről
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átlageremények

tanulóink átlageredménye megegyezik a megyeszékhelyi ál-
talános iskolákéval, és lényegesen jobb az országos, a községi 
és a városi átlagtól.

a tanulók képességszintek szerinti elhelyezkedése olvasható 
le a grafikonról

Szövegértés

átlageredmények hasonlóan alakultak a matematika eredmé-
nyeknél leírtakhoz.
a képességeloszlás kissé kedvezőbb képet mutat. 

a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben telje-
sítő intézmények száma és aránya (%)

átlageredmények

az összehasonlításból látható, hogy tanulóink bármely kont-
rollcsoport átlageredményétől jobb szinten végeztek.

a tanulók képességszintek szerinti elhelyezkedése 

a grafikonról leolvasható, hogy a tanulók döntő többsége jól 
teljesített.

8. évfolyam tanulói által elért eredmények

Matematika

a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben telje-
sítő telephelyek száma és aránya (%)
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a tanulók átlageredménye

Örvendetes tény, hogy nyolcadikos tanulóink átlagered-
ménye matematikából meghaladja az országos, a buda-
pesti, a városi, a megyeszékhelyi, és a községi általános 
iskolák átlagát is! 

a tanulók képességszintek szerinti elhelyezkedése

képességeloszlás szempontjából nem teljesített senki sem 
az első szint alatt, nincsenek leszakadók, tanulóink zöme jól 
teljesített (4-es, 5-ös 6-os szint). különösen figyelemre méltó, 
hogy a 2011-ben végzett diákok közül öten eljutottak a leg-
magasabb szintre! 

Szövegértés

a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben telje-
sítő telephelyek száma és aránya (%)

átlageredmények

tanulóink átlageredménye kiemelkedik a kontrollcsoportok 
mezőjéből!

a tanulók képességszintek szerinti elhelyezkedése

hasonlóan a matematikához szövegértésben is elérték töb-
ben a legmagasabb szintet! Figyelemre méltó, hogy egyet-
len tanuló sem teljesített a 2. szint alatt!

Örülünk az eredményeknek és büszkék vagyunk tanítványa-
ink teljesítményére!

az évről-évre ismétlődő mérések jelentősége nem csak abban 
áll, hogy az iskolák objektív képet kapnak teljesítményükről a 
felmért két területen. eredményeinkkel való szembesülés az 
alkalmazásképes tudás jelentőségének felismerésére, a javítás 
igényének erősítésére, tanítási gyakorlatunk gazdagítására és 
mérési-értékelési kultúránk fejlesztésére is alkalmas. 

                                                                    Sticzné Szántó ilona
    igazgató helyettes

mayer istvánné    
                               igazgató
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Wass Albert felolvasóest
2012. február 24-én községi könyvtárunkban Wass Albert-

re, jelenleg a legolvasottabb magyar írók egyikére emlékez-
tünk. Csatlakoztunk ahhoz a maratoni felolvasáshoz, amelyet 
jó pár éve két debreceni diák kezdeményezett, tiltakozásul 
a Wass albert műveinek az elhallgatásáért. az író mestersé-
gesen gerjesztett politikai viták áldozata lett, mert bizonyos 
köröknek nem tetszett nemzeti sorsunkról írt könyvei, ezért 
rekesztették ki és vált vitatott íróvá liberális körökben.
Életműve és olvasottsága eldöntötte e vita hamisságát.

A felolvasás immár ötödször február 24-én 18 órakor in-
dult szerte a Kárpát-medencében: kárpátalján, Felvidéken, 
erdélyben és kishazánkban, 45 helyszínen. az összes felolvasó 
élőben tarthatta a kapcsolatot egymással interneten keresztül 
alsónémeditől –Csíkszeredáig, kecskeméttől – munkácsig.

abból a kis picike csírából, amit a debreceni diákok elvetet-
tek terebélyes életfa nőtt.

ragyogó bizonyítékot adtunk országnak-világnak, hogy 
tiszta égi eredetű elképzelésnek teremtő ereje van. a magyar-
ságnak egyre nagyobb szüksége lesz erre a teremtőerőre, 
termőképességre. a körülöttünk vajúdó világban nem marad 
más választásunk, mint visszatérni a Wass albert, nyíró József, 
Fekete istván, tamási áron és a többi nagy szellemóriásaink 
által kinyilvánított értékekhez: a földhöz, az emberi közössé-
gekhez, a teremtő-építő, alkotó munkához és a természettel, 
istennel összehangolt létezéshez.

a felolvasók, ki-ki maga választott részletet olvasott fel. erős 
és tiszta gondolatokat hallgattunk, töltődhettünk, mindnyá-
junk örömére.

Köszönöm a résztvevőknek, hogy együtt adózhattunk 
Wass Albert emlékének!

Befejezésül egy pár gondolatot idéznék tőle:
 „Vendég vagy a világban és ez a világ szép, vendégfogadó. Van 
napsugara, vize, pillangója.
Van virágja sok, tanulj meg örvendeni nekik. Sajnos embere is 
van. Igyekezz kevesebbet törődni velük és többet azzal, ami a 
világ szépségeiből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség 
minden pusztítása mellett. Nem győzőm eleget mondani: tanulj 
meg örvendeni annak, hogy élsz. S mert élsz, gazdag lehetsz.”
 „Népünk nemzeti öntudatát kell visszaszerezzük, mert ezen a föl-
dön csak a nemzetnek van hazája. Népnek mindössze otthona 
van. A haza: lelki, szellemi, politikai és gazdasági egység. Az ott-
hon mindössze földet nyújt, védelmet nem.”(Wass Albert)

Kulinyák Rezsőné 

A HalászyKároly Művelődési Ház programjaira várjuk szeretettel 
az érdeklődőket.
A Faluház vasárnaponként 15-19 óra között várja a látogatókat.
Köszönet mindazoknak, akik virágot ajándékoztak a Művelődé-
si Háznak, s így hozzájárultak ahhoz, hogy szebb, otthonosabb 
környezetben tölthessük szabadidőnket.

„Mióta éltem, forgószélben próbáltam állni helyemen.”(József Attila)
Április 11. 18 óra  - A Költészet Napja a Faluházban 

Április 29. Vasárnap15 óra Opál-ház – Táncművészeti  
Világnap  Ebből az alkalomból fellépnek a községünkben  
működő tánccsoportok

Állandó programok
Nap Program Időpont

Hétfő zongora 14-18 óra

Kedd Citera
női torna
kreSz-tanfolyam

15-18 óra
18-19 óra
17-19 óra

Szerda zenebölcsi
zongora
Gitár
modern tánc

9-12 óra
14-20 óra
14-20 óra
16-18 óra

Csütörtök női torna
kreSz-tanfolyam

18-19 óra
17-19 óra

Péntek Színjáték
modern tánc

14-16 óra
16-18 óra

Szombat zenebölcsi 9-12 óra

A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár áprilisi programjai
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Tisztelt Alsónémedi nyugdíjasok!
mi, a nyugdíjas klub tagjai szeretettel várunk minden szép korút, aki szeretne klubtagjaink közé tartozni. az opálházban 

minden hétfőn 4-6-ig megtalál minket.
most a 2012. évi programjainkról szeretnénk írni, 2012. február 18-án sikeres Farsangi bált rendeztünk, a hangulat remek 

volt. március 5-én nőnapi ünnepség lesz az opálházban.
Április 27-én Gyálon tartjuk a Nyugdíjas klubok Kistérségi Találkozóját, melyen fellépünk mi is.
Május 19. környékén gyógyfürdőbe, a nevezetes thermál völgybe megyünk Demjénbe. Szeretettel várunk mindenkit! 

Szeptember 1-2-ig kétnapos kirándulást és fürdőzést tervezünk Túrkevén.
Folytatjuk a tavalyi évben megkezdett alsónémedi idősek látogatását, akik már sajnos nem igazán tudnak kimozdulni 

otthonról. a további programokat majd egy későbbi időpontban közöljük. 
Várunk mindenkit szeretettel!

nyugdíjas klub

Nyugdíjas klub hírei, 2012. évi programjai

Szilveszteri buli Szlovákiai kirándulás 

Zsuzsi néni 90. születésnapja

2012. április 14-én (szombaton) este a Pesti Színházban 
Molnár Ferenc: Monokli című színdarabot nézzük meg. Főbb 
szereplők: halász Judit, Szegedi erika, kern andrás, Lukács 
Sándor, harkányi endre. az előadás megtekintését korosztály-
tól függetlenül mindenkinek ajánlom.

2012. április 28-án (szombaton) egész napos kirándulásra 
hívok minden érdeklődőt Tatabányára. Délelőtt ismerkedünk 

a város nevezetességeivel (millenniumi emlékmű, Szelim 
barlang), a délutánt pedig a 2009-ben átadott Gyémánt für-
dőben töltjük.

A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkező-
ket. Telefon: 06-30-357-14-41 vagy 06-29-337-861

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!
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Gondolatok a Nőkről
A tavasz a Nők köszöntésével kezdődik. Március 8-án igen 
kevesen gondolnak arra, hogy 1857-ben az USÁ-ban a 
munkásasszonyok tüntettek jogaikért, sőt Péterváron is ki-
vonultak az asszonyok a Cári Palota elé, hogy éhező gyerme-
keiknek kenyérért könyörögjenek, s hogy tulajdonképpen a 
Nemzetközi Nőnap egy igen elvetemült és radikálisan bol-
sevista nézeteket valló feminista nőnek, Clara Zetkinnek az 
agyából pattant ki, akit halálakor Moszkvába a Kreml falába, 
imádott Leninje mellé temettek.
Nem ez jár a férfiak fejében, amikor látva a tavasz első illatos 
és színpompás virágait, örülve az első ragyogó napsütésnek 
virágcsokorral köszöntik a nőket, hisz a tavaszról, a nép-
fényről, a nárciszokról és jácintokról valamint a színpompás 
tulipánokról és kankalinokról mi más is juthatna eszükbe, 
mint a ragyogó, szép és illatos nők, akik életüket széppé és 
boldoggá teszik.

Isten valamikor nagyon-nagyon régen megteremtette az 
embert saját képére és hasonlatosságára. Férfinek és nőnek 
teremtette őket, és rájuk bízta a földet. És Isten látta, hogy ez 
jó. Ő nem szokott tévedni, tehát nőnek lenni jó. Nem sors-
csapás, nem nyűg, nem szerencsétlenség, hanem jó dolog az 
élet minden szakaszában. 
Olyan korban élünk, amikor azt próbálják elhitetni velünk, 
hogy az ember lánya csak akkor ér valamit, ha fiatal (vagy 
legalábbis annak tűnik), vonzó, sikeres, okos, merész és nin-
csenek tabui. Ezek a tulajdonságok a nők nagy részére így 
egyszerre nem illenek rá, ezért a nők többsége kisebbségi 
komplexusban szenved. Pedig a nőiségnek nem ezek a leg-
fontosabb összetevői.
Ki is a nő? Ki az a lény, akit Isten teremtett és „jóváhagyott”? 
A nő emberi lény, aki értelemmel és szabad akarattal ren-
delkezik, és arra van hivatva, hogy boldog legyen másokat 
szolgálva, akárcsak a férfi. Minden nő - ahogy minden férfi 
is - egyedi és megismételhetetlen, pótolhatatlan személyiség. 
Ebből következik, hogy ugyanolyan méltósággal, értékkel 
bír, és ugyanúgy a földi és a túlvilági boldogságra lett te-
remtve. De különbözik a férfitól biológiailag, lelkileg, pszi-
chológiailag. Máshogy lát, érez és érvel, mint a férfi. Sokkal 
érzékenyebb, érzelmesebb, sajátos képessége van mások be-
fogadására. Csak a nő lehet anya, csak a nő képes megér-
zéseivel, kifinomult érzékeivel, gyengédségével, önfeláldozó 
önátadásával emberivé tenni bármilyen környezetet, legyen 
az a család, a munkahely vagy bármilyen emberi közösség. 
Nőnek lenni jó, mert meg van a képességünk arra, hogy 
kifejezzük, amit érzünk, amin éppen keresztülmegyünk. 
Képesek vagyunk nagyon szeretni és mindent feláldozni a 
szeretett személyért. Egy nő akkor igazán boldog, ha adni 
tudja önmagát. Tudunk gyengédek és gyengék lenni, mikor 
mi szükséges. Oltalmazunk, és hagyjuk, hogy oltalmazza-

nak. Csodálkozunk, és hagyjuk, hogy csodáljanak. Széppé, 
élhetővé tudjuk tenni a környezetünket. Megérzünk olyan 
dolgokat, amik talán első látásra nem nyilvánvalóak, mégis 
kétségtelenül tudjuk, hogy igazunk van. Odafigyelünk olyan 
apró részletekre is, amik felett a férfiak tekintete elsiklik. Ké-
pesek vagyunk meghallgatni a másikat, és mélyen együtt 
érezni vele. Tudunk megbocsátani, mert a szeretett személy 
fontosabb, mint a saját sérelmeink. 
Ez a női természet a maga valóságában. Minden nőben 
megvannak ezek a képességek, csak nem minden nő él ve-
lük. Pedig a mai önző, személytelen világban mekkora szük-
ség van nőkre! Szükség van az őszinte, önfeláldozó szeretet-
re, mert anélkül megfagy az emberek szíve. Szükség van a 
nagylelkűségre, a megbocsátásra. Szükség van azokra, akik 
egy mosollyal vagy egy megértő szóval elviselhetővé tudják 
tenni a legfeszültebb, legkegyetlenebb pillanatokat. Szükség 
van azokra, akik képesek elviselni a hálátlanságot és viszon-
zást nem várva keresni a másik javát. 
Szomorú, amikor egy nő elfelejti, hogy az ő igazi hivatása 
a szeretet. Amikor számítóvá, önzővé, mások iránt érzéket-
lenné válik, akkor teljesen mindegy, hogy szépen felépített 
családi házban, kétszobás panelben, nyomornegyed viskójá-
ban, esőerdei házikóban vagy börtönben él. Mindegy, hogy 
irodában, gyárban vagy otthon dolgozik-e, mert ha csak ön-
magával foglalkozik, akkor megfosztja a környezetét attól a 
szerető gondoskodástól, amire született.
Szerencsére nagyon sok olyan nő van, aki teljes mértékben 
vállalja és megéli női hivatását annak minden boldogító és 
fájdalmas valóságával együtt. Hány és hány nő találja meg a 
boldogságot az észrevétlenül szolgáló szeretetben, a családi 
életben. Hány nő végzi a feladatát a munkahelyén csendben, 
szívét-lelkét beleadva a munkájába. Hány Istennek szentelt 
lélek éli imádságos, áldozatos életét és ajánlja fel cselekedete-
it, hűségét a lelkek üdvösségére.
A Szűzanya élete szolgáljon például mindannyiunknak. Ő 
az Úr szolgálóleányának tudta magát, és önmagáról, a saját 
terveiről teljesen megfeledkezve mindenét az Üdvözítő szol-
gálatába állította. Elfogadta és megélte Betlehem túlcsorduló 
örömeit, Názáret csendjét és a Golgota kínjait. Mindig ott 
volt Jézus mellett. Nem ő volt a főszereplő, de nem is akart 
az lenni. Isten mindnyájunk Anyjává tette, hogy közbenjárá-
sával óvjon és példájával utat mutasson nekünk. Járjunk hát 
ezen az úton.

(Vadász Kinga: Nőnek lenni jó - Új ember, 2005.)

„Soha a nőkről csúnyán ne beszélj, nincs oly alantas asszonyi 
személy, aki ne volna méltó tiszteletre: hisz asszony nélkül férfi 
nem születne. „(Pedro Calderón)
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CSALÁDI TÜKÖR

A hideg tél végén mindenki bizonyára várja már a tavaszi 
jó idő közeledtét, amikor előbújnak a növények, rügyez-
nek a fák. Sokan kezdenek ilyenkor kertészkedni. Néhány 
hasznos jó tanáccsal szeretnék szolgálni Önöknek. Szeret-
ném javasolni, hogy gyermekükkel együtt végezzék ezeket 
a tevékenységeket. A gyermek segíthet, amiben alkatához 
és képességéhez mérten tud. Ebben a korban a megtapasz-
talás útján szerzett ismeretek beépülnek, rögzülnek, időben 
szoktatjuk őket ezekhez a munkákhoz, és annak szeretetére 
neveljük őket. Néhány fontos kellékre van csak szükség: gu-
micsizma, talicska, gereblye, ásó,
A növények meghálálják, ha rendben tartjuk a talajt:
A talajban lakó élőlények biztosítják a talaj termékenységét. 
A talaj élőlényeinek levegőre, vízre és szerves anyagokból 
álló táplálékra van szükségük. Ha a talajt hosszú ideig trá-
gyázzák, szintetikus műtrágyával kipusztul belőle az élet. A 
művi módon tenyésző növények gyakran fogékonnyá vál-
nak a betegségekre és a kártevőkre.
Talajjavítás:
A gyenge minőségű talajt javítani kell. Ismerjük meg kertünk 
talaját, a földigiliszta jelenléte a talajban zajló élet elevensé-
gére utal. Nagyon hasznos szerves talajjavító a komposzt, 
homok, tőzeg, komposztált trágya, mész, bazalt őrlemény, 
levél-avar-levágott fű komposzt.
•  Ásás előtt néhány napig öntözzük a kertet.
•  A talajjavító anyagokat egyenletesen terítsük el.
•   Ásóvillával dolgozzuk bele a talajba, hogy elkeveredjenek 

a földdel.
•   Egyengessük el gereblyével, hagyjuk ülepedni, két hét múl-

va hozzáláthatunk az ültetéshez.

Kellemes időtöltést, jó családi programot kívánok!
                                  Szabó Éva szerkesztőbizottság tagja

(forrásanyag: Mester kiadó)

Kedves Olvasók!
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Beszámoló
„Elhull a virág, eliramlik az élet…”
Alsónémedi Képeskönyve című kiadvány kiadásáról és érté-
kesítéséről

Kedves Alsónémedi Családok!

Ez úton szeretnénk megköszönni a sok biztatást, támogatást, a 
képeket, előfizetőinknek a bizalmat, az anyagi támogatást, Tá-
mogatóinknak, hogy a nemes ügy mellé álltak.
Köszönjük Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testületének 
anyagi és erkölcsi támogatását, az Alsónémedi Közalapítvány 
leköszönt elnökének, Dr. György Balázsnak, és új elnökének 
Dr. Papp Zsoltnak, valamint a kuratórium tagjainak, hogy min-
den erejükkel voltak szívesek munkánkat segíteni.
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy röviden beszámol-
junk az Alsónémedi Képeskönyv megjelentetésének egyes állo-
másairól. Egyúttal reménységünket fejezzük ki, hogy e páratlan 
összefogás eredményeként létrejött emlékalbum méltó követője 
a községünkről eddig megjelent kiadványoknak, s újabbak kö-
vetik, hisz téma bőven rendelkezésünkre áll. Feldolgozásra vár 
az Alsónémedi Bolgár Kertészet, a Kisdedóvó- és Iskolázás, az 
ASE, az Önkéntes Tűzoltó Egylet, az Iparosság Története, Egy-
leti Tevékenység s még sorolhatnánk  tovább a gazdag múltat, 
melyet megőriznünk kötelesség és szép küldetés.

Előzmények: 
2010 nyarán döntött úgy egyhangúan még az előző Testület, 
hogy határozott lépéseket kell tenni községünk néprajzi értéke-
inek, hagyományainak megőrzése terén.
Első lépésként a Faluház régi fényképállományának számító-
gépes feldolgozását és archiválását, szakkatalógus elkészítését 
tűzték ki feladatként, majd ezt követte a teljes tárgykatalógus 
elkészítése. A munka végeztével bizonyossá vált, hogy a mun-
kát nem lehet abbahagyni, az Alsónémedi Közalapítvány tá-
mogatásával tovább folyt a hangtár alapjainak megteremtése, 
mely hanganyag, interjúk, riportok , visszaemlékezések további 
helytörténeti kutatás alapjait képezi.
A gazdag fénykép-anyagot látva 2011. tavaszán döntött a Kép-
viselő-testület egy Alsónémedi helytörténetét feldolgozó képes 
album elkészítéséről. A nyomdai ajánlatok közül a Pressmann 
Nyomdaipari Bt. feltételeit találtuk a legkedvezőbbnek. A 
könyv szerkesztésével Bálint István tanárurat bíztuk meg, mi-
vel ő végezte a Faluház fotóanyagának archiválását, illetve több 
értékes helytörténeti munka szerzője, szerkesztője. A további 
munkákra, grafika, fotó, szöveg helybéli szakembereket kér-
tünk fel, akik részben felajánlás formájában végezték  munká-
jukat. Széles körű gyűjtésbe kezdtünk. Az anyag 2011.őszére 
állt könyvvé. 
Mindenki csodájára járt, már vártuk, hogy kézbe vehessük a 
családi fényképalbumot, a családét, melynek neve: Alsónémedi.

Az alkotók:
Válogatta, szerkesztette: Bálint István János; gyűjtőmunka: 
Jobbágy Jenőné; a szövegeket írta Surányi Lászlóné Erzsike 
néni; Jakab Mária, Jobbágy Ilona, Bálint István János, Zsin 
Géza; könyvborító, grafika: Szlovicsák Imre, Kellessy Tibor, 
fotó: Horváth Mária, Rácz Imre; nyomdai munkák: Pressman 
Nyomdaipari Bt., felelős kiadó. Bálint Ferenc ügyvezető

Kiadás:
A költségek fedezésére két utat választottunk. Egyrészt előfize-
tőket gyűjtöttünk, az előfizetők 2000 Ft előleget fizettek, majd 
a végösszegből kedvezményt kaptak, így 4300 Ft-ért juthattak a 
könyvhöz, ezen felül névre szóló, számozott példány birtokosai 
lehettek. Egyéb esetben a könyvet: 4850 Ft-os áron áruljuk, az 
árusítás jelenleg is folyamatos. Az érdeklődés egyre élénkebb, 
azon nem kell aggódnunk, hogy nem kelnek el a példányok, 
sokkal inkább azon, hogy kevés lesz. A könyv igazi siker, szá-
mos dicséretet, méltatást kap a falu lakosságától és szakmai kö-
rökben is.
A másik út a támogatói felajánlás,  a szponzorok 20 000 Ft tá-
mogatás felett 1 db tiszteletpéldányt kaptak, valamint vállalko-
zásukról, cégükről, intézményükről az Alsónémedi Hírmondó-
ban képes interjú készül.
Felkerestük az Alsónémedi Községért Közalapítvány kuratóri-
umát, s megegyeztünk azokban a feltételekben, melynek értel-
mében a közalapítvány számlájára történnek a befizetések.
 Az eladásokból befolyó pénzösszeget továbbra is az alapítványi 
számlára fizetjük be
 „Alsónémedi Képeskönyv” közleménnyel. Köszönjük a lehető-
séget a közalapítvány tagjainak és Dr. Papp Zsolt kuratóriumi 
elnök úrnak.

Előfizető: 212 fő 
Szponzoraink:
Dr. György Balázs magánszemély – 20 000 Ft
Németh József - Németh Beton Kft. – 20 000 Ft
Tej 2007 Kft. – 50 000 Ft
JOME Kft. – 100 000 Ft
Nagy példányszámú vásárló:
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet – 50 példány 
(215 000 Ft)
Zsin Géza magánszemély – 20 példány (86 000 Ft)

Példányszám:
A könyvből 500 példány készült.
Ebből 100 példányt az Önkormányzat számára tettünk félre, 
ebből küldtük el az OSZK-nak a köteles példányokat, illetve ad-
tuk át a tiszteletpéldányokat, illetve reprezentációs példányként 
tettük félre. 400 példány kerül eladásra.
Az átadás:
Alsónémedi Képeskönyvének ünnepélyes átadását a Magyar 
Kultúra Napjára terveztük. Az elképzelés meg is valósult,  
a nyomda időben szállította a szép igényes nyomdai munkát 
dicsérő könyvet. Az érdeklődés meghatóan nagyszámú volt, 
200 főnél többen is voltunk. Megtöltöttük az iskola auláját.  
A könyvet egy szép kis műsor keretében adtuk át, megköszönve 
a támogatók és az alkotók munkáját, s együtt örülve, hogy ily 
módon is emléket állíthattunk elődeinknek, sikerült megőriz-
nünk a múlt egy szeletét. 

Jobbágy Ilona
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Az alábbiakban közöljük Vincze József polgármester úr a könyv-
ben írt köszöntőjét, valamint az előszót, melyet dr. György Balázs 
nyugalmazott polgármester úr írt.
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Régi adósságot törlesztünk Alsónémedi Képeskönyvének meg-
jelentetésével.
Jól döntött Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete, mikor ezt a nemes ügyet felvállalta, e nehéz munkát 
támogatta. Bizonyítja ezt a lakosság élénk érdeklődése, biztatása.
Mindnyájan tudjuk, el kellett jönnie ennek a pillanatnak is, mi-
kor e kötetet minden helybéli család vagy az innen elszárma-
zottak asztalukra tehetik, s lapozgatva, a mindenkori összetar-
tozás felemelő érzését eleveníthetik fel, élhetik át. 
A Faluház kincsestárának fényképanyagából válogatott, a csalá-
di albumokból felajánlott csodálatos felvételek a rég eltávozott 
nagyszüleink világát hozzánk elénk.
Megállítjuk egy pillanatra a gyorsuló, olykor kegyetlen időt: a 
mulandó s könnyelmű emlékezetet.
A Faluház gyűjteményeinek tudományos feltárása és rendsze-
rezése közben született meg bennünk az elgondolás, hogy tár-
gyi néprajzi leleteink között fellelhető több száz családi fotográ-
fia ne csak némaságra ítélt múzeumi tárgy legyen.
A falu népe hadd találkozhasson - kezébe véve kötetünket - rég 
elhalt közeli és távoli szeretteivel. Emléküket ne csak temetőink 
fejfái, sírtáblái őrizzék, a röpke emlékezet éltesse, hanem egy 
képes könyv, ami a miénk.

Méltóságteljes, dolgos kezű, teremtő, portáját felvirágoztató, 
földjét szorgalommal megmunkáló parasztgazdák; áldozatos, 
világháborúban férjüket vesztett fekete fejkendős, az apátlan, 
árva gyermeküket tisztességgel felnevelő, kitaníttató asszonyok 
tekintenek felénk.
Mosolygó gyermekarcok, egymás kezét fogó mátkapárok, a lö-
vészárokból hazagondoló katonák fáradtan tiszta arcában gyö-
nyörködhetünk.
Íme, ez a mi történelmünk.

Ajánlom kötetünket az alföldi magyarságnak, szűkebb körben 
kedves falunk népének minden utcába és minden házba. Hadd 
teljen örömük látva, csodálva az egykori némedi világot a maga 
dolgos mindennapjaival. Az ő munkálkodásaik, küzdelmeik, 
boldogulásuk nyomán virágzik ma is nagyközségünk, az ő út-
jukat kell járnunk nekünk, kései utódoknak is.
Isten adja, hogy így legyen.

Alsónémedi, 2011 Karácsonyán

Vincze József
polgármester

„A házak és az emberek elmúlnak, de az őszi mezők egyformák 
maradnak, akárhogy öröklik, mérik, művelik is őket az emberek.  
Ebből pedig nyilvánvaló, hogy nem az emberek bírják a földet, ha-
nem a föld szolgái az emberek!”

Tisztelt Olvasó!
Idézőjelbe kellene tennem a megszólítás második szavát, hiszen 
olyan könyvet tart a kezében, melyet elsősorban nem olvasni, ha-
nem nézni, nézegetni kell.
Emberi tulajdonság, hogy csendesen, de olykor erősen érezzük, 
tartozunk valahová. Egy fizikai és szellemi tájhoz, mely még el-
idegeníthetetlenül a miénk. Ezt hívom én úgy, hogy élettér.
E képeskönyv egy trilógia harmadik kötete. A lassan ezer esz-
tendős magyar település történetéről, néprajzáról az utóbbi 30 
évben két mű is megjelent. Ezen a tájon is a közösség írja saját 
történelmét, s esetenként a nagy összefüggések, társadalmi válto-
zások, helyi s családi vetülete, megjelenik mind a fotókon, mind 
a sorok között.
A fiókokban olykor féltve őrzött, már megsárgult fényképek: a 
születés, az élet és az elmúlás megörökített pillanatai ugyanúgy 
vallanak e közösség életéről, küzdelméről, mint az említett tri-
lógia első két kötete. Tudni kell olvasni e képeket, melyek így 
némán is vallanak, hordoznak tartalmat egy éppen csak letűnt 
világról. A mi mozdulatainkban vonásainkban, szemünk villaná-
sában, olykor gondolkodásmódunkban is ott vannak, bennünk 
élnek ma is Ők, akik elődeink ezen a földön, itt Alsónémedin.
Itt a Főváros árnyékában Alsónémedi egy zárt település tudott lenni 
egészen a XX. század végéig. Az itt született embereket azok hite, 
értékteremtő és megőrző életvitele, a próbákat kiálló, de önmagát 
mindig megőrző szelíd makacsság és az örök újrakezdés kötötte ide.
Ugyanakkor az itt élők folyamatosan figyelték és tanulták a moz-
galmas világot, de e tudásból, ismeretanyagból mindig csak any-

nyit tettek magukévá, amennyi az általuk teremtett nyugalmat, 
értékrendet még nem bolygatta meg. 
Nézem a tanácsrendszer előtti idők utolsó bírójának fényképét és 
úgy megszólítanám: Nagyapám! Róla csak a száraz adatok – no 
meg a 91 évet élt bíróné, anyai nagymamám (Kozma Etel) visz-
szaemlékezései maradtak nekem. Egy Őt jól ismerő, ugyancsak 
Kerekes Gedeon nevű rokon jegyezte meg, mikor e település első 
polgármestere lettem: „Gyerek, ott ülsz, ahol a Nagyapád!”
Idáig érve úgy érzem ismét egy idézet illik imigyen:
„Minden tűz kialszik egyszer, de az ember megmarad, hogy újra és 
újra tüzet rakjon, és meglássa benne a saját örömét vagy bánatát.”
Nagyszüleink, ük- és dédapáink erőfeszítései, élni és tenni aka-
rása ott ragyog a tekintetükben, a fényesre suvickolt csizmán, az 
ünnepi viseleten, a pödrött bajusz hegyén. Ilyenek lehettek azok 
is, akikről még nem készülhettek fényképfelvételek. Apai ágon 
1745 az első írásos emlék itt helyben, melyet magam is láthattam, 
a katolikus házasságkötéseket tartalmazó anyakönyvben. 

Tisztelt Alsónémediek!
A rögzített pillanat annak elmúlásával emlékké alakul át.
E könyv egyszerre mutatja és őrzi a településen otthonra talált 
közösség emlékeit.
Azt kívánom ne csak egy érzékszervét, a szemét használja, ha-
nem gondolatban legyen ott és akkor, amikor a felvétel készült.
Nagyszerű utazás a múltba! 
„Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem 
múlik el az évszázadokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem 
örökös, mint a testetlen valóság, s ezekből annyit kap mindenki, 
amennyit megérdemel.”
Az idézeteket Fekete Istvántól, a nagy írótól kölcsönöztem

dr. György Balázs
ny. polgármester

Köszöntő

Előszó
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Szülőföldem szép határa! 
meglátlak-e valahára? 

ahol állok, ahol megyek, 
mindenkor csak feléd nézek. 

  
ha madár jön, tőle kérdem, 
Virulsz-e még, szülőföldem? 

azt kérdezem a felhőktül, 
azt a susogó szellőktül. 

  
De azok nem vigasztalnak, 

Bús szívemmel árván hagynak: 
árván élek bús szívemmel, 

mint a fű, mely a sziklán kel. 
  

kisded hajlék, hol születtem, 
hej, tőled be távol estem! 
távol estem, mint a levél, 
melyet elkap a forgószél. 

    1829.

Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa

Alsónémedi Fő utcája egy régi képeslapon

Alszegi utcarészlet az 1940-es években kora tavaszi 
napsütésben néhai Polyák János háza előtt.  

Balról jobbra látható: id. Varga Lajos, ifj. Szarka Menyhért, 
Horváth Miklós, id. Szarka Menyhért, háttal Horváth Boldizsár.
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ASE 2012. tavasz
2012. márciusában indulnak a csapat sportokban a Pest megyei bajnokságok tavaszi küzdelmei. Programajánlónkkal szeret-
nénk segíteni szurkolóinknak, sportbarátoknak  szabadidejük kellemes eltöltéséhez.
(a csapatok után feltüntetett helyezések azt mutatják, hogy hányadik helyről várják a tavaszt)

Labdarúgás
Pest megyei I.  / FELNŐTT - 2. hely, U19 - 12. hely

az U17 és U13 bajnokságok programegyeztető értekezletére 
a lapzártakor került sor. a fenti tervezethez képest az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján valószínű, hogy néhány mérkőzés 
esetében lesz változás.

−  U7, U9, U11
a három korosztály együtt, egy helyszínen és időpontban fog 
játszani. a részletes program a körzet programegyeztetőjén 
lesz véglegesítve. az őszhöz hasonlóan a csapatok várhatóan 
3 torna keretében mérkőznek meg.

2012.03.09. 16.30 kakucs kSe − alsónémedi Se

2012.03.16. 15.00 alsónémedi Se – kiskunlacháza Se

2012.03.25. 10.00 halásztelek FC − alsónémedi Se

2012.03.31. 14.00 alsónémedi Se – Újlengyel DSe

2012.04.05. 15.30 Gyömrői Se − alsónémedi Se

2012.04.08. 14.30 alsónémedi Se − taksony Se

2012.04.14. 10.00 Felsőpakony Sk – alsónémedi Se

2012.04.20. 17.00 alsónémedi Se – kakucs kSe

2012.04.28. 14.00 kiskunlacháza Se – alsónémedi Se

2012.05.04 17.00 alsónémedi Se – halásztelek FC

2012.05.11 17.00 Újlengyel DSe − alsónémedi Se

2012.05.18 17.00 alsónémedi Se − Gyömrői Se

2012.05.25 17.30 taksony Se − alsónémedi Se

2012.06.01 17.30 alsónémedi Se − Felsőpakony Sk

2012.03.10. 14.30 Budakalászi mSe – alsónémedi Se

2012.03.18. 15.00 alsónémedi Se – Örkény Se

2012.03.24. 15.00 hévizgyörki SC – alsónémedi Se

2012.04.01. 15.00 alsónémedi Se − Újlengyel DSe

2012.04.07. 16.00 Gödöllői Sk – alsónémedi Se

2012.04.15. 16.00 alsónémedi Se − Felsőpakony kSe

2012.04.22. 16.30 Bugyi Se – alsónémedi Se

2012.04.29. 16.30 alsónémedi Se − kisnémedi 

2012.05.06. 17.00 tárnok kSk – alsónémedi Se

2012.05.13. 17.00 alsónémedi Se − nk kinizsi tL FC

2012.05.20. 17.00 Bagi tC’96 – alsónémedi Se

2012.05.27. 17.00 Verőce Se − alsónémedi Se

2012.06.03. 17.00 alsónémedi Se – Pilis Lk-Legea

2012.06.09. 17.00 Sülysáp kSk − alsónémedi Se

2012.06.17. 17.00 alsónémedi Se – Veresegyház VSk

(A fenti időpontok a felnőtt mérkőzések  
kezdő időpontjai, az U19 mérkőzései  

előbb 2 órával  kezdődnek.)

Pest Megyei Kupa, 4. forduló:
2011.04.04. 16.30  Újhartyán iSe(megye i/B) – alsónémedi Se  
(továbbjutás esetén újabb mérkőzés következik)
Ócsai körzet U17 - 1. hely

2012.04.01. 13.00 Délegyháza kSe – alsónémedi Se

2012.04.15. 10.00 Szigetszentmiklós-erima – alsóné-
medi Se

2012.04.25 16.30 kiskunlacháza Se − alsónémedi Se

2012.05.02. 16.30 alsónémedi Se – ráckevei  Vitézek

2012.05.05. 10.00 alsónémedi Se − taksony Se

2012.05.12. 10.00 Dunavarsányi te – alsónémedi Se

2012.05.16. 16.00 alsónémedi Se − Bugyi Se

2012.05.26. 15.00 Dömsödi Se – alsónémedi Se

2012.06.03. 10.00 alsónémedi Se − Dunaharaszti mtk

2012.03.26. 19.00 alsónémedi Se − Bugyi Se

2012.04.02. 19.00 inárcs VSe – alsónémedi Se

2012.04.09. 19.00 alsónémedi Se − Sülysáp kSk

2012.04.20. 18.00 tápiószecső FC – alsónémedi Se

2012.04.24. 19.00 Felsőpakony Sk – alsónémedi Se

2012.04.30. 19.00 alsónémedi Se – hernád Se

2012.05.07. 19.00 Szigetszentmiklósi tk − alsónéme-
di Se

2012.05.14. 18.00 Bugyi Se − alsónémedi Se 

2012.05.21. 19.00 alsónémedi Se − inárcs VSe

2012.05.28. 18.00 Sülysáp kSk – alsónémedi Se 

2012.06.04. 19.00 alsónémedi Se − tápiószecső FC

2012.03.10. 13.00 Gödöllői kSC – alsónémedi Se

2012.03.18. 17.00 alsónémedi Se − kóka kSk

2012.03.25 10.30 kistarcsai ke – alsónémedi Se

2012.04.01 16.00 zsámbék Se – alsónémedi Se

2012.04.08 18.00 alsónémedi Se −  
inárcs-Örkény kC  ii.

Ócsai körzet U13 - 1. hely

U34(Öregfiúk), Üllői csoport - 8. hely

 Női kézilabda    Pest megyei B. csoport  -  3. hely

az alapszakasz a fenti öt mérkőzés lejátszásával lezárul. a je-
lenlegi helyezés megtartásával a csapat a felsőházi  rájátszás-
ban(1-8.hely) folytathatja a küzdelmeket. a csapatok végső 
helyezései „play-off” rendszerben alakulnak ki,várhatóan há-
rom oda-vissza mérkőzés alapján.
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Futball7VÉGE 2012.

a Pest megyei  téli teremlabdarúgó bajnokság 2011. évi küzdelmeiben a felnőtt és az U13-as korosztályban is alsónémedi Se 
végzett az első helyen. Sajnos az idei versenysorozatban egyik csapatunk sem tudta megvédeni címét, mivel a felnőttek nem 
neveztek illetve az U13-asoknak nem írták ki a bajnokságot. Viszont U19-es csapatunk a tavalyi eredményhez (8.hely) képest 
jelentősen előrelépett. az üllői négyes döntőbe bejutott és végül a 3. helyen végeztek.
a torna gólkirálya 14 góllal zsebedics Ferenc lett. 
az edző,Végh Gábor a torna során ült utoljára az U19 csapat kispadján. munkahelyi elfoglaltsága mellett nem tudja vállalni  a 
további feladatokat. az aSe ezúton köszöni az egyesületnél végzett eddigi tevékenységét. a  bajnokságban a csapat már Laczik 
Csaba „régi-új” edző  vezetésével folytatja szereplését.  

ASE Vezetősége

Birkózó szakosztály 2011. évi beszámolója

a szakosztály nagy lelkesedéssel indult a tavalyi év elején is. a különböző korosztályokból szép számmal érkeztek a gyerekek. 
a verseny sorozat 2011. februárjában indult alsónémediben, az általunk megrendezett országos kupával, ahol a gyerekek ki-
sebb nagyobb sikereket értek el (melyről egy korábbi lapszámban már beszámoltam).  a csapat taglétszáma a kezdeti nehézsé-
geket követen kicsit megcsappant, de az így megmaradt 12 fő azóta is lelkesen jár az edzésekre.
ezt követően magasabb, országos szintű versenyeken több versenyzőnket indítottuk, akik közül antal zsigmond és tüske Pál 
több alkalommal is dobogós helyen végzett.
a nyári szünetben sikereinkre tekintettel meghívást kaptunk a VaSaS által szervezett birkózó táborba, melyen sajnos egyéb 
családi elfoglaltságok, illetve iskolai táborok miatt nem tudtunk részt venni.    
Szeptemberben ismét megkezdődtek az edzések, amelyekre kisebb korosztályú (súlycsoportú) gyerekek is érkeztek. nagy örö-
münkre szolgál, hogy nagy létszámban érkeztek a környező településekről is gyerekek (Dunaharasztiból és Ócsáról). a taglét-
szám így 16 főre nőtt.
az edzések óraszámán is sikerült emelnünk, így reméljük ezzel sikerült hozzájárulnunk eredményességünkhöz.
a 2011/2012-es tanév legelső versenyén, az inárcson megrendezett országos meghívásos szabadfogású diák birkózóversenyen 
ismét sikerült eredményeket elérnünk (2011.nov. 13). a versenyen a szeptemberben érkezett gyerekek is indultak. 150 versenyző 
közül az alábbi helyezéseket értük el:

Gyerek korosztály:
	 •		Szlovicsák	Róbert		 III.	helyezett
	 •		Lukácsi	András	 	 V.	helyezett	
	 •		Szapula	Levente	 V.	helyezett
	 •		Lukácsi	Gergő	 	 VI.	helyezett
kisdiák korosztály:
	 •		Vasztergombi	Tamás	 III.	helyezett	(Dunaharaszti)
nagydiák korosztály:
	 •		Nagy	Bence	 	 I.	helyezett
	 •		Hajdú	Kálmán		 	 II.	helyezett
	 •		Antal	Zsigmond		 III.	helyezett
Serdülő korosztály:
	 •		Rózsa	Nándor	 	 I.	helyezett

a decemberi mikulás kupán, Üllőn, szintén nagy létszámmal sikerült részt vennünk. (2011. dec. 9.)
a 60 versenyző közül az alábbi eredményeket értük el:

Gyerek korosztály:
	 •		Szlovicsák	Róbert:		 I.	helyezett
kisdiák korosztály:
	 •		Lukácsi	Gergő		 	 III.	helyezet
nagydiák korosztály:
	 •		Nagy	Bence		 	 II.	helyezet
	 •		Rózsa	Gergő		 	 II.	helyezet
	 •		Hajdú	Kálmán	 	 III.	helyezet
Serdülő korosztály:
	 •		Rózsa	Nándor		 	 II.	helyezet

a 2012-es év elején, a kakucson megrendezett válogató versenyen a saját súlycsoportjukban rózsa Gergőnek és tüske Pálnak 
sikerült kivívnia, hogy ott lehessenek a magyar Bajnokságon. ennek eredményeiről a későbbikben számolok be! 
köszönöm az aSe Sport egyesület támogatását, kovács János edző munkáját, a gyerekek kitartását és a szülök segítségét. Re-
mélem a 2012-es év szintén eredményekben gazdag lesz!

 Káldi Csaba szakosztály vezető
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IFAA teremíjász Országos bajnokság 2012.Február 18.
most olvastam egy cikket az önbizalomról. Légyege az volt, hogy sokat gondolkodunk magunkról és legtöbbször 
negatívan. ezt meg lehet és kell változtatni. „Bíznod kell önmagadban, és türelmesnek kell lenned magaddal szemben.” 
ez különösen is igaz a versenyzőkre és a fiatalokra. a nywyg csapata a rendkívüli hideg ellenére is kitartóan gyako-
rolt és készült az idei év eddigi legjelentősebb eseményére. hiszen országos bajnokságon részt venni és ott jól lőni 
egy különleges öröm és felelősség, csapatunk minden tagja jól élt ezzel a lehetőség!
Serdülő ifjaink most először lőttek oB- én 18 méteres távra és 40 cm-es célra,   Balázs , kálmán és Gergely elindultak 
egy új úton, amelyen egyre nehezebb feladatokat kell teljesíteni, az eredményért többet kell edzeni, a sikerekért 
jobban meg kell küzdeni, ők fizikailag és lelkileg is készen állnak erre. máté és Dominik is ügyesen versenyzett, jó 
úton haladnak. áron és én is igyekeztünk koncentrálni és gyakorolt a technikai tudást  a versenyen is megvalósítani.
eredmények: Gyermek BB : 1.hely Laczik máté, 2. hely ettl Dominik, ifi Longbow: 2. hely hajdú kálmán, 3. hely 
nyenyestyán mihály,ifi Vadászreflex: 1. hely Suplicz Gergely,ifi Vadászcsigás: 1. hely Suplicz áron, Felnőtt Longbow 
4. hely Suplicz zsolt  
IV. NYWYG kupa terem Örömíjász verseny Alsónémedi 2012.március 3.-án (1.rész)
aki ott voltak tudjuk, milyen jó volt,de a távollévők és az utókor miatt is meg kell örökítenünk ezt a jeles eseményt. 
először is a hála és köszönet szavával. hála istennek, hogy megengedte érünk ezt a napot és lehetőségünk volt 2012. 
márciusában is alsónémedin 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 fogadták a meghívásunkat a versenyünkre. 
mindig öröm egy helyi versenyt megrendezni, hiszen ilyenkor  a csapatunk minden tagjának lehetősége nyílik ösz-
szemérnie magát a kortársai íjászokkal. most is így volt, sok fiatal és felnőtt  barátunk jött el. 
a pálya építésnél az elmúlt egy év tapasztalatai és lehetőségeit is igyekeztünk figyelembe venni. állványaink, cél-
fogóink és 3D-s állataink is gyarapodtak. így ha kicsit nehéz is volt a pálya ,mindenki kellően próbára tehette saját 
ügyességét.

Edzések a Schuller Csarnokban
Péntek 18 órától , Vasárnap 17 órától

Gyertek bátran!

„Mi is az íjászat maga? Egy sport, ami örökre rabul ejt, akár szabadidős tevékenységként, akár versenyszerűen űzöd. 
Szellemi sport, amihez nem nyers erő kell, hanem technikai felkészültség, okos taktika. Bármennyit is foglalkozol az 
íjászattal, akkor is nyertes leszel, hiszen szabadidődet gyönyörű környezetben, jó levegőn töltöd el, jó társaságban, jó 
barátok között.”

Üdvözlettel: Suplicz Zsolt  A NYWYG elnöke 06-70-43-64-194 

A NYWYG

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2012 évelején  Alsónémedin

2012. március-április
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Kedves Alsónémediek!

Az Önkormányzat szervezésében 2012. március 31-én szombaton tavaszi nagytakarítást  
szervezünk az illegális hulladéklerakók eltüntetésére, az utak, árkok megtisztítására.

Kérjük, hogy aki részt tud venni a takarításon, március 30-ig jelezze  
a Polgármesteri Hivatalban Zagyva Gabriellának a 337-101/11-es telefonszámon,  

vagy a zagyva.gabriella@alsonemedi.hu e-mail címen.

Köszönjük!

CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGE
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet  

a településen működő civil szervezetek 2012. évi működési  támogatására.
Az elkülönített keret: 1.800.000 Ft, azaz Egymillió-nyolcszázezer forint.

Pályázni a 2012. február 2-án elfogadott un. Támogatási Szabályzat értelmében lehet.
A pályázat benyújtási határideje:  2012. április 11. szerda 12.00 óra
Helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal (2351 Alsónémedi, Fő út 58.) 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (és a szükséges nyomtatványok) A TELEPüLÉS 
HONLAPJÁN MEGTALÁLHATÓK!

A keret felhasználásáról, a pályázók támogatási mértékéről a helyi képviselő-testület – a pénzügyi 
és településfejlesztési bizottság javaslata alapján – 2012. április 24-i ülésén dönt.

         Vincze József polgármester

Tisztelt Alsónémediek!

FELHÍVÁS EGÉSZSÉGüGYI SZŰRŐVIZSGÁLATRA
(Az érelmeszesedés korai kimutatásának lehetősége)

A szív és érrendszeri betegségek (magas vérnyomás, érszűkület, agyi keringési zavar, szívinfarktus) hazánkban is a 
leggyakoribb betegségek közé tartoznak. Az erek állapota, az érelmeszesedés jelenléte, mértéke fontos információ, 
ami segítséget adhat a beteg veszélyeztetettségének megállapításában és a helyes terápia megválasztásában.
Az Arteriograffal végzett mérés diagnosztikai módszer, mely felvilágosítást ad:
– az érrendszer endothel funkciórol (AIX), azaz mennyire vannak összehúzódott (stresszes) vagy kitágult 
(normális) állapotban, és 
– a főütőér (aorta) pulzushullám terjedési sebességéről (PVW). A mért sebesség a főütőér rugalmasságáról, 
azaz az érelmeszesedés okozta változásokról ad információt. Minél magasabb a sebesség, annál merevebb az ér.
A vizsgálat során a mérést, és annak értékelését végezzük el. Az értékelés során az erek állapota lehet 
optimális, normális, emelkedett vagy kóros. Ez utóbbi esetben magas a kockázata az érelmeszesedés és egyéb 
szív és érrendszeri megbetegedések kialakulásának.
 A vizsgálat teljesen fájdalommentes, vérnyomásméréshez hasonló módon történik. 
 Vizsgálat rendelési időn kívül, előjegyzés alapján működik! Telefon: 06-29-337-144

Dr. Papp Zsolt háziorvos 



PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottsága bérbeadás útján történő hasznosításra nyilvánosan meghirdeti  
az Alsónémedi, Dózsa György tér 2. sz. alatti, 815 hrsz-ú, üzlet és raktár telekkönyvi megjelölésű 

484,2 m2 alapterületű élelmiszerbolt és a hozzá tartozó 34,8 m2 alapterületű  
udvari raktár helyiségeket.

A pályázatok értékelése az alábbi szempontok alapján történik:
	    vállalt havi bérleti díj összege,
	    helyben lakó magánszemély vagy helyi vállalkozó, vállalkozás,
	    a település alapellátásában betöltött szerepe.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
	    a megajánlott bérleti díj ( ……… Ft/+ÁFA /hó)  összegét.
	    a 3 havi kaució letétele elfogadásának tényét,
	    a bérbevevő magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás adatait,
	    a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet, ill. üzletkört.
A pályázatokról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága dönt. 
A pályázatok beérkezési határideje: 2012. április 13. 11.00 óra.
A pályázatok elbírálási határideje:    2012. április 18. 17.00 óra.
A bizottság a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottsága bérbeadás útján történő hasznosításra nyilvánosan meghirdeti az Alsónémedi,  
Fő út 56. sz. alatti, 1964 hrsz-ú ingatlanban található 57,82 m2 alapterületű üzlethelyiséget.

A pályázatok értékelése az alábbi szempontok alapján történik:
	    vállalt havi bérleti díj összege,
	    helyben lakó magánszemély vagy helyi vállalkozó, vállalkozás,
	    a település alapellátásában betöltött szerepe.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
	    a megajánlott bérleti díj ( ……… Ft/+ÁFA /hó)  összegét.
	    a 3 havi kaució letétele elfogadásának tényét,
	    a bérbevevő magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás adatait,
	    a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet, ill. üzletkört.
A pályázatokról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága dönt. 
A pályázatok beérkezési határideje: 2012. április 13. 11.00 óra.
A pályázatok elbírálási határideje:    2012. április 18. 17.00 óra.
A bizottság a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


