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„Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed          Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 
  Ma is minden bánkódó szívének,         Diadallal az egész világon! 
  Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:          Piros pünkösd, szállj le a világra,
  Világító sugaradat áldja.                                Taníts meg új nyelvre, új imára. 
  Habozóknak oldjad meg a nyelvét,            Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
  Világosítsd hittel föl az elmét.                Szeretetnek sugara, Szentlélek!”
          (Reviczky Gyula)
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Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Budakörnyéki Járási Földhi-
vatal új székhelye 1117 Budapest, Karinthy Frigyes utca 3. az ügyfél-
fogadás és az ügyintézés 2013. április 2. napjától kezdve a hivatal új 
székhelyén történik. Fenti naptól kezdve kérjük ügyfeleinket, hogy pos-
tán küldött beadványaikat az új székhelyre legyenek szívesek címezni. 
a Budakörnyéki Járási Földhivatal egyéb elérhetőségei 2013. április 2. 
napjától kezdve az alábbiak: 
Telefonszám: 061/279-2090  061/279-2092 FaX: 061/279-2095 Postafi-
ók: 1386 Budapest, Pf. 916
e-mail: budakornyek@takarnet.hu
a sorszámosztó valamennyi fent rögzített ügyfélfogadási időpont vé-
gét megelőzően fél órával kerül lezárásra. Felhívom továbbá Tisztelt 
Ügyfeleink figyelmét, hogy a Lurdy Ház-i kirendeltségünkön 2013. 
április 08. napjától az ügyfélfogadás megszűnik! az eddig itt nyújtott 
szolgáltatásainkat (tulajdoni lap és nem hiteles térképmásolat kiadás az 
egész országra kiterjedően) a fenti időpontot követően a hivatal új szék-
helyén (1117 Budapest, Karinthy Frigyes utca 3.) a hét valamennyi 
munkanapján vehetik igénybe. 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 830-1200, 1300-1600  Kedd: 830-1200, 1300-1600

Szerda: 830-1200; 1300-1  Csütörtök: 830-1200, 1300-1600

Péntek: 830-1200 
Tisztelettel: dr. Koós Márk György hivatalvezető

Egyszerűbb lesz kutat fúrni 

Engedélyeztetés helyett a jövőben csak bejelenteni kelle-
ne bizonyos, mezőgazdasági célú öntözéshez kialakított 
és üzemeltetett kutakat két Fideszes képviselő hétfőn be-
nyújtott törvényjavaslata alapján. 
a magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségét 
(magosz) vezető Jakab István és a szintén magoszos Györffy 
Balázs indítványa alapján nem lenne szükséges vízjogi enge-
dély a kizárólag mezőgazdasági célú öntözési vízkivételhez 
létesített és üzemeltetett, 50 méter talpmélységet meg nem 
haladó víztermelő kutakhoz, ha azok működése a parti szűré-
sű, a karszt- vagy rétegvízkészletet, valamint az ivóvízbázisok 
védőidomának védőterületét nem veszélyezteti. az építtető-
nek vagy a vízhasználónak csak az lenne a dolga, hogy a kút 
üzembe helyezése előtt jelentse be a létesítményt a hatóság-
nak, amely ugyanakkor hivatalból vagy kérelemre korlátoz-
hatja, illetve megtilthatja az üzemeltetést. a törvénymódosí-
tás a kihirdetését követő harmadik napon lépne hatályba.  a 
Fidesz agrárpolitikusai javaslatukat azzal magyarázták, hogy 
az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribbá váló szélsőséges 
időjárási események magyarországon óriási károkat okoznak 
a mezőgazdaságban, csökkennek a termésátlagok. Álláspont-
juk szerint az előterjesztés nyomán biztosított lesz az öntözés-
hez szükséges vízkivétel, és az indítvány megfelelő garanciális 
védelmet nyújt az ivóvízbázisokra nézve is.

Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:  
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik (a Posta illetve  

a katolikus templom közötti úton közelíthető meg).
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:  1/301-6969 (vonalas 

telefonról ezt a számot érdemes hívni) és a 104 (mobiltelefonról  
ez a szám javasolt).  Tel.: 29/378-651 Mobil: 30/948-1472

MEZŐŐRSÉG  06-30-508-6827; POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658 
RENDŐRSÉG 107, 112; KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK:

Bodó Zoltán 06-30-503-6739; Dernóczi Zoltán 06-70-607-9601

KÖRZETI MEGBÍZOTT:  Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22

Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény  
esetén azonnal  hívják a megfelelő telefonszámot!
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Képviselő-testületi beszámoló
Tisztelt Olvasók!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2013. március 26-án tartott Képviselő-tes-
tületi ülésén az alábbi döntéseket hozta:
A napirend elfogadása után a civil szervezetek támoga-
tására beérkezett pályázatok elbírálásáról döntött a Kép-
viselő-testület, mely alapján az alábbi szervezek, csopor-
tok kaptak támogatást (a bejegyzett szervezetek önállóan, 
míg a programok és egyéb csoportok a Művelődési Ház 
keretein belül):  

Alsónémedi Tigris Dojo   50.000,- Ft,

Alsónémedi Traktorfesztivál Egyesület 250.000,- Ft,

Napfény Majorette    250.000,- Ft,

Cseppek Gyermektánccsoport   150.000,- Ft,

Alsónémedi Nyugdíjas Klub  350.000,- Ft,

Chek-Nisszá Csapat   120.000,- Ft,

Spirit Sportegyesület    60.000,- Ft,

S. Dance Company tánciskola         70.000,- Ft.

Ezen felül testvérfalunk, Nagyajta műemlék kultúrháza 
felújításának támogatásáról is döntött a testület, melyhez 
500.000,- Ft-tal járul hozzá.

A Képviselő-testület törvényi kötelezettségének eleget 
téve elfogadta 2013. évi közbeszerzési tervét (az érdek-
lődők megtalálják az alábbi elérhetőségen: http://www.
alsonemedi.hu/files/statics/kozerdeku/kozbeszerzesi_
terv_2013..pdf 

Szintén törvényi kötelezettség volt az Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálata. A 2013-2018. évekre szóló Prog-
ram társadalmi egyeztetés után került elfogadásra. 

Az ABÉVA Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadá-
sa után az idei támogatásáról is döntött a Testület, mely 
alapján működési támogatás jogcímen 46.460.000,- Ft, 
tőkeemelésként, ill. tőketartalékként pedig 71.200.000,- 
Ft támogatást nyújt az Önkormányzat. A 2012. évi munka 
elismeréseként – a Kft. Felügyelőbizottságának javaslatá-
ra – a Képviselő-testület egy havi alapbérnek megfelelő 
jutalmat hagyott jóvá Belágyi Tamás ügyvezető részére.

Az elmúlt időszakban több alapítvány alapító okiratá-
nak módosítására került sor. Jelen ülésen az Alsónéme-
di Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány Alapító 
Okiratát módosították, melyet a törvényes működésnek 
való megfelelés tett szükségessé.

Közoktatási intézményeink vezetői munkáltatói döntés 
alapján – munkájuk elismeréseként – vezetői pótlékot 
kapnak, melyet a kinevezés után – kb. fél év elteltével – 
tárgyal a Testület. Szabó Éva óvodavezető részére 2013. 
április 01-től biztosítja e juttatást a Képviselő-testület 
(bruttó 30.000,- Ft/hó).

Az új önkormányzati törvény miatt szükségessé vált a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
is, melyben a jegyző kinevezésére vonatkozó szabály vál-
tozása került elfogadásra. 

A korábbi években is kaptunk támogatást az idegen-
forgalmi adó visszatérítése kapcsán, melyet ismét tele-
pülésünk „kulturális” céljaira fordítunk. Fenti összegből 
elkészülhettek a már régen tervezett információs táblák, 
melyekre települési térképek kerülnek ki a Szabadság 
térre és a Nagygödör térre. Emellett – az összeg tartalék 
terhére történő kiegészítésével – megvalósul a Faluház 
melletti fészer felhasználásával a vizesblokk – melyre a 
rendezvények esetén nagy szükség van – , ezen felül sző-
lőlugas telepítésére is sor kerül majd.

Az iskolás gyermekek szülei biztosan tudják, hogy 
az Önkormányzat évek óta támogatja a felsősök között 
rendezett tanulmányi versenyt, melynek célja, hogy a 
nyertes osztály magyarok lakta külföldi településeket lá-
togathasson meg. A Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság ülésén merült fel, hogy ebben ez évben nem ke-
rült betervezésre a korábbi összeg – tekintettel arra, hogy 
az iskolai költségvetés már nem része az önkormányzati 
költségvetésnek. A Képviselő-testület nem szakított a ha-
gyományokkal, 10.000,- Ft/fő összeget biztosít továbbra 
is e célra. 

A Hírmondó korábbi számában olvashatták, hogy a 
Képviselő-testület – a lakók többségének kérése ellenére – 
elutasította a Felsőerdősor u. kétirányú forgalmi rend-
jének visszaállítását. Köszönhetően a lakók kitartásának 
– és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén el-
hangzott javaslatnak – a Képviselő-testület újratárgyalta a 
kérést és az ismételt megkeresésnek eleget téve a forgalmi 
rend visszaállításra került.

Soron következő napirenden ismét útépítés került szó-
ba. Ebben az évben elkészült a Nyárfa, Diófa és Zrínyi 
utcák aszfaltozása is, de az összekötő út szilárd burkolás 
nélkül maradt. Ahhoz, hogy a forgalom ne a településen 
belül történjen, mindenképpen szükséges ezt az össze-
kötő utat is javítani, ill. stabilizálni egészen a Zrínyi u. 
utolsó házának kertjéig. A beérkezett árajánlatok alapján 
e munkát a Hidrográd Kft. nyerte el.

Többször is szóba került az elhullott állatok tetemé-
nek konténerben való gyűjtése és annak elszállítása. Az 
Önkormányzat évente milliókat fizet ki ezért a szolgálta-
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tásért, holott azt csak a lakók nagyon kevés hányada veszi 
igénybe, ill. sokszor idegen településről is ideszállítanak. 
Mindenképpen szükséges ezen az önként bevállalt szol-
gáltatáson változtatni, de a döntést ezen az ülésen elna-
polta a Képviselő-testület keresve a legoptimálisabb meg-
oldást.

A Polgármester ezen az ülésen is beszámolt a két ülés 
között tett fontosabb intézkedéseiről és az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról, melyet egy-két kérdés 
után a Képviselő-testület elfogadott. 

Hosszasan tárgyalt a Képviselő-testület a Református 
Egyházközség által tervezett református öregtemető át-
alakításának ügyében. Minkét oldal képviselőit – aki az 
átalakítást támogatja, ill. ellenzi – meghallgatta a Kép-
viselő-testület. A Testület arról döntött, hogy az egyház-
község a tagjai véleményét mérje fel és ennek függvé-
nyében történjen meg a végleges egyháztestületi döntés 
(átalakítás vagy a jelenlegi állapot). 

Ismét lehetőség nyílt műfüves futballpálya építésére. A 
Képviselő-testület mérlegelve a lehetőségeket a természe-
tes anyagokat részesítette előnybe és úgy döntött, hogy a 
Damjanich u. végén egy gyepszőnyeges kispályát alakít 
ki, ill. kútfúrás megvalósításával a Szent István téri foci-
pálya locsolását biztosítva tartja karban azt a pályát.  

Március hónapban egy sajnálatos tűzeset történt a te-
lepülésen, mely után a Polgármester úr felajánlotta a csa-
ládnak egyik szolgálati lakás időszakos használatát.  A 
család elfogadta a lehetőséget és igénybe vette a szolgálati 
lakást (a Képviselő-testület június 30-ig biztosította e té-
rítésmenetes igénybevételt). 

Az általános iskolai tanulók közül sokan kapnak in-
gyenesen tankönyvet, de erre a 12.000,- Ft/fős állami 
hozzájárulás nem nyújt fedezetet. Az iskola kimutatását 
figyelembevéve 200.000,- Ft-os kiegészítést szavazott meg 
a Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület ezen kívül beszélt még a Suzuki 
Ullmann telephelyének bérbeadásáról, egy kommunális 
kistraktor vásárlásáról és a Bursa Hungarica pályázat ki-
írásának elmaradásáról is. 
 

A Képviselő-testület legutóbbi ülését 2013. április 
30-án tartotta, mely ülést – a szokásos rend szerint – 
megelőzték a bizottsági ülések.

A testület tagjai részletes írásbeli beszámolók alapján 
tárgyalta, majd fogadta el az egészségügyi alapellátás 
helyzetéről szóló beszámolókat, melyet  a háziorvosok, 
a védőnők, a gyermekorvos, a fogorvos és az orvosi ügye-
let részéről is elkészíttek.  

Törvényi kötelezettség minden településen a gyer-
mekvédelmi tevékenység  átfogó, évenkénti értékelése, 
ennek tett eleget a képviselő-testület a téma napirendre 
tűzésével. Ennek kapcsán számot adott tevékenységéről a 
„Kertváros „ Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi 
Központjának  Gyermekjóléti Szolgálata és a jegyzői ha-
táskörben maradt ügyekről pedig a helyi hivatal  a testü-
leti tagoknak.

Intézményeink közül ezen az ülésen a  Halászy Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár  2012. évi tevékenységéről  
adott részletes és mindenre kiterjedő, tartalmas beszámo-
lót a művelődési ház vezetője. A programok látogatott-
sága és az igények alátámasztják annak szükségességét, 
hogy a programokra az önkormányzat a jövőben igyekez-
zen még többet áldozni.  

Molnár Sándor -  Európa bajnoki bronzérmesünk 
-    az EWUF szövetség által április 9-14. között meg-
rendezett Európa Bajnokságon való részvételét a testület 
100.000 Ft-tal támogatja.
Gratulálunk a szép eredményekhez  és további sikeres 
versenyzést kívánunk, képviselje méltóan Alsónémedit 
és Magyarországot úgy a hazai, mint a nemzetközi ver-
senyeken!

A képviselő-testület szintén törvényi kötelezettségként 
tárgyalta a belső ellenőr  2012. évre vonatkozó éves el-
lenőrzési jelentését, melyben megállapításra került, hogy 
az ellenőrzések egyetlen alkalommal sem tártak fel olyan 
hiányosságot, mely intézkedést igényelt volna.

Rendelettel fogadta el  testületünk az önkormányzat 
2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót,  az un. 
zárszámadást. A számok alapján megállapítható, hogy az 
önkormányzat jó gazda gondosságával sáfárkodott a köz-
pénzzel, hiszen a működés biztosítása és a jelentős mér-
tékű fejlesztések, felújítások mellett tovább növekedett az 
önkormányzat megtakarítása, mely biztos alapot nyújt  a 
további elképzelések megvalósításához. 

A szociális étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatást 
biztosító helyi konyha az iskola állami fenntartásba vétele 
miatt 2013. január l-től az önkormányzat szakfeladata-
ként működik tovább. Emiatt kellett egyrészt napirendre 
tűzni a helyi szociális rendelet módosítását, másrészt 
aktualizálni kellett a rendeletet a járáshoz átkerülő hatás-
körök miatt is. Szintén ezen az ülésen került elfogadásra 
a szociális étkeztetés szakmai programja is, mely módosí-
tott szakmai program alapján kerül módosításra a konyha 
működési engedélye. 

2012-től már törleszteni szükséges a iskolabővítés mi-
att kibocsátott kötvényt, ezért volt szükség megemelni az 
önkormányzat 100 %-ban tulajdonát  ABÉVA KFT törzs-
tőkéjét, módosítani ennek megfelelően az alapító okira-
tát, valamint döntött a testület a kötvénytörlesztés fedeze-
te átutalásának üteméről is.

�
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A településen folyamatban van a településrendezési 
eszközök felülvizsgálata. Miután 2013. január l-től az ér-
vényes eljárás lefolytatásához szabályozni kell a vélemé-
nyezési eljárást, így tárgyalta és elfogadta a településfej-
lesztéssel és településrendezéssel összefüggő partner-
ségi egyeztetési szabályzatát.

Beszámolt az elmúl év munkájáról, eredményeiről ezen 
az ülésen az Alsónémedi Sportegyesület is.

A még biztonságosabb közlekedés érdekében döntött 
arról, hogy a Vásártér utca és a Veresmarthy utca, Halászy 
Károly utcai kereszteződéséhez 1-1 „Elsőbbségadás kö-
telező!” közlekedési táblát helyez ki.

Elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 
fontosabb intézkedéseiről.

Ladányi Istvánnét a testület korábban megválasztotta 
az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Köz-
alapítvány Kuratórium Elnökének. Miután a FEB-nek is 
tagja, így helyébe más személyt volt szükséges választani, 
mely megbízatásra Szelle Istvánné Alsóerdősor utcai la-
kost választotta meg a képviselő-testület. Jó munkát kí-
vánunk neki!

Pályázat alapján döntött a Szabadság tér 12/C. üzlethe-
lyiség bérbeadásáról nemzeti dohánybolt céljára.

Az önkormányzatnak egyre nagyobb gond a tulajdoná-
ban lévő parkok, közterek, utak, járdák tisztán, rendben 

tartása, csúszásmentesítése. E munkálatokhoz univerzá-
lis traktort és tartozékait kívánja beszerezni mintegy 8 
millió forint értékben.

Garanciális munkálatok folynak az általános iskolá-
ban, ennek részeként a parkolóban is. Pénzügyi fedezet 
biztosításáról döntött a testület annak érdekében, hogy a 
jelenlegi gyephézagos kialakítás zárt rendszerré kerüljön 
átépítésre és a vízelvezetés megfelelően meg legyen oldva 
a pakolóban.

Összesen 5.874.907 Ft összegű pénzeszköz átadásá-
ról döntött a Klebersberg Intézményfenntartó Köz-
pontnak az iskolai pedagógusok munkájának elisme-
réséhez, jutalmazásához.
A Széchenyi István Általános Iskola tanulmányi versenyt 
megnyert 6. osztályos tanulói határon túli kirándulásá-
nak támogatására  300.000 Ft-ot biztosított.

A Képviselő-testület munkaterv szerinti soros ülését 
2013. június 27-én (csütörtökön) 15 órakor tartja.  
A testületi és bizottsági ülések pontos időpontjáról és ter-
vezett napirendjéről az Önkormányzat hirdetőtábláin és a 
település honlapjáról értesülhetnek. 
A Képviselő-testület döntései, jegyzőkönyvei és a rende-
letek a település honlapján (www.alsonemedi.hu) megta-
lálhatók, ill. rendeleteink a Polgármesteri Hirdetőtábláján 
is teljes terjedelemben olvashatók!

Mindig örömmel számolunk be arról, ha telepü-
lésünk vagy intézményeink támogatók jóvoltából 
gyarapodik. Így örömmel adunk ismét hírt arról, 
hogy a GLS /General Logistics Systems Hungary 
Kft./ támogatást nyújtott egy jó cél érdekében te-
lepülésünknek. 

Az idei évben a platán fák pótlását választotta 
ki a Polgármesteri Hivatal által megjelölt elképzelé-
sek, célok közül. Ezzel nemcsak településünk fejlő-
déséhez járult hozzá, hanem hozzájárult természet-
védelmi céljainkhoz is. Az Alsónémedi Községért 
Közalapítványnak 1.400.000,- Ft-ot utalt át e nemes 
célra, melyből már megvalósult a platán fák telepí-
tése a régi fasor hiányzó fáinak helyére. Ez a pótlás 
egyben „próbaültetés” is, hiszen a pótlást tovább 
szeretné folytatni az Önkormányzatunk, amennyi-
ben a fák megfelelően növekednek.  

Köszönjük a nagylelkű támogatást és további si-
kereket kívánunk munkájukban! 

Polgármesteri Hivatal

Határidők!!!
Minden hónap 15. napja a beszedett  
idegenforgalmi adó bevallásának és  

befizetésének határideje.

A GLS Hungary ismét támogatta településünket
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Többen fordultak hozzám a napokban a gépjárművek 
adóztatásával kapcsolatban, habár már nem újonnan be-
vezetett adónem és az adóztatással kapcsolatban lényeges 
változás nem történt, mégis sokan nem értik az adó meg-
állapítás menetét, ill. a befolyásoló tényezőket. Sajnos az 
adózók csak azt jegyezték meg, hogy éves adóztatás van, 
ami elvileg így is van, de azért vannak kivételek. 

A gépjárműadó megállapítását az 1991. évi LXXXII. tv. 
szabályozza, mely egységes az egész ország területén. Te-
hát nem fordulhat elő, hogy a szomszédos vagy az ország 
másik részén lévő településen más tarifa legyen, vagy 
másképpen legyen megállapítva az adókötelezettség kez-
dete, stb.

Az alábbiakban olyan jogszabályokat ismertetek, melyek 
az egyszerűbb esetekre vonatkozik. 
 
A hivatkozott törvény 2.§ rendelkezik az adóalanyáról:
(1) Az adóalanya  - a (2)- (4), (6) bekezdésben foglalt 
kivétellel – az a személy, aki/amely a közúti közlekedé-
si nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. alapján 
vezetett járműnyilvántartásban (továbbiakban: hatósági 
nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, en-
nek hiányában tulajdonosként (továbbiakban együtt e két 
§ alkalmazásában: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a 
hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tu-
lajdonosa vagy több üzembentartója van, akkor az közü-
lük az adó alanya az, akinek a nevére a forgalmi engedélyt 
kiállították.
 
A fentiek az év közben vásárolt belföldi gépjárművekre 
vonatkozik, mely a vásárlás időpontjában nem volt a for-
galomból kivonva. Abban az esetben, ha a régi tulajdonos 
bejelenti az eladást, illetve az új tulajdonos a vásárlás évé-
ben átíratja a nevére a gépjárművet adókötelezettsége a vá-
sárlást követő év 1. napjától kezdődik.

(2) Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett 
gépjármű utáni adó alanya, aki/amely a forgalomba he-
lyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartás-
ban tulajdonosként szerepel. 

A fentiek az évközben gyárilag újonnan, külföldről vásá-
rolt, a forgalomból kivont gépjármű megvásárlása, illetve 
olyan esetre érvényes, amikor a tulajdonos ismét forgalom-
ba helyezteti a gépjárművét, vagy az ideiglenes forgalom-

ból való kivonás érvényessége lejár. Ebben az esetben, ha 
a tulajdonos nem hosszabbítatja meg a kivonást, automa-
tikusan bekerül a gépjármű az adóztatandók nyilvántartá-
sában.  A műszaki vizsga érvényességének fennállása vagy 
hiánya nem befolyásolja az adóztatást. Ebben az esetben 
adókötelezettség a forgalomba helyezést követő hó 1. nap-
jától kezdődik.

(4) Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetke-
zett változást az átruházó (továbbiakban: eladó) a külön 
jogszabály alapján – de legkésőbb az átruházás évének 
utolsó napjától számított 15 napon belül – bejelentette, 
akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés 
megkötésének időpontját) követő év első napjától nem 
minősül adóalanynak. …stb.

A fentiek alapján, ha a gépjárművet értékesítik pl. 2013-
ban és legkésőbb 2014. január 15. napjáig bejelenti, ebben 
az esetben 2014. évre az eladónak nem kell az eladott gép-
jármű után adót fizetnie.

(5) Gépjármű tulajdonjogátruházás esetén, ha a tulajdon-
átszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön 
jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettség-
nek, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó 
napjáig (1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó alanya.

Tehát ha 2013-ban eladja az adózó a gépjárművét és 2014. 
január 15-ig nem jelenti be az eladás tényét az okmányiro-
dához, és az új tulajdonos sem íratja át, akkor annak az 
évnek az utolsó napjáig lesz az adó alanya, amelyik évben 
bejelenti az eladó az eladás tényét vagy az újtulajdonos át-
íratja. Azt az időpontot veszik figyelembe, amely korábbi. 
A késedelmes bejelentés következménye, hogy továbbra is 
az eladónak kell az adót megfizetnie. 

Remélem, rövid tájékoztatom a segítségükre lesz. Ké-
rem a T. Adózókat, hogy a kiküldött határozatokat ol-
vassák végig, mert hasznos információkat kapnak belőle. 
Amennyiben van olyan kör, amiről bővebben szeretné-
nek tájékoztatást kapni, vagy a fent hivatkozott törvényt 
olvassák át vagy keressenek telefonon (06-29-337-101/19 
mellék) ill. ügyfélfogadási időben személyes. 

Dencsik Pálné

Adóügyi főelőadó

Ismételt tájékoztató a gépjárművek  
adóztatásával kapcsolatban



7

ÖNKormÁNyzaTI HírEK

Tavaly közel 783 ezer ügyfél intézte adóügyeit a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal fővárosi és Pest megyei ügyfélszolgálatain.  A 
sorban állás elkerülése érdekében célszerű előre időpontot 
foglalni. 
Ügyintézési időpont előjegyzésére a leggyakrabban intézett 
ügyek esetében van lehetőség. Bárki foglalhat időpontot, ha 
adókártyát, adóigazolást szeretne igényelni, illetőségigazolás-
ra 
Vagy jövedelemigazolásra van szüksége, ügyfélkaput nyitna, 
esetleg egészségügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatban jár-
na el. Fontos, hogy a lehetőséggel nemcsak az ügyfél, de meg-
hatalmazottja is élhet. Az időpontfoglalás legfeljebb két hétre 
előre, és legkorábban az előjegyzést követő második 

Napra lehetséges.  Az erre szolgáló internetes felület a NAV 
központi honlapján (www.nav.gov.hu) a „Szolgáltatások” me-
nüpont alatt, valamint az „Ügyfélszolgálatok”, 

Rovatban is elérhető.

A Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság bízik 
abban, hogy az idén minél többen élnek ezzel a lehetőséggel, 
így a szolgáltatás elősegíti a gyorsabb és komfortosabb ügy-
intézést. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regioná-
lis Adó Főigazgatósága  

A Presbitérium látva, hogy az Öregtemető ügye milyen ellen-
téteket, indulatokat, pletykákat, valótlanságokat, hazugságokat 
gerjesztett, illetve méltatlan viselkedést hozott felszínre a Gyü-
lekezet egyes tagjaiban, arra következtetett, hogy ezen az ügyön 
nincs áldás. Ilyen körülmények között döntött úgy a Presbi-
térium, hogy az Öregtemető rendbetételét jelenleg nem tartja 
időszerűnek, hanem arra későbbi időpontban kell visszatérni. 
A Presbitérium reményei szerint e döntés Isten segedelmével 
a Gyülekezet harmóniájának, békességének helyreállítását 
előmozdítja, a felkorbácsolt indulatokat elsimítja, a hazugság-
gal, pletykálkodással tévútra terelt személyeket elgondolkod-
tatja és a helyes irányba vezeti.

A Presbitérium az Öregtemető rendbetétele ügyében mindig 
demokratikusan, csaknem egyöntetűen elfogadott döntései-
nek megfelelően járt el, soha ezen ügyben lelkészét cserben 
nem hagyta, hanem mindvégig mellette kiállva és felelősségé-
ben döntő részt vállalva, legjobb lelkiismerete szerint gondol-
kodott és ténykedett. 
A Presbitérium bízik abban, hogy az üggyel kapcsolatos mes-
terségesen és rosszindulatúan felgerjesztett érzelmek kisimu-
lását követően az Öregtemető ügyét a későbbiek során min-
denki megelégedésére megoldhatja, immáron Isten áldását 
megérezve.

Alsónémedi Református Egyházközség Presbitériuma

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Járási hivataloknál lehet benyújtani az állampolgársági kérelmeket

2013. március 1-jétől nem a települési anyakönyvveze-
tőknél, hanem a járási hivataloknál lehet benyújtani az 
állampolgársági kérelmek formanyomtatványait. Ter-
mészetesen továbbra is el lehet indítani az eljárást min-
den külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál és továbbra 
is bármely polgármester előtt vagy bármely külképvise-
leten le lehet tenni az állampolgársági esküt.

Az Országgyűlés 2012 decemberében fogadta el azt a tör-
vényt, amely az anyakönyvi, az állampolgársági és a szemé-
lyi és lakcím-nyilvántartási eljárások esetében csökkentette 
a bürokráciát, az adminisztratív terheket. Mindez része a 
Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program kereté-
ben tavaly elindított  Egyszerűsítési Programnak, amely-
nek célja, hogy csökkenjen a lakosságot érintő hivatali 
bürokrácia, kevesebb legyen a papírmunka, a kitöltendő 
nyomtatvány, a sorban állás, de kiterjedtebb és pontosabb 
legyen az üggyel kapcsolatos tájékoztatás - azaz minél egy-
szerűbb ügyintézési folyamat segítse az embereket.
Budapest, 2013. március 1.

Sajtó Főosztály
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Telefon: +36-1-795-16-76
E-mail:   sajto@kim.gov.hu
Web:   www.kormany.hu

Ügyintézés sorban állás nélkül 

 Az Alsónémedi Református Egyházközség Presbitériumának tájékoztatása 
a református öregtemetővel kapcsolatosan

2013. május



Itt a tavasz, támadnak a kullancsok!
A hirtelen ébredező tavasz a kullancsok szaporodását is 

meggyorsítja. A melegebb, nedves időszakot szeretik leg-
jobban a vérszívó paraziták, így a hirtelen jött tavaszban 
a probléma aktuális. Mielőtt erdőbe - mezőbe kirándulá-
sokat szervezünk vagy sétákat teszünk a szabadban, ér-
demes informálódni a kullancs által elszenvedhető beteg-
ségekről, a kullancscsípés megelőzéséről is. Az Orpheus 
Állatvédő Egyesület információs vonalaira rendszeresen 
érkeznek parazitákkal kapcsolatban kérdések, a lakosok 
többnyire állat és ember kárára bekövetkezett kullancs-
csípés miatt kérnek tanácsokat. Kullancsok a füves, bok-
ros, fákkal teli területeken sűrűbben megtalálhatóak. A 
vérszívó paraziták rejtőzködő életmódot folytatnak, mert 
nem kedvelik a fényt, a szárazságot és a nagyon meleget 
sem. Egyedfejlődésükhöz elengedhetetlen a vérszívás. Az 
állatok vagy az emberek szervezetéből kiszívott vér azon-
ban nem csak a kullancsot táplálja, hanem a testükben 
lévő különféle kórokozóknak is kiváló táptalajul szolgál. 

Mi a teendő kullancscsípés esetén?

A lehető leghamarabb gondoskodjunk a kullancs eltá-
volításáról. Lehetőleg kerüljük a számunkra ismeretlen 
módszereket, melyből nagyon sokféle létezik. Modern 
kullancskiszedő csipesszel (melyet patikákban lehet kap-
ni) ki lehet szedni a parazitát. Csípés után fertőtlenítsük 
a csípés helyét, és haladéktalanul keressük meg házior-
vosunkat, aki el tudja mondani a csípésre alkalmazandó 
teendőket. A kullancs kiszedése után keletkezett sebet 
gyógyulásáig rendszeresen figyeljük.
Hazánkban a kullancsok által terjesztett betegségek kö-
zül leggyakrabban főleg kettő okoz súlyos betegséget.
A vírus által okozott vírusos agyhártya-, agyvelőgyul-
ladás - kullancs-encefalitis - régebb óta ismert és több-
nyire az ország nyugati és északi megyéiben fordul elő. 
A baktérium okozta betegségről, a Lyme-kórról - Lyme 
borreliosisról - csupán az utóbbi időben hallunk sokat. 
Méltán, mivel az előbbi betegségnél sokkal gyakoribb és 
az ország egész területén előfordul.
Legjobb védekezés a kullancsok kapcsán a megelőzés!

Riasszuk el magunk és állataink környezetéből a csí-
pést okozó parazitákat, ezzel megelőzhetjük a szövőd-
ményként esetlegesen elkapható betegségeket is. Létez-
nek speciális kullancsirtók/riasztók, ezekkel a szerekkel 
impregnálhatjuk felsőruházatunkat is, kizárólag ezt! Így 
körülbelül két hétig tartó fokozott külső védelmet bizto-
síthatunk magunknak. Ne feledkezzünk meg sapkánk, 
fejfedőnk kezeléséről sem! Világos színű öltözék révén 
a szabadban könnyebben felismerhetjük a reánk hulló, 
ruhánkra mászó kullancsokat. Érdemes fejünket védeni 
erdőjárás alkalmával világos sapkával, ruházatunk legyen 
hosszú szárú. Kerülő útvonal révén törekedjünk arra, 

hogy kikerüljük a kullancsok élőhelyeit, a hűvös, nedves, 
árnyékos, füves, bokros csalitost és erdőrészeket, a cserjé-
seket! Ne haladjunk vadcsapásokon sem! Házfalak tövé-
nél és korhadt fatörzsek közelében gyakrabban fordulnak 
elő ezek a parányi vérszívók. Az erdőn és a legelőn lehe-
tőleg az úton járjunk, s az utóbbin ne időzzünk túl sokat, 
mert az állatok által használt útvonalakon mindig több a 
kullancs. Ha meg szeretnénk pihenni, sohase feledjük el, 
hogy előbb terítsünk pokrócot a földre! Test önellenőrzés: 
a nap végén és másnap reggel is tüzetesen vizsgáljuk át a 
testünket, kullancs után kutatva! Különös gondot fordít-
sunk fejbőrünk és hajlataink ellenőrzésére! Ha kullancs-
veszélyes területen haladtunk át, ne várjuk meg az estét, 
azonnal tartsunk magunkon kullancsvizitet!

Ruharovancs: a szabadban hordott ruháinkat az újabb 
felvétel előtt mossuk ki, illetve vizsgáljuk át alaposan, 
mert rejtőzhet benne kullancs! Állatvédelem: házi ked-
venceinket, különösen a kutyákat kezeljük kullancsokat 
elpusztító, elriasztó szerekkel. Manapság az állatainkra 
kíméletes, árban megfizethető lehetőségek tárháza (Spray, 
spot on, nyakörv, stift, stb) áll rendelkezésre. Az Orpheus 
Állatvédő egyesület tapasztalata az, hogy a több hónapig 
aktív védelemmel a bolha-és kullancsirtó nyakörv a leg-
jobban alkalmazható.

Permetezzünk! Azokon a helyeken, ahol hosszabb időt 
töltünk - például udvar, utcafront, előkert, stb. -, a kul-
lancsokat permetezéssel pusztítsuk el! Ideális időpontok: 
március vége-április eleje, illetve augusztus-szeptember. 
Az Orpheus Állatvédő Egyesület javaslata az, hogy tar-
tózkodjunk minél többet az egészséget adó szabad leve-
gőn, mozogjunk, kirándulásokkal tegyük életünket élmé-
nyekkel telivé. A kullancsoknak, és az általuk terjesztett 
betegségeknek pedig ne adjunk lehetőséget.

Orpheus Állatvédő Egyesület
Weboldal: www.ebangyal.huwww.zug.hu

Telefonszám: 06-20-99-59-409
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A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 
ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE 
 

MI A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, ÉS MIÉRT JÓ EZ AZ 
ÉRINTETTEKNEK? 
 
A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik, 
minősége egyre jobb lesz. Az analógról a digitális 
földfelszíni műsorszórásra való átállás 
Magyarországon is megvalósul még az idei – 2013. – 
évben. Ez azt jelenti, hogy az átállás időpontjától 
hazánkban kizárólag  a digitálisan sugárzott adások 
lesznek majd elérhetőek, ami több előfizetési díj 
nélkül fogható csatornát, jobb kép- és 
hangminőséget és számos kiegészítő szolgáltatást 
(pl. elektronikus műsorújság, gyermekvédelmi zár, 
adás megállítása, nyelvválasztás) jelent a 
televíziónézők számára. 
 
KIK AZ ÉRINTETTEK? 
 
A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon 
televíziót néző háztartások érintettek, azaz azok, akik 
jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát 
használnak és mindössze az M1, RTL Klub, TV2 és 
esetleg egy helyi televízió műsorait látják előfizetési 
díj nélkül. Aki kábeles vagy műholdas szolgáltatás 
előfizetője, esetleg IPTV-n keresztül televíziózik, 
annak az átállás során nincs teendője. 
 
MI SZÜKSÉGES AZ ÁTÁLLÁSHOZ? 
 
Az analóg földfelszíni módon televíziót néző 
háztartások hagyományos tévékészülékeit 
alkalmassá kell tenni a digitális műsorszórás vételére 
azért, hogy a nézők az új digitális technológiával, 
jobb minőségben televíziózhassanak. 
A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan 
vételéhez Magyarországon jó állapotú tető- vagy 
szobaantenna, koaxiális levezető kábel, valamint 
hagyományos analóg vevőegységgel rendelkező 
tévékészülék esetén egy dekóder (jelátalakító) 
készülék, úgynevezett, set-top-box szükséges. 
Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket 
vásárolni, mivel a set-top-box segítségével a 
meglévő régebbi készülék is alkalmas a digitális jelek 
vételére.  
 
 
 
 
 
 
 
 

A legmodernebb tévéknél pedig külön set-top-boxra 
sincs szükség, mert azokba már beépítették a 
megfelelő digitális vevőegységet. 
Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet 
szeretne látni, akkor előfizethet valamelyik 
kábeltelevíziós, műholdas, IPTV-s vagy digitális 
földfelszíni szolgáltató csomagjára. 

 
MIKOR LESZ A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS? 
 
A lekapcsolási területeket az alábbi térképen lehet 
megtekinteni: 

 

 
1. ütem: 2013. július 31.  a térképen világoskékkel 
jelölve.  
2. ütem: 2013. október 31. a térképen sötétkékkel 
jelölve.  

 
Ezen időpontokig tehát alkalmassá kell tenni az 
érintettek készülékeit a digitális adás vételére. 
 
 
SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK TÁMOGATÁSA 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 
egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatást 
nyújt a szociálisan leginkább rászorultaknak a 
közszolgálati médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna TV, 
Duna World) digitális vételének biztosítása 
érdekében. A támogatás a közszolgálati 
médiaszolgáltatások digitális vételének 
biztosításához szükséges eszközök beszerzését (set-
top-box, antenna stb.) és azok beszerelését jelenti. 
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TÁMOGATOTTAK KÖRE 
 
Támogatásra kizárólag az jogosult, aki a támogatás 
igénylésének napján: 
olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg 
földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkezik, és az 
állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, és  
rászorult, azaz  
 

a) rendszeres szociális segélyt; 
b) lakásfenntartási támogatást; 
c) ápolási díjat kap; 
d) időskorúak járadékában; 
e) saját jogon nevelési ellátásban; 
f) fogyatékossági támogatásban; 
g) vakok személyi járadékában; 
h) saját jogon kapott hadigondozotti 
pénzellátásban; 
i) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesül; illetve 
j)  
2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél 
idősebb), és számára az ONYF által folyósított 
nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, 
egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem 
haladja meg  a mindenkori nyugdíjminimum 
kétszeresét, azaz 57 000 forintot.  

 
Állami támogatás háztartásonként egy jogosult 
felhasználó számára adható. Háztartásonként több 
támogatási igény esetében az időben korábbit 
fogadja el az NMHH.  
A vissza nem térítendő állami támogatás 2013. április 
30-tól igényelhető. 
 
TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 
 
Amennyiben a felmérő a rászoruló felhasználót 
háromszori felkeresés során sem éri el, az NMHH postai 
úton küldi meg az igénybe vehető támogatási formákról 
és a támogatási jogosultság feltételeiről szóló tájékoztatót, 
valamint az igénylőlapot, melyet a támogatásra jogosult 
felhasználó a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
küldhet vissza az NMHH-nak.  
 
A jogosult az általa kitöltött igénylőlapot átadhatja a 
felmérőnek, vagy a számára átadott válaszborítékban 
ingyenesen visszaküldheti az NMHH részére.  
 

 
Az a rászoruló, aki 2012. november 1-e után vált jogosulttá 
valamely fenti szociális, vagy nyugellátásra, illetve akit az 
NMHH felmérői valamely okból nem kerestek fel, 2013. 
április 30. napjától nyújthat be igénylőlapot a támogatás 
igénylése céljából a lakóhelyén jelzett lekapcsolási 
időpontot követő 30. napig. 
 
Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók 
nyilvántartását, amelyben azok szerepelnek, akik a fent 
jelzett szociális, illetve nyugellátások valamelyikében 
részesülnek. Ez alapján a hatóság felmérői két ütemben, a 
lekapcsolási időpontokhoz igazodva (1. ütemben 2013. 
június 15-ig, a 2. ütemben 2013. augusztus 31-ig) 
felkeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást nyújtsanak a 
digitális átállásról, az állami támogatásra való jogosultság 
feltételeiről, az igénybe vehető választható támogatási 
formákról, és segítsenek az erre vonatkozó igénylőlap 
kitöltésében. 
 
Az igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu 
weboldalról, illetve ingyenesen visszaküldhető 
válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a 
06-80/38-39-40-es zöldszámon.  
 
A kitöltött igénylőlap alapján bejegyzett támogatási 
igények esetén a digitális vétel biztosításához 
szükséges eszközök beszerzéséről és beszereléséről 
az NMHH gondoskodik. 
Az NMHH Önnek is segít az átállásban, hogy Ön is 
élvezhesse a digitális televíziózás előnyeit! 
 
Bővebb információkért forduljon hozzánk 
bizalommal! 
INGYENES ZÖLDSZÁM: 06-80/38-39-40 
E-MAIL: digitalistv@nmhh.hu 
LEVÉLCÍM: 4001 Debrecen, Pf. 230 
HONLAP: www.digitalisatallas.hu 
 
A Hirdetmény a műsorterjesztés és a digitális átállás 
szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. számú törvény, a 
közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének 
biztosítása érdekében adható állami támogatás és az 
azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés 
rendjéről szóló 4/2013 (I. 18.) számú NMHH-rendelet, 
illetve a közszolgálati médiaszolgáltató analóg 
műsorszórásának leállításáról szóló 5/2013. számú 
NMHH-rendelet alapján került összeállításra.
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A közlekedés szabályainak játékos megismerése gyalog 
és kerékpárral.

Ezzel a játékos feladat kiemeléssel Nevelő Testületünk 
nemcsak az Országos programhoz kapcsolódott, hanem 
ezt a helyi társadalmi környezetben és életvitelben alapve-
tően bekövetkezett változások is indokolttá tették.
Míg az előző generáció óvodás gyermekei és Szülei túlnyo-
mó részt kerékpárral és gyalog közlekedtek, úgy mostanra 
a legtöbb gyermek személygépkocsival érkezik az óvodá-
ba. Ennek társadalmi indoka a Szülők munkába járásának 
megoldása. Kedvező időjárási tényező és szabadidő esetén 
sétálnak, közlekednek sokkal kevesebben kerékpárral. A 
gyermekeknek közlekedés szereplő-
iként a biztonságos közlekedésben 
egyre kevesebb élettapasztalatuk van. 
Szükségszerűnek éreztük a gyerme-
kek és Szülők érdekében a tapasz-
talatszerzés segítését, és nem titkolt 
szándékunk volt az sem, hogy a gyer-
mekek mire iskolába mennek, tudja-
nak közlekedni gyalog és kerékpárral 
egyaránt, hogy Szüleik nyugodtabb 
szívvel indíthassák útra az iskolába 
készülő gyermeküket.

 Célunk:
–   A társadalom közlekedési morálját 

megváltoztató- óvodás korban ala-
pozó nevelés.

–   Gyermekeink célirányos figyelmének, mozgásának és 
szociális magatartásának fejlesztése a helyes és biztonsá-
gos közlekedés kialakításához.

–   Tapasztalatok, ismeretek nyújtása, hogy életkoruknak 
megfelelő szinten képesek legyenek közlekedés szerep-
lőiként, azok alkalmazására felnőtt jelenlétében, helyzet 
felismerésre, megoldásra, helyes és biztonságos magatar-
tás alkalmazására gyalog és járművön egyaránt, baleset-
mentes közlekedésre. 

–   Játékos módszerek alkalmazásával, élményszerűséggel 
beépíteni és megszilárdítani a közlekedési normákat, a 
gyermekeken keresztül a Szülők szemlélet formálása. 

Természetesen a kitűzött célokat az óvodai nevelés 3-4 éves 
intervallumában tudjuk elérni és minden óvodapedagógus 
az adott nevelési évben a gyermekkorcsoporthoz adaptál-
va, differenciáltan, fokozatosan állítja össze a feladatokat. 
A nagycsoportosok feladata, megelőző közlekedési ismere-
tek birtokában, jó idő esetén a kerékpárral való közlekedés 
gyakorlása volt. Ez sajnos nem minden Szülőnél talált lel-
kes fogadtatásra. Másik nagycsoportosok óvodapedagógu-
sainak és Szüleinek példamutatása szerencsére megtörte a 
jeget, és mindenki rájött, hogy ez a játékos feladat saját- és 
gyermekének az érdekében történik. A lelkes kerékpározá-
sokról fényképek, videók készültek, és a falubeliek is meg-
csodálták gyermekinket. 
A Nevelő Testület nevében köszönöm minden Szülő 
pozitív hozzáállását, hogy segítették munkánkat! Ezt 
továbbra is folytatjuk, hiszen a tapasztalatok beépülése és 
megszilárdulása a gyermekek éltében hosszabb folyamat.

Szabó Éva 
óvodavezető

Biztonságos közlekedésre nevelés az Óvodában 2012-2013.
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Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda a 
Szülők- Nevelők Bálját 2013.április 13-án rendezte a Be-
tyár étteremben.
A Bál szervezése kettős célú, egyrészt hagyományápolás 
és a rohanó hétköznapok világában megállunk ünnepelni, 

összejövünk egy közös beszélgetésre, mulatozásra, más-
részt az a nemes cél vezérel, hogy jótékonyan gyűjtsünk 
az óvodai Közalapítvány támogatására, melyből az idén 
a hiányzó 2 db udvari Fa Babaházat szeretnénk vásárolni, 
valamint az év kiemelt feladatát segítő mozgásfejlesztő, 
biztonságos közlekedésre nevelő kerékpár állományt sze-
retnénk bővíteni.

Az idei Bál műsorának vezérfonalát Mary Poppins legen-
dás alakja köré álmodtuk meg.   Mary Poppins legendája 
Pamela Lyndon Travers nevéhez fűződik, először ő me-
sélt a hozzá érkező gyermekeknek egy nevelő nőről, majd 
csodálatos, varázslatos alakját papírra vetve könyv kötet 
formájában is megjelentette 1934-ben. Filmet és Musicalt 
1964 készítettek belőle.

Miért a választás? Mágikus hatalom, bűvös esernyő, cso-
dálatos dal? A nevelőnő és a gyermekek alakja a mai na-
pig korunkban és társadalmunkban is helytálló.  Mágikus 
erő, bűvös ének? Nem – Ez a szív szeretet csatornáin ke-
resztül elérni a másikat, a gyermeket. Az óvónénik, dajka 
nénik nap- mint nap így nevelnek szeretettel, átadva az 
értékeket, tudást, a gyermekek tapasztalatokra tesznek 
szert, és vidám közösségi emberekké válnak, hogy később 
értékes tagjai legyenek társadalmunknak.

A Műsorban a Gyermekek és Mary Poppins alakját a Pil-
langó csoportos gyermekek és nevelők, majd az Óvónénik 
tánca keltette életre. A műsort követő finom vacsora után 
Marosi Brigi és Felnőtt Tánccsoportja volt a meglepetés 
tánc, amit ezúton is köszönünk nekik.

A Bál sok ember összefogásából, áldozatos munkájából, 
felajánlásából, támogatásából valósulhatott meg.

s   Először is köszönjük az SZMK elnökének és az SZMK-s 
édesanyáknak a munkáját, a vendégek hívogatásában, 
jegyek árulásában nyújtott segítséget, a Szülőknek a jel-
mezek készíttetését.

s   A Tombola felajánlásokat, amit a Szülők és Falubeli 
támogatók, valamint az Alsónémedi Önkormányzat 
ajánlottak fel, nagyon sok értékes nyeremény kerül 
kisorsolásra, ez ösztönözte a Vendégeket is a tombola 
jegyek vásárlására.

s   A Varga Band-nek, hogy immáron 5. esztendeje felaján-
lásból zenélnek egész este a Bál folyamán.

s   Rácz Iminek a fényképezést, képek, tablók készítését, 
Varga Lászlónak a Video felvételt.

s   Szeretnék köszönetet mondani a gyermekeket felkészí-
tő, valamint a Felnőtt táncban résztvevő kollegáimnak, 
az óvodatitkárnak a pénztárosi feladatok ellátásáért, és 
az óvoda valamennyi dolgozójának, mert mindenki a 
maga területén kivette a részét a feladatokból.

Nagyon kellemes meglepetés volt a Bál idei bevétele. A 
mai gazdasági helyzetünkben is fontos értéknek tartják 
a gyermekeket, hiszen Ők a jövő reménysége és záloga. 
Mind a bálozó Vendégek, mind a támogató Szülők anyagi 
erejükhöz mérten sokat áldoztak az eredményes bevéte-
lért.

A Bál bevétele: 430.700.-Ft
Köszönjük mindenkinek a lelkes, értékes és eredmé-
nyes támogatást!

Szabó Éva 
óvodavezető

Óvodai Szülők Bálja 2013



A tavasz első ünnepe a Nőnap. 
Ilyenkor az óvodás Cseppek Gyermektánccsoport egy nagyon 
kedves hagyománynak tesz eleget. Ellátogatunk a Nyugdíjas Klub 
Nőnapi rendezvényére. Versekkel, dalokkal, táncokkal köszöntjük 
az ott megjelent hölgyeket, asszonyokat. Jó alkalom ez arra, hogy 
a gyermekek hozzátartozói is betekintést nyerjenek a tánccsoport 
munkájába és megfigyelhetik, hogy az óvodások milyen szép tán-
cokat tanultak ebben az évben. Az Opál-ház felső terme ilyenkor 
mindig zsúfolásig megtelik és az anyukák, apukák, nagymamák 
mindig nagy örömmel, büszkén nézik végig a gyerekek műsorát. 
Külön köszönjük a fellépés végén a finom süteményeket, üdítő 
italokat, amellyel a Nyugdíjas Klub tagjai kedveskednek a szereplő 
gyerekeknek. 

Ági óvónéni, a tánccsoport vezetője

NŐNAPI   BESZÁMOLÓ

132013. május
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településünkön országosan községi általános 
iskolákban

szövegértés 6.o. 1474 1472 1412
szövegértés 8.o. 1577 1567 1494
matematika 6.o. 1521 1489 1435
matematika 8.o. 1660 1612 1549

A 2012-es kompetenciamérésben iskolánk 39 ha-
todikos és 40 nyolcadikos tanulója vett részt. Ez az 
országos mérés a diákok szövegértési képességét és 
a matematikai eszköztudást mérte. Elsősorban azt 
vizsgálta, hogy a tanulók képesek-e a tudásukat az 
életben hasznosítani, alkalmazni és további ismeret-
szerzés céljára felhasználni, vagyis birtokában van-
nak-e annak az eszköztudásnak, amely a továbbhala-

dásukhoz nélkülözhetetlen. A felmérés tesztjei ezért 
alapvetően nem a tantervi követelmények teljesítését 
mérték, hanem azt, hogy a diákok mennyire képesek 
a tanultakat aktivizálni, valódi problémákat, helyze-
teket megoldani. 
A következő táblázat a tanulók átlageredményeit 
mutatja településünkön illetve összehasonlításként 
országosan és a községi általános iskolákban.

A táblázatból kiolvasható, hogy településünkön minden referenciacsoport esetében magasabb volt az átlag 
mindkét mérési területen. A következő diagramok azt mutatják, hogy a településtípusunknak megfelelő 
községi általános iskolák közül hányan teljesítettek jobban, hasonlóan illetve gyengébben, mint a mi diák-
jaink.

A grafikonok alapján bátran állíthatjuk, hogy diákjaink ismét jól teljesítettek ebben a mérésben.
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Széchenyi Napok – 2013.
„Az emberi nemnek hivatása nem a rontás, hanem, hogy 
munkálkodjon, alkosson, teremtsen!”
(Széchenyi István)

Az idei évben március 24-26 kötött rendeztük meg a 
Széchenyi Napokat. Az ünnepélyes megnyitón Dr Jo-
lántai Márton egyetemi tanár, az MTA doktora mondott 
ünnepi beszédet, melyben méltatta gr Széchenyi István 
emberi és politikusi nagyságát, példaként állítva őt az 
ifjúság elé.  A meghívott vendégek között megtisztelte 
iskolánkat Feltizi-Veress Imre tankerületi igazgató úr is. 
Mivel a 2012/13. tanév a Nobel-díjasok jegyében zajlik 
iskolánk tanulói ellátogattak a Csodák palotájába, peda-
gógusaink tantárgyi vetélkedőt rendeztek. Az alsósoknak 
ügyességi akadályverseny, kézműves foglalkozások színe-
sítették a programot. Megtekinthető volt továbbá Forgó 
György régi rádió gyűjteménye, Kőhalmi Adél Dörmögő 
Dömötör illusztrációi valamint Túrós Istvánné palócföldi 
csipkekészítő és ötvös kiállítása. Köszönjük községünk a 
Képviselő-testület anyagi támogatását, mely nélkül nem 
tudtuk volna megvalósítani tanulóink számára a fent fel-
sorolt értékes programokat.

a Széchenyi István Általános Iskola Tantestülete  
nevében Mayer Istvánné igazgató

2013. május
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2012 decemberében a Nywyg  Galagonya Kör, Önkormány-
zati támogatásból ingyenes „Vert csipkekészítő tanfolya-
mocskát” szervezett 3 alkalommal. Célja e szép hagyomány 

újragondolása volt Alsónémedin, hisz oly kevesen művelik. 
A lelkes kis társaság saját költségén folytatta a tanulást. A 
10 alkalmas oktatás, amelyet a Magyar Csipkekészítők Egye-
sülete ajánlásával Túrós Éva csipkekészítő és ötvös tartott, 
segítséget adott a csipke múltjának megismeréséhez, a csip-
keminták „olvasásához”, az alapminták elsajátításához, az 
önálló kezdeti lépések megtételéhez. Túrós Éva, a csipkeok-
tató további kérésnek tett eleget, amikor a Nywyg Galago-
nya Kör közvetítésével, az iskola segítségével megvalósult 
egy igazán igényes csipkekiállítás Alsónémedin díjazott 
csipkecsodáiból. A Nemzetközi Varrott és Vert Csipkeszö-
vetség (OIDFA) által kiirt pályázatokon, Prágában a legjobb 
ékszergarnitúra díját, Athénban III. helyezést és a közönség-
díjat is ő kapta meg a Bolond hajó című vers adaptációjával. 
Japánban esküvői garnitúrájával III. helyezést, a hazai orszá-
gos Népi ékszerpályázaton, munkái az első díjat érdemelték 
ki. A némedi csipkések elvállalták, hogy kézműves foglal-
kozás keretében a Széchenyi Napok megnyitóján és további 
2 nap alatt 9 órától bemutatják, a kíváncsiaknak betanítják 
a vert csipke készítés alapfortélyait. Köszönjük kedves ön-
kéntes munkájukat, azt, hogy mindezt oly nagy örömmel 
és odaadással tették. Köszönjük Évának, Idának, Máriának, 
Vikinek, Tányának. A szükséges szerszámokat, anyagokat, 
kellékeket a Nywyg Galagonya Kör biztosította a foglalko-
záshoz. A vitrinben sorakozó csodálatos csipkével kombi-
nált ezüst és modern ékszereket nagy meglepetéssel és cso-
dálattal nézegették a látogatók. A felnőtt közönség inkább az 
aprólékosan kidolgozott terítők és kiegészítői, vagy a korhű 
viseletek mellett időztek. A kicsik is találtak maguknak az 
állatfigurák, a térben megalkotott csipkecsodák között fa-
voritot. Nagy kedvenc volt a térben megalkotott Lánchíd és 
hajó, a kb. 250 óra alatt készült terítő, korallal kombinát ék-
szer, nyulacska vagy az élethű csipke szarvasbogár. Lehető-

ség volt a tanfolyamon részt vett tanoncoknak első munká-
ikat is bemutatni. A következő két napban az iskola szerve-
zésében jöttek kis csoportokban a gyerekek alkotni. A fiúk, 
lányok nagy ügyességgel cserélgették kezükben az orsókat, 
szépen készültek a csipkék. Nagyon tetszett nekik a kiállítás 
csipkéit látva és kipróbálva a vert csipke készítése. Kis kar-
kötőt csipkéztek, és amikor elkészült volt teljes a boldogság. 
A csipke „verése” egyszerű folyamat, de nagy pontosságot, 
odafigyelést kíván, így lesz szép a munka. Készítés során 
fejlődik a térlátás, szépérzék. A kéz finom motorikus moz-
gásával, a minták logikus követésével fejlődik gondolkodás.  
A gyerekek nemcsak a szervezett foglalkozáson néztek be 
a csipkeműhelybe, de az iskolai programok szüneteiben is 
leültek alkotni. Déltől a kötelező programok után minden 
csipkepárnát elfoglaltak. Nagy örömünkre a fiatalság lelke-
sen fogadta a csipkekiállítással egybekötött foglalkozást, ezt 
az esti 6 órai zárás jól példázza. Túrós Éva a kiállító, aki több 
csipkeegyesület aktív tagja nagyon nagy örömmel állapítot-
ta meg: Alsónémedin van jövője a csipkekészítésnek, mivel 
a falunak van hajlandósága befogadni a hagyományokat, 
igény van rá. A gyerekek szépen „vizsgáztak”. Meglepően 

sok fiatal tett ügyességéről tanúbizonyságot, a felnőttek na-
gyon lelkesnek bizonyultak. Az érdeklődésre tekintettel az 
iskolában gyerekeknek csipkekészítő tanfolyamot szervez-
tünk 2 hetente szerdánként. Felnőtteknek kéthetente 2 fős 
csoportokban folytatódik a csipkekészítő tanfolyam. Érdek-
lődni lehet: Bodó Anna (Tánya néni) tel: 06 70 262 8220
Köszönjük szépen a Széchenyi Általános Iskolának, hogy 
elfogadta ajánlkozásunkat, közreműködött, segítséget adott 
a kiállítás megrendezéséhez a kézműves foglalkozáshoz. Tá-
mogatásukkal közelebb tudtuk vinni a felnövekvő nemze-
dékhez ezt a régi szép hagyományt.

Bodó Anna (Tánya néni)

Széchenyi Napok
Csipkekiállítás Túrós Éva csipkekészítő és ötvös munkáiból

Vert csipke készítő foglalkozás Nywyg Galagonya Kör és némedi csipkések közreműködésével
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Vándortábor évforduló

40 éve indult Alsónémediről az ELSŐ VÁNDOR-
TÁBOR Kotán Sándorné, Julika néni és Fülöp Józsi 
bácsi vezetésével. Idén nyáron ezt a kerek évfordulót 
ünnepeljük. Ebből az alkalomból határoztuk el, hogy 
összegyűjtjük mindazon emlékeket, amelyek a ván-
dortáborral kapcsolatosak. Várjuk kiadványok, fény-
képek, történetek, tárgyi emlékek tulajdonosainak 
jelentkezését, akik egy másolás, fényképezés erejéig 
rendelkezésünkre bocsátanák ereklyéiket, képeiket, 

kalandjaik történetét, melyből egy könyvet szeret-
nénk összeállítani. Létrehoztunk a facebook-on is 
egy oldalt „Alsónémedi Vándortábor” névvel. Ide is 
feltölthetők a képek, történetek. Személyes megkere-
sést is szívesen veszünk. 

Köszönettel: Kotán Miklós, Surányi Mária, 
Benkó Péter

2013. május

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!

2013. június 8-án (szombaton) este a Vígszínházba hívom községünk lakóit. Eszenyi Enikő rendezésében az 
„Átutazók” című előadást nézzük meg. Főbb szereplők: Törőcsik Mari, Hegyi Barbara, Lukács Sándor, Reviczky 
Gábor, Verebély Iván. Az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom. Utazás külön autóbusszal, de 
természetesen egyénileg is lehet.

2013. augusztus 16 és 20. között kirándulni hívok minden utazást kedvelőt a Fekete erdőbe és a Bódeni-tó 
környékére. Röviden a programról:
1. nap Délután érkezés, Tirol fővárosába, Innsbruckba, ismerkedés a nevezetességekkel.
2. nap Fekete erdő. Első állomás Mainau, a virágsziget. Donaueschingenben megtekintjük a „Duna forrást” ás 
a Titi tavat.
3. nap Elsass fővárosába, Strasbourgba utazunk tovább. Megnézzük többek között az Európai Parlamentet és 
az Európai Tanács épületét. Freiburgban a Fekete erdő fővárosában nézelődünk.
4. nap Az óriások völgyébe vezet az utunk. Első állomásunk Furtwangen, ahol az Óramúzeumot, Fribergben 
pedig Németország legnagyobb vízesését nézzük meg.
5 nap Kirándulunk Wattensba, ahol a Swarovski-kristályok világával ismerkedhetünk, hazafelé Európa leg-
szebb falujába Alpbachba látogatunk. Este érkezés Alsónémedire. Utazás külön autóbusszal, étkezés reggeli 
és vacsora. Aki szeretne szép élményekben részesülni, tartson velünk.

Kedves Alsónémediek! A középiskolai ballagások miatt a május 4-i Schlosshof-Pozsony kirándulásunkat jú-
lius 6-án szombatra tettük át. Néhány hely még van az autóbuszon, aki szeretne velünk tartani még jelent-
kezhet.
Várom szeretettel a jelentkezőket. Telefon: 0629 337 861 vagy 0620 426 4153.

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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Május az év egyik legszebb hónapja. Virágba borul a természet, minden csupa vidámság, csupa élet.
Talán ezért alakult ki az a hagyomány, hogy a hónap első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, 
utolsó vasárnapján a gyermekeket, június első hetében pedig a pedagógusokat.
Alsónémedi Képviselő-testülete nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm e jeles napok ünnepeltjeit. 
Isten éltesse őket sokáig, adjon nekik boldog, békés, örömteli életet!

Vincze József
polgármester

Vajon kihez is fordulhatnánk, hogy egy csokorba fogjuk 
a gyermekeket, az édesanyákat és a pedagógusokat, mint 
Gárdonyi Géza szívmelengető írásaihoz. Ő a vérbeli peda-
gógus, aki regényeiben, elbeszéléseiben is nevelt, tanított: 
magyarságra, becsületre, hitre, szeretetre.

Kevesen tudják, hogy Gárdonyi Géza verseket is írt, a 
nagyközönség pusztán szépprózája után ismeri. Ami elő-
ször feltűnik az olvasónak, az az egyenletes, sugárzó me-
legsége. Szelíd és egyszerű. ,,Olvasván verseit”, -írja Kosz-
tolányi Dezső valahol- ,,visszatérően egy tizenegy éves 
magyar parasztlány rajza jut eszembe, amelyet egy piktor 
barátom mutatott,bizonyságául annak, hogy jó ízlésű taní-
tómesterek a művészetre is rákapatják a gyermeket, csak 
nem szabad korlátot tolni természettől fogva egészséges és 
forradalmi ösztönei felé. A kis impresszionista kép egy me-
nyecskét ábrázol, piros pruszlikban, arany főkötővel, a sze-
me zöld, a haja kék, a mozdulata kecses és bizarr, alul pedig 
ez áll:,,írta Balog Kata.” Ilyen-ceruzával és vízfestékkel írott 
kép Gárdonyi Géza sok verse. A kéz naiv ákombákomokat 
pingál. Néha a lombokat festi aranyosra és az eget zöldre, 
néha megfordítva, áprilisi szeszéllyel. Színeit a parasztkan-
ták zöldjéről, a kisházak kék cifráiról, a búza sárgájáról cse-
ni...”  Gárdonyi Géza költészete a népdalainkból lelkedzett. 
Hozzá kerülő úton jutott a népdal a magyar vidéki városon 
keresztül, magába hasonítja, és anélkül hogy tudná, a véré-
ben őrzi. A vidéki ember életét a népdal nemcsak cifrázza, 
de irányítja is. Annyira össze van forrva vele, mint a kö-
zépkori emberrel a Biblia. Születése óta hallja, lakodalmon, 
toron, névnapokon, amelyre még a csecsemőket is eltolják 
bölcsőben. Nem csoda hát, ha belehívódik idegrendszeré-
be, később cselekedeteit determinálja. Ha énekli, beletudja 
magát, és ő a falurossza, ő a bús szerető, ő a csárdaajtó-nyi-
togató, édesanyja szomorító.

Az egri remete, amikor föl-fölrándult Budapestre, idege-
nül, félénken járkált az aszfalton, hosszú pipájával üldögélt 
a kávéházakban, rosszalló szemmel nézte a vágtázó gépko-
csikat. Vidékinek hirdette magát, büszkén, dacosan. Az is 
maradt holta napjáig. Pedig nem volt vidékies. Szemhatára 

tág, könyvtárában gyűjtötte és olvasta a világirodalom re-
mekeit, öntudatosan figyelte magát az embereket, a nyel-
vet, melynek nemcsak lelkes írója, hanem tudós művelője 
is volt. Alkotóképességét óvta a magánnyal, az érzékeny 
lelkét csodálatos költeményeiben mutatott, remegő tar-
tózkodással. Titkot hordott magában. Jegyzeteit, melyeket 
nem szánt a nyilvánosságnak, titkosírással készítette el - ha 
jól tudjuk - asszír betűkkel. A hajdani falusi tanító az egész 
magyarság tanítómestereként költözött be annak lelkébe.

Olvassuk szeretettel rövid elbeszélését, mely az Én fa-
lum című novelláskötetében jelent meg, ezzel a lélekme-
legítő írással mondunk köszönetet pedagógusainknak és 
köszöntjük gyermekeinket. Kívánjuk, hogy azzal a meg-
értéssel, együttérzéssel és derűvel lássák a világot, ahogy 
Gárdonyi Géza.

Bálint István János, Faluház

2013. május

150 éve született Gárdonyi Géza, a neves író és példás néptanító
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Az iskolám olyan már, mint a zengő méhkas. A pap kihirdette, 
a kisbíró meg kidobolta, hogy krumpliszedés után senki ne tart-
sa otthon a gyerekét, hanem küldje az iskolába. Hát már hétfőn 
reggel megkezdődött a bevonulás. A kis fitos orrú, tüskés hajú 
Tabi Jóska jött elsőnek. Futva jött, mert ez a gyerek mindig fut. A 
vászontarisznya ide-oda lődörgött az oldalán, úgy meg volt töm-
ve. No, egy nagy birsalma ki is lódult belőle, mikor az árkot átug-
rotta az iskola előtt. A többi is csakhamar előtűnt. A falu minden 
részéből szállingóztak a nagytarisznyás fiúk meg a piroskendős 
kisleányok. A fakilincs meg-megkattant az utcaajtón, s a Jézus 
Krisztust a sokféle gyerekhang egymásután dicsérte már a pitar-
ban. Egyiket-másikat már a lépéseiről megismertem. Egy lépés, 
egy koppanás, egy lépés, egy koppanás; ez a sánta Gál gyerek. De 
íme, megáll.

- Te - hallom a hangját -, nem téntás a képem?
- De bizony téntás - feleli két gyermekhang  is.
- Hol?
- Az orrod tövin.
- Hol?
- Itt la.
Bizonyára a kalamárissal vesződött otthon a jó fiú, s a kala-

máris olyan gonosz portéka, hogy vagy feccsen, vagy loccsan, 
de akármit cselekszenek vele, valamit befeketít. A többi gyerek 
pogányul megmosakodottan ül a padokban. A tarisznyák is fe-
hérek. Az iskolában almaillat lengedez. Az ajtó előtt egy anyának 
küzdelme hallatszik. Vasné hozza a Rozikáját. A pöttön teremtés 
most jön először az iskolába. Jaj, micsoda félelmes hely az iskola! 
Én vagyok félelmes? Nem, hiszen engem ismer: a nyáron a füzek 
alatt akárhányszor danolt nekem. Maga a hely félelmes, ahonnan 
gyerektörvények meg csudálatos tudások származnak szét a falu-

ba. Maga a hely félelmes. Az öreg gyerekek különös jelentőséggel 
emlegetik. S a kicsinyek hallják a beszédet. Isten tudja,  mit kép-
zelnek el a maguk kis eszével. Az ábécé, az irka, a tábla, a katekiz-
mus, a feladat - mindez rejtelmes értelmű szó és mind innenvaló. 
A nyáron talán fel is kapaszkodott egyszer a Rozi és bekandikált 
az ablakon! Huh! Micsoda rettenetes hely! Csupa széles pad! A 
sarokban fekete kétlábú szörnyeteg! A falakon meg mindenféle 
fekete jegyes papiros! No, meg is ragaszkodik Rozika az ajtófélfá-
ban. A kicsike kezek hihetetlen erővel tudnak ragaszkodni.

- Nem, nem! - kiáltozza sírva -, nem megyek!
Ölben hozza be az anyja. Leállítja előttem a földre. A gyerek-

csoport a nyakát nyújtogatva neveti. A kis Rozi meg könnyes 
szemmel, remegve áll az asztal előtt.

- Nem akart bejönni - mondja pihegve az anyja -, sohase lát-
tam ilyet!

- Miért félsz, te Rozika? - mondom az ölembe vonva a szöszke, 
fehérképű lányt -, látod a többi pajtásod milyen vidám. Itt van ám 
Tabi Jóska is. Gyere ide Jóska!

Intek az anyjának, hogy illanjon el. Hát, el is surran.
A Jóska gyerek megpirosodik a szólításomra, és Rozi mellett 

terem.
- Mondd meg Rozinak, hogy kell-e itt félni, vagy nem kell?
- Nem kell félni - feleli a gyerek katonásan a szemem közé néz-

ve.
- Ne nekem mondd, fiam, én úgyse félek, hanem ide nézz Ro-

zikára, és úgy beszélj vele, mintha én itt se volnék.
A gyerek erre megfogja Rozinak a baboskék kisréklijét és azt 

mondja neki:
- Hát mit félsz? Ne félj hát, te tyamár!
S gyöngéden megemeli a leánynak az állacskáját!

2013. május

Gárdonyi Géza: A gyerekek

1943. évi óvodai csoportkép
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2013. május

S ebben a biztatásban van valami a libalegelő zöldjéből. A kis 
Rozi rámosolyog a könnyein át a fiúra.

A vak koldusunk is megjön, az agg Váróci Pál. Mintha magát 
a tél szellemét látnám az ablakon át közeledni. De ő nem jön be. 
Az Ábris gyerek leülteti a kút mellé, a fatönkre. Az öreg megül ott 
szinte mozdulatlanul; csak a szellő ha simogatja, lengeti olykor 
a haját meg a mellére omló fehér szakállát. Az arca mindig az 
ablak felé van fordulva. Hallgatja, ami kihallatszik. Az Ábris gye-
rek azért is szokott olyan kiáltozó hangon felelni, mert nemcsak 
nekem felel.

Olyankor az öreg a fejét még föllebb emeli. Összevont szemöl-
dökkel hallgat. Végül pedig nagyot bólint a fejével, s elmosolyo-
dik. Harminc-negyven tanítványom szokott lenni, de még most 
ritkásan ülnek. Egynéhányan a nagyobbak közül csak akkor jön-
nek be, mikor már az idő megrokkan, s otthon az ő dolgos kezük 
nélkül is meglehetnek.

De a legjobb tanulóm, a fekete szemű, fekete hajú Istenes fiú, 
itt van már. Méltóságos komolysággal ül az első pad első helyén. 
Ez az ő helye már három év óta. Ha ő hiányzik, akkor se merné 
elfoglalni senki. Innen őrzi, mint valami káplár, az egész iskolát. 
Ő az én bejövetelemig a rend meg a csend ura; ő a krétának, meg 
az iskolai szappannak a felelős őre, a fűtés intézője, templomi 
miniszterelnök, fő-fő spongyanedvesítő, padlótisztasági biztos és 
aprópör-intéző. Télen ő van itt legelsőnek és ő megy el legutol-
sónak. Míg én bent nem vagyok, csak susogva szabad beszélni. 
A padokon mászkálni, birkózni vagy verekedni az ő jelenlété-
ben lehetetlen. Úgy olvasni meg számolni, mint ő, nem tud sen-
ki. Büszke is rá az apja. Nyáron a déli pihenőkön, télen a búbos 
mellett előre kieszelt számokkal horgolja a fiát. Azok a számok 
persze leginkább a gabonapiac meg a marhavásárok furfangos 
számai, és többnyire azon keletkeznek, hogy megcsalhatná-e a 
zsidó az Imrét, vagy nem csalhatná meg? Az egész családnak ra-
gyog a szeme, mikor az Imre némi gerendanézések után kisüti a 
kívánt számot. Az apja, meg a sógor sokszor félnapig számították 
azt babon. Imrének nem kell se bab, se kukorica: kivágja fejből 
egy perc alatt. Nem sokkal kevesebb tekintély a Gál gyerek se. Ez 
sánta szegény, szőke, színtelen arcú, de élénk tekintetű gyerek. Az 
ő szirmos kisködmöne elmaradhatatlan az iskolából. Ő a közép-
tájon ül, hogy mindenki közel érhesse. Mert ő a fő ceruzafaragó, 
táblaigazító, lúdtollmetsző, s azonkívül a bodzafapuskának, bú-
gónak, fakalamárisnak a mestere. Ő tud legjobban kukorikolni. 
A kutyaugatást meg olyan híven utánozza, hogy a falunak vala-
mennyi kutyája felel reá. Az írása is az övé legszebb. A könyvekre 
meg az irkákra nem is írja más a neveket, csak ő. Van egy kis 
cigánygyerekem is: a Sárköziék Lacija. Villogó fekete szemű kis 
rajkó, az egyetlen cigánycsaládunk fia. Már második éve tanul ez 

is. Tud is szépen. Apja persze nincs szegénynek, de az öregapja 
épp úgy szereti, mintha volna. Valahányszor ír otthon a gyerek, 
a Sárközi cigány mindig ott ül mellette és bámulja nagy fekete 
szemeivel a neki merőben értelmetlen jegyeket.

- No mi ezs? - kérdi, a pipát szájából kiemelve, mikor a gyerek 
a sor végére ért.

A gyerek olvassa:
- A kutya ugat. A macska nyávog.
- Melyik a kutya?
A gyerek mutatja.
- Melyik a macska?
A gyerek megmutatja.

Az öreg cigány csak nézi, nézi, hogyan lehet azokból a girbe-
gurba húzásokból a kutyát meg a macskát kilátni, de hát persze 
nem olyan könnyű az, mint a vályogvetés. Mégis, hogy a Lackó 
kiszalad játszani, odahívja a feleségét, aztán azt mondja az irkára 
mutatva:

- No nézd, mit tud a Laci: ezs a kutya itt, ezs meg a macska.
A cigány Lacit különben szeretik az iskolában. Valahányszor 

az udvarra szabadulnak, Lacit mingyárt szólítják, hogy hegedül-
jön. Az aztán két kis darab fácskával hegedül és a szájával cincog 
hozzá. Így néha lakodalmat játszanak a rövid szünetek alatt.

Az uraság szöszke Dezső fia is itt van. Szelíd kis kövér gyerek. 
Az elméje kissé lassú járatú, de amúgy kedves, ártatlan teremtés. 
Nagy bámulója Istenes Imrének, akit a világ legnagyobb zseni-
jének tart. A zsebében mindig hoz egy darabka fehér kenyeret. 
Barnát cserél azon. Milyen jó parasztfiúnak lenni! A parasztfiú 
mindig barna kenyeret kap otthon, hosszú hajat viselhet, nyáron 
meg járhat mezítláb.

Dezső mellé a csintalan Tót Bandit ültettem. Öklömnyi kis, 
gömbölyű képű gyerek ez. Mindig zsinegek, gombok, gubacsok 
meg kavicsok vannak a zsebében. Szilaj, mint a csikó, de persze 
a körülötte ülő bárányvérű gyerekek között maga is kénytelen 
csöndesedni.

Valami tíz leánykám is van. Valamennyi jámbor és szorgal-
mas. Szeretik magukat piperézni, felvirágozni. 

Az én asztalomra is hoz hol az egyik, hol a másik egy-egy virá-
got. Különös, hogy a nőben mindenütt és minden korban meg-
nyilatkozik a virágok szeretete, a maga iránt való gondosság és a 
mások iránt való figyelem.

Több új tanulóm nem jön. Becsukom a nagy könyvet és végig-
nézek az iskolán. Erre mind megcsendesülnek. Minden gyerek 
szeme rajtam függ. Mennyi kék szem! Milyen tiszta, igaz, becsü-
letes szemek! Mától kezdve mind az én gyermekem. A lelkük az 
én fehér papirosom, amit teleírok a tisztességtudásnak és az egy-
más iránt való testvéri érzésnek jeleivel.

Intek nekik, hogy álljanak fel. Egyszerre fölemelkednek mind-
nyájan.

- Imádkozzunk.           
(Gárdonyi Géza: Az én falum c. könyvéből)
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2013. május 24-én, pénteken a Faluházhoz  
várjuk a Szülőket és a Gyermekeket!
9-16 óra között vidám szórakozási  

lehetőségekkel készülünk:  
•  ringlispíl, kosaras körhinta,
•   népi játszótér,
•   sport, métabajnokság,
•   kézműves foglalkozás
Minden korosztály talál magának való játékot!

Helye: Faluház
Időpontja: 2013.06.24-28-ig de.9-13 óráig
A foglalkozásokat Juhász Borika, Bodó Anna (Tánya néni)  
segítségével tartja. 
Témája: felrakással, korongozással, formázással, égetéssel,  
mázazással, készített tárgyak alkotása.

Pályázni lehet: 1 oldalas fogalmazással, amely az agyagozásról, fazekas-
ságról, kerámiáról szól .
Leadási határidő: 2013. május 30. (iskola portáján elhelyezett doboz)
Pályázatot meghirdette: Nywyg Íjász és Hagyományőrző Egyesület Galago-
nya Kézműves Köre 

Nyárvégi egész napos elfoglaltságot biztosítunk a gyermekeknek, akik unatkoznak, 
vagy akiket szüleik nem tudnak kire bízni.
Minden napra színes program, sok mozgás, sport, kézműves foglalkozás várja a 
gyermekeket
Helyszín: Faluház
Időpont: augusztus 19-24 
Jelentkezni lehet Szántó Erzsike tanító néninél (06/30-357-1441) 
vagy a Művelődési Házban (29/337-198)

Július 8-12. között hétfőtől –péntekig tartjuk népszerű Úszótábo-
runkat a Csepeli strandon.
Várjuk általános iskolai tanulók jelentkezését!
Indulás: 9 órakor
Érkezés: 17 óra körül
Sok játék, strandolás, úszásedzés és -oktatás!
Jelentkezni lehet Szántó Erzsike tanító néninél (06/30-357-1441) 
vagy a Művelődési Házban (29/337-198)

Süss fel nap, fényes nap! Községi Gyermeknap a Faluháznál!

Pályázat Alsónémedi gyerekeknek, ingyenes fazekas tábori részvételre

Iskolaszoktató Tematikus Napközis Tábor a Faluháznál

ÚSZÓTÁBOR



22

TÁNc VIlÁGNaPJa 2013.

2013. május

Immáron második alkalommal rendeztük meg községünkben a 
Tánc Világnapján táncmatinénkat, melyen nyolc tánciskola mu-
tatkozott be. A táncművészet más-más palettáját felvonultató 
tánciskolák mindegyikében foglalkoznak alsónémedi gyermekek-
kel, ezért hívtuk meg őket magunk közé. A színes és dinamikus 
táncparádé hatalmas sikert aratott a zsúfolásig megtelt Aulában. 
Köszönjük a táncpedagógusoknak és növendékeiknek, hogy tánc-
produkcióikkal felejthetetlen délutánt szereztek a közönségnek.
Fellépő tánciskolák: 
Harmónia Balettiskola, Fiesta Táncklub, Cseppek Néptánccsoport, 
Napfény Mazsorett, Pöttöm Mazsik, Szabó Zsuzsi Balettcsoportja, 
Starlight Music, Fantázia Művészeti Iskola Néptáncszak

Tánc Világnapja 2013.
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Április 25-én, szép tavaszi napos délelőtt az autóbusz 
eddig szokatlan helyen állt meg: a Penny Market új au-
tóbuszmegállójában. Az autóbuszból Alsónémedi Nagy-
község Önkormányzatának delegációja szállt ki.
 A vendéglátók, a Penny Market vezetői, Jens Krieger úr 
és Kásler Péter úr ügyvezető igazgatók és munkatársaik 
barátságos kézfogással fogadták Vincze József polgár-
mester urat, Dr. Percze Tünde jegyzőasszonyt, valamint 
Brabanti József műszaki vezetőt. A látogatás egy örömte-
li eseménynek szólt. Ez alkalomból került átadásra az új 
autóbuszmegálló, mely a remények szerint nagymérték-
ben megkönnyíti a jövőben, hogy Alsónémedi lakossága 
megközelíthesse a Penny Market diszkontüzletet, ahol ol-
csó és jó minőségű termékek széles választékával állnak a 
vásárlók rendelkezésre.
Az ünnepélyes átadás után a település delegációja eleget 
téve  Jens Krieger ügyvezető igazgató úr szívélyes meghí-
vásának megtekintette az üzletet, eszmecserét folytatott a 
Penny és Alsónémedi kapcsolatápolásának további lehe-
tőségeiről, többek között, felmerült az elképzelés, hogy a 
Penny üzletben forgalmaznák a helyi gazdák által termelt 
zöldségféléket, illetve támogatnák a kerékpárút felújítását 
és a Rewe központig történő kibővítését.
Bátonyi Nóra marketing osztályvezetővel folytatott be-
szélgetés által részletesebb betekintést nyerhetünk a Pen-
ny Market diszkontlánc üzleti tevékenységébe, megis-
merkedhetünk terveikkel, Alsónémedi életében történő 
szerepvállalásuk lehetőségeivel.

– Mikor, hol, milyen céllal jött létre a Penny Market, mint 
kereskedelmi üzletlánc? 
A Penny Market 1974 óta a német REWE-csoport disz-
konthálózata. Hét országban van jelen: a német anyavál-
lalat mellett Ausztriában, Csehországban, Olaszország-
ban, Romániában, Bulgáriában és természetesen Magyar-
országon. A Penny Market célja a vásárlók számára kiváló 
minőségű termékek biztosítása mindig alacsony árakon.

– Mióta és milyen tevékenységet folytat a cég Magyaror-
szágon?
A Penny 1996. június 6-án nyitotta meg első magyarorszá-
gi üzletét Szentesen. Mára 191 üzlettel állunk országszerte 
a vásárlók rendelkezésére, hamarosan pedig megnyílik a 
192-ik Penny Market is. Közel 1500 termékből álló válasz-
tékkal, hetente változó, rendkívül kedvező akciókkal vár-
juk a vásárlókat. Fontos törekvésünk, hogy minél több Ma-
gyarországon készült terméket kínáljunk vásárlóinknak, 
jelenleg a választék több, mint 60%-a itthon készül. 

– Hogyan és milyen okból választották Alsónémedit telep-
helynek?
Budapest vonzáskörzetében, a körgyűrű közelében ke-
restünk telephelynek alkalmas területet. Az éppen ebben 
az időszakban létrejövő Északi Vállalkozói Terület kiváló 
lehetőség volt, hiszen a körgyűrű egy olyan pontján he-
lyezkedik el, ahonnan az összes magyarországi autópálya 
30 percen belül elérhető.

– Meglátásuk szerint milyen a kapcsolat a Penny és Alsó-
némedi Nagyközség Önkormányzata, Intézményei illetve 
lakossága között?
Az ipari parkot érintő kérdésekben rendszeres az egyez-
tetés az Önkormányzat és a Penny Market vezetői között. 
A most átadott buszmegálló is ennek az együttgondolko-
dásnak az eredménye, hiszen a községnek és a Penny-nek 
egyaránt érdeke, hogy a helyi járat megálljon az üzletnél, 
megkönnyítve így a bevásárlást az alsónémedi lakosok 
számára. Tervben van a kerékpárút kiépítése is.

– A cég dolgozói között milyen arányban foglalkoztatnak 
alsónémedi lakosokat, milyen munkakörben?
Logisztikai központunkban jelenleg 51 fő alsónémedi 
kollégánk van, 38 fő dolgozik a raktárban, 13 fő az iroda 
szinten. Ezen felül vannak még munkatársaink, akiknek 
ugyan nem állandó lakcímük, de tartózkodási helyük Al-
sónémedi. 

– Hogyan kapcsolódtak be eddig Alsónémedi életébe, terve-
zik-e és milyen formában a település és a cég kapcsolatának 
erősítését, bővítését?
Az elmúlt években több alkalommal is támogattuk az Al-
sónémedi Sportegyesületet, illetve a Szivárvány Óvodát 
és az Alsónémedi Általános Iskolát.

– Milyen lehetőségeket látnak a további kapcsolatépítésre?
Szeretnénk „jó szomszéd”-ként még szorosabb kapcsola-
tot ápolni a község Önkormányzatával és lakosaival. Szí-
vesen veszünk részt a községet érintő fejlesztésekben.

– Beváltotta-e a telephely kiválasztása a hozzáfűzött remé-
nyeket?
Igen! Alsónémedi elhelyezkedése ideális számunkra, és 
az Önkormányzattal is sikerült konstruktív, együttgon-
dolkodásra alkalmas kapcsolatot kialakítani.

– Jól érzi magát a Penny Magyarországon és azon belül Al-
sónémedin?
A Penny Market nemzetközi hálózatnak egyik legered-
ményesebb tagja a magyarországi Penny. Üzleteinkkel 
jelen vagyunk az ország minden pontján, közel 3000 

Új autóbuszmegállót avattunk a Penny előtt
Penny Market diszkont 15 éve Alsónémedin
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munkatársunk dolgozik a vásárlók kiszolgálásán. Folya-
matosan újítjuk fel üzleteinket, ebben az évben 40 bolt 
felújítására kerül sor. A rendszeres heti akciók mellett új 
típusú promóciókkal is igyekszünk kedveskedni a vásár-
lóknak: nagyon sikeres volt már két alkalommal a kapa-
rós sorsjegyes akciónk, a tavalyi Jégkorszak és a most futó 
„A mi Földünk” matricagyűjtés.

– Milyen célkitűzésekkel, tervekkel tekintenek az eljövendő 
esztendők felé?
Folyamatosan dolgozunk a választékunk frissítésén, hogy 
mindig a vásárlók igényeinek megfelelő termékeket tud-
juk kínálni. Sajátmárkás termékeink minőségét a KERMI 
ellenőrzi, fontos törekvésünk, hogy ezeknek a termékek-
nek minimum 60%-a folyamatosan Magyarországon ké-
szülő termék legyen. A már meglevő boltok nyitása mel-
lett tervezzük új üzletek nyitását is, a 192-ik Győrben fog 
megnyitni a nyár elején.

– Településünk nevében megköszönöm Jens Krieger és Kásler 
Péter ügyvezető igazgató uraknak az együttműködést és tá-
mogatást, a Penny németországi vezetőségének, hogy Alsó-
némedit választották telephelyüknek, ezáltal munkahelyet 
biztosítva helyi illetőségű munkavállalóknak, adófizetőként 

támogatva településünk fejlődését, valamint a Penny Market 
dolgozóinak az udvarias kiszolgálást. Kívánom, hogy ter-
veik váljanak valóra, s hogy a Penny Market diszkontlánc 
továbbra is megtalálja számításait Alsónémedin, jó kapcso-
latot ápoljon a település vezetőivel és lakosságával. További 
jó munkát kívánok. Köszönöm a beszélgetést.

(Bátonyi Nórával, a Penny Market marketing  
osztályvezetőjével Jobbágy Ilona beszélgetett.)

2013. évtől nagy változás állt be községi könyvtárunk életében, nyugdíjba ment 
Kulinyák rezsőné könyvtáros, aki 26 évig vezette, gyarapította a település könyvtárát, 
áldozatkész munkát végzett alsónémedi kulturális életében. Kedves Veronka! Wass 
albert szavaival kívánunk jó egészséget, hosszú, boldog nyugdíjas éveket családod 
körében! „Haladj bátran, egyre mélyebben az erdők közé. A fák alatt, itt-ott még láthatod 
a harmatot, ahogy megcsillan a fűszálak hegyén. Jusson eszedbe, hogy angyalok könnye 
az. Angyaloké, akik sokat sírnak még ma is, mert annyi sok embernek marad zárva a szíve 
a szép előtt. De miattad nem sírnak. Mosolyognak, amikor jönni látnak.” 

május 10-én, pénteken tartottuk a Faluházi esték záró rendezvényét, melynek keretében átadásra került a Nemzetgazdasági miniszté-
rium által támogatott fejlesztés. a pályázati úton elnyert több mint 3 millió Ft-ból kültéri vizesblokk épült a Faluház rendezvényeinek 
kulturált lebonyolításához, szőlőlugast telepítettünk, valamint a község területén több helyen turisztikai hirdetőtáblát helyeztünk el. 
a Faluházi esték rendszeres vendége a Széchenyi díjas Halmos Béla népzenész, aki népzenei előadásai mellett népdalokat tanított az 
közönségnek. a pénteki záró rendezvényen vendégünk volt Dr. Nagymarosy andrás egyetemi docens, geológus, népzenész. Folklór 
és bor címmel tartott vetítéssel egybekötött előadást. Ezt követően a Nemespenész Borklub borkóstolója fokozta az amúgy is jó 
hangulatot, melyre a koronát a birkapörkölt tette. a birgét  Ölvedi Balázs ajánlotta fel erre a nemes célra. Köszönjük azoknak, akik se-
gítettek az est létrejöttében, a közönségnek a részvételt, a nyári munkák és az őszi betakarítás után minden érdeklődőt visszavárunk 
a Faluházi esték téli eseményeire.

az alsónémedin megalakult kis zenei formáció a pesterzsébeti Német Nemzetiségi Gimnázium tanulóiból tevődik össze. 
a „The Shepherds” (=magyarul „a Pásztorok”) eredetileg 2 évvel ezelőtt alakult, s jelenleg a következő felállásban zenél: 
Veér annamária, 10-es tanuló – ének, hegedű, Szlovicsák Benedek, 10-es tanuló – gitár, ének, Galambos levente, 9-es 
tanuló – gitár, lovas zoltán, 12-es tanuló – zongora, gitár, ének, Féth lili, 1. osztályos tanuló – fotózás, orbán zsolt, 12-es 
tanuló – dalszöveg, vers. Játszott zenéink egytől-egyig saját számok, igyekszünk az egyediségre törekedni. Szövegeinket 
magunk írjuk, a dalokból pedig mindenki kiveszi a maga részét az ötletelésből, s így nincsen olyan tag a csapatban, aki 
több, illetve kevesebb részét alkotná a zenekarnak. Fellépéseinket mi szervezzük, szívesen osztjuk meg gondolatainkat 
a közönséggel. a zenekar jelenlegi elérhetősége és folyamatos hírekkel bővülő oldala az alábbi címen látogatható:
www.facebook.com/shepherds.official

Könyvtári Hírek

Faluházi esték

Bemutatkozik a „The Shepherds”
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IEAC Teremíjász Európa bajnokság Spanyolország  2013. Március 1-3: Hála az Úr-
nak 2011 után ismét eljuthattunk egy Európa Bajnokságra! most gondolt egy nagyot és 
merészet a magyar csapat egy része és egy mikrobusszal 8 fő elindult a messze távolba.  
Öt versenyző ebből két fő Nywyg-es és három kísérő gurult 30 órát egyfolytában mire a 
célba ért a Valencia melletti Segorbéba.
Itt rendezték a 2013-as IFaa rendszerű teremíjász Európa bajnokságot.  a négy napos 
rendezvényen 13 ország 200 versenyzője vett részt. az edzésnap után három napon 
keresztül zajlottak a versenyek. magyarországot kilencfős csapat képviselte, ebből ha-
tan aranyérmet szereztek – négyen új világcsúcsot lőttek!!!   A Nywyg tagjai közül 
Suplicz Áron 4. helyen végzett (2011-en után másodszor!) , Suplicz Zsolt 3. helyet 
szerezte meg! Jövőre olaszországban lesz Terem EB- oda már 6-8 fős Nywyg versenyzői 
csapattal szeretnénk indulni!
WA Terem Országos Bajnokság 2013 , Budapest Március 23-24: az előző évekhez hasonlóan most is minősítési szint eléré-
séhez volt kötve az íjász terem országos Bajnokságon való részvételünk. Egyesületünkből 3 regionális versenyen többen tettek 
erre kísérletet, végül 5 főnek sikerült megszereznie az induláshoz való jogot. a két napos verseny a Budapesti Közszolgálati 
egyetem sportcsarnokában volt. a télies időben jó volt még a csarnokban versenyezni, de a terem mérete szűkös volt. így a 
fiatalok a verseny közben saját tudásukra voltak hagyatkozva, a szülők és edzők csak a szünetben fértek hozzájuk. a Nywyg 
résztvevői is ügyesen küzdöttek és igyekeztek képességeik és a mostani tudás szintjük alapján teljesíteni.. Kruppa Viktória egyik 
reménységünk ,számára ez volt az első oB döntő - reméljük még sok hasonló követi. csak az országos csúcstartó és az Európa 
bajnok előzte meg.  laczik máté már rutinos sportolónk  és az új íjával is jól teljesített a saját csúcsát is túl szárnyalta! Eredmé-
nyének:- Ifi Csigás Suplicz Áron III. hely- Gyereklány Vadászreflex  Kruppa Viktória  III.hely - Gyerek Tradicionális Poroszlay 
richárd 9. hely - Gyerek Barebow Laczik Máté  I.hely Összefoglalva:  Ügyesek voltak gyerekeink az ország legjobb ifjúsági 
sportolói között vannak.  a Nywyg csapatnak minden tagjának adottak a lehetőségek, hogy a Suli íjász Bajnokság fordulóin 
minél jobb eredményeket érjenek el, ehhez természetesen szorgalmas munka és gyakorlás az alap! 
Nagyon köszönjük támogatóinknak segítségét! Elsősorban az Alsónémedi Önkormányzatnak az íjász csarnokunkat, szülők-
nek az időt és a felszerelés, szállítás biztosítását!
Pályaíjász évadnyitó verseny 2013.04,13 Budapest RTK pálya: a zord időjárás miatt nem sok lehetőségünk volt szabad 
téren gyakorolni, így hát egy szabad téri edzéssel és a terem gyakorlások tudás szintjével indultunk változó felhőzet mellett az 
első versenyünkre.
Két pályán rendezték a küzdelmet, a rövid távon a gyerekek és serdülők. még a hosszabb távon a kadet, ifi és felnőtt csapat 
küzdött. csapatunk tagjainak a változó szél okozta a legnagyobb kihívást hiszen jelentős széllökés már a vesszőket is komolyan 
eltérítheti!  a nap megkoronázása a futás íjászat volt! Suplicz Gergő képviselte csapatunkat , két fordulós versenyt is indítottak  
5X500 métert kellett sprintelni úgy, hogy minden szakasz közben 3-3 lövést kellett leadni. Gergő most is- a tavalyihoz hason-
lóan- óriásit futott és csak egy abszolút hibátlanul lövő fiatal tudta megelőzni, így az abszolút második helyen végzett. Ered-
mények: Gyermekek: Kruppa Viktória Vadász Reflex 2. hely, Laczik Máté 1. hely ,Serdülő: Ettl Dominik Vadász Reflex 2. 
hely, Kadet: Nyenyestyán Balázs Történelmi 1. hely, Suplicz Gergely Vadász Reflex 1. hely, Ifi csigás Suplicz Áron 3. hely 
,Futás íjászat ifi Suplicz Gergely 2. hely
Gratulálunk a résztvevőknek , ügyesek voltak .- csak így tovább!

A NYWYG
A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei

Íjászat 2013 kora tavaszán Alsónémedin
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SPorT

Molnár Sándor vagyok 1980-ban születtem, azóta Alsóné-
medin élek. A sportot is itt szeretette meg velem Simonics Jani 
bácsi a birkózáson keresztül. Mikor felkerültem pestre  szak-
középiskolába sajnálatos módon ez abba maradt. Hiányzott a 
sport, de négy év is eltelt mire egy barátom hívására 1998-ban 
elkezdtem a kickboxot. Az edzések alatt dinamikus fejlődést 
produkáltam. Az edzőm Meszlényi Sándor úgy látta, hogy 
1999. augusztusában elindulhatok egy thaibox szabályrend-
szerű mérkőzésen. A bemutatkozás nagyon jól sikerült. Ezen 
felbuzdulva 2000-ben indultam a thaibox magyar bajnoki 
fordulókon. Három meccsem volt abból kettőt megnyertem 
a harmadikon az ellenfelet látták jobbnak a bírók. Ekkor kez-
dődtek a gondok.  Az edzőm a mérkőzés után nem oktalanul 
reklamált, összeveszet a szövetséggel, ezért kizártak minket, 
és nem indulhattam versenyeken. Hosszú szünet követke-
zett kemény edzések de meccsek nélkül. 2005–2006 tájékán 
az edzőnknek az élet más területén is problémái lettek. Ez azt 
jelentette, hogy edző nélkül maradtunk. Nagyon jó csapatunk 
volt, nem akartuk, hogy annyiba maradjon a dolog, ezért én, 
mint rangidős átvettem az edző szerepét. Tanítványaimmal is 
eredményesen szerepeltünk hazai és nemzetközi versenyeken. 
Edző hiányában viszont én nem tudtam tovább fejlődni. Ke-
restem a lehetőségeket, amit Sokorai Viktor Si-Heng szemé-
lyében találtam meg. Gondolom őt Alsónémedin mindenki 
ismeri. Mivel alapokkal már rendelkeztem az ő segítségével a 
további fejlődés érdekében elindultam a Magyar Tradicionális 
Kung-fu és Wushu Szakszövetség által meghirdetet országos 
bajnokságon. 2007-ben a Sanda küzdelmi kategóriát -85kg-os 
súlycsoportban megnyertem. Ettől kezdve folyamatosan ma-
gyar bajnok és válogatott kerettag vagyok. Ez azt jelenti, hogy 
én képviselhetem hazánkat a nemzetközi versenyeken.  Az első 
világbajnoki versenyemen Pekingben a rutinom még kevésnek 
bizonyult. De ez segített célom felállításában, hogy nemzetközi 
versenyen is dobogóra állhassak. Hosszú éveken keresztül a ki-
tartó edzéssel, a hazai és külföldi versenyeken való eredményes 

megmérettetéssel, sikerült elérni célomat. 2013 április 9-14. 
között Bukarestben megrendezet Európa Bajnokságon bronz-
érmes lettem. Első mérkőzésem egy orosz harcos ellen volt 
akit sikerült legyőznöm. Európában a nemzetek közül ebben a 
küzdősportban ők a legjobbak. A döntőbe jutásért egy román 
ellenfelet kaptam, ahol sajnos a hazai pálya erősen neki lejtett. 
Ez érződött a hozzáértő közönség reakciójából is. Én ennek az 
eredménynek is nagyon örülök, mert kevesen mondhatják el 
magukról, hogy Európa bajnok bronzérmesek.

A sporthoz nem elég az elhivatottság, anyagi befektetéssel 
is jár. Ezúton szeretném megköszönni szülőfalum vezetőitől, 
hogy amikor segítséget kértem mindig támogattak.
Bár a célomat elértem, de újabbakat tűztem ki. A sportolást 
folytatom, mert a rendszeres mozgás karbantartja a testet, a lel-
ket, és a szellemet.

Remélem be tudok számolni még fényesebb eredményekről.

Tisztelettel: Molnár Sándor sk.

Wushu Európa Bajnokság beszámoló

MediBall - Labdajáték az egészségért!

Új sportolási lehetőség indult Alsónémedin 
péntekenként folyamatos jelentkezési lehető-
séggel!

Mi a MediBall?

A Tai Chi körkörös mozdulataira épülő, lágy 
és ugyanakkor dinamikus mozgásművészet. 
Játszható egyénileg, párban és csoportban, 
valamint szabadidős vagy versenysportként 
egyaránt. A MediBall koncentrált figyelemmel, 
megfelelő testtartással, kellő ellazultsággal és 
gyakorlással könnyen elsajátítható.
Ajánlom azoknak, akik mást szeretnének csi-
nálni, vagy elegük van a sok ülésből, egy vi-
dám csapathoz szeretnének tartozni, esetleg 
szeretnének valamin változtatni az életükben, 
csak még nem tudják hol és hogyan. Az edzé-
seket a Széchenyi István Általános Iskola kon-
ditermében tartjuk.

„A mozgásnak egy olyan minőségét tapasztalhattam meg, egy olyan 
egységet és természetes harmóniát a tudat és test közt, ami teljességgel 
elvarázsolt és minden szépségével, lágyságával mégis hihetetlen erőtel-
jességével arra sarkallt hogy gyakoroljak, dolgozzak…”   

László Lilla 

2013. május


