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Az Alsónémedi Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda megüresedett
óvodapedagógusi álláshelyére pályázatot hirdet!
Pályázatot meghirdető szerv: Szivárvány Napköziotthonos
Óvoda /2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8./
Meghirdetett munkahely: óvodapedagógus
Képesítési feltételek: óvodapedagógus főiskola
Állás elfoglalásának ideje: 2016.10.17.-től
A megbízás próbaidővel határozatlan időre szól
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
Illetmény: a KJT a Köznevelési törvény valamint a kormányrendelet - Pedagógus életpályamodell rendelkezései az irányadóak.
Munkavégzési terület: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Pályázat címzése:
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda – óvodavezető
2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.
Csatolandó:
- diploma másolat
		
- erkölcsi bizonyítvány
		
- önéletrajz
Jelentkezés: email-ben vagy telefonon egyeztetve személyesen
(nemediovi@gmail.com; 30/932-2436)
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
A MEZŐŐRÖK 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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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselő-testületének
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A szerkesztőbizottság tagjai: Bálint István János, Győrvári István Lászlóné,
Jobbágy Ilona, Szabó Éva, Török Lajosné
Elérhetőség, hirdetésfelvétel: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala, 2351. Alsónémedi, Fő út 58.
Győrvári István Lászlóné Tel.: 06-29-337-101/11;
Fax: 06-29-337-250, e-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu
Felelős kiadó: Pressman Nyomdaipari Bt.
Nyomdai előkészítés: Pressman Nyomdaipari Bt. Dabas
2371 Dabas, Rozmaring u. 22. /www.pressman.hu; info@pressman.hu/
Terjeszti: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
A cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni a Polgármesteri
Hivatal Titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem őrzünk meg!
Lapzártáról és a megjelenés tervezett időpontjáról a település honlapján
találnak információt (www.alsonemedi.hu/hirmondo).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után beérkezett cikkeket
a nyomdai határidők miatt csak a soron következő lapszámban
van módunkban megjelentetni!
A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt illeti.
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A DAKÖV KFT KÖZLEMÉNYEI
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAKÖV
KFT. a vezetékes vízrendszer őszi hálózatmosatását
2016. október 24-28. között végzi. A mosatás következtében előfordulhat, hogy a víz zavarossá válik, de
ülepítés után természetesen fogyasztható.
Szíves elnézésüket kérjük a kellemetlenségért!
•• •• •• ••
A Daköv Kft. felhívja a tisztelt fogyasztók figyelmét
a fagycsapok helyes elzárására. A tél közeledtével
szükségessé válik a szabadban található csapok,
szerelvények víztelenítése, fagymentesítése.
Sajnos gyakori hiba, hogy a fagycsapot a fogyasztók
nem megfelelően zárják el, így a leeresztő furaton keresztül a víz a talajba szivárog. Fontos, hogy az elzáró
szerelvényt koppanásig kell elzárni, vagy tavasszal
kinyitni. Kérjük a fentieket az esetleges
többletfogyasztás, károk megelőzése érdekében
vegyék figyelembe! DAKÖV KFT.

A Falunapok rendezvénysorozatról az Alsónémedi
Hírmondó következő számában lesz részletes
képes beszámoló.
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbbi ülését 2016. szeptember
28-án tartotta. A napirend módosítása és kiegészítése
után elsőként az alapítványok beszámolóit tárgyalta
a Képviselő-testület. Elfogadásra került az Alsónémedi Községért Közalapítvány, a Széchenyi István
Általános Iskoláért Közalapítvány, a Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda Közalapítvány és a Dabas
és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2015. évről
szóló beszámolója.
Következő napirenden a Szivárvány Napköziotthonos
Óvoda beszámolóját tárgyalta a Testület a tanévkezdés tárgyi és személyi feltételeiről, valamint a nyári
nyitva tartás tapasztalatairól. Jóváhagyásra került az
óvoda 2017. évi nyári zárva tartása is. Az intézmény
2017. június 19-től összevontan működik, 2017. 07.
24. - 08. 19-ig zárva tart, majd 2017. 08. 21-25-ig
összevontan a Szent István téren működik. Mindkét épületben 2017. 08. 28-án kezdődik a működés.
A Képviselő-testület megkapta a Széchenyi István
Általános Iskola 2015/16-os tanévről, valamint az új
tanév kezdésének feltételeiről szóló tájékoztatását,
melyet tudomásul vett. Következő napirenden az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása, majd a költségvetés
I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló szerepelt.
Mindkettő elfogadásra került.
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezte a helyi
adókról szóló 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet
egyes rendelkezéseit, azaz 2016. október 01-től megszüntette az idegenforgalmi adót településünkön. Így
az utolsó bevallást október 15-ig kell benyújtania az
érintetteknek.
A Magyar Államkincstárnál lévő 450.000.000,- Ft ún.
Féléves Kincstárjegy lejáratakor 450.000.000,- Ft ös�szegért ismételten 6 hónapos lejáratú „Féléves Kincstárjegyet” vásárol Önkormányzatunk, melynek lebonyolítására a Polgármester kapott felhatalmazást.
Többször felvetődött az igény a külső helyszínen
történő házasságkötésekre és az Opál-ház felújítása
miatt ott esküvők tartására nem kerülhet sor. Ennek
kapcsán a korábbi rendelet helyett új rendelet került
elfogadásra. A Polgármesteri Hivatalban továbbra
is ingyenes maradt a házasságkötés és egyéb családi esemény, a emellett az iskolai aulában is ingyenes
lesz (természetesen az ott tartott lakodalmak bérleti
díj kötelesek, de a házasságkötésért nem kell külön
díjat fizetni). Egyéb, azaz külső helyszínen történő
események szolgáltatási díjának mértéke 20.000 Ft
+ÁFA. /Az alsónémedi anyakönyvvezetőket továbbra
is szabadon választhatják a házasulandók./
Ismét sor került költségvetési átcsoportosításokra,
a szombati napokon a Dunaharaszti buszjárat 2016.
október 01.- december 31. időszakra történő további
2016. október

biztosítása (420.000,- Ft + ÁFA), valamint a Nagygödör térre 1 db infra megvilágítással rendelkező kamera felszerelése és a hálózatra történő integrálására
(790.000,- Ft + 213.300,- Ft ÁFA) miatt.
A tavalyi évben is tárgyalt már a Testület a víz- és
csatornahálózat Gördülő Fejlesztési Tervéről, mely
ismét aktuálissá vált a törvényi kötelezettségek miatt,
ezért a 2017-2031. idősávra vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervek kerültek elfogadásra, melynek elkészítésére és benyújtására a MEKH-hez a DAKÖV Kft-t
hatalmazta fel a Testület.
Több testületi és bizottsági ülésen is szóba került a
településközpont fejlesztése. Most konkrétan tárgyalt
róla a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, valamint a Képviselő-testület is,
mely kapcsán megállapította, hogy fejlesztési tanulmányterv készítését szükségesnek látja. Felkérte a
Polgármestert, hogy a fejlesztési tanulmányterv előkészíttetéséről legalább négy tervezőiroda megjelölésével, és legalább háromfős szakértői testület felállításának javaslatával gondoskodjon.
A Településrendezési Eszközeinek jóváhagyásáról
is folyt tárgyalás a bizottsági és testületi ülésen. Döntés
született arról, hogy Alsónémedi új Településszerkezeti Tervének (TSZT), a Helyi Építési Szabályzatának
(HÉSZ) és Szabályozási Tervének jóváhagyása megbontva, a TSZT és ahhoz kapcsolódóan a környezeti
vizsgálat partnerségi egyeztetése és államigazgatási jóváhagyó eljárása folytatódjon. A HÉSZ munkarészeinek átdolgozása pedig a hatályos követelmények szerint kezdődjön meg. Alsónémedi településképi rendeletének előkészítését el kell indítani, valamint szakmai
megalapozására településképi arculati kézikönyvet
kell készíteni. Az előkészítésre a Polgármestert hatalmazta fel a Képviselő-testület, hogy a költségvetés
tartalékkerete terhére gondoskodjon a szükséges teendőkről és az elkészült rendelet-tervezetet, szakmai
megalapozó munkarészeket a törvényi határidő lejárta előtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Bizottsági javaslatra szintén tárgyalt a Testület a hatályos helyi építési szabályzat pontosító módosításáról. Elfogadta a HÉSZ módosítás véleményezése
során érkezett véleményekre adott tervezői válaszokat
és egyetértett a módosítás véglegesítésével, ill. kérte a
Polgármestert, hogy a HÉSZ módosítás rendelet-tervezetét terjessze a Testület elé.
A Képviselő-testület ismét tárgyalt a Hungária
Zrt. felszámolásáról, mely kapcsán a jogi szakvéleményekre támaszkodva – a felszámoló álláspontját is
ismerve – ügyféligényét 695.366.418,- Ft pénzeszköz
igényre módosítja. Ez azt jelenti, hogy kb. 178,9 milliós összegű kifizetésre számíthat az Önkormányzat.
Korábbi Hírmondóban olvashattak a bölcsőde építésének helyszínéről, mely kapcsán szükségessé vált a
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888 és 889 hrsz-ú ingatlanok összevonása, melyről
döntés született.
A Képviselő-testület az idei évben is csatlakozott a
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázathoz.
Utolsó előtti napirendként a Polgármester beszámolója szerepelt, melyet – az aktuális beruházásokról,
rendezvényekről szóló szóbeli kiegészítésekkel együtt
– elfogadott a Képviselő-testület.
Egyebek napirenden a helyi adók és az önkormányzati dolgozók rendezvényeken történő részvételéről
esett szó.
Zárt ülésen fiatal házasok lakásmegoldásainak
támogatásáról döntött a Testület, mely kapcsán 3 fiatal család kapott támogatást (a 3 család összesen
600.000,- Ft-ot), majd a háziorvosi praxis változása
kapcsán az egészségügyi alapellátás további támogatásáról is döntés született.
A Képviselő-testület soron következő ülését
2016. október 26-án 15 órakor tartja. A máltai uta-

zás miatt a bizottsági ülésekre is ezen a héten kerül
majd sor, azaz a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság október 24-én, a
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság és a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság pedig október 25-én tartja ülését. 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

Népszavazás
Alsónémedin rendkívüli esemény nélkül zajlott a 2016. október 2-i népszavazás.

2016. október 2-i népszavazás település szintű adatai:
Névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelentek száma:
Urnában lévő szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvényes szavazatok megoszlása:

			
			

			
			
			
		
Igen 		
		

Nem

4.062
l.978

		

48,7 %

1.978
94
1.884
31
		

l,65 %

l. 853

98,35 %

		

Ez úton is szeretném megköszönni a szavazás lebonyolításában közreműködő választott és delegált bizottsági tagoknak,
valamint hivatali kollégáimnak a pontos, lelkiismeretes munkát, melynek köszönhetően rendben lezajlott településünkön
a népszavazás.
										Dr. Percze Tünde
				
Helyi Választási Iroda vezetője

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!
2016. november 13-án, vasárnap délután a József Attila Színház előadására hívom a jó színházat és produkciókat
kedvelőket. A színdarab címe: „Veszek egy éjszakát” Szereplők: Galambos Erzsi érdemes és kiváló művész, Újréti
László Jászai Mari díjas, Márkó Eszter és Pikali Gerda. A
vidám előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom. Utazás külön autóbusszal, de természetesen egyénileg
is lehetséges.
November 26-27-én adventi kirándulásra hívom az
utazást kedvelőket. Az ausztriai Graz és Szlovénia szépséges középkori városát, Maribort nézzük meg adventi
pompájában. Az első nap Graz belvárosát, nevezetes épületeit és a Tartományi Székház renaissance udvarán fel-
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állított sziporkázó jégbetlehemet nézzük meg. Felvonóval
meghódítjuk a magasan fekvő várát, a lélegzetelállítóan
fenséges Schlossberget. Este pedig az adventi vásárban
kóstoljuk meg a jellegzetes puncsot és forralt bort. Másnap
Maribor városával ismerkedünk, megnézzük a székesegyházat, a városházát és élvezzük az uralkodó szép adventi
hangulatot. Délután a Dráva parti kisvárosban Ptujban csodáljuk meg Szlovénia legszebb reneszánsz várkastélyát.
Este érkezünk haza. A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket!
Telefon: 29/337-861 vagy 20/426-4153

Üdvözlettel:
Szántó Erzsébet

2016. október
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Alsónémedi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre
az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan
A részletes pályázati kiírás megtalálható
a www.alsonemedi.hu internetes oldalon.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:

pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektroniés az önkormányzathoz történő benyújtásának
kus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri
határideje: 2016. november 8. 16:00 óra.
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve,
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóAzok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben re- hely szerint illetékes települési önkormányzat polgisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak gármesteri hivatalánál kell benyújtani.
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amen�nyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó A pályázat kötelező mellékletei:
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályáza- a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti
ti adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév
pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben első félévéről.
újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok
ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrla- b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztarpot kinyomtatva és aláírva a települési önkormány- tásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
zatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kömellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírás- telező mellékletekkel együtt érvényes, valamely
ban meghatározott valamely melléklet hiányában melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott minősül.

Dr. Tholt Mária betegsége miatt háziorvosi rendelését helyettesítéssel látja el.
Helyettesít a Somogyi u. 1. sz. alatti rendelőben: dr. Beregi Katalin belgyógyász, háziorvos.
A rendelési idő az alábbiak szerint változik:
2016. október

17.
18.
19.
20.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök

2016. október

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

21. péntek
24. hétfő
25. kedd

13.00 - 16.00
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00

26. szerda
8.00 - 12.00
27. csütörtök 13.00 - 16.00
28. péntek
8.00 - 12.00
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Az Alsónémedi Községért Közalapítvány közleménye
a 2015. évi gazdálkodás mérlegéről
Az Alapítványt 1992-ben hozta létre az Alsónémedi
Önkormányzat. 1993. január 1-jétől közhasznú minőségben végzi tevékenységét az Alapító Okiratban meghatározott célok szerint:
- a község kulturális tevékenysége színvonalának
emelése,
- a bűnmegelőzés, vagyonvédelem és kármegelőzés elősegítése érdekében technikai eszközök biztosítása,
közösségi összefogás támogatása,
- a község környezetvédelmi érdekeinek támogatása.
A Közalapítvány bevételei önkormányzati, vállalkozások, magánszemélyek támogatásaiból, SZJA 1% felajánlásokból tevődik össze, míg kiadásai javarészt a fent
említett célok támogatására fordítódnak.
Az alábbi összefoglaló táblázat a 2015. évi bevételeket
és kiadásokat részletezi egyszerűsített formában:
2015. évi bevételek
(ezer Ft-ban)
Magánszemélyek támogatása		
357
Vállalkozások támogatása		
2.519
Önkormányzati támogatás		
Banki kamat				
2
SZJA 1% felajánlás			
265
Széchenyi Alapítvány			
Összesen:				3.143
2015. évi kiadások
(ezer Ft-ban)
Könyvelés, könyvvizsgálat		
98
Anyag					 439
Bankköltség				
37
Egyéb költség				2.616
Értékcsökkenés				
Támogatás				
Összesen:				3.190
Eredmény:				
-47
2015. évi saját rendezvények
(ezer Ft-ban)
Tisztaságverseny			
40
Sportnap				
230
Mikulás party				
192
Tánctanfolyam				
53
Szivárvány KRESZ-park		2.416
Összesen:				2.931
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2015-ben a bevételek/kiadások a következőképpen
alakultak:
A GLS Hungary Kft. által 2014. évben kiutalt 1.400.000
Ft-ból 1.000.000 Ft átkönyvelésre került 2015. évre, majd
ezen összegből és a tárgyévben mellé érkezett 1.200.000
Ft-ból 2015-ben megépült a Szivárvány KRESZ-park a
Szent István téren a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
részére.
A személyi jövedelemadó felajánlásokból 265.000 Ft érkezett 2015. évben.
A Közalapítvány a 2015. évet 47.000 Ft veszteséggel
zárta.
Köszönetünket fejezzük ki minden Adózónak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át a Közalapítvány részére
ajánlották fel.

A Közalapítvány eddig megvalósult tervei az előző beszámoló óta eltelt időszakban:
Kuratóriumunk döntése alapján Alapítványunk a fiatalok és felnőttek kulturális kikapcsolódását megcélozva retro diszkót szervezett a tél eleji és
a farsangi időszakban. Célunk volt egy olyan rendezvénysorozat elindítása, mely félévi rendszerességgel
kikapcsolódást tud nyújtani azon fiatalok és felnőttek
részére, akik szeretik a ritmikus zenét és slágereket,
illetve alternatívaként tud szolgálni a településünkön
hagyományszerűen megrendezett bálok mellé. Mindkét alkalommal közel 70 főt vonzott ezen rendezvényünk. A jó hangulat és a sok pozitív visszajelzés a
jövőbeli ismételt szervezések felé inspirálják a Kuratóriumot.
Idén megrendezésre került a IV. Alsónémedi Családi Sportnap az Alapítvány támogatásával
és szervezői hozzájárulásával. Az esemény a tavalyi
létszámhoz képest még több sportolni vagy csupán
kikapcsolódni vágyó helyi lakost vonzott a Sportcsarnokba, ahol a sportot, mint kulturális életünk fontos
kiegészítőjét kívántuk népszerűsíteni a település lakói
között. Az idei sportnapon elevenítettük fel először a
régen hagyománnyal bíró “Fut a falu” elnevezésű futóversenyt, mely nem várt méretű sikert aratott a nap
végén. A futóversenyen a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki elindulhatott és körbefuthatta Alsónémedit, korosztályonként versenyezve.
A “Péntek Esti Futás” mozgalomra épülve
Alapítványunk - a Képviselő-testület jóváhagyásával
2016. október
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- ingyenes futási lehetőséget (“Fussunk együtt!”)
indított el a Széchenyi István Általános Iskola udvarán található atlétikai pályán. A kezdeti néhány fős
regisztrált futólétszámból mára 15-20 körülire nőtt
a rendszeres futók száma. A Kuratórium a nyári időszakban a - Képviselő-testület által kért - személyes
felügyeletet gimnazista diákokkal biztosította, közösségi munkavégzés keretein belül. A növekvő sportolói
létszám és futási igény a Kuratóriumot és a Képviselőtestületet is arra ösztönzi, hogy átgondolja az atlétikai
pálya használatának bővíthetőségét.
Alapítványunk a Járókelő.hu civil kezdeményezés lehetőségeit kihasználva - önálló feladattal
járó - népszerűsítő kampányt indított az iskolás gyerekek körében tavasszal, játékosan felhívva a gyerekek figyelmét ezáltal a környezettudatos életmódra. A
Széchenyi István Általános Iskola vezetésének jóváhagyásával 2016. május 30-ika és június 5-ike között a
felső tagozatos gyerekek körében versenyt hirdettünk,
melyen a részvétel feltétele a település közigazgatási határain belül található közterületi probléma vagy
építő javaslat beküldése a járókelő.hu alkalmazásán
keresztül. Ezen akció a Széchenyi István Általános Iskola “Ökoiskola” programjához is segítségül szolgált.
Azon diákokat, akik a legtöbb releváns, értékelhető és
valóban közterületinek minősülő bejelentést küldték
be, értékes díjazásban részesítettük. A verseny eredménye az évzárón került ismertetésre, ahol a bejelentett
problémák egy részének komplett megoldásáról/kijavításáról is be tudtunk már számolni, amely kapcsán
ezúton is köszönjük az önkormányzat tettrekészségét
és gyors reagálását. Hisszük, hogy jó példaként a diákoknak a közszolgáltatókba - és ezen belül kiemelten
az önkormányzatba - vetett bizalmukat is jelentősen
tudtuk ezzel erősíteni.
2016-ban ismét megrendeztük a “Cibere hagyományőrző főzőfutamot” a 10-15 éves és 15-20
éves korosztályú alsónémedi fiatalok számára, melynek elsődleges célja Alsónémedi kultúrájához tartozó hagyományos ételek megismerése és elkészítése
volt. A főzőversenyt - a korábbi hagyománynak megfelelően - a Pörköltfesztivál keretein belül rendeztük
meg.
Idén télen műjégpálya kialakítását/bérlését
tervezzük, az ezzel kapcsolatos egyeztetések a közeljövő feladatai lesznek.

majd, s ezzel együtt Alsónémedi hagyományait, kultúráját, természeti értékeit ismertetik meg a fiatal és
felnőtt generációkkal egyaránt.
A fentebb látható felsorolásból is kitűnik, hogy a Kuratórium elkötelezett minden olyan esemény és cél
megvalósítására, amelyek településünk és közösségeik érdekeit szolgálják. Ezen munka megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges az anyagi forrás biztosítása, ezért kérünk minden Alsónémedi lakost, hogy
akinek lehetősége van, támogassa Alapítványunkat
személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával! A
Közalapítvány személyi jövedelemadóból befolyó bevételeinél tapasztalható folyamatosan csökkenő tendencia megfordulni látszik. Külön öröm számunkra
ez, és egyben a Kuratórium munkájának visszaigazolását látjuk benne.
Alapítványunk számlájára több részletben érkezett
képviselői tiszteletdíj felajánlás, amelyet a Kuratórium nevében ezúton is tisztelettel köszönök!
Köszönet illet minden Kuratóriumi Tagot (Hägerné
Molnár Mária Ilona, Horváth Mária, Juhász Lászlóné,
Kiss Menyhértné, Suplicz Zsolt Tibor, Tóth Gábor) és
Felügyelő Bizottsági Tagot (Józanné Vincze Katalin,
Szlovicsákné Mészáros Mária, Marosi Boldizsár), akik
munkájukkal és aktív részvételükkel hozzájárulnak az
Alapítvány szabályos és eredményes működéséhez.
Dr. Nagy Vilmos
a Kuratórium elnöke

A Közalapítvány 2016-2017. évi tervei között szerepel ismét több olyan kulturális illetve hagyományőrző
esemény megszervezése és lebonyolítása is, amelyek
a településen élő közösségek összetartozását erősítik
2016. október
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Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus időszakára
Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-ös�szeírás időszakára.
A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszámlálás között követi nyomon a társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel. Az idei mikrocenzusra 2016. október 1. – november 8. között kerül sor.
Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer
címen végzik el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti.
A mikrocenzust törvény rendeli el, a mintába került lakásokban lakóknak kötelező válaszolni az alapkérdőívekre, amelyek
a lakás és a személyi kérdőív. A mikrocenzus alapkérdőíveihez
kiegészítő felvételek kapcsolódnak a következő témákban: a
társadalom rétegződése, a foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, az egészségproblémából fakadó akadályozottság, valamint a nemzetközi vándorlás.
A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az időszak elején interneten keresztül önállóan lehet kitölteni a kérdőíveket, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok és tabletek segítségével.
Internetes önkitöltési időszak: 2016. október 1–9.
Összeírási időszak: 2016. október 10. – november 8.
Miről ismerhető fel a számlálóbiztos?
Magyarország területén 2016. október 10. és november 08. közötti időben a mintába került címeket számlálóbiztos keresi fel.
A számlálóbiztos magát számlálóbiztosi igazolvánnyal igazolja,
amelyen szerepel a neve és az azonosítószáma.

A számlálóbiztosi igazolvány kizárólag a számlálóbiztos személyazonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal (személyi
igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.
Az számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal
06-80-200-014 ingyenesen hívható, zöld számán ellenőrizhetik le! További információ található a mikrocenzusról az alábbi
oldalon:
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/
Kérjük minden esetben győződjön meg a számlálóbiztos
személyazonosságáról!
Óvakodjunk a trükkös csalóktól
A bűnözők ebben az időszakban sem pihennek, kihasználhatják ezt a lehetőséget arra, hogy törvénytelen úton pénzhez,
értékekhez jussanak. Módszerük lehet például, hogy számlálóbiztosnak kiadva magukat kihasználják az emberek jóhiszeműségét, gyanakvásának hiányát, és figyelmüket elterelve, otthonaikba könnyű szerrel bejutva tőlük különböző értékeket (pl.:
ékszereket, készpénzt) tulajdoníthatnak el.
Rendőrségi tapasztalat, hogy a lopás tényét legtöbbször csak
később észlelik a sértettek. Előfordulhat viszont, hogy a kiszemelt áldozat már azonnal észleli a lopást, de
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FELHÍVJUK A FIGYELMET,
hogy ellenállni csak az adott helyzet mérlegelésével szabad, mert
az addig „csak” megtévesztésre, figyelemelterelésre koncentráló
elkövető a zsákmány megszerzése érdekében, akár a testi épséget
veszélyeztető magatartást is tanúsíthat, erőszakot alkalmazhat.
Célszerű mások (szomszédok, járókelők) segítségét kérni.
Mi jellemző a trükkösen elkövetett lopásra, illetve csalásra?
Az elkövetőkre jellemző, hogy küllemük ápolt, rendezett, modoruk megnyerő, határozott fellépésükkel beférkőzhetnek az
emberek bizalmába. Sokféle hihető, életszerű történetbe, legendákba szövik bele a valójában megtévesztő és mindig haszonszerzésre irányuló mondandójukat.
A népesség-összeírás során „hivatalos személy”-nek kiadva magukat járhatnak házról házra, majd miután bebocsátást
nyernek a lakásba vagy házba, az alkalmas pillanatban elemelhetik az értékeket.
Bárhol felbukkanhatnak az ország területén!
A bűnelkövetők feladatmegosztása kifinomult, modern hírközlési eszközökkel kommunikálnak, és sorozatban követhetnek el
hasonló bűncselekményeket.
Kérjük, hogy bűncselekmény esetén a későbbi felderítés érdekében a lehető legtöbb adatot adják számunkra az elkövetőkről,
az általuk használt gépjárműről.
Az internet veszélyei
Az internetes önkitöltésre 2016. október 1-9. között kerül sor.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a mikrocenzus kérdőívek online
kitöltése csak a www.mikrocenzus.hu oldalon, kizárólag a háztartás címére levélben kézbesített egyedi „azonosító” és „jelszó”
segítségével történhet.
A kérdőívek nem kérdeznek nevet, készpénz vagy banki megtakarításra vonatkozó adatokat.
Hogyan előzhetjük meg a bajt?
Annak érdekében, hogy ne váljanak trükkös lopás, vagy csalás áldozatává, készüljenek fel a számlálóbiztosok fogadására,
akiknek érkezéséről a címen hagyott értesítőn megadott elérhetőségen is tájékozódhatnak.
A mikrocenzus során a személyes okirataikat a számlálóbiztosok nem kérhetik el, ők viszont hitelt érdemlően, okmányaikkal
tudják magukat igazolni.
Ha idegent engednek be otthonukba, soha ne hagyják felügyelet nélkül!
A számlálóbiztosok érkezése kiszámítható, de mint arra felhívtuk a figyelmet, ebben az időszakban megjelenhetnek a trükkös
csalók is.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében értékeit (ékszerek,
készpénz, takarékbetétkönyv, bankkártya, stb.) kezelje a személyes okmányaitól (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya, stb.) külön.
Mi a teendő a bajban?
Azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es,
vagy a 112-es segélyhívó számokon, vagy korábbi bűncselekményre utaló adat esetén névtelenül hívhatja a rendőrség által
működtetett Telefontanú ingyenes számát is: 06-80-555-111.
Forrás: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/
legfrissebb-hireink/szervezeti-hirek/rendorsegi-ajanlas-amikrocenzus
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
Az Alsónémedi Hírmondóban immár évről- évre a légszennyezéssel kapcsolatban az illegális bútorlap égetésre
vonatkozó írást jelentetünk meg, amely - úgy véljük - sokakat
visszatartott a légszennyező, másokra tekintet nélküli füst kibocsátással járó tüzeléstől. Ismételten felhívjuk az érintettek
figyelmét, hogy tartózkodjanak a bútorlapok és más hulladékok fűtőanyagként történő felhasználásától, mivel azok elégetésével felelőtlen módon mérgező gázokat, un. poliaromás
szénhidrogéneket és dioxint juttatnak a levegőbe. Az egészségkárosító és jogsértő tevékenységből eredő problémák újra és
újra a felszínre kerülnek, ezért a fűtési szezon kezdetén ismét
közöljük a további várható intézkedéseket azokra az esetekre,
amikor megállapítható, hogy hulladék égetésével szennyezik a
környezetet:
Rendőri intézkedés során halaszthatatlan nyomozati cselekményként házkutatásra kerül sor, melynek során mintát

veszünk a fűtőberendezésben égetett anyagból, a felhasználó
személlyel szemben büntetőeljárást indítunk a Btk. 248. § (1)
b.) pont II. fordulat szerinti a hulladékgazdálkodás megsértése
bűntett elkövetése miatt, súlyosabb esetben a Btk. 241. § (1) bekezdés a.) pont szerinti környezetkárosítás bűntett elkövetése
miatt. Az eljárásba igazságügyi szakértőt vonunk be, a szakértői vizsgálat költségeit várhatóan az elkövetéssel gyanúsított
személynek kell megtérítenie.
Kérjük az érintett lakosokat, figyelemmel a fentiekre szíveskedjenek a továbbiakban mellőzni a 72/2013. (VIII.27.) VM.
Rendelet mellékleteiben definiált hulladékok elégetését.
A továbbiakban figyelmeztetés nélkül kezdeményezünk
büntetőeljárásokat a megalapozott lakossági bejelentések
alapján.
Tisztelettel:
Alsónémedi Körzeti Megbízottak

KATASZTRÓFAVÉDELEM FELHÍVÁSA
Október 15-ével megkezdődik a hivatalos fűtési szezon. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hűvösebb idő beköszöntével nem várják meg a szezon kezdetét, esténként felfűtik a lakásaikat. A háztartások zömében vegyes tüzelésű kazánt
használnak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki a megfelelő karbantartást követően és rendeltetésszerűen alkalmazná ezen eszközöket.
Felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán egy család ház pincéjében Albertirsán a Kolozsvári utcában, szeptember 22-én
kora délutáni órákban. A felhasadt kazán mellett tartózkodó két ember a kiáramló forró víz miatt égési sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. A ceglédi hivatásos tűzoltók a helyiséget átvizsgálták – abban kár nem keletkezett, - valamint a még izzó parazsat a kazánból eltávolították. Ilyen és ehhez hasonló híreket gyakran olvashatunk, hallhatunk a különböző médiumokban. A káresemények megelőzése érdekében nem árt, ha tudjuk, hogy miért következhetnek
be a robbanások és mit tehetünk annak érdekében, hogy a baj nem következzen be.
A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából erednek, hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket. Sok esetben a műszaki állapotuk sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezeteket, ami már
nem képes megbirkózni a megemelkedett nyomással. Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazánok robbanásában, mint például egy esetleges áramszünet, aminek hatására leáll a keringető szivattyú. A modern kazánoknál ez ma már nem jelenthet
gondot, hiszen egy túlnyomást szabályzó szelep biztosítani tudja az állandó és megfelelő üzemi nyomást.
Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg arról:
• a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az előírt mértékig fel legyen töltve vízzel,
• a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, nyitott, illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban legyenek,
• szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú zavartalan működéséről és megfelelő áramellátásáról,
• ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő fokozott mértékű korrózió elkerülése érdekében.
A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető szabályok betartására.

Tisztelt Lakosság!
Az Önkormányzat jóvoltából a nyáron sor került a fogorvosi rendelő teljes körű felújítására.
Köszönjük a Képviselő-testületnek, a Polgármester úrnak
és Molnár Ákos műszaki ügyintézőnek a segítségét, valamint az ott dolgozó vállalkozóknak a gyors kivitelezést.
A továbbiakban egy igényes, esztétikus környezetben,
barátságosan kialakított váróban és rendelőben várjuk a
kedves pácienseinket, ezzel is feledtetve a fogorvosi beavatkozások esetleges kellemetlenségeit.
Rendelési időnk változatlan!
Bejelentkezés: 06-29-338-740.
Dr. Szegedi Anett

2016. október
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Önkormányzati hírek

IDŐSEK NAPJA

ARANY- ÉS GYÉMÁNLAKODALMASOK KÖSZÖNTÉSE
„Köszönöm az életnek, hogy téged megadott,
Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott.”
Kerek öt éve köszöntjük az Idősek Napján az arany- és
gyémántlakodalmas házaspárjainkat.
Mi is igazából ennek a sok-sok, együtt töltött évnek az
igazi jelentése?
Bizony az nem más, mint egy egymás felé kitárt kéz!
Egy olyan kézmozdulat ez, amibe kapaszkodhatunk, amit
megfoghatunk, amitől ha kell segítséget, támaszt kapunk
még akkor is, ha nem kérjük, de ott van, jelen van mindig,
minden körülmények között.
Az egész életünk arról szól: kell, hogy legyen valaki, aki a
kezét nyújtja nekünk.
„Fogom hát kezedet és el nem engedem,
Hogy hátralévő életemet Veled tölthessem el.”
50 évvel ezelőtt, 1966-ban 44 fiatal pár jelent meg az
Alsónémedi anyakönyvi kerületben, hogy elhatározásukat a közös életre hivatalossá tegyék. A 44 párból 7 házaspárt köszönthettünk, akik 2016-ban ünneplik aranylakodalmukat, házasságkötésüknek 50. évfordulóját.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szarka Károly
Marosi Boldizsár
Acsai Károly
Kerekes Károly
Kerekes Miklós
Lukácsi Gábor
Jakab István

Juhász Julianna
Galambos Eszter
Kozma Eszter
Szép Mária
Kiss Margit
Varga Terézia
Mihalik Zsuzsanna

1966.02.19.
1966.10.15.
1966.10.22.
1966.11.05.
1966.11.19.
1966.11.19.
1966.12.17.

60 évvel ezelőtt, 1956-ban 41 fiatal pár kötött házasságot Alsónémediben. 2016-ban gyémántlakodalmukat
ünneplő párok:
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1. Kiss Pál
2. Bircsák István
3. György Antal

Endzsel Rozália
Bálint Anna
Kispál Margit

1956.11.21.
1956.11.24.
1956.11.24.

Az együtt töltött évek bizonyították: felelős ígéretet
kaptak adott ígéretük ellenében. Azon szerencsés emberek közé tartoznak, akiknek mai napig van egy biztos kéz
az életükben, melyet meg lehet szorítani, mely átsegít az
élet nehézségein. Őszintén remélem és kívánom, hogy ez
így lesz egész hátralévő életükben!
„Egyszer megszülettünk, s egyszer majd meghalunk,
Adj hálát érte, hogy még együtt vagyunk
Mert volt már pár utunk és sok mindent tudunk
De legfőképpen azt, hogy ÖSSZETARTOZUNK.”
„Elszállnak mind az évek, és lassan fontos lesz neked,
Hogy legyen akihez mész legyen egy kinyújtott kéz.”
Szeretnénk, ha településünkön élő minden idős ember
érezné, hogy nincs egyedül, mert egy közösség tagja, ahol
mindenki, így ő is számít, számíthat támaszra, segítségre,
arra a bizonyos kézre, melyre egész életünkben szükségünk van.
Szívből kívánom, hogy mindig legyen életükben, családjukban, környezetükben egy olyan kinyújtott kéz, amiből erőt tudnak meríteni.
„... mert csak az IDŐ érti meg, hogy milyen fontos az
életben a SZERETET.”
(Kivonat az ünnepi köszöntőből)
Dr. Percze Tünde jegyző

2016. október

Boróka Néptáncegyüttes

Boróka Néptáncegyüttes

Mozgalmas hetek állnak a Boróka Néptáncegyüttes
mögött. Már a nyár közepén öt ventillátorral körbevéve kezdtük a próbákat, mert augusztus 6-ra meghívtak bennünket a „Magyarok Kenyere” rendezvényre,
Ócsára. A búzagyűjtést és az ünnepi műsor részleteit
láthattuk aznap az M1 esti Híradójában. Az egész rendezvényt felvételről a Williams TV is közvetítette.
A fellépés után kezdtük az új tánc tanulását, hiszen rögtön szeptember elején már a Bugyi Krumplifesztiválon
egy újabb szereplés várt ránk. A Krumplifesztiválon két
táncot is előadtunk, és az Alsónémedi táncokat színesítette a Cseppek gyermektánccsoport fellépése is.
Szeptember 17-én egy különleges kérésnek tettünk
eleget. Cserkeszőlő helyi vezetése keresett meg bennünket azzal a kéréssel, hogy szeretnék, ha szerepelnénk a fürdőváros Szüreti Felvonulásán. Érdekes volt
számunkra ez a helyszín, hiszen a Fürdő bejárata előtt

2016. október

a víztől csöpögő fürdőruhákban, köntösben, törölközőben nézték végig a táncunkat a fürdővendégek. Este
pedig egy színpadon szerepeltünk az Anibal Cannibals
együttessel, illetve Kovács Kati énekesnővel, aki 60
tagú gyermekkórussal lépett a színpadra és egy másfél
órás koncertet adott. Vacsora után a különbusszal este
értünk haza
Szeptember 27-én az Inárcsi Szüreti Felvonuláson is
nagy sikert aratott a Boróka Néptáncegyüttes és a sok
vendégszereplés után az Alsónémedi Szüreti Felvonulás és Bál volt szerepléssorozatunk utolsó állomása.
Köszönöm a táncosok hozzáállását, kitartó, lelkes
munkáját. Köszönjük Polgármester Úr kedvességét, a
finom babgulyást és a meglepetés zenekart a Faluháznál. Remélem, még sok közös élményben lesz részünk.
Józan Béláné
néptáncegyüttes vezetője
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Traktorfesztivál

BESZÁMOLÓ A 6. ALSÓNÉMEDI TRAKTORFESZTIVÁLRÓL

Kedves Némediek, Kilátogatók, Felvonulók, Versenyzők!
Szeretnénk köszönetet mondani, a 2016-os évben megrendezett 6. Traktorfesztiválon való részvételükért. Az idei
évben először végeztünk felmérést a létszámról és nagy
örömmel jelenthetjük, hogy több mint 2000 fő fölötti vendég vett részt a Fesztiválon. Szintén öröm volt látni, hogy
egyre több cég és vállalkozás találja meg a bemutatkozás
lehetőségét a rendezvényen. Ezúton is köszönjük részvételüket és nagylelkű támogatásukat, az Alsónémedi Önkormányzatnak, (aki a színpadi fellépéshez járult hozzá támogatásával), a Komiksz Kft-nek, (akik hűsítő záporokkal
enyhítették a forróságot), az OBO Bettermann Kft-nek és
az Everris International B.V. Magyarországi képviseletének (akik a sátrak és a játékok felépítéséhez járultak hozzá),
a Trifolium Kft-nek (akik nélkül nem lenne színpadunk),
a Barakto-Best Kft-nek (akik az italok hűtését segítették
hűtőkocsikkal), a Daköv Kft-nek (akik az áramot és az út,
valamint az emberek locsolását biztosították a nagy melegben), valamint köszönjük még az Agro-Star Vegetables
Kft-nek, a Lado-Rec Kft-nek, a Józan Kft-nek és az Alsónémedi Gazdaboltnak a támogatást. Külön köszönet a harckocsikat és egyéb haditechnikai eszközöket felvonultató dr.
Makovics Jánosnak, hogy a nap folyamán bemutatókkal és
körutaztatással színesítette a rendezvényt. Köszönjük a színvonalas színpadi műsort a Napfény Majorette csoportnak,
valamint a Nywyg Íjász és Hagyományőrző Egyesületnek
és az Acél Ököl kung-fu csoportnak az egész napos helytállást és részvételt. Bízunk benne, hogy ezzel a megjelenéssel
is több fiatalt, sportolni vágyót meg tudtak szólítani, kedvet
tudtak csinálni a sportválasztáshoz.
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Köszönjük a szakácsainknak, akik sok-sok finom bográcsos, serpenyős, grillezett étellel kényeztettek mindenkit
a nap folyamán. Köszönjük a Betyár Étteremnek, hogy a
büfével egész nap helyt álltak, hogy a nagy meleget elviselhetőbbé tegyék hideg italokkal.
Pár szóban a nap eseményeiről is. Faluszerte türelmetlenül
várták, hogy az OMV kút mögötti, volt Camping büfé parkolójában gyülekező traktorok, jelképesen megnyissák az
idei Fesztivált a felvonulásukkal. Ismét szép számban (60 jármű) képviseltették magukat a traktoros gazdák a menetben,
feladatot adva ezzel az Ócsai rendőrőrs járőreinek, akik
az útvonalat biztosították. A helyszínen Kozma Miklós alpolgármester úr nyitotta meg hivatalosan az idei rendezvényt, majd kezdetét vették a versenyszámok. A szokásos
próbákban mérethették meg magukat a traktor zsonglőrök,
mint pl.: akadálypálya, szántóverseny, pótkocsi tolóverseny,
erőverseny és a nap fénypontja ismét a gyorsulási verseny
volt. Színvonalas színpadi produkciót láthattunk a CC és a
Fekete Lakkcipők zenekartól, ahol a frontember, hazánk
fia: Christov Csaba. Záró akkordként a Smith and Friends
rock zenekar ismét fergeteges bulit csapott.
Köszönjük minden közreműködőnek, szomszédnak,
jóbarátnak, családnak, aki segítette a szervezést és munkájával, támogatásával hozzájárult a Fesztivál sikeres lebonyolításához!
Üdvözlettel, az Alsónémedi
Traktorfesztivál szervezői

2016. október

Traktorfesztivál

2016. október
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NYWYG

KÉPES BESZÁMOLÓ A NYWYG ÉLETÉBŐL
Varga Feri sírjánál

In Memoriam Varga Ferenc
Varga Ferenc -2016, Lovász, Íjász, Hagyományőrző, Barátunk,
Kortársunk, Földink, Vérünk.
Egyik első képén az Alsónémedi Rákóczi úti óvodai csoport
képen ott mosolyog ő is köztünk az első sorban valamikor
a 60-as évek végén. Ez a mosolya elkísérte végig itt a földi
útján… Azóta sok kép (álló és mozgó )készült róla és vele. Most
ezt nézem, amelyen a némedi jurta előtt áll és tanít lőni egy
kislányt. Saját készítésű felszerelésében, - amint Ő mondta
– avar kori könnyű lovas páncélban. Erősen és közvetlenül,
vidáman és barátságosan. Figyelemmel és türelemmel. Ő
volt az egyik a közel hozta számunkra honfoglaló őseink
életét, harcait és mindennapi tárgyait, a teremtett világunk
szeretetével együtt, az állatokkal és a lovakkal. Legutóbb a
tavalyi nyári táborunkban tanított és mesélt arról, amelyet így
csak ő tudott. Rajta keresztül megajándékozottak lehettünk
mi , gyermekink és egész közösségünk! Köszönjük, hogy
ismerhettünk! Isten veled, barátunk!

Emléktűz

Nywyg Íjász és Hagyományőrző egyesület és barátai

Edzés

NYWYG 2016.
szeptember
Az edzéseket a Schuller Csarnokban tartjuk!
Minden pénteken és vasárnap is 18 órától.
Suplicz Zsolt Tibor
a NYWYG elnöke 06-70-43-64-19
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