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Trianoni megemlékezés

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk községünk lakosságát Trianon
gyásznapján rendezett megemlékezésünkre.
IDŐPONT: 2017. június 4. 18 óra
HELYSZÍN: Szabadság tér
Örökségünk – Trianoni Emlékműsor
Beszédet mond: Kozma Miklós alpolgármester
Emlékezzünk együtt elveszített országrészeinkre,
s a mai napig helytálló elszakadt magyar testvéreinkre!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

2017. május

3

Trianoni megemlékezés

„Mindnyájan ... Trianonba halunk bele!”
Trianon nemzetpusztító következményeivel számtalan
alkalommal vagyunk kénytelenek szembesülni mind a mai
napig. Hisz jól tudjuk, az a nemzetközileg jól eltervelt, rafináltan kidolgozott „békediktátum” korántsem csak a háborús elégtételről szólt, hanem alig titkolt szándéka a történelmi Magyarország szétzúzása, a magyarok tervszerű
elpusztítása volt. Oly kíméletlenül, hogy az elegáns angoloknak is megfeküdte a gyomrát, bár sajnálkozó együttérzésünkön túl érdemben semmit nem tettek értünk, a többi
kedvezményezett nyálcsorgatva várta a prédát, s akik még
asszisztáltak ehhez, USA, Olaszország pl. fintorogva ugyan
- mert már jóval túlment minden az emberség határain –
szemet hunyt a készülő nemzetgyilkosság felett.
1920. június 4-én az egész Kárpát-medencét betöltő harangzúgás sokkolta a nemzetet. S azok, akik akkor könnyes
szemmel vagy zokogva estek térdre a félelemtől és a fájdalomtól még legelképesztőbb rémálmaikban sem gondolták, hogy valójában mi vár rájuk. A Trianoni-gaztett kaján
kárörömmel az egész történelmi Magyarországot szétzúzta, darabjaira szaggatta.
S tudjuk, mi lett a következménye, ismerjük az adatokat, olvastuk a visszaemlékezéseket, a sajgó fájdalom szülte
verseket, sőt szembesülünk vele mindannyiszor, ahányszor
bármilyen irányban átlépjük Csonka-Magyarország határait. 97 év után sem tudunk belépni a környező országokba, hogy szívünk ne szakadna ki a helyéről, torkunkat ne
szorítaná össze a keserűség, éds szemünkből ne hullana
megállíthatatlanul a könny.
Ellenségeinknek azonban csalódnia kellett, mert eltelt
majdnem száz év, és a magyar még mindig meghatározó
nép a Kárpát-medencében, hiába van öt felé szakítva. Sajnos van ebben történelmi gyakorlatunk, a török az osztrákkal karöltve százötven évig élősködött az akkor három
részre szakított magyar nemzeten. Azt is túléltük. De vajon
túléljük Trianont is? Hisz a konkoly most a harmadik nemzedék felnevelkedésével látszik beérni igazán.
Ha megszámláljuk azon honfitársaink számát, akik „Trianon”-ba haltak bele, akár úgy, hogy meggyilkolták őket,
akár úgy, hogy a reménytelenség öngyilkosságba kergette
őket, megdöbbennénk az eredményen. De nézzük a továbbgyűrűző folyamatokat.
A határ túloldalára szorultak mai generációja, az unokák, dédunokák közül hányan vallják magukat magyarnak,
azok közül, kiknek 1920-ban még mindkét felmenője magyarnak látta meg a napvilágot?
Hányan adják fel magyarságukat és olvadnak be a román, szlovák, szerb, osztrák, ukrán többségbe, mert már
nem látják értelmét továbbra is magyarnak maradni?
Vagy fordítsuk figyelmünket azon magyarok felé, akik az
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(Kosztolányi Dezső)

üldöztetés vagy a jobb élet reményében Nyugatra emigráltak illetve mostanság az Unió adta könnyebbséget kihasználva dolgozni mennek külföldre, de gyermekeik már kint
születnek, s nem is tervezik a hazatérést.
Megdöbbennénk a számadaton, ami az elveszett és szétszóródott magyarság számát megbecsülné.
A költővel szólva: „… pusztulunk, veszünk,/ Mind oldott kéve, széthull nemzetünk...!/ Sokra sír, sokra vak börtön borul,/ Kik élünk, járunk búsan, szótlanul;/ Van, aki
felkel és sirván, megyen/ Új hont keresni túl a tengeren….”
Egy kolozsvári barátnőm előbb családostól áttelepült
Magyarországra, majd innen férjhez ment Németországba. Kérdeztem tőle, nem fáj elhagynia a hazáját? Azt válaszolta: „Kolozsvárról eljönni fájt, azóta nem fáj semmi, már
mindegy, hol élek.”
Az Európa gazdagabbik felére elköltözött magyar családok közül vannak sokan, akik legszívesebben azt is elfelejtenék, hogy magyarnak születtek, sőt gyermekeiket
a jobb integráció reményében meg sem tanítják már az
anyanyelvükre, s vannak sokan, akik példás elszántsággal
őrzik magyarságukat, egyesületeket alapítanak, összejárnak, erejükhöz mérten támogatják az itthon maradottakat.
De a második nemzedék már vegyes házasságokat köt, a
harmadik nemzedék már két nyelven beszél, a negyedik
nemzedék, még emlékezik rá, hogy a nagypapa és a nagymama magyar volt.
Az ötödik nemzedék? Az ötödik nemzedék, mire fog
még emlékezni, hol talál magának új hazát, milyen nemzetiségűnek vallja majd magát?
Ha megszámlálnánk hány családalapítás előtt álló magyar fiatal indul neki Romániából, Ukrajnából, Szlovákiából, Szerbiából és sajnos Magyarországról is Nyugatra, s
közülük hány tér haza?
De mi köze ennek Trianonhoz? –kérdezhetné valaki.
Hisz ez jelenlegi társadalmi, politikai, gazdasági probléma.
2017. május

Trianoni megemlékezés

Vagyunk azonban többen is, akik úgy érezzük, a magyarság vészes fogyása a XXI. század elején Trianon-ból eredeztethető.
A trianoni béketárgyalásokra gr. Teleki Pál elkészítette a Kárpát-medence vörös térképét, mely az egy tömbben élő magyarság elhelyezkedését kívánta a döntéshozóknak bemutatni, amit
- mint tudjuk - nem vettek figyelembe. Ha ma erre a térképre
ráhelyezzük a jelenlegi népességmegoszlást az országhatáron
kívüli tömbmagyarság az akkori 15 %-ra zsugorodott.
Szlovákiában szlovák szociológusok végeztek egy felmérést,
kutatási eredményük szerint a ma Szlovákiában élő magukat
szlováknak mondó családok 80%-ában kimutatható legalább
egy de sok esetben két magyar származású déd- vagy ükszülő.
Gróf Teleki Pál az 1930-as években vetette papírra az alábbi gondolatokat: „Ha mi nem tartjuk meg magunk mivoltát, a
magunk lelkiségét, a nemzetnek a maga mivoltáról vallott felfogását, amely itt ezen a helyén a világnak, ebben az időbeli és
térbeli tájban az egyedüli lehető földrajzilag és népileg adott,
abban az esetben megszűnik a magyar nemzet, Európának
egyik nemzete, alkotóeleme. Akkor emberek leszünk csak,
porszemek, széjjelhullunk és soha többé felismerhetők nem
leszünk.”
Válaszunk erre a rémisztő tényre csak a következő lehet:
NEM! NEM! SOHA!
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni
örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában!
Jobbágy Ilona
A Trianoni megemlékezésen – 2017. június 4-én, 18 órakor
az I. világháborús emlékműnél - elhangzó műsor.

Tábori Piroska: Üzenet Erdélyből

(Ezért a verséért a román megszállók felakasztották.)
Üzent az Olt, Maros, Szamos,
minden hullámuk vértől zavaros.
Halljátok ott túl a Tiszán,
mit zeng a szél a Hargitán,
mit visszhangzanak a csíki hegyek?
Erdély hegyein sűrű fellegek.
Ez itt magyar föld, és az is marad,
tiporják bár most idegen hadak,
Csaba mondája új erőre kel,
segít a víz, a tűz, a csillagok,
és nem leszünk mások, csak magyarok!
Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk,
halott vitézek lelke jár velünk.
Előttünk száll az ős Turul madár,
nem is lesz gát, és nem lesz akadály.
Ember lakol, ha ellenünk szegül,
a székely állja rendületlenül.
Üzenik a gyergyói havasok:
megvannak még a régi farkasok.
Elő velük! Gyertek, segítsetek!
Hollók, keselyűk tépik a szívünket,
rabló hordák szívják a vérünket;
ha nem harcoltok vélünk... elveszünk!
A honszerző hősöknek hantja vár,
ha odavesz az ős magyar határ,
s ha rablónak kedvez a világ,
mutassunk akkor újabb magyar csodát.
Megmozdulnak mind a csíki hegyek!
A székely föld nem terem kenyeret,
elhervad minden illatos virág,
mérget terem mind a gyümölcsfaág.
Vizek háta nem ringat csolnakot,
székely anya nem szül több magzatot,
vadon puszta lesz az egész vidék,
s ha végzetül még ez sem lesz elég,
a föld megindul, mennybolt megszakad,
de Erdély földje csak magyar marad!
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete április 11-én este ismét rendkívüli ülést
tartott, melynek fő napirendje a településközpont terveztetése volt.
Az eredeti javaslatot, mely szerint az 5-ös út két oldalát
más tervezővel tervezteti meg az Önkormányzat – a Polgármesteri Hivatal oldalát a BM Építész Kft., a volt Tejüzem oldalát a Farkas Építésziroda Kft. – a Képviselő-testület nem fogadta el, hanem egy építésziroda megbízása
mellett tette le voksát. A tervezéssel a Farkas Építésziroda Kft-t (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 37.) bízta meg
a Képviselő-testület, egyúttal felhatalmazta a Polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Polgármesteri
Hivatal helye továbbra is a Fő út 58. szám alatti ingatlanon és a környezetében lesz, mely kapcsán a tervezési
munkákhoz kapcsolódóan kezdeményezik a Somogyi
Béla út Fő út és Petőfi utca közötti, jelenleg egyirányú szakaszának megszüntetését. A központi orvosi
rendelő és bölcsőde helyét, figyelembe véve a tervezői,
szakértői, főépítészi és lakossági véleményeket, a Képviselő-testület a volt Tejüzem telkén határozta meg. Zárt
ülés keretében ismét vagyoni ügyet tárgyalt a Testület.
A Képviselő-testület úgy döntött – korábbi üléseken ez
volt az egyik vagyoni ügy, amiről többször is tárgyalt a
testület –, hogy megvásárolja az Alsónémedi, Somogyi
Béla utca 3. sz. alatt található ingatlant, melynek vételárát
a kölcsönösen kialkudott 27.500.000,- Ft-ban határozta
meg. A Polgármester felhatalmazást kapott az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos intézkedések megtételére és a
szerződés aláírására. Fenti lakás ad majd helyet új háziorvosunk „szolgálati” lakásának, így a korábbi döntés
megvalósítása – Fő út 1. sz. alatt található jelenleg üres
– ún. „katonaházak” felújítása elmarad.
A Képviselő-testület soron következő rendes ülését
2017. április 26-án tartotta, melyet megelőzően minden
Bizottság ülésezett, hogy az eléjük terjesztett javaslatokat
véleményezzék.
A napirend kiegészítése után a településen működő
egészségügyi szolgáltatók beszámolóját tárgyalta a Testület, mely során elfogadta Háziorvosaink, Gyermekorvosunk, Védőnőink, Fogorvosunk és az Ócsa-Alsónémedi Háziorvosi Ügyelet beszámolóját is.
Dr. Papp Zsolt háziorvos engedélyt kapott, hogy az
általa alapított DeDoc Egészségügyi, Oktatási és Tanácsadó Kft. székhelyeként az önkormányzat tulajdonát képező háziorvosi rendelő címét jegyeztesse be, mely Kft. az
alapellátást is biztosítani fogja a továbbiakban.
A Képviselő-testület ezek után több beszámolót is tárgyalt:
– 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységről,
– ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft. 2016. évi temetkezési közszolgáltatásról,
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– Alsónémedi Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről,
– Alsónémedi Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről,
–NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolók kerültek elfogadásra.
Következő napirenden a 2016. évi zárszámadásáról
szóló rendelet elfogadása szerepelt, majd az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet I.
módosítása is megtörtént.
A Képviselő-testület a szabad pénzeszközöket és a lejáró Kincstárjegy összegét áttekintve úgy döntött, hogy
a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán
keresztül, 350.000.000,- Ft összegben 6 hónapos lejáratú
„Féléves Kincstárjegyet” vásárol és a lejárat fennmaradó
részét 100.000.000,- Ft összegben a hozammal együtt az
Önkormányzat költségvetési számlájára kéri visszavezettetni.
A Testület soron következő napirendjén az Önkormányzat és Intézményei 2017. évre szóló, módosított belső ellenőrzési ütemterve és munkaterve szerepelt, melyet elfogadott a Képviselő-testület. A Képviselő-testület
a februári ülésén írta ki a településen működő civil szervezetek pályázatát. A beadott pályázatokat – a bizottsági
vélemények után – értékelte a Testület és a 3.200.000,- Ftos civil keret terhére az alábbi támogatásokat nyújtja:
– Starlight Wellness Szolgáltató Kft. – nem kap támogatást, tekintettel arra, hogy Kft-ként működik,
– Alsónémedi Napfény Mazsorett PJT – 250.000,- Ft
(versenyek nevezési díja, útiköltség),
– Törökbálinti SE Némedi SanDa Team szako. –
100.000,- Ft (egyen póló, melegítő),
– Shomen Kyokushin Karate Sportegyesület – 120.000,Ft (versenyen való indulás, edzőtábor, felszerelés, útiköltség, működési költség),
– Alsónémedi Nyugdíjas Klub PJT – 400.000,- Ft (útiköltség, programköltség, működési költség),
– Chek-Nisszá PJT – 80.000,- Ft (Chek-Nisszá Fesztivál
megszervezése),
– Némedi Traktors Kosárlabda Csapat PJT – 50.000,Ft (kosárlabda vásárlás),
– Boróka Néptáncegyüttes PJT – 200.000,- Ft (viselet
pótlása, útiköltség, CD lejátszó, pendrive),
– Cseppek Gyermek-tánccsoport PJT – 150.000,- Ft
(viselet pótlása, CD-k, könyvek),
– Magyar Cserkészszövetség – 50.000,- Ft (útiköltség
hozzájárulás, felszerelés, eszközbeszerzés),
– NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület –
400.000,- Ft (felszerelés, egyéb szolgáltatások),
– Alsónémedi Polgárőr Egyesület – 1.400.000,- Ft (működés: üzemanyag, javítás, posta, biztosítás).
Fenti támogatásokon kívül a 2017-es Sport keret terhére az Alsónémedi Sportegyesületet 9.000.000,- Ft támogatásban részesítette a testület.
2017. május
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Az Alsónémedi Községért Közalapítvány már korábban benyújtotta kérését támogatásra (működés, programok stb.), de a Képviselő-testület fenti pályázatok kapcsán döntött támogatásáról. A Községért Közalapítvány
1.000.000,- Ft-os támogatást kapott. Fenti támogatás
kapcsán a bizottsági javaslatokra a Testület a Szivárvány
Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány és a Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány részére is
500-500 ezerFt-os támogatást nyújtott az idei költségvetés általános tartaléka terhére, a 950 éves évfordulóra
szervezett programokhoz.
Az idei útépítések elkezdődtek és a Veresmarthy utcai
útépítés is szerepelt az idei tervek között, így az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra pályázatot nyújt be a Testület, melyhez
a szükséges önerőt – bruttó 22.761.202,- Ft a felhalmozási
céltartalék terhére biztosította.
Belágyi Tamás ügyvezető sajnálatos halála miatt a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően került sor
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező gazdasági társaság, azaz az ABÉVA Kft. ügyvezetői tisztségének
újratárgyalására, mely kapcsán a Képviselő-testület nyilvános pályázatot ír ki. – A pályázat jelen Hírmondó 8.
oldalán található! – A Képviselő-testület arról is döntött,
hogy a Kft. júliustól egy ügyvezetővel (jelenleg két ügyvezető szerepel az alapító okiratban) működik majd.
Soron következő napirenden a Polgármester úr beszámolója szerepelt, melyet kiegészítéssel együtt elfogadott
a Képviselő-testület.
Mikusné Végh Magdolna lemondását - a Szivárvány
Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány kuratóriumi

elnöki posztjáról - tudomásul vette a testület, helyére
Szotyori-Kozma Mártát választotta. Természetesen ezzel
a Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását is elfogadta a Képviselő-testület. A Képviselő-testület az előző
ülésen meghatározta a bölcsőde helyét – volt Tejüzem
ingatlana – mely kapcsán 2 csoportszoba megépítéséről
döntött. Ugyanezen ingatlanon kerül megvalósításra az
új orvosi rendelő is, melyben helyet kapnak majd háziorvosaink, fogorvosunk és szakorvosi rendelésre, foglalkozásokra alkalmas helyiség is kiépítésre került (természetesen a jogszabályokban meghatározott kötelező helyiségekkel együtt).
A Képviselő-testület április 26-i ülését is zárt üléssel
fejezte be, melyen vagyoni ügyekről és az önkormányzati
rendelet alapján lakásépítési támogatásról (egy család
kapott 300.000,- Ft-os támogatást) döntött.
A Képviselő-testület soron következő ülése június 28án lesz, melyet megelőzően 26-én a TKMB, 27-én a
KESZB és PJÜTB ülésezik.
Az ülések természetesen továbbra is nyilvánosak, így
az ülésre bárki eljöhet, és első kézből értesülhet a döntésekről, de a napirendekhez kapcsolódóan kérdését is felteheti, hozzá is szólhat.
A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, döntései,
jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülésekről
készült videofelvételek megtalálhatók a település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/static/onkormanyzat), ill.
rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók!
Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal

GYERMEKNAP 2017.
Május utolsó vasárnapja Gyermeknap!
Ez alkalomból várjuk szeretettel a gyermekeket szüleik
kíséretében a NAGYGÖDÖRBE!

Időpont:2017. május 26. péntek, 9-18 óra
Helyszín: Nagygödör
Ugrálóvár, Körhinta, Lufibohóc, Arcfestés,
Kézműves foglalkozás várja az érdeklődőket.
A játékszereket az Alsónémedi Önkormányzat támogatásával
a gyermekek egész nap ingyen használhatják.

2017. május
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az
ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetői állására
Pályázatot hirdető munkáltató: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2351 Alsónémedi, Fő út 58. szám
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a település polgármester gyakorolja.
Meghirdetett munkahely és beosztás: ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT. ügyvezető
Az ügyvezető jogállása: Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozik
A megbízás időtartama: a 2013. évi V. tv. ( Ptk) 3.114 §-a alapján a vezető tisztségviselő megbízatása határozatlan. Próbaidő tartalma: 6 hónap
Illetmény és juttatások: Az illetmény és egyéb juttatások megállapítását az Mt.-ben foglaltak alapján Alsónémedi
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza meg.
A pályázó feladata: ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása, a társaság
képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt, a társaság alkalmazottai tekintetében a
munkáltatói jogok gyakorlása.
A Kft. üzleti tervének elkészítése, árbevételeinek eredményességének biztosítása, feladatainak irányítása és összehangolása, ellenőrzés, koordinálás, gazdálkodási és költségvetési tervek elkészítése.
A Kft. alapító okiratában foglalt tevékenységi körei: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
Képesítési és egyéb feltételek:
• büntetlen előélet,
• középfokú végzettség
• magyar állampolgárság
• „B” kategóriás jogosítvány
• Saját gépkocsi
• Cselekvőképesség
• vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
Az elbírálásnál előnyt jelent:
• településüzemeltetési vagy műszaki feladatokat ellátó intézménynél, gazdasági társaságnál szerzett gyakorlat
• Vállalkozásban való jártasság
• Vezetői gyakorlat
• Helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
• szakmai tapasztalat igazolása
• a megpályázott beosztással kapcsolatos szakmai, vezetői koncepció
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok bírálók általi megismeréséhez és kezeléséhez
•n
 yilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-ban meghatározott
kizáró feltételekre (összeférhetetlenség) vonatkozóan.
• nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
A pályázat benyújtási határideje:		
A pályázat elbírálási határideje:		

2017. június 15.
2017. június 31.

A pályázatokat zárt borítékban az alábbi címen kell benyújtani: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal – 2351 Alsónémedi,
Fő út 58. A borítékon fel kell tüntetni: „ABÉVA Kft. pályázat”
A pályázatokat a Képviselő-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság véleményezi.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad: Vincze József polgármester 29/337-101
A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
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Gyermekorvosi Rendelő Avató Ünnepsége – 2017. április 29.
Vincze József polgármester ünnepi beszéde
Kedves Gyerekek, Kedves Anyukák és Apukák! TiszA Képviselő-testület 2015-ben döntött a felújítástelt Alsónémedi lakosok!
ról. Az épületet a Triskell Kft. mérnökei tervezték
Horváth Zoltán vezetésével. Az építés közbeszerzést
Tisztelettel köszöntöm Önöket a gyermekorvosi dr Dóka Zsolt folytatta le. Az építés kivitelezést a
rendelő és védőnői szolgálat épületének és környeze- Gomép Kft. végezte, ügyvezető Gombkötő Márk, építének átadó ünnepségén. Köszönöm, hogy eljöttek, tésvezető Laczkó György. A kivitelezés 2016 auguszköszönöm, hogy fontosnak tartották, hogy részt ve- tusában kezdődött. A műszaki ellenőri feladatokat
gyenek ezen az ünnepségen.
Szokoli Csaba látta el. Az útépítési terveket Rasztik
Egy tabló van itt mellettem egy képpel és két mon- Róbert készítette és az útépítés műszaki ellenőri feldattal. Ilyen volt:
adatokat is ő látta el. Az útépítést a Hydrográd Kft.
végezte, ügyvezető Seres József, építésvezető Seres
József és Seres Zoltán. A parkterveket készítette és
a megvalósítást felügyelte Farkas Ágnes. A parképítést a Boróka Kft. végezte, ügyvezető Csercser Péter,
a munkát Visegrádi Imre irányította. A berendezéseket az ArtMed hozta Csörgő Ilona irányításával.
A védőnői részben a mesefestést Macsek Anita és
gyermekei készítették. Az orvosi várót Szlovicsák
Imre tanár úr felügyeletével az Alsónémedi általános
iskola tanulói fogják kidekorálni.
Sokat tettek a siker érdekében az önkormányzat
és polgármesteri hivatal dolgozói, és itt csak néhány
nevet kiemelnék: Szabóné Julika, Brabanti József,
és ilyen lett:
Zagyva Gabriella, Győrváriné Erzsike.
A beruházás megkezdése előtt a Fő út 34 sz. alatti
ingatlant felújítottuk. Oda költöztettük át ideiglenesen a gyermekorvosi rendelőt és a védőnői szolgálatot. Az átépítés biztosan okozott kisebb nagyobb
kellemetlenségeket, fennakadást az ellátásban. Ezekért elnézést kérek Önöktől. De higgyék el, mindent
elkövettünk, hogy minél kisebb legyen a fennakadás.
A kellemetlenségekért a kárpótlás kézzel fogható,
szemmel látható. Ne feledjék: Ilyen volt, ilyen lett.
Orvosaink, védőnőink, asszisztenseink mindent elkövettek, és sokszor ember feletti teljesítményt nyújtottak, hogy rendben folyjék a rendelés. Köszönet
Ilyen volt. Milyen is volt? A rendelő több mint 40 jár nekik ezért a hozzáállásért. A beruházás teljes
éve épült. Azóta érdemi felújításon nem esett át. Az költsége bruttó 130 millió forint. Az önkormányzat
épület fele szolgálati lakás volt, a rendelő rész szű- a felújítást teljes egészében saját forrásból valósította
kös, mára már elavult berendezésekkel, rendezet- meg.
len környezettel. A talajnedvesség elleni szigetelés
A felújítás során a szolgálati lakás megszüntetése
hiánya, a homlokzati vakolat hiányosságai, a rossz és a hozzáépítésnek köszönhetően a régi hasznos
hőszigetelés, az épület padozatának elavultsága al- alapterület több mint duplájára nőtt. Az épülettel
kalmatlanná tették az épületben a kellemes környe- együtt a környezet és a berendezés is megújult.
zet biztosítását.
Tisztelt Polgártársak! Alsónémedi nem egy elöreÖsszefoglalva, az egészségügyi dolgozók elhiva- gedő település. Lakosságának száma lassan emelketottságának, és az önök türelmének, tűrőképességé- dik, 2016.-ban a születések száma több volt, mint
nek köszönhetően tudott működni az ellátás.
a halálozások száma. Ezért is feladatunk az ellátó
2017. május

9

Önkormányzati hírek

rendszer fejlesztése. Minden Alsónémedi büszke lehet arra, hogy – nagyon sok más településsel ellentétben – megvan a saját forrásunk. Minden Alsónémedi büszke lehet arra, hogy nekünk nem a bezárás, a
megszüntetés, a visszalépés a legnehezebb gondunk,
hanem a lehető leghatékonyabb megoldások keresése. Természetesen a rendelkezésre álló közpénz kevés, de ennek ellenére mégiscsak a folyamatos gyarapodás jellemzi a fejlesztéseknek azt a folyamatát,
amelyeknek mérföldköveinél – így a mainál is – jó
érzés egy pillanatra közösen megállni.
Jó megállni azért, hogy az úton való továbbhaladás
irányát, ütemét, mikéntjét átgondoljuk. Jó megállni
azért, hogy az eddigi tapasztalatokat összegezzük és
a továbbiakban azokat hasznosítsuk. Jó megállni és
számot vetni további lehetőségekkel. Jó megállni és
közösen ünnepelni. Ezek a pillanatok azért is számítanak ünnepnek, mert megerősítenek abban, hogy
egy összetartó közösség vagyunk, és ez az összetartás, az összetartozás az elvégzett munkában is meghozza eredményét.
Tisztelt Jelenlévők! Ma a gyermekorvosi rendelőt
avatjuk. Egy olyan helyet, amelyhez valamilyen mó10

don, közvetve, vagy áttételesen minden itt lakónak
volt, van, és talán lesz köze.
Egy-egy közösségi ingatlan, ház értékét sok tényező adja meg, de jelképesen mégiscsak az a legfontosabb, hogy az milyen szolgálatot tölt be a közösség
életében.
Értéket hordoz az ingatlan, a telek elhelyezkedése,
a beépített anyag, a kivitelezés minősége, de azt hiszem, hogy elmondható, hogy a közösségi létesítményeknek az igazi értékét az adja meg, hogy a helyieket, – mindazokért, akikért létesült – hogyan szolgálja. Az egyik szomszéd településen egy réztábla
hirdeti, hogy ez az épület xy polgármester ideje alatt
készült. Mint Önök is látják, itt nincs réztábla, de ha
lenne, én a következőt írnám rá: készült Alsónémedi lakosaiért, készült Alsónémedi lakosainak. Esperes Úr és nagytiszteletű lelkipásztor Úr jelenlétével
és szolgálatával Alsónémedi közössége az mellett is
tanúságot tesz, hogy a sikert a Mindenható erejének
és akaratának és jó szándékának is megköszöni, hálát adva a lehetőségekért. Az a falu, amely ünnepeit, avatásait, örömteli pillanatait az egyház áldásával
teszi teljessé, jó úton jár a fejlődésben. Az ember
2017. május
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számára a pénzen meg nem vehető legértékesebbet
szolgálja ez a ház: az egészséget. A fejlesztés így jelzi
az egyik legfontosabb emberi szolgálatnak a megbecsülését. S hogy ez létrejöhetett és ma itt átadhatjuk,
azért köszönet jár mindenkinek, aki a beruházásban
közreműködött, és nem kevésbé Alsónémedi közösségének.
Mérföldkőnek neveztem a mai avatót, egy olyan
mérföldkőnek, amely egy utat jelöl, egy olyan utat,
amely a falu fejlődését jelzi, és amely folytatódik,
amelyen újabb mérföldkövek következnek, és amelyre közösen induljunk tovább!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Isten Áldja
Alsónémedit, Isten Áldja Magyarországot!

2017. május
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Bemutatkozik
az Alsónémedi Önkormányzati Konyha
A főzőkonyha 2010. évben átépült, kibővült, a nagyközség báziskonyhájává vált. Napi 500 adag étel elkészítése engedélyezett, mely körülbelül a lakosság 10 százalékát
érinti a bölcsődés korosztálytól a szép korúakat is magába
foglalóan. Hozzákapcsolódóan üzemel a településen működő Szivárvány Napköziotthonos Óvoda két tálalókonyhája.
A konyha az alapellátás mellett szociális étkezést is
biztosít a helybéli nyugdíjas étkezők részére. A rászorultságot a Polgármesteri Hivatal állapítja meg, csak ebédet
igényelhetnek.
2016-ig külön szakfeladatként működött az étkeztetés,
mint szolgáltatás, 2017-től pedig önálló intézménnyé
alakult a konyha.
A szolgáltató tevékenység célja és egyben élelmezéspolitikája: a gyermekek étkezési időben, életkoruknak, élettani
igényeiknek megfelelő energiát és tápanyagot tartalmazó
minőségi táplálékhoz való juttatása. Az egészséges táplálkozás megvalósítása, megismertetése, elfogadtatása, a
gyermekek ízlésének, étkezési kultúrájának formálása.
Intézményünk feladatellátását, gazdálkodását különböző
szintű jogszabályok, törvények, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, mint központi jogszabályok, valamint
a fenntartó Önkormányzat rendeletei, határozatok, különböző állásfoglalások, belső szabályzatok adta keretek
között látjuk el.
Az étkeztetés költségvetését az éves önkormányzati költségvetés tartalmazza. A képviselő testület határozza meg
az élelmezési nyersanyag normát is.
Az élelmiszerek beszerzése kötött szerződések keretében
történik, illetve helybeli őstermelőtől. Minden esetben
törekszünk a jó minőségű és megfelelő árkategóriát képviselő termék kiválasztására.
A konyha üzemben és a tálaló konyhákon összen10 fő
dolgozik az intézményvezető közvetlen irányítása alatt.
Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, mely
részleteiben taglalja az elvárt feladatokat, jogokat és kötelezettségeket.
Fontos az együttműködés a saját munkatársakkal, a fenntartó különböző szakterületeivel, dolgozóival és az étkezést igénybevevőkkel.
A konyha rendelkezik a működéséhez szükséges korszerű és energiatakarékos berendezésekkel és felszerelési tárgyakkal. Fontos a meglévő munkaeszközök, gépek, berendezések állagának megóvása, illetve szükség
szerinti fejlesztése. Munkánk során gondot fordítunk a
takarékosság mellett a környezetvédelemre is, például
a szelektív hulladékgyűjtéssel, mosogatószer adagolók
használatával.
Az étlap a konyha munkaterve. Összeállítását az aktuális,
közétkeztetést érintő 37/2014. (VI.30.) EMMI rendelet
alapján az intézményvezető készíti el.
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A cél egyben a minőségpolitikánk is. A minőségi munka
pedig alapkövetelmény.
Munkánkat nagyban meghatározza a 2015 szeptember
első napjától hatályba lépő, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.
(VI.30.) EMMI rendelet, valamint annak módosítása:
36/2016. (XII.08.) EMMI rendelet. Fontos feladatnak
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tekintjük, hogy a gyermekekkel az egészséges táplálkozás alapjait megismertessük és megszerettessük, számos népbetegség reményeink szerint így megelőzhető,
mint például az elhízás, cukorbetegség, magas vérnyomás. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek étkeztetésére, hiszen a megfelelő testi és szellemi fejlődés egyik
alappillére az egészséges táplálkozás.
Biztosítjuk minden gyermek számára a korának megfelelő energia és tápanyagtartalmú étrendet, mely a
napi szükséglet 65 %-át teszi ki. Ennek tükrében naponta három étkezést biztosítunk, egy főétkezést, valamint két kisétkezést. A három étkezésből a főétkezésnek
komplettnek kell lennie, mely minőségben és mennyiségben is megfelelő fehérje bevitellel biztosítható.
Szemléletmódunk egyik fő irányvonala, hogy a táplálkozással ne csupán egy alapszükségletet elégítsünk ki, hanem a gyermekek egészségnevelésére is törekszünk. Az
étlaptervezés során gondosan ügyelünk arra, hogy minél
több élelmiszerrel és ételféleséggel megismertessük őket,
mindamellett ezeket meg is szerettessük velük. Fő szempontunk a változatosság és az idényjelleg megtartása.
Fokozatosan igyekszünk bevezetni a mindennapjainkba a
reformétkezés sajátosságait, mind az alapanyagok, mind
a konyhatechnológia tekintetében.
Minden alapanyagból a lehető legkedvezőbb táplálkozás
és élettani, illetve minőségi termékeket szerezzük be. Az
ételkészítéshez felhasznált húsok zsírtartalma nem haladja meg a 30%-ot, a húskészítményeké a 23%-ot.
A Rendeletben foglaltaknak megfelelően naponta legalább két alkalommal biztosítunk a gyermekeknek az
évszaknak megfelelő zöldséget – ide nem értve a bur2017. május

gonyát – és gyümölcsöt, melyekből legalább egy adag
nyers formában kerül a gyermekek asztalára. A Rendelet
alapján biztosítunk gabona alapú élelmiszert, melyből
legalább kétnaponta egy adag teljes kiőrlésű. Hetente
több alkalommal kínálunk a gyermekek számára teljes
kiőrlésű gabonából készült pékárut is. Igyekszünk a
sózást más fűszerek, összetevők használatával helyettesíteni, hogy a csökkentett sótartalom ellenére is ízletes
étel kerüljön a gyermekek asztalára. Ezen felül az erős és
egészséges csontokért a magas kalcium tartalmuk miatt
minden nap biztosítunk tejet és tejtermékeket (tíz élelmezési nap alatt összesen egy főre 3 liter tej vagy ennek
megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejterméket biztosítanunk kell). Mindemellett nagy gondot fordítunk
az alapanyagok összeválogatására, az ételek elkészítésére
és azok zsír- illetve cukortartalmára.
Természetesen a szükséges szakorvosi igazolások bemutatásával egyéni igényeknek megfelelő diétás étkeztetést is biztosítunk.
Mindig arra törekszünk, hogy mindenki jóllakjon, ebből
adódóan munkánk során sokat számít a gyerekek véleménye is.
Az alkalmat megragadva szeretnénk meghívásunkat
tolmácsolni a kedves szülők felé, hogy igény esetén
megkóstolhassák „főztünket”, melyre előre egyeztetett
időpontban lenne lehetőség 2017. május 31-ig az alábbi
elérhetőségeken: konyha@alsonemedi.hu vagy telefonon
a 06-30/317-9641-s számon Rácz Viktória intézményvezetőnél.
Rácz Viktória
intézményvezető
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Alsónémedi 950 éves
Múlt és jelen a Kacsa csoportban
„ A múlt szerves és elválaszthatatlan része a jelennek, mint ahogy a jelen sem egyéb, mint a jövendő
kezdete.” ( Wass Albert)
Alsónémedi, a 950 éves település címmel Nevelő
közösségünk programot fogalmazott meg, amely
keretében megismertetjük gyermekeinkkel településünk múltját és jelenét.
A csoportokban megvalósítandó programjaink között szerepelt a helyi népszokások, kézműves tevékenységek, különböző népi kismesterségek megismerése. Kézimunka foglalkozás keretében a gyerekekkel nemezből csörgő labdát készítettünk. A gyerekek nagyon élvezték a nemezzel való ismerkedést,
és türelmetlenül várták, hogy elkészíthessék saját
labdájukat.
A továbbiakban a népi kismesterségek megismerésében segítségünkre volt az egyik anyukánk, akinek
a jóvoltából megismerkedtünk a bőrdíszművességgel. A gyerekekkel ellátogattunk az anyuka műhelyébe, ahol megtekinthettük, megismerhettük, a bőrdíszművességhez szükséges eszközöket. A gyerekek
érdeklődéssel hallgatták a számunkra ismeretlen
eszközök nevét, élvezettel tapintották, szagolgatták
a különböző állatbőröket. Ennek a látogatásnak a
folytatásaként egy nyíltnap keretében a szülők és a
gyerekek közösen nyakláncot és karkötőt készítettek
bőrből. A gyerekek nagyon élvezték a közös tevékenységet.
A nyíltnapunkhoz régi és új képeket gyűjtöttünk,
amin Alsónémedi nevezetességei és közösségi terei
láthatók. Ezeket a képeket több szempont szerint
csoportosítottuk, és egy tablót készítettünk belőlük.

Ölvedi Ilonka bõrdíszműves

A képek segítettek a gyerekeknek és a felnőtteknek
feleleveníteni lakóhelyünk rég elfeledett épületeit,
nevezetességeit.
A múlt felidézését a Faluházba folytattuk, ahova a
szülőkkel közösen látogattunk el.
A Faluház Alsónémedi néprajzi gyűjteményének kiállítóhelye. Ez a hely közkincsként őrzi a régi népi
kultúra és műveltség tárgyi emlékeit, és őseink emlékezetét. A Faluház szépsége, berendezése, amit a falu
lakossága adott össze ékes bizonyítéka a falu hagyományápolásának és múlttiszteletének. Mindenkit
lenyűgözött az, amit ott látott és halott.
Ez úton is köszönjük Ölvedi Ilonának, hogy beavatott minket ennek a szép mesterségnek a rejtelmeibe,
Ica néninek a Faluház bemutatását, és nem utolsó
sorban a Szülőknek, hogy tevékeny részesei voltak a
múltunk felidézésének.
„ Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe”.
(Babits Mihály)
Kacsa csoport

Látogatás a Faluházba
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Napfény Mazsorett

Országos Mazsorett Verseny - Siófok
A Napfény Mazsorett Csoport több hetes, felépített,
versenyfelkészülés után április 22-én Siófokra, az Országos Mazsorett versenyre utazott külön autóbusszal a szülőkkel együtt.
A csoport nagyon jó hangulatú, pörgős versenyen vett
részt. Nemcsak a megszokott produkciókat mutatták be a
csapatok, szóló és páros táncosok, a mini és gyermek formáció tagjai, hanem érdekes karakteres koreográfiákat,
botos, pomponos egyéb eszközös gyakorlatokat egyaránt.
A verseny már fél 8-kor elkezdődött az egyéni és páros versenyzők selejtezésével, majd 9 órától késő estébe nyúlóan
264 produkciót láthattak a türelmes nézők a siófoki Kálmán Imre Művelődési Ház színház termének színpadán.
A Napfény Mazsorett Csoport gyermek és ifjúsági korosztálya számára az idei év első legizgalmasabb, ugyanakkor legsikeresebb megméretetése is ezen a színpadon
történt.
Mazsorettjeink számára nagyon fárasztó és mozgalmas
volt ez a nap, de megérte, hiszen a serlegeink száma kettővel növekedett, sőt érmeink száma is gyarapodott.
Az Országos Mazsorett versenyen elért eredményeink:
Ifjúsági korcsoport, pompon kategória 3. hely érmesei:
Tüske Katalin, Galambos Lilla, Bodacz Katalin; Gyermek
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korcsoport, pompon kategória 3. hely; Gyermek korcsoport, show tánc kategória 1. hely
Versenyzőink: Czuppor Vivien, Galambos Orsolya, Mráz
Adrienn, Hájos Brigitta, Tóth Adrienn, Christov Zsanett,
Christov Barbara, Kovács Iringó, Mikulecz Petra, Molnár
Lili, Szkalicka Anna, Szlovicsák Kíra, Galambos Angelika
Boldogan és kiváló eredményekkel tértünk haza a Balaton fővárosából. Büszkeség töltötte el szívünket, hogy mi,
Alsónémediek sikeresen helytálltunk a versenyen. Szívből
örültünk annak, hogy országunk nagyvárosainak mazsorett csoportjaival versenyezhetünk Pécs, Debrecen, Miskolc, Tatabánya, Siófok. Szeretnénk jövőre is ott lenni ezen
a nívós versenyen, és hasonlóan szép eredményeket elérni.
Juhász Bernadett,
mazsorett oktató
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A SZÁZDI ALAPÍTÓLEVÉL
Egy településnek a „korát” az első írásos említésétől „számolhatjuk”. Alsónémedi esetében ez a dátum
1067. Mégis biztosak lehetünk abban, hogy ezen a
vidéken sokkal régebben is éltek emberek: a Kenderföldről származó régészeti leletek szerint akár több
ezer évvel ezelőtt is lakott volt a vidék. Viszont a jeles
évfordulót adott dátumhoz kell viszonyítani. Alsónémedi jubileuma alkalmából fontosnak tartom ismertetni azt az oklevelet, amelyben elsőként íratott le
kedves falunk neve. Maga az oklevél a második legrégebbi olyan irat, amely Pest megyei településekkel
foglalkozik. Az elsőben Szent István király a veszprémi püspöknek, illetve a püspökségnek adományoz
birtokokat (1002.), de a második már az az írás,
amelyben Alsónémedi neve is előfordul: amelyben
Péter ispán az általa alapított Százdi monostornak
juttat különböző birtokokat, köztük Alsónémedit is.
Ezek az iratok az idő előre haladtával „elhasználódtak”, tönkrementek, ezért újra kellett másolni őket,
illetve az aktuális hitelesítő helynek is meg kellett azt
erősítenie. Az 1067-ben íródott oklevelet 750 éve,
1267-ben másolták újra, s IV. Béla király adta ki. Ezt
az iratot és részleteit láthatjuk e forrásközléshez csatolva. Tulajdonképpen ez az első írásos emlék, amely
falunkat említi. Mégis 950 éves jubileumot ünneplünk, s ennek az az oka, hogy a másolt oklevél szinte
teljes terjedelmében tartalmazza a régit, az 1067-ben
írottat.
Százd a mai Tiszakeszi község belterületétől délre esik. 1965-ben végeztek ott ásatásokat, s akkor
már csak a kiszedett falak helyét találták, valamint
négy középkori sírt. A köveket, téglákat elhordták,
a helyét szántóföldi művelésre használták. Tulajdonképpen még az emlékezetből is kitörlődött a hajdani bencés kolostor, hosszas viták folytak arról, hogy
merre is lehetett tulajdonképpen, míg aztán később
lokalizálták a helyét.
Az Alsónémedi első említését is tartalmazó Százdi
monostor alapítólevelét a Magyar Országos Levéltár
Mohács előtti gyűjteményében őrzik. Az oklevelet
pergamenre írták,
latin nyelvű, jelzete:
Dl.7.
Alsónémedi nevének
első lejegyzése
Nywyg formában
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1267-ben IV. Béla király adta ki bizonyos Pued ispán
kérésére. Az oklevél mindjárt a bevezetésében félreérthetetlenül utal arra, hogy mi tette szükségessé a két
évszázaddal korábban kelt százdi alapítólevél átírását
és megerősítését: „az adománylevelet a túlságosan régi
volta és a hosszú idő csaknem teljesen tönkretette”.
Emellett feltehetően az is indokolhatta az oklevél átírását, hogy - a korai írások szokása szerint - nem volt rajta
pecsét, márpedig a XIII. században a pecsételetlen iratoknak nem tulajdonítottak bizonyító erőt.
Péter ispán (comes) 1067-ben alapított Százdon kolostort, megadományozva minden birtokkal, ami két
testvérével való osztozkodás után neki jutott. (Egyes
feltételezések szerint Péter ispán Aba Sámuel király
fia volt) A kolostor birtokai meglehetősen szórtan,
jelentős részben egymástól távol feküdtek, mintegy
200 km-es sugarú körön belül.
Az adomány a birtokokról viszonylag részletes
leírást ad, s kiderül belőle, hogy Péter ispán a kor
szintjén szinte minden szükségessel ellátta a szerzeteseket: szántóval, réttel, legelőkkel, szőlőkkel,
erdővel, halastavakkal, megfelelő állatállománnyal.
(szarvasmarha, juh, ló, sertés, méhek)
Valószínűsíthető, hogy a kolostor 1241/42-ben, a tatárjárás idején elpusztult, s 1267-ben, amikor Pued
ispán, az alapító kései leszármazottja átíratta az oklevelet, már csak gazdátlan rom volt. Puednek azonban mégis szüksége volt az oklevélre, hogy bizonyítsa, a birtok egykor az őséé volt.
Az oklevél nemcsak történelmi ereklye, hanem fontos nyelvemlék is, országos viszonylatban is az egyik
legértékesebb korai írásos emlékünk. Nagyon sok
település neve ebben az adománylevélben található
először leírva, köztük három Pest megyében található település neve is:
Chabarakusa — Rákoscsaba, Gubach — Pesterzsébet, és Nywyg-Alsónémedi.
Az adománylevelet teljes terjedelemben, eredeti latin
nyelven több helyen is közölték már. Oldalunk tetején a számunkra legkedvesebb mondatot emeltem ki
eredeti nyelven: „...Do predium Nywyg ad quinque
aratra cum aratoribus…”
„...Adom Nywyg pusztát (majort), 5 ekényi földdel, a szántóvetőkkel együtt...”
Az alább, teljes terjedelmében leírt magyar nyelvű
2017. május
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fordítást az „A százdi alapítólevél 1067 - Oklevéltár”
című kiadás (Miskolc, 1986) alapján közlöm, tisztelegve ezzel a 950 éves Alsónémedi előtt.
„BÉLA, ISTEN KEGYELMÉBŐL MAGYARORSZÁG, DALMÁCIA, HORVÁTORSZÁG, RÁMA,
SZERBIA, GALÍCIA, LODOMÉRIA ÉS KUNORSZÁG
KIRÁLYA minden hívőnek, aki a jelen írást olvasni
fogja, üdvözletet (küld) mindnyájunk Megváltójában. Mindenkinek tudomására akarjuk hozni ezen
levél erejével, hogy hívünk, Aba nembéli Artolph
fia, Pued ispán jelenlétünk elé járulva bemutatta nekünk elődünk, Szent László király adománylevelét,
amely a Zazty-i monostor birtokait és egyébb javait
tárgyalja - e monostornak Pued ispán a patrónusa -,
alázatos esedezéssel kérve bennünket, hogy mivel
ezt az adománylevelet a túlságosan régi volta és a
hosszú idő csaknem teljesen tönkretette, méltóztassunk azt megújítani és saját kiváltságlevelünkkel
megerősíteni, nehogy az idő előrehaladtával emiatt
valami kár érje a nevezett monostort. Ezen adománylevélnek a tartalma pedig a következő: A szent
és oszthatatlan Háromság nevében Péter, Isten kegyelméből ispán. A régi bölcsek tapasztalata és a szokás azt írja elő, hogy ha a pannon királyságban (Magyarországon) valaki elhatározza, hogy valamely
személyt valaminek a birtokában megerősít, vagy ha
azt akarja, hogy valami erős érvényű legyen, akkor
az említett király engedélyével és mind a fejedelmek,
mind pedig a püspökök tanúbizonyságával és ilyen
írással kell azt emlékezetül adni az eljövendő idők
számára. Ezt az ésszerű szokást szem előtt tartva nekem, Péternek az volt a kívánságom, hogy ezen írás
szolgáljon emlékeztető és megerősítés gyanánt a
mostani és az eljövendő idők számára. Minden kereszténynek tudomására kívánom tehát hozni, hogy
én, Péter az örök viszontszolgálat adományából Jézus Krisztus segítségével felépítettem Szűz Mária
monostorát, amelyet Zasty-nak (azaz mai írással
Százd) mondanak és megajándékoztam azt szántóföldekkel, legelőkkel, rétekkel, föld- és szőlőművelőkkel, szarvasmarhákkal, juhokkal, igavonó barmokkal, disznókkal, méhekkel és a többi szükséges
2017. május

dologgal. Mi hárman, testvérek falvakat birtokoltunk, s ezeknek harmad részét, amely engem illet,
teljes egészében ennek a monostornak adományoztam. Egy birtokot adtam a monostornak Scenholmban (Szihalom), amelyet a fejedelem adott nekem.
Ennek a határvonala a király lovainak a
Nadestygulynál lévő udvarától indul, azután egyenes
útvonalon halad a Scekzov partján keresztül egészen
egy hosszú völgyig, azon keresztül pedig a Sartue-ig.
Innen, annak a partja mentén a Saar fejéig halad,
ahol egyenes keresztezéssel átmegy a Scenholm felé
vezető Soba úton, addig a helyig, amely jobbra fordul, tudnillik az Egur (Eger) nevű folyócskánál; innen a Geru malomig megy, attól pedig ennek a
Gerunak a vizéig és keresztülmegy a beömlő víz helyén. Innen a besenyők kútjáig megy és a keresztút
felé tart, amelyen eljut a besenyő sírokig; innen egy
nagy árokig, amely az Aruksceguj-ig elnyúlva a kis
Egur szegletéig tart és az Aruk szegletéig; innen pedig a lovaknak a fent nevezett karámjához megy. Ennek a pusztának pedig adtam tíz jobbágyot, de több
is van ott; e jobbágyok kapcsán vetélkedés volt köztem és Ders között, de a fejedelem kegyelme nekem
adta őket. Ugyanott, a Fonsol Fenerie pusztánál egy
malmot adott nekem molnárral együtt a fejedelem,
amely malmot Bubach-nak hívnak, én pedig ezt is a
monostornak adom, és a Nogkereku nevű erdőt, továbbá a réteken és a legelőkön a szénakaszálásra és a
boglyagyűjtésre való helyeket - megengedtem, hogy
a monostor úgy birtokolja ezeket, ahogyan a fejedelem birtokolta. Scyrnik (Szürnyeg) határa kezdődik
Branka sírjától keletre, egy földdel körülvett körtefánál és tart a hegyen lévő rakásig és eljut a Boytyn
(sír?) dombig, innen pedig az úttal szomszédos földhányásig, ezután egyenes úton vezet addig az ösvényig, amely jobbra fordul, Petri falutól a Petri vízig;
innen a Cheyey érnél lévő völgyön keresztül a
Bechydy-vel határos völgyig, amely a határvonalhoz
vezet és amely érinti a fentebb nevezett határt - és
ehhez a pusztához 20 földművelő jobbágy telkét adtam. Chartybak határa kezdődik Chartybak felől
nyugatra, a Bassy halom csúcsán, innen ahhoz az út17
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hoz tart, amely Zondonek-ről jön és Chegen-be vezet, a völgy szegletéig; innen egy ér partján keresztül
jobb felé fordul és tovább megy egy hegyecske felé,
innen egy másik hegyecskéhez megy, amely Solu falu
mellett van, innen a Fygudy-i földhányásig tart és a
Marci-i földhányásig, innen a Chordy-val való határig, a dombokig tart, ahol a szántóföldön álló körtefa
felé tartva eljut a nevezett Basi földhányásig. A (hozzá tartozó dolgok) számának összege: 104 szolga-telek, 30 lovas - 20 magyar és 10 besenyő hat gyapjú- és
vászonkészítő, 10 szőlő és méhes, 10 cserény (?) a
lovak számára, 100 ökör, 500 juh, 200 malac. Ezenkívül adok egy földterületet, amelyet később enged át
nekem Salamon király a nagy fejedelemmel együtt
abban a faluban, amelynek a neve Ceda. Innen az
egyháziakon kívül távozzanak ettől a naptól kezdve,
akik a szabad névre igényt tartanak. És ebben a fent
nevezett faluban átengedem nagy leányomnak a föld
fele részét. E falu egészében vannak jövedelmek,
amelyeknek a fele része az apátságé, fele része pedig
leányomé. Átengedem nagy leányom fiának, tudnillik
Heche-nek Fonsol föld fele részét, azt, amely engem
illet, a szabadosok tizenkét telkével együtt, ami fele
rész. Rokonaimnak adom Vensellev (Vencsellő) hét
ekényi földjét öt halastóval és a szabadosok hat telkével együtt; amely halastavaknak a nevei a következők: Wensellev towa, Proluca, Homuser, Tehna,
Ebes. És ezen a földön marad három ekényi föld a
Zobolchy-i (szabolcsi) vár polgárai számára. Adom
Wense földet is, amely a Zobolchy-i várnál maradó
Tymar (Tímár) föld mellett fekszik, három ekével,
két halásszal és a Tyccha halastóval együtt. Ez hatá18

rára nézve a Tisza mentén halad felfelé és a
Nogewrem-nek nevezett helyen átmegy a Tiszán a
déli részre és elmegy egy bizonyos ligetig, amely teljes egészében az enyém; innen Rakamoz-hoz (Rakamaz) jut, ahol van három földből csinált határjel, és
innen megy a Zoloch nagy útra, amelyen keresztül
Kuurew felé megy, ahol a Tyza és Budrug összefolyik.
Adok földet Bekechen, a szabadosok 12 telkével, két
ekével és szolgák telkeivel együtt. Az anya-határ (?)
Zakaria-tól keletre kezdődik, tart a Sumug dombig,
ott három völgy felé fordul, innen a Cosme falunál
lévő gyógyvizekig megy, innen a nagy hegyig, amely
mellett jobbról egy földhányás van, innen a nagy
útra visz, a Zakaria-val való említett határig. Ezt a
földet a nagy fejedelem adta nekem, én pedig a monostornak adom, a poroszló Chyxha fia Apa, István
bihari ispán poroszlója Yde, az én poroszlóm Fygudy.
A monostornak adom Damarad pusztát, és benne 14
családot, hogy hordjanak fát a monostor számára.
Adom Prouod pusztát minden szükséges dologgal
együtt, adom Suruk pusztát is Szent Márton kápolnájával. Vannak pedig ott magyarok, akiknek a hadnagya (?) Mihály nevezetű; elrendeltem nekik, hogy
mindegyikük adjon a saját háza után egy vödör mézet, amely évben pedig szükséges, a méz helyett adjanak egy szekér fát a monostornak. Adom Zekeres
pusztát is, benne a hozzám tartozó népet, akik kétszer szolgálnak minden hónapban és akárhová menjen az apát, lovon kísérik. Adom Leveluky pusztát is,
mindennel, ami engem ott megillet. Adom
Chabarakusa pusztát hat szőlőmunkással, Gubach
pusztát hét halásszal, a Dunán lévő szigettel, három ekével és három szolgával együtt. Adom az öt
ekényi Nywyg pusztát földművesekkel együtt.
Adom Zalda pusztát, amelynek határa a Tiszától kezdődik, a négy dombig. Adom a hét ekényi Ladán
pusztát öt halastóval, a monostornak adom Scegholm
pusztát minden javával együtt. Szolgákat rendeltem,
akiknek a szolgálata ez lesz: minden évben adnak két
ökröt, négy köböl bort, - adtam ugyanis szőlőt szőlőmunkással együtt -, mindenki négy köböl sert, 10
kenyeret, egy tyúkot és két telek egy libát. Rendelt
nagy leányom is abban a faluban, amelyet Dusnukynak hívnak hat jobbágyot jószágaikkal együtt, ezeknek nevei: Ivan, Ichy, Wachy, Zemy, Kokoch,
Ombroch. Ezek évente adnak egy ökröt, száz kenyeret, 3 köböl méhsert, házanként két köböl sert, egy
tyúkot, két jobbágy pedig együtt egy libát. És ez a két
2017. május

Alsónémedi, a 950 éves település

nép együtt ad 10 denar (kész) pénzt és az egyház számára viaszt. Végül én, Péter kértem a királyt, a nagy
fejedelmet és László fejedelmet, hogy ezek a népek
két kapecián és egy tyúkon kívül ne adjanak dézsmát, ezt is csak a plébános papnak keresztelésért és
temetésért; a király az érsekkel együtt engedélyezte is
ezt. Hogy pedig ezen engedélyező adományom az eljövendő korokban is sértetlen maradjon, mások tanúbizonyságával és nevével is tanúsíttattam. Salamon király, a nagy herceg, László herceg, Dersy érsek, Jeromos püspök, Elek püspök, Rodovan nádorispán, Erney ispán, Wydus ispán, Markuch ispán,
Ilya ispán, Pethe ispán, Hetey ispán, Márton ispán,
Wefa ispán. Miután pedig ezek a tanúk tanúbizonyságot tettek fenti adományomról, ha valaki ostoba
módon el akarna venni abból valamit, a Mindenható
Isten és király őfelsége tekintélyével sújtsa egyházi
átok és legyen kiközösítve a keresztények közül.
Mi tehát Pued ispánnak az e tárgyban jogos kéréseit
teljesíteni s a fent nevezett monostor hasznát és nem

a kárát szemünk előtt tartani kívánva és azt akarva,
hogy amit a monostor eddig jogosan és békében birtokolni méltóztatott, annak birtokában általunk is
jóváhagyott és megerősített legyen, (az adománylevelet) megerősítettük jelen levelünk erejével. E dolog
emlékezetére és örök érvényére pedig jelen, kettős
pecsétünkkel megpecsételt levelünket kiadtuk a monostor számára. Kelt hívünknek, Farkasy mesternek,
fehérvári prépostnak és udvarunk alkancellárjának
keze által, az Úr 1267., uralkodásának pedig 32. esztendejében.”
A forrást közölte — A százdi alapítólevél 1067 - Oklevéltár (Miskolc, 1986) alapján: Benkó Péter

Az 1267-ben íródott oklevél, amely
tartalmazza az 1067-es adománylevelet
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Pedagógusnap

Köszöntjük a Pedagógusokat és a Gyermekeket!
Május utolsó vasárnapja a Gyermekek, június első vasárnapja a Pedagógusok
napja. Ez alkalommal Gárdonyi Géza szívbemarkoló elbeszélésével köszöntjük
az Ünnepelteket. Gárdonyi Géza író, az igaz ember, a kiváló pedagógus számos
írásában vall a pedagógusok és a gyermekek bensőséges kapcsolatáról.

Gárdonyi Géza: A gyerekek
Az iskolám olyan már, mint a zengő méhkas. A pap kihirdette, a kisbíró meg kidobolta, hogy krumpliszedés
után senki ne tartsa 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 tömve. No, egy nagy
birsalma ki is lódult belőle, mikor az árkot átugrotta 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 pitarban. 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
kalamáris 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 fehérek. 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 fé20

lelmes? Nem, hiszen engem ismer: a nyáron a füzek alatt
akárhányszor danolt nekem. Maga a hely félelmes, ahonnan gyerektörvények meg csudálatos tudások származnak szét a faluba. Maga a hely félelmes. Az öreg gyerekek
különös jelentőséggel emlegetik. S a kicsinyek hallják a
beszédet. Isten tudja mit képzelnek el a maguk kis eszével.
Az ábécé, az irka, a tábla, a katekizmus, 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 ajtófélfában. A kicsike kezek hihetetlen erővel
tudnak ragaszkodni.
- Nem, nem! - kiáltozza sírva -, nem megyek!
Ölben hozza be az anyja. Leállítja előttem a földre. A gyerekcsoport a nyakát nyújtogatva neveti. A kis Rozi meg
könnyes szemmel, remegve áll az asztal előtt.
- Nem akart bejönni - mondja pihegve az anyja -, sohase
láttam 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
nézve.
- Ne nekem mondd, fiam, én úgyse félek, hanem ide nézz
Rozikára, és úgy beszélj vele, mintha én itt se volnék.
2017. május
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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!
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 szakálát. Az arca mindig az ablak felé
van fordulva. Hallgatja, ami kihallatszik. Az Ábris gyerek azért is szokott olyan kiáltozó hangon felelni, mert
nemcsak nekem felel.
Olyankor az öreg a fejét még föllebb emeli. Összevont
szemöldökkel hallgat. Végül pedig nagyot bólint a fejével,
s elmosolyodik.
Harminc-negyven tanítványom szokott lenni, de még
most ritkásan ülnek. Egynéhányan a nagyobbak közül
csak akkor jönnek 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, főfő spongyanedvesítő, padlótisztasági
biztos és aprópör-intéző. Télen ő van itt legelsőnek és ő
megy el legutolsónak. Míg én bent nem vagyok, csak susogva szabad beszélni. A padokon mászkálni, birkózni
vagy verekedni az ő jelenlétében lehetetlen. Úgy olvasni meg számolni, mint ő, nem tud senki. 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 ragyog 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 középtájon ül, hogy mindenki közel érhesse. Mert ő
a fő ceruzafaragó, táblaigazító, lúdtollmetsző, s azonkívül
a bodzafapuskának, búgónak, fakalamárisnak a mestere.
Ő tud legjobban kukorikolni. A kutyaugatást meg olyan
híven utánozza, hogy a falunak valamennyi 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.
2017. május

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
girbegurba 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 hegedüljön. 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 zsenijének 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 szorgalmas. Szeretik magukat piperézni, felvirágozni. Az én
asztalomra is hoz hol az egyik, hol a másik egy-egy virágot. Különös, hogy a nőben mindenütt és minden korban megnyilatkozik a virágok szeretete, a maga iránt való
gondosság és a mások iránt való figyelem.
Több új tanulóm nem jön. Becsukom a nagy könyvet és
végignézek az iskolán. Erre mind megcsendesülnek. Minden gyerek szeme rajtam függ. Mennyi kék szem! Milyen
tiszta, igaz, becsületes szemek! Mától kezdve mind az én
gyermekem. A lelkük az én fehér papirosom, amit teleírok a tisztességtudásnak és az egymás iránt való testvéri
érzésnek jeleivel.
Intek nekik, hogy álljanak fel. Egyszerre fölemelkednek
mindnyájan.
- Imádkozzunk.
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PILLANATKÉPEK A TÁNC VILÁGNAPJÁN RENDEZETT GÁLAMŰSORRÓL

A Cseppek Gyermektánccsoport
a zsúfolásig megtelt Aulában
Boróka Némedi Néptánccsoport

Harmónia Balett

Boróka Némedi Néptánccsoport

Flasch Dance Tánccsoport
Napfény Mazsorett

RSG – Galambos Orsolya,
Fábián Franciska
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Starlight

Tüske Katalin, Galambos Lilla,
Bodacz Katika
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Cseppek

Német Nemzetiségi Tánccsoport, Féth Lili
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Alapítványi Sportnap

V. Alsónémedi Családi Sportnap

2017. április 22-én került ötödjére megrendezésre településünkön az Alsónémedi Családi Sportnap az Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriuma, az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány
Kuratóriuma és Szegváriné Kulinyák Veronika szervezésében. Az eseményre korhatár nélkül vártuk az érdeklődő, sportolni vágyó lakosokat.
A reggeli megnyitó után közös bemelegítéssel kezdődött a nap, majd 5 helyszínen egymással párhuzamosan
folytak a különböző bemutatók, sportolási lehetőségek. A
délelőtt során kifejezetten a gyerekekre koncentráltunk,
zenés ébresztő, gömbfoci, floorball bajnokság, foci kupa,
kézműves foglalkozás várta a kicsiket. A legkisebbek az
anyukák hátán, illetve pocakjukban élhették át a mozgás
örömét a Maminbaba Hordozós latin fitness bemutatón.
A délelőttöt finom gulyásleves ebéd zárta, melyet a Kockamalac Bisztró készített el számunkra, eredeti gulyáságyúban.
13 órától elkezdődött a délutáni szekció, ahol a gyerekek mellett a felnőttek is kellemesen elfáradhattak a számukra kedvező sportágakban. A Starlight Dance Club
bemutatója után gerinc torna, jóga, aerobic, zumba,
meridian torna, Sanda kung-fu, ritmikus gimnasztika,
Power Plate edzések alkalmával sportolhattak a résztvevők, illetve bemutató edzést tartottak az ASE utánpótlás
kézilabda csapatai, a Harcias Amazonok amatőr kézilab-
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da csapat, a Némedi Traktors amatőr kosárlabda csapat és
a NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület is. Az aulában eközben a gyerekek tömött sorokban jelentkeztek
a NERF szivacslövő játékra, ahol a célzási képességüket
tudták fejleszteni.
A sportnap résztvevői egész nap gyűjthették a pecséteket az egyes helyszíneken, igazolva az adott óra teljesítését. A legtöbb pecsétet gyűjtők között a szervezők értékes
ajándékokat sorsoltak ki.
A tartalmas napot hagyományszerűen a Fut a Falu zárta, ahol a versenyzők a települést körbefutva összemérhették egymással gyorsaságukat. Az első befutók futócipőt, illetve vándorkupát nyerhettek. A nap végén mindenki jólesően elfáradva térhetett haza.
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriuma
és a szervező csapat nevében köszönöm mindenkinek,
hogy részvételével emelte rendezvényünk színvonalát,
látogatottságát, és külön köszönet azon támogatóknak,
akik anyagi vagy egyéb hozzájárulásukkal lehetővé tették, hogy ilyen színes és tartalmas napot szervezhessünk
Alsónémedi lakosai számára. Bízom benne, hogy jövőre
ismét sok önfeledt örömöt tudunk majd varázsolni a következő sportnap részvevői arcára!
(fotók: Juhász Zsófia Vanessza és György Péter)
Dr. Nagy Vilmos
a Kuratórium elnöke
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