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„Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.
Hogy először tűnt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hideté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!”
(Reviczky Gyula: Pünkösd)
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Babba Mária – A Napba Öltözött Boldogasszony
A Pünkösdi Ünnepkör szerves része a Csíksomlyói Búcsú, mely mára a szétszóratott összmagyarság keresztény
hitben való lelki közösségének ünnepévé vált, lett légyen az bármely felekezet híve. Szent István királyunk halála
előtt Szűz Máriának - ahogy mi magyarok szólítjuk - Boldogasszony Anyánknak oltalmába ajánlotta a nemzetet.
Az évszázadok viharaiban számtalanszor éreztük a fentről való oltalmazó és védő szeretetet. Nem véletlen, ilyenkor
Pünkösdkor a világ minden tájáról Csíksomlyóra igyekeznek a zarándok magyarok, hogy köszönetet mondjanak megmaradásunkért, s könyörögjenek a magyarság további sorsának jobbra fordulásáért. A csíksomlyói Szűz
Mária ősi megnevezése: Babba Mária, a napba öltözött Boldogasszony. Egyetlen nép sincs a világon, aki annyiféle
módon nevezné Szűz Máriát, Jézus anyját, mint a magyar. Leggyakoribb elnevezés a már említetteken kívül: Nagyboldogasszony, Magyarok Nagyasszonya, Nagyasszony, Kisasszony, Szűzanya, Mindnyájunk Édesanyja, Boldogságos Szűz, Madonna, és még a liturgia részeként számos a tiszteletet kifejező elnevezés. A csíksomlyói búcsú azért
tudta legalább egy napra lélekben egyesíteni a világ magyarságát, mert a magyar emberek lelkében feltámadt az a
megmagyarázhatatlan vágy, hogy ott legyenek azon az ünnepen, ahol: ami szétszóratott, az egy egész nemzetté,
Magyaroszággá ismét összeforr. Minden magyar ajakon az ég felé száll az ősi ima: Ó én édes jó Istenem,/oltalmazóm, segedelmem,/vándorlásban reménységem,/ ínségemben lágy kenyerem./ Vándorfecske hazatalál,/édesanyja
fészkére száll./ Hazajöttünk, megáldott a/ Csíksomlyói Szűz Mária.
									
Bálint István János
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik.
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:
1/301-6969 (vonalas telefonról) illetve 104 (mobiltelefonról).
POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658; RENDŐRSÉG 107, 112;
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ: Bodó Zoltán 06-30-503-6739;
TELEPÜLÉSŐR: 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
AMEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI:
Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587 (+36-30-617-2224)
Garai Miklós +36-70-382-0057 (+36-30-857-6195)
Gödöllei Attila +36-30-423-2215
Nébel Norber +36-70-4911-039.
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbbi ülését 2016. április 27-én tartotta,
melyet megelőzően április 13-án rendkívüli ülésre is sor
került.
Az április 13-i rendkívüli ülés összehívását Képviselők kezdeményezték a bölcsődeépítéssel kapcsolatban.
Vincze József polgármester úr az alábbi – nem szó
szerint idézett – megjegyzéssel élt a napirend tárgyalása
előtt:
„A 888-889 hrsz-ú (Kékesi ház és volt pártház) terület kiválasztását, kijelölését hibás döntésnek tartom. A szakértők
által készített munkaanyag és a lakossági vélemények is ebben erősítenek meg.
A szeptemberi testületi határozat óta, ahol a 1930 hrsz-ú
Schuller-csarnok lett kijelölve - 8 igen és 1 nem szavazattal - több
helyszínre is volt javaslat, melyet vizsgált a Képviselő-testület.
Véleményem szerint a lehetséges helyszínek közül az egyik
legrosszabb lett kiválasztva:
–	nagy forgalmú út mellett van, ezért a zaj és a szállópor terhelés nagy, ennek építészeti előírásai is lehetnek, ami benne volt a tanulmányban, pl. támfal
vagy növénytámfal létesítése,
– maga a terület lejtős, több mint 1 métert lejt a 890es hrsz felé, ezt támfal építésével kell majd megoldani. Ott egy alacsony parasztház van, a mögé kell
építeni egy kb. 1 méter 20-30 centis támfalat.
– A három-négy irodának helyt adó Kékesi-ház lebontása lesz szükséges, hisz tervezői és szakértői
vélemény alapján nem integrálható be az épület
az új bölcsőde épületébe. Jelen pillanatban három
iroda található benne, a negyedik is kész van. A
Kékesi házra több millió forint lett költve az elmúlt
években. Itt helyezkedik el a DAKÖV és az ABÉVA
Kft. irodája. Kormányhivatali határozat alapján a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat irodájának
új helyet kellett keresni, hiszen nem volt megfelelő a Polgármesteri Hivatal kis épületében, ez is ott
lett elhelyezve. Ezeknek az elhelyezéséről szintén
gondoskodni kell.
– a terület autóval közvetlenül nem közelíthető meg,
– a településközpont beépítettsége, zsúfoltsága nem
csökken, hanem tovább marad a beépítettség magas foka, és
– van ettől alkalmasabb terület.
Ennek ellenére természetesen mindent elkövetek és megteszek, hogy a bölcsőde megvalósuljon a településünkön.”
2016. május

Az ülés összehívására egyéként is sor került volna, tekintettel arra, hogy időközben beérkeztek a bölcsődeépítéssel kapcsolatban bekért árajánlatok. A Testület megtárgyalta az érintett ingatlanok (Fő út 73-75. és Halászy
K. u. 3.) övezeti módosításával kapcsolatos tervezésre
vonatkozó ajánlatokat, melyre Rumi Imre településtervezőt és építésvezető tervezőt bízták meg (780.000 Ft +
ÁFA tervezési díjért), az idő rövidsége miatt eltekintve
a beszerzési szabályzatban foglaltaktól. Ugyanezen elvet
alkalmazva a bölcsőde létesítés tanulmánytervének elkészítésére is, Rumi Imre településtervezőt és építésvezető
tervezőt bízta meg (640.000 Ft+ ÁFA) összegért.
Képviselői indítványra szó volt még a háziorvos kiválasztásáról, melyről végül az április 27-i ülésen döntött a
Képviselő-testület.
A soros ülésre április 27-én került sor, ahol első napirenden a 2015. évi zárszámadást fogadta el a Képviselőtestület. A rendelet megalkotása után a Jegyző Asszony
megköszönte Bombiczné Horváth Éva pénzügyi vezető
munkáját, aki májusban áthelyezéssel másik önkormányzatnál folytatja munkáját.
Következő napirenden Alsónémedi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi beszámolót tárgyalta a Képviselő-testület. A napirend elég hosszasra sikerült, tekintettel a településen
lévő nagyszámú vendégmunkásra, a gyermekeik intézményeinkben történő elhelyezésének problémáira,
a rendőrségi ellenőrzések lehetőségére stb. A Képviselőtestület végül felkérte a Polgármestert egy megbeszélés
szervezésére, ahová a gazdák és a szállásoltatók mellett az
intézményvezetők, egészségügyet képviselők is meghívást
kapnak majd. Csak remélni lehet, hogy a problémák felvázolása, a település jövőjére gyakorolt káros hatások stb.
ismertetése után néhányan felhagynak a szállásoltatással és a helyi munkaerőt részesítik előnyben.
Soron következő napirenden a Fábry Ügyvédi Iroda
írásos beszámolója szerepelt, melyről részletesen zárt
ülésen tárgyalt a testület a Hungária Értékpapír Zrt. felszámolása kapcsán.
Minden évben készül beszámoló a településen végzett
gyermekvédelmi tevékenységről és egészségügyi szolgáltatók tevékenységéről. A Kulturális, Egészségügyi és
Szociális Bizottság véleményezése után – mely ülésen
szintén szó volt a településen élő, dolgozó vendégmunkások által okozott problémákról – mindkét beszámolót
elfogadta a Testület.
Ezen az ülésen számolt be az ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft. a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről.
Hamarosan elkészül az urnafal és őszre sor kerül majd
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két új parcella fásítására is. A lakosság mellett a Képviselő-testület is elégedett a Vállalkozás munkájával.
Az ASE írásos beszámolóját is a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményezte a testületi tárgyalás és elfogadás előtt.
Már több éve pályázatot ír ki a Képviselő-testület a Civil szervezetek támogatására, melyet a Kulturális, Egészségügyi és Szociális, valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi
és Tájékoztató Bizottság is véleményez. A testület a bizottsági véleményekkel egyetértve az alábbi támogatási ös�szegekben részesíti a helyi civileket az idei évben:
– Magyar Cserkészszövetség
50.000,- Ft
– Napfény Mazsorett csoport
250.000,- Ft
– Alsónémedi Traktorfesztivál
300.000,- Ft
– Cseppek Gyermek néptánccsoport		
					 150.000,- Ft
– Alsónémedi Nyugdíjas Klub
350.000,- Ft
– Chek-Nisszá Csapat		
80.000,- Ft
– Boróka Néptáncegyüttes
170.000,- Ft
– SanDA TeAm			
50.000,- Ft
Többször is tárgyalt a Képviselő-testület az energetikai
pályázatról, mely kapcsán úgy döntött, hogy a Rákóczi úti
óvodaépület és a Szent István téri óvodaépület határoló
elemeinek szigetelésére, nyílászáró cserére és napelemes
rendszer kiépítésére kíván pályázatot benyújtani. Felhatalmazást kapott a Polgármester a pályázat előkészítésére.
Tekintettel a szennyvíztisztító bővítésére, szükséges a
szennyvíz vízi közművagyon felmérése, aktualizálása
és könyvvizsgálói ellenjegyzése, melyre az alapértékelést
elvégző a BDL Kft-t bízta meg (1.400.000 Ft + ÁFA) a
testület azzal, hogy kizárólagosság okán nem kívánja a
Beszerzési Szabályzatban foglaltakat alkalmazni, így a
szerződéskötésre is felhatalmazást kapott a Polgármester.
Az előző Hírmondóban beszámoltunk már arról, hogy
dr. Tholt Mária főorvos asszony háziorvosi praxisjogát
el kívánja adni. A Doktornő által ajánlott jelöltet a testület meghallgatta, Papp doktor úr véleményét is kikérte
és úgy döntött, hogy feladat-ellátási szerződést köt dr.
Deutsch Judittal az ide vonatkozó jogszabályok megtartásával. Felhatalmazást kapott az Polgármester az előszerződés megkötésére. /Egy későbbi Hírmondóban – tekintettel arra, hogy a praxisjog átadására várhatóan év vége
felé kerül sor – felkérjük majd a Doktornőt a lakosság felé
történő bemutatkozásra./
Bizottsági javaslatra tárgyalta a Képviselő-testület a Vásártér utca szilárd burkolattal való ellátására érkezett
kérést és úgy döntött, hogy a szilárd burkolatú út, valamint csapadékvíz elevezés kivitelezése elkészítteti az út
engedélyezési terveit az általános tartalék terhére.
A jutalmak kérdéskörét a korábbi döntésnek megfelelően a 2015. évi zárszámadás ismeretében tárgyalta a
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testület. A témakörben bejelentett érintettség miatt szavazásra került sor, mely során a szavazásból nem zárta
ki a testület az érintetteket – Kiss Miklós, Török Lajosné,
Szántó Erzsébet, Zsin Géza képviselők –, viszont a döntésre névszerinti szavazást határozott meg. Elutasította a
Testület a Polgármester javaslatát is, mely arra vonatkozott, hogy azok a pedagógusok, akik a Nagyajtai kiránduláson kísérők voltak ne kapjanak a 2015. évre jutalmat.
Több szavazás végeredménye az lett, hogy az önkormányzati foglalkoztatottak, a KLIK által foglalkoztatott általános iskolai alkalmazottak és az ABÉVA Kft.
ügyvezetőjének 2015. évi munkavégzése anyagi elismeréséhez egy havi bér 100 %-os keretösszegét határozta
meg, melynek szétosztása a vezetők hatásköre lesz. A 35
éves közalkalmazotti jogviszony elismerése kapcsán két
pedagógus kapja meg a beterjesztett összeget.
Soron következő napirenden a Polgármester beszámolója következett, melyet – szóbeli kiegészítésekkel együtt
– elfogadott a Testület.
Nyilvános ülés keretében a helyi kitüntetésekről szóló rendeletet (határidők és átadás időpontja), valamint a
Képviselő-testület SZMSZ-ét módosította a testület. A
rendeletek a Polgármesteri Hivatal folyosóján, valamint
egységes szerkezetben településünk honlapján olvashatók.
Egyebek napirend keretében Szántó Erzsébet tolmácsolásában lakossági kérésekről tárgyalt a Testület a
szombatonkénti Alsónémedi-Dunaharaszti TESCO járatról, a Dunaharaszti kerékpárút kiépítésének lehetőségeiről, valamint a Nagygödörben lévő játszótéren felmerült problémákról, esetleges „őr” alkalmazásáról.
Zárt ülésen egy fiatal házaspárt részesített lakásépítési
támogatásban a Képviselő-testület, valamint a Hungária
Értékpapír Zrt. felszámolása kapcsán való intézkedésekről
tárgyalt és felhatalmazta a Polgármestert a felszámolóval
történő további tárgyalásokra, információk beszerzésére.
A Képviselő-testület soron következő ülését 2016. június 29-én tartja, melyet megelőző héten (hétfő-kedd) a
bizottsági ülésekre is sor kerül. Májusban előreláthatólag
rendkívüli ülésre kerül sor, tekintettel az Opál ház felújítása kapcsán zajló közbeszerzés lezárására.
Az ülések továbbra is nyilvánosak, így bárki részt vehet az
ülésen 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/onkormanyzat/),
ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
teljes terjedelemben olvashatók!
Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal
2016. május

Könyvajánló

MELLBEVÁGÓ
Kedves Alsónémediek!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani életem (remélem) elmúlt
nehéz időszaka kapcsán, mely nagy feladat
elé állította családunkat
és benne személyemet.
Úgy is fogalmazhatnék,
hogy nagy utat tettem
meg az élet adta túlélő
túrán. Érdekes, hogy az
ember akkor tudja a legnagyobb utat megtenni,
ha szinte járni sem tud.
De újra „itt” vagyok.
Köszönet mindenkinek a lelki támogatásért! Köszönet
minden felém áradó pozitív gondolatért! Még ha nem is tudtam róla, eljutott hozzám. Köszönet az imákért, azok megtartó erejéért! Mindez nagyban segített abban, hogy most itt
legyek és ne veszítsem el legfontosabb kincsemet - a hitemet.
Történetemet leírtam, mely írás immáron elérhető könyv
formájában az érdeklődők számára. Címe: Mellbevágó.
Egyrészt terápiás céllal vetettem papírra, azaz „kiírtam
magamból”, másrészt lelki támogatásul azoknak, akik hasonló élethelyzetbe kerültek. Ezenkívül ajánlom figyelmébe egyszerűen minden érdeklődőnek. Hisz igazából
mindannyian sorstársak vagyunk, akár életünk nehézségei révén, akár egy olyan csodálatos tény révén, hogy
szülők lehetünk. Remélem, hogy sok hasonló betegséggel
küzdő embernek, és sok szülőnek/anyukának szól/szólhat majd gondolatom. Hitet, erőt adva, hogy nem szabad
feladni a küzdelmet a betegséggel szemben és végtelenül
örülnünk kell annak, hogy a gyermekünket nevelhetjük,
terelgethetjük az „úton”.
Természetesen nagyon fájdalmas, hogy mindezt át
kellett élnie Barninak!!! Remélem, hogy megnyugodhat
most már kis szíve. És fel tudja dolgozni a velünk történteket. Már csak a látványom is ijesztő volt sokáig, azonban
vallom, amit a Kis herceg is vallott: „Jól csak a szívével lát
az ember.” Barni sohasem érzékeltette, hogy ijesztő lennék, Ő mindig „szépnek” látott, mert szépnek „akart” látni. Mint ahogyan férjem és szüleim is. Végtelenül büszke
vagyok Rájuk!
Eljutni Indonéziába - milyen csodás is lehet? 10.000 kmes út? Hosszú utazás. Igen. Én pont ennyit tettem meg
utam során. A rákkal való kálváriámon. 10.000 km, kiszámoltam. Tételesen - leleteim, ambuláns lapjaim, dokumentumaim alapján. Milyen relatív, hogy ki hova szeretne
és tud eljutni?! Van, amikor még annak is örül az ember,
ha meg tud fordulni az ágyában, vagy az éjjeli szekrényét
eléri. Vagy a WC-ig eljut 2-lábon, hol valaki karjaiban,
hol a falat végig tapogatva.
2016. május

Amikor fáj a létezés és mégis úton kell lenned, amikor fáj
mindened, amikor lépten-nyomon hányingered van, és
megszámlálhatatlan sokszor hánysz (már ki tudja, hogy
mit, mert inni és enni sem tudsz), akkor vagy kezelés
alatt. Az ebben az állapotban történő „utazást” csak akkor
teheted meg, ha van támaszod, van aki lehetővé teszi számodra, hogy „úton legyél”. És ezáltal azt is, hogy egyszer
majd újra hazatérhess.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy ennek lehetőségét is megkaphattam -- a családomtól.
Az út „életút”, „lelki út” értelemben is él nyelvünkben.
Mint említettem, az én történetemben is központi motívum az út. A folyamatos úton levés. Hogy hogyan sikerült
ezt a mindig dinamikát megkívánó utat egyre inkább statikussá váló testtel megjárni, bemutatom. És azt is, hogy
hogyan tudtam megszabadulni egy, a szervezetemben
kialakuló nem oda illő valamitől. Mindeközben testem
ismét erőre kaphatott, és benne lelkem újra otthonra találhatott.
Ezt a testi-lelki utat hivatott bemutatni könyvem. Fogadjátok szeretettel a könyvhöz könyvjelzőmet, melynek pár
sora kifejezi azt, hogy mi is volt a célom történetem közzétételével: „Mosolynak szánom a könnyes szemeknek,
segítő kézszorításul a gyengülő kezeknek. Vigaszul és lelki támaszul. Hitet adva és biztatásul.”
Íme a borítója, és a
hátoldalán álló ismertető: „KÁR, hogy az ember
életében lehet olyan periódus, amelyben nem önszántából lassít, hanem az
élet állítja meg - szinte erőszakkal. Számos elsőbbségadás kötelező ponthoz
érünk utunk során, ahol
akár egyből tovább is léphetünk, ha semmi nem jön
közbe.
Azonban a stop-tábláknál egészen biztosan meg kell állnunk. Én is elérkeztem
40-évesen egy ilyen táblához, melyen a következő felirat
parancsolt megálljt: RÁK. Könyvemet egyrészt felkiáltójelként szánom, mely a HIT szó után áll, másrészt kérdőjelként, mely a TÚLÉLÉS szó után kívánkozik – örök
kérdésként. Erre a kérdésre – azaz hogy valóban túlélhető-e a túlélhetetlen – a választ mindenkinek önmagának
kell megadnia.” Könyvem megrendelhető weboldalamon
keresztül: www.mellbevago.hu, vagy a mellbevago@
mellbevago.hu e-mail címen, ill. az alábbi telefonszámon:
06205206398.
Kerekes Márti
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NEM! NEM! SOHA!
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.
Szeretném harsogni kétkedők fülébe,
Szeretném égetni reszketők lelkébe,
Lángbetűkkel írni véres magyar égre:
Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.
E jelszót, ha írod lobogód selymére,
Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,
Halottak országát feltámasztod véle.
Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,
Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted,
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.
Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél,
Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,
Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél.
Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,
Mert az minden halál és kárhozat fölött
Az élet Urával szövetséget kötött.
Annak nincs többé rém, mitől megijedjen,
Annak vas a szíve minden vésszel szemben,
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!
Annak lába nyomán zöldül a temető,
Virágdíszbe borul az eltiport mező,
Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.
Napsugártól fényes lesz a házatája,
Mézes a kenyere, boldogság tanyája,
Minden nemzetségén az Isten áldása.
Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő,
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
Magyar legyen hited s tied a jövendő.
Magyar, legyen hited és lészen országod,
Minden nemzetek közt az első, az áldott,
Isten amit néked címeredbe vágott.
Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,
Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!”
(Papp-Váry Elemérné, Sziklay Szeréna)
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TRIANON – 96 ÉVE NEMZETI GYÁSZNAP
Wass Albert gondolatai nemzetről, hazáról
Nézd ezt a fát. Látod a sok falevelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbiknek is van mélyen lent a földben egy kis hajszálgyökerecskéje, mely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, igaz. Minden ősszel lehull. De
annak a kis hajszálgyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál
pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, s idő múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet, érted? Aki pedig elmegy, nem viheti magával a gyökereket. S akinek nincs gyökere, az
elvész. Sok magyar veszett el így, nagyon sok. Gondolj a gyökérre.

Fél világot is bejárhatod, más ember földjén testvértelen leszel, s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, ha
nemzetedről megfeledkezel. Hogy mit jelent magyarnak lenni? Elsősorban jelent örömet, mindazt az örömet, ami becsületes szándékban s a munkában megterem, meg azt az örömet is, hogy az igazság mindig
erősebb a hamisságnál, még akkor is, ha hosszú ideig szemérmesen eltitkolja erejét. Második sorban jelent
büszkeséget, hogy bírni tudtuk a szenvedést, amit azért rakott Isten a vállunkra, hogy általa megerősödjünk egyrészt, másrészt pedig tanuljunk belőle és igazságosabbak tudjunk lenni másokkal, mint azok voltak
velünk. De ugyanakkor bánatot is jelent, igaz testvéri bánatot azok miatt, akik számára továbbá is a remény
marad magyarságuk egyetlen vigasztalása. Ennyi mindent jelent magyarnak lenni, és éppen az a szép benne, hogy örömet is és bánatot is, büszkeséget is és erős elhatározást is egyszerre jelent.

Ma már tudom, hogy nem tehetek mást: el kell mennem oda, ahol a világ nagyurai esztendők óta gyűléseznek már és szónoklatokat tartanak a békéről, az igazságról és az emberi jogokról. És ha nem eresztenek
be az ajtókon, úgy be kell mennem az ablakokon. De oda kell állanom elébük, és meg kell mondanom
nekik, hogy hagyják abba a szónoklatokat. Mert nem tisztességes dolog szabadságról beszélni, és a mások
szabadságát odaajándékozni az ördögnek. Igazságról és emberi jogokról beszélni és odaajándékozni egy
országot a halálnak. Meg fogom kérdezni tőlük: mit vétettem ellenetek, urak? És mit vétett az én népem,
ott a hegyek között? Majd előveszik a pénztárcáikat, mint ahogy azt a gazdagok szokták, ha nem tudnak
megfelelni a szegények kérdéseire, de én azt mondom nekik: Nem, urak! Ne alamizsnát adjatok! Adjátok
vissza a hegyeimet!

Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye,
ami az enyém volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba,
mert nincsen nekem azokban az országokban semmi keresnivalóm. Ne mondjátok, hogy lelek magamnak
hegyet a Kordillerrákban, vagy a Sierra Nevadán: mert a más hegyei azok, nem az enyimek. Az én számomra nincs szépségük és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet!

Trianon árnyékában élve feledjünk el minden személyi sérelmet, pártoskodást és nyújtsunk testvérkezet
mindenkinek, aki szívében és szándékában magyar még, még akkor is, ha nézeteink sok mindenben nem
egyeznek.
Összeállította:
Bálint István János
2016. május
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TÁNC VILÁGNAPJA – 2016.
Április utolsó vasárnapján tartottuk hagyományos Táncgálánkat a Tánc Világnapja alkalmából. Nagy sikerrel
mutatkoztak be a helyi és vendég tánciskolák. Kép összeállításunk a délután emlékezetes pillanatait eleveníti fel.
Fellépőink: Cseppek Gyermektánccsoport, Boróka Népitáncegyüttes, Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport,
Starlight Company, Napfény Mazsortett, Harmónia Balett, Samba Táncsport Egyesület, Bíró Melinda, RSG-csoport. Köszönjük !

Bíró Melinda - Inárcs
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Starlight

Ritmikus Sportgimnasztika

Starlight mini

Zubály Angéla - Farkas Emese

2016. május

Kulturális hírek

Bálint Bianka

Boróka Néptánccsoport

Cseppek - Rákóczi u.

Cseppek-Szent István tér

Harmónia Balett

Napfény Mazsorett kislányok

Napfény Mazsorett

Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport

Samba Táncsport Egyesület

2016. május

fotó: Tornyai Ádám
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GYERMEKNAP-2016.

Szeretettel várjuk
a GYERMEKEKET a Nagygödörben
2016. május 26-án, csütörtökön,
10-17 óra között.

Körhinta, Ugrálóvár, Mászófal, KRESZ-pálya
és egyéb gyermeknapi vidámságok
A játékok használata ingyenes.
Májusfaállítás, májfaállítás
Májusfát a megújuló természet és a szerelem jelképét a magyar nyelvterület legnagyobb részén május elsejére virradó éjszaka állították, sőt állítják
napjainkban is, de vannak falvaink, ahol pünkösdkor van a májusfaállítás ideje. Ahol pedig május elsejére virradóra állítják, ott pedig néhol a
megújítása, de gyakrabban a bontása, „kitáncolása” esik pünkösdre. A 15.
századtól kezdődően szólnak forrásaink májusfa állításáról. A májusfák
beszerzése a mindenkori legények, legénybandák feladata volt. Többnyire
titokban, az erdőről csenték a fát, amit a hatóságok mindenkor tilalmaztak. A lányos háznál általában ugyancsak titokban kellett felállítani a májusfát, melyet gyakran kendővel,
pántlikával díszítettek a legények. A májusfák lehetnek a sudár fák vagy zöld gallyak. Pl. Nyugat- és ÉszakMagyarországon kérgétől megtisztított hatalmas fákat láthatunk, míg az Alföldön csak kisebbeket, Erdélyben pedig zöld gallyakat. A fák kiválasztásában bizonyára közrejátszanak a helyi adottságok. Fenyő, nyárfa,
tölgy, bükk, gyeryán, juhar, nyírfa volt leggyakrabban májusfa. Például, a nyírfa Abaúj-Torna, Zemplén,
Gömör vm. jellegzetes májusfája. A májusfa a komoly udvarlási szándék, néhol csak az eljegyzés előtt vitték, és ilyenkor a leány inggel, zsebkendővel viszonozta ezt a szerelmi ajándékot. A középületek, kocsmák
elé állított májusfák kidöntésénél táncmulatságokat rendeztek, „kitáncolták” a májusfát,. Vállalkozó szellemű legények megkísérelték a májusfa megmászását. Ez nem volt könnyű dolog, különösen, ha a fáról a kérgét lehántották. Gyakran megtréfálták egymást azzal, hogy a tetejére erősített üvegbe bor helyett paprikás
vizet töltöttek. A lányos háznál levő fát, melyet a kapu előtt földbe ástak vagy a kapuhoz erősítettek, addig
hagyták ott, míg el nem száradt. Volt, ahol azok a legények, akik a fákat vitték, együtt mentek kidönteni.
Megálltak a ház előtt, táncoltak a lányokkal, majd kidöntötték a fát. Miután végeztek, a kocsmába mentek,
ahol táncmulatságot rendeztek. (Tátrai Zs. 1994. 126-130)
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A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2016 tavaszán, Alsónémedin „Nyíl röpte - az élet szimbóluma”

Évadnyitó Pályaíjász verseny 2016.04.09. Tápiószentmárton
Végre újra a szabadtéren lőhetünk, ahol süt a nap , fúj a szél s
néha esik az eső- ez az igazi otthona az íjászatnak!
Bizony vannak terem sportok és vannak a szabad téri sportok és olyanok is, amelyet mindkét helyen lehet űzni, ilyen
az Íjászat is! A zord időjárás miatt nem sok lehetőségünk volt
szabadban gyakorolni, így hát egy kültéri edzéssel és a terem
gyakorlások tudás szintjével indultunk változó felhőzet mellett
az első idei szabad téri versenyünkre.
Persze lassan szoktunk hozzá az időjárás és a hőmérséklet változásához. Most felvegyem a pulóvert vagy ne, melegem van
vagy fázom, esik vagy nem? Mindezzel együtt láthattuk ves�szőinket szállni a szélben és a távoli távokon is célba találni.
Most kisebb különítményünk ismerkedett a tavaszi szabadtéri
verseny örömével, ahol 30 méteres távon 80-as célra lőttek.
Eredmények: Kadet történelmi fiú 1. hely Tőzsér László, Felnőtt Vadászreflex nő 1. hely Gündert- Virágh Csilla.
Családi Sportnap, 2016.04.16. Szombat Alsónémedi
Elérkezett a várt nap. A szervezők és a sportágak képviselői
mindent megtettek azért, hogy újra mindenkit megmozdítsanak, a sportok minden szépségét és nevelő erejét megmutassák! Hiszen a szülők ereje a gyerekek és a gyerekek ereje a
szülők és az edzők. Emiatt is fontos minden olyan rendezvény,
ahol együtt lehet a család, együtt sportolhatnak és örülhetnek egymás sikerének! A Nywyg már második alkalommal vehetett részt ezen a napon. Számunkra is fontos lehetőség ez
hiszen újabb és újabb gyerekek kezébe adhatjuk az íjat. Az osztálytársak és barátok is kipróbálhatják milyen könnyű/ nehéz
célba találni. Most is találkozhattunk régi és új ismerősökkel.
Az elmúlt évek alatt már felnőttek a testvérek és ők is belekóstolhattak abba mi is tetszett a bátyámnak vagy a nővéremnek ebben a sportban. Nagyszerű, hogy hatalmas a választék,
olyan sok sport és mozgási lehetőség van már Alsónémedin.
Legyen ez sokáig így!
Az Íjászat biztonsági alapjai:
Többször is beszéltünk róla és ezt tanítjuk a gyerekeknek is,
hogy csak megfelelő erősségű és hozzá illő íjat vegyenek a
kezükbe. Az íjat ne feszítsük tovább, mint amekkora húzáshosszra készült. Az íjat, amit sokáig pl. 28 inchre húztak ki, ne
terheljük meg hosszabb húzással, mert valószínűleg eltörik! Az
íjat ne tegyük ki tűző napnak hosszabb ideig, ne dobáljuk, óvatosan támaszuk le! SOHA semmilyen íjnál, NE ENGEDJÜK EL a
MEGFESZÍTETT IDEGET VESSZŐ NÉLKÜL!! Ilyenkor az íj komoly
károkat szenvedhet el! Íjat csak úgy adjunk ki a kezünkből,
hogy ez itt említetteket betartjuk:
Az Íj nagyon veszélyes sporteszköz, bármikor súlyos sérülést
lehet vele okozni! Csak olyan személy (gyerek v. felnőtt) vegyen kezébe íjat:
aki a biztonsági szabályokkal tisztában van!
aki képes erejénél és gyakorlatánál fogva szabályosan megtartani a felhúzott íjat. Folytatjuk

2016. május

Mindenkit szeretettel várunk az edzéseinkre! Hajrá Nywyg!
Az edzéseket a Schuller Csarnokban pénteken 18 órától, és
vasárnap is 18 órától tartjuk.
Suplicz Zsolt Tibor a NYWYG elnöke
06-70-43-64-194
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Képes beszámoló a Családi Sportnapról
Immár negyedjére szervezte meg az Alsónémedi Községért Közalapítvány a IV. ALSÓNÉMEDI CSALÁDI SPORTNAPOT, Dr. Nagy Vilmos, Galmbos Ágnes és Szegváriné Kulinyák
Veronika főszervezésével.
A vidám napot Dr. Nagy Vilmos, az Alapítvány elnöke, Őze Tibor, a Magyar Labdarúgó Szövetség Grassroots-menedzsere
és Dr. Juhász István olimpiai bajnokunk nyitotta meg.
A színes programsorozatot a Napfény Mazsorett Alsónémedi csinos lányai nyitották meg, majd egy közös bemelegítés és a gyerekeknek egy zenés ébresztő után már indultak
is a BAJNOKSÁGOK, míg egy időben két foci bajnokság is elindult a sportcsarnokban és az udvaron, addig a tornateremben a kisebbek mérhették össze magukat kidobósban. Közben a tükrös teremben Maminbaba Hordozós latin finess és
Sanda edzések is folytak. A sportcsarnokban még délelőtt a
karatésok és a sandások is bemutatkoztak.Eredményhirdetésekben Dr. Juhász István segédkezett. Már tavaly belekezdtünk egy beszélgetésbe Dr. Juhász István olimpiai bajnokkal, amit idén folytattunk. Sok érdekes dolgot hallhatunk,
köszönet érte. Délután még rengeteg sportolási lehetőséghez kaphattak kedvet az érdeklődők, ki lehetett próbálni a
zumba aerobikot, a meridián tornát a senior klubban, a jógát, a pilatest , az aerobikot és megtudhattuk, hogy milyen
egy edzés Kangoo cipőben. Közben az udvaron többen az
íjászattal is próbálkoztak a NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület közreműködésével. A spotcsarnokban RSG és
Starlight bemutatót is láthattunk. Majd kézilabda dobóverseny, kosárlabda dobóverseny után még kézilabda meccsek
és kosárlabda meccsek, családi focik is voltak. Az udvaron
felállított mászófalnak nagyon örültek a gyerekek, többeknek is sikerült meghódítaniuk. Az aulában az apróságokat
játszószőnyeg és kézműves foglalkozások szórakoztatták.
Amíg az épületben zajlottak az események, a parkolóban
Tóth Gábor körzeti megbízott rendőr segítségével kiosztásra
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és felszerelésre kerültek a kerékpár lámpák, az Alapítvány
támogatásával.
Örültünk neki, hogy este nagyon sokan eljöttek a „FUT A
FALU” megmozdulásra, nagyon lelkesen és vidáman futottak kicsik is, idősebbek is. Négy kategóriában lehetett indulni, az ovisok és az alsósok a kis háztömböt futották (~1 km),
míg a felsősök és a felnőttek ~3 km-es tömböt tudtak maguk
után, külön lettek díjazva a lányok és fiúk. Az alsósoknál is
és a felsősöknél is fődíjként egy-egy Adidas cipőt (utalványt)
kebeleztek be a nyertesek, a felnőtteknél a vándorkupát Mészáros Edina és Pálfi Ádám vihette haza. Külön dicséret Borsi
András 8. osztályos tanulónak, aki a felsős kategóriában indult és felnőtteket megszégyenítve elsőnek érkezett a célba.
Összességében egy nagyon vidám, tartalmas, hasznos napot tudhatunk maguk után, kiderült, hogy községünkben
nagyon sokan sokféle sportot űznek. Bízunk benne, hogy
aki még nem találta meg számára a legideálisabb sportot, az
esetleg egy bemutató vagy egy kipróbálás által most szembe találkozott vele. Örömmel osztottuk ki a kupákat, a rengeteg oklevelet, plaketteket és fagylalt utalványokat. Jövőre
mindenkit visszavárunk!
Ezúton is köszönjük Támogatóinknak nagylelkű felajánlásait: Alsónémedi Községért Közalapítvány, OBO
BETTERMANN Hungary Kft., Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány, Halászy Károly Művelődési Ház és
Könyvtár, Magyar Labdarúgó Szövetség, Csermák Miklós, ALKO Kft., Juhász Borbála, ANNO-PETROL KFT., Dinamit Gold
Kft., Alsónémedi Polgárőr Egyesület, Glória Gyógyszertár!
Új lehetőség a futni szeretőknek: Minden szerdán és pénteken 18 órától 20 óráig az iskolában az atlétikai pályát
- saját felelősségre - ingyen lehet használni. Mindenkit szeretettel várunk!
Hägerné Molnár Mária
kuratóriumi tag

2016. május

Sport

Birkózás
Budapest és Pest megyeterületi szabadfogású birkózó versenyét szervezték meg az Ócsa Városi
Sportcsarnokban 2016. április 16-án, szombaton a gyermek korosztály részére.
Az Alsónémedi birkózók eredményei:
Kisgyermek korosztály: Dudás Rómeó – I. hely, Mikoly Ádám – II. hely, Pieczka Marcel – III. hely.
Nagygyermek korosztály: Szlovicsák Tamás – I. helyezett.
***
Lukácsi András és Lukácsi Gergely jó eredményeik alapján meghívást kaptak a serdülő birkózók
országos válogatott keret edzőtáborába.
Kovács János edző

2016. május
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Hirdetések

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS ÜGYFÉLFOGADÁS
keddenként 16-18 óra között a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán működik.
KÉREM, KIZÁRÓLAG EBBEN
AZ IDŐPONTBAN KERESSENEK!!!

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!
2016. július 16-án, szombaton Szegedre hívom a
színházkedvelőket. A szegedi szabadtéri játékok keretében bemutatásra kerülő: Luca Caragiale: Zűrzavaros
éjszaka című vígjátékot nézzük meg. Főbb szereplők:
Ullmann Mónika, Somhegyi György, Varga Zoltán,
Szegedi Dezső. Az előadás előtt megnézzük a város néhány nevezetességét.
Július 30-31-én Ausztriába kirándulunk a Medveszurdokhoz és a Rax Alpokba. Mindenkinek ajánlom,
aki szeret túrázni, csodálatos élmény várja a jelentkezőket. Elsétálunk a Teichalm-tóhoz, barangolunk a
Schwarza völgybe. Kaiserbrummban megnézzük a Víz
Múzeumát. Csodálatos sétákat teszünk 200-300 méteres sziklafalak között és a zubogó patak mellett.
Várom szeretettel a jelentkezőket a felkínált programokra. Telefon: 06-29/337-861, 06-20/426-41-53
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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Többlethulladékos zsákot és biológiailag lebomló
zsákot (zöldhulladéknak) is ebben az időpontban
lehet átvenni! Kisebb mennyiségű zöld hulladékot
a heti szállításokkor kihelyezett biológiailag lebomló
hulladékok tárolására rendszeresített gyűjtőedénybe is
bele lehet tenni! ! Az ágszerű zöld hulladékokat ezután
is megfelelően darabolva és összekötve lehet kihelyezni
a gyűjtési napokon.
Kedvezmény igényléséhez/lemondásához, új szolgáltatási
hely bejelentéséhez, edényzet változáshoz stb. szükséges
nyomtatványok letölthetők az alábbi helyről:
http://www.alsonemedi.hu/kozszolgaltatok/
Aki már szolgáltatást igénybevevő, kérem azonosító számát (vagy számlát, csekket) hozzon magával az ügyfélfogadásra.
Amennyiben kérdése van, úgy a Polgármesteri Hivatalban a 06-29-337-101/11-es telefonszámon vagy
a hulladekszallitas@alsonemedi.hu e-mail címen kaphat információt.
(Ha kivételes esetben változás történik az ügyfélfogadás
időpontjában a hirdetőkön minden esetben értesülhetnek róla az érdeklődők.)
Győrvári Istvánné
Alsónémedi Ügyfélszolgálat

2016. május

MEGHÍVÓ

Önkormányzati Hírek

Tisztelettel meghívjuk községünk lakosságát
Trianon gyásznapján
rendezett megemlékezésünkre.
IDŐPONT: 2016. június 4. 18 óra
HELYSZÍN: Szabadság tér
Emlékezzünk együtt elvesztett országrészeinkre,
s az ott mai napig helytálló magyarságra!
				

2016. május

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
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