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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).
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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 Képviselőtestülete soros ülését április 29-én tartotta. Első napirendi
pontként meghallgatta dr. Pacsirta István ügyvéd tájékoztatóját a kialakult pénzügyi helyzet miatt szükségessé vált jogi
lépésekről és úgy döntött, hogy megbízza a Fábry Ügyvédi
Irodát a Hungária Értékpapír Zrt. felszámolási eljárásában valamint a hitelezői igény sikeres érvényesítése érdekében szükségessé váló egyéb eljárásokban, jogügyletekben az Önkormányzat jogi képviseletével és megbízást
adott arra, hogy az Önkormányzat hitelezői igényét a jogi
képviselő benyújtsa a felszámoló felé.
A Képviselő-testület rendeletben fogadta el a 2014. év
zárszámadását, továbbá határozatot hozott a belső ellenőri
jelentés, az egészségügyi szolgáltatók, a gyermekvédelmi
tevékenységről szóló és az ASE 2014. évi működéséről
szóló beszámolók elfogadásáról.
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány tulajdonosaként
hozzájárult ahhoz, hogy a GLS támogatását – melyet az
óvoda részére nyújtott - egy kerékpáros KRESZ pálya építésére fordítsák a Szent István téren, lehetővé téve ezzel a
biztonságos közlekedésre oktatás megszervezését nem csak
az óvodás korosztály számára.
A Képviselő-testület a Suzuki telephely bérlőjének - Józan Kft. – bérleti szerződését módosította, a bérlő kérésére nagyobb területet adott bérbe, azonban a bérleti díjat is
megemelte 20 %-al azzal a kikötéssel, hogy fél év múlva újra
tárgyalják a bérlet feltételeit.
Az ABÉVA Kft. könyvvizsgálatával továbbra is a Hannák és Társa Kft-t bízta meg. A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi
és Tájékoztató Bizottság javaslata alapján döntött arról, hogy
a Kft. finanszírozására előirányzott tőketartalékot milyen
ütemezésben kívánja finanszírozni, illetve ehhez kapcsolódóan 1 MFt-tal 181.200.000 Ft-ra emelte az ABÉVA Kft.
törzstőkéjét.
A Képviselő-testület az aszfaltkeverő üzem létesítéséhez
való hozzájárulásáról a döntéshozatalt a következő soros
Képviselő-testületi ülésre napolta el, mivel meg kíván tekinteni egy, vagy több hasonló technológiával működő üzemet és további, a megalapozott döntéshez szükséges információkat kíván beszerezni.
A VGP Park Győr Kft. az Északi Iparterületen kb. 20.000
m2-es csarnok felépítését tervezi az idei év során, a beruházást egy önálló projektcég keretében kívánja megvalósítani.
A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a beruházást megvalósító cég neve „VGP Park Alsónémedi Kft.”
legyen.
A jelenlegi bizonytalan helyzetre való tekintettel a Képviselő-testület új gazdasági programot nem alkotott, 20142019. évre vonatkozó Gazdasági programjaként továbbra
is a 2011-2014. évre szóló Gazdasági Programot tekinti
2015. május

irányadónak. Amennyiben az önkormányzat megtakarításai ügyében tisztázódik a pénzügyi helyzet, úgy a gazdasági
program felülvizsgálatát, szükséges módosítását napirendre
tűzi a tényleges gazdasági helyzetéhez igazodóan.
A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében kötelezettség vállalásokra csak a testület hozzájárulásával van lehetőség, így a Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szükségessé váló kötelezettségvállalásokat, melyeket indokoltnak tartott.
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatára a Képviselő-testület elfogadta a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.
Az Önkormányzata évről évre egyre nagyobb összeget fordít az önkormányzati tulajdonú külterületi utak (dűlőutak)
karbantartására, melyet kátyúzással, gréderezéssel tudunk
megoldani. A költségek csökkentése, de legalább szinten
tartása érdekében szükségessé vált a stabilizálatlan földutak
nem mezőgazdasági célú használatának visszaszorítása. Ennek érdekében 7,5 tonnás súlykorlátozás bevezetése vált
indokolttá a jelentős tehergépjármű-forgalommal terhelt
082 és 084 hrsz-ú utakon, mely alól – kiegészítő tábla kihelyezése által – a mezőgazdasági gépjárművek kivételt
képeznek.
A Képviselő-testület elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az
ülések között tett fontosabb intézkedéseiről, valamint döntött a településen működő civil szervezetek, csoportok
2015. évi támogatásáról, összesen 910.000 Ft támogatást
nyújtva. Szintén döntés született arról, hogy a településre
bevezető utakhoz összesen 6 db tábla kerüljön kihelyezésre
Alsónémedi rovásírásos felirattal.
A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta a Szennyvíztisztító beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés közbeszerzésének zárását és a fiatalok lakáshoz jutásának
támogatását.
A Képviselő-testület munkaterve szerint májusban rendes ülésre nem kerül sor, azonban rendkívüli ülésre minden
bizonnyal szükség lesz. A testületi és bizottsági ülések időpontjáról és napirendjéről a település honlapján, illetve hirdetőtábláinkról értesülhetnek az érdeklődők.
Az ülések továbbra is nyilvánosak, jöjjenek el minél többen! A Képviselő-testület és a Bizottságok meghívói, döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei a település honlapján http://www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/ - megtalálhatók,
illetve rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
is teljes terjedelemben olvashatók!
Zagyva Gabriella
Polgármesteri Hivatal
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Beszámoló a lakossági „fórumról”
Vincze József Polgármester úr a Képviselő-testület nevében 2015. május 05-re lakossági fórumot – tájékoztatót – hirdetett meg, melyre a meghívást mindenki megkapta – a Hírmondón keresztül –, a Hungária Értékpapír
Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. tevékenységének részleges felfüggesztése miatt a település anyagi
helyzetével kapcsolatban a Művelődési Házban.
A téma fontossága miatt két órásra nyúlt a fórum.
Polgármester úr részletesen ismertette a korábban
megjelentetett közlemények alapján a történteket kiemelve, hogy az Önkormányzat minden kötelezettségvállalásának eleget tud tenni és kisebb beruházások
elvégzését is eszközölni tudja. Kihangsúlyozta, hogy az
elmúlt négy évben a Hungária Zrt. felé csak Diszkont
Kincstárjegy vásárlására és eladására adott megbízást az
Önkormányzat. A Kormány az értékpapír kereskedelem
nyomon követhetősége miatt jogszabályi módosításokat

tervez. Tájékoztatást adott a Képviselő-testület április 29-i
döntéséről, azaz a Fábry és Társai Ügyvédi Iroda megbízásáról, aki a Hungária Értékpapír Zrt. felszámolási eljárásában valamint a hitelezői igény sikeres érvényesítése
érdekében szükségessé váló egyéb eljárásokban, jogügyletekben az Önkormányzat jogi képviseletét fogja ellátni.
Ezután lakossági észrevételek és kérdések hangzottak el.
(Ugyan nem ide kapcsolódó téma volt, de felvetődött
az aszfaltkeverő létesítésének kérdésköre is. Az áprilisi
testületi ülésen a Képviselő-testület vizsgálta a beadott
kérelmet, de ez ügyben döntést még nem hozott.)
A fenti rövid tájékoztató mellett a fórumról egy pár oldalas jegyzőkönyv is készül majd, melyet a település honlapján vagy a Polgármesteri Hivatalban is elolvashatnak
az érdeklődők, ill. a videofelvétel is felkerül a település
honlapjára (http://www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/).
Polgármesteri Hivatal

Hamarosan elérhető lesz az OPTIKAI HÁLÓZAT Alsónémedin
Az érdeklődésnek eleget téve ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hálózat az engedélyezésnek megfelelően meglévő ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonában lévő elektromos, kisfeszültségű oszlopsoron kerül kiépítésre, új infrastruktúra
építése nélkül. A létesítendő (FTTH) optikai rendszer korunk legmodernebb technológiáján alapuló távközlési hálózatának tekinthető. A hálózatot fémmentes optikai (üvegszálas) kábelek alkotják.
A szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt-vel partnerségében a HFC-Network Kft. valósítja meg.

ALSÓNÉMEDI GPON HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE - ÜTEMTERV
Kivitelezés
megkezdése:

Építési munkák
(lekábelezés):

Szerelési
munkák:

NMHH
engedélyezés
lefolytatása:

Szolgáltatás
megkezdése:

Ócsa OLT Alsónémedi
optika gerinc:

2015. május 25.

2015. június 30.

2015. július 15.

2015.
augusztus 15.

2015.
augusztus 21.

Alsónémedi
GPON hálózat:

2015. április 6.

2015. május 31.

2015. július 15.

2015.
augusztus 15.

2015.
augusztus 21.

Elérhetővé váló szolgáltatások:
· szélessávú internet szolgáltatás
· Digitális IP TV szolgáltatás
· Telefonszolgáltatás
A szolgáltatásról az Alsónémedi Hírmondón és honlapunkon keresztül a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
Polgármesteri Hivatal
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SA J T Ó K Ö Z L E M É N Y
Budapest, 2015. április 14.

Ellenőrizhető a dolgozók bejelentése
Komoly hátrány érheti azokat a személyeket, akiket munkáltatójuk „feketén”, azaz bejelentés nélkül alkalmaz. A
következmények érinthetik a nyugdíjat, a táppénzt és egyéb ellátásokat és például a hitelfelvételhez szükséges
jövedelemigazolást is.
A munkavállalás előtt célszerű a leendő foglalkoztatót ellenőrizni a NAV honlapján (www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok),
ahol az adatbázisok tartalmazzák a hátralékos, a felfüggesztett, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató
gazdálkodókat, amelyeknél kockázatos lehet a munkavállalás.
Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött – minimum az alapbért és a munkakört tartalmazó –
munkaszerződéshez, amelyből egy példány a munkavállalóé. Alkalmi munka, idénymunka esetében nem kötelező az
írásbeli szerződés, és bár az így alkalmazottak társadalombiztosítási szempontból még nem biztosítottak, de – a
háztartási munkát vállalók kivételével – nyugellátás, munkahelyi baleset esetén egészségügyi ellátás, valamint
munkanélküli ellátás nekik is jár. Az ilyen, egyszerűsített foglalkoztatású munkavállalóknak – amennyiben egyéb
jogcímen egészségügyi ellátásra nem jogosultak – saját maguknak kell egészségügyi szolgáltatási járulékot
fizetniük a NAV-nál.
A munkáltatóknak kötelességük igazolást adni a munkavállaló számára a szabályos bejelentésről. A bejelentést
követő napon automatikusan, de ha a dolgozó kéri, bármikor meg kell kapnia a dokumentumot, amely tartalmazza
a bejelentésben közölt adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját. Amennyiben valakinek kétségei vannak,
a lakóhelye szerinti adóigazgatóság ügyfélszolgálatán vagy az Ügyfélkapu segítségével meggyőződhet arról, hogy
bejelentették-e. Ha úgy tűnik, hogy nem szabályosan foglalkoztatják,és ezt munkahelyén nem sikerül tisztázni,
a munkaviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével, munkabérrel, munkaidővel, rendkívüli
munkavégzéssel kapcsolatban az illetékes Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkaügyi Felügyelőségéhez fordulhat.
További részletek a NAV honlapján az alábbi linken olvashatók: http://www.nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Talaltam_
munkat mire20150403.html linken.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
1132 Budapest, Váci út 48/C-D. Telefon: 1/412-5400
Honlap: http://nav.gov.hu Video FTP server: http://media.nav.gov.hu/media
Keressen minket a Facebookon is! https://www.facebook.com/NAVprofil

2015. május
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Világfát ültettünk
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Széchenyi István Általános iskola
csapatával együttműködve az idei évben
is csatlakozott a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség kampányához, melyben 2015-ben 40 helyszínen ültettek „világfákat” a szövetség közösségei.
Mik is azok a világfák?
A világ- vagy életfa a hagyományainkkal köt bennünket össze.
Ennek a hagyománynak a jövőbe vezetése, gyökereztetése volt az
alapgondolatunk, mikor ezt a címet választottuk kampányunknak. A valóságban a világfa az adott év fája, melyet az Országos
Erdészeti Egyesület minden év végén közönségszavazással választ ki. Így 2015-ben a világfák a kocsányos tölgy kisebb, vagy
nagyobb csemetéi. Ezeket a csemetéket ültetik el szövetségünk

közösségei egy-egy helyi akció keretei között. Az akció helyszínei
átszövik az országot, sőt idén két helyszínnel – az Ady megénekelte Kalotaszentkirállyal és a székelyek fővárosával Marosvásárhellyel – már erdélyi partnereink is bekapcsolódtak a kampányba. Ugyan a kis facsemeték elültetése nem oldja meg az éghajlatváltozás problémáját, de ezek a kis szimbolikus lépések kifejezik
azt, hogy a helyi közösségek felismerik a problémát és fontosnak
tartják,és tesznek érte, hogy valódi lépések szülessenek.
Lajtmann Csaba
elnök
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség
Zagyva Gabriella
környezetvédelmi referens
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015.05.08-tól a Gyáli Járási Hivatal Alsónémedi
Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul:
hétfő: 12.30-17.30 óráig
péntek: 8.00-12.00 óráig
Pest Megyei Kormányhivatal
Gyáli Járási Hivatala
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KÖSZÖNTŐ
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata nevében szeretettel köszöntjük a
SZÉPKORÚAKAT!
Adjon Isten további erőt és jó egészséget szerető családtagjaik körében!

Varga Lászlóné szül.: Mészáros
Margit (Vörösmarty u.)
2015. május 8-án ünnepelte 90.
születésnapját.
Polgármester úr 2015. május 7-én
köszöntötte.

Bálint József (Haraszti út)
2015. március 10-én ünnepelte 90.
születésnapját. Nagy családi, baráti
körben március 7-én Szántó
Erzsébet képviselő köszöntötte Őt.
Az emléklapot Polgármester úr
május 7-én adta át számára.

Idős ember imája
Te adj erőt, hogy lépni tudjak, ha megbántanak, ne
zokogjak. Te add meg, hogy eltűrjenek, hibáimmal szeressenek. Te erősíts erőtlenségemben, hogy Veled vigyem
a keresztem. Egyedüllétben te légy támaszom, hogy
lelki örömmé legyen bánatom. Te őrizd meg gyengülő
szemem, hogy hitemmel lássalak Istenem.
Te adj azoknak szeretetet, akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom, öregségemet értő
szánalom. Áldd és őrizd őket édes Jézusom, hogy találkozásunk legyen nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz! Végső órámon irgalmazz!
Köszönöm, hogy szeretsz, és országodba fogadsz. Ámen.

2015. május
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Óvodai hírek

Óvodai Szülők Bálja 2015.
Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos ereje van, ezek teszik vonzóvá, történetileg érthetővé
Óvoda rendhagyó Szülők - Nevelők Bálját 2015.áp- és szórakoztatóvá a táncot.”
rilis 18-án rendezte a Betyár étteremben.
Nehéz elképzelni, hogy ez a komoly műfaj hogyan illeszthető a gyermekek egyéniségéhez, de lehetséges.
A Bál szervezése során minden évben kettős cél A gyermekeket nevelő óvodapedagógusok megérezvezérel bennünket:
tették a gyermekekkel a flamenco esszenciát, a tánc- Egyrészt a jótékonyság elősegítése azzal a kiemelt stílus formai karakterét, mondanivalóját. Életkorukfeladattal, hogy értékteremtő módon, jótékonyan nak megfelelően az igényesen elkészített jelmezekgyűjtsünk az óvodai Alapítvány támogatására, ben, spanyol ruhákban adták elő sikeresen táncukat.
amellyel az óvodai sport és játszóeszközök állományát fejlesztjük.
A felnőttek – az Óvodapedagógusok tánca a
- Másrészt hagyományápolás, közösség formálás, Country világát idézte fel.
és bármennyire is furcsán hangzik mentálhigiénés- „A Country zene az Amerikai Egyesült Államok déli
egészség védelem, hiszen a rohanó hétköznapok részén élő skótok, írek zenéje volt, és az amerikai fevilágában fontos, hogy megálljunk, ünnepelni, egy hér farmerek körében vált népszerűvé. A Linedance
közös, baráti beszélgetésre, mulatozásra, hogy a to- típusú tánc ősi időkből gyökerezik. Az ősi időben
vábbi aktív, munkával töltött hétköznapokon újult is sor formációban táncolták, a mai népszerűsége
erővel közösen nevelhessük gyermekeinket, és ki-ki a disco korszakból ered, amikor a country-western
a maga területén feltöltődve láthassa el feladatát.
táncot a zenei közösségek fejlesztették és így alakult
A Bál megvalósulása a gazdasági és egyéb körül- ki a mai táncforma. Társas tánc alapszabálya szerint
mények nehézségei miatt elég bizonytalannak indult, mindig sorokban táncolják, nők, férfiak szinkronide nem adtuk fel, kellő optimizmussal szerveztünk, zált módon táncolnak függetlenül egymástól, majd
készültünk az alakalomra. Az SZMK-s anyukák és a párhuzamos vonalba fejlődve egymással szemben
pedagógusok is buzdították a Szülőket, vendégeket táncolnak tovább.”
a részvételre. Megérte a fáradozásunk, hiszen szép A lendületes, vidám, térformációkkal gazdagított
számmal vettek részt a Szülők és Vendégek a rendez- country-western tánc a Country roods zenéjére mavényen. Az anyagi támogatás megköszönésére nagy- gával ragadta a közönséget is.
csoportos óvodásaink és a Nevelőtestületünk tagjai
műsorral készültek. Az idei Bál műsora is a Tánc vi- A műsort követő finom vacsora után Marosi Brigi
lága köré épült fel, két egymástól távol eső, és mégis és Felnőtt Tánccsoportja volt a meglepetés tánc,
kapcsolódó táncstílus köré. Mindkét tánc egy-egy amit ezúton is köszönünk nekik.
különböző földrészen élő nép ősi tánca, melyet for- A Bál sok család összefogásából, áldozatos munkájámailag fejlesztettek, de gyökereit máig őrzik.
ból, felajánlásából, támogatásából valósulhatott meg.
Az Őzike- nagycsoportos gyermekek „spanyol
táncot” adtak elő.
„A Flamenco spanyolországi Andalúziában a 18-19.
sz.-ban elterjedt népzenei táncstílus. Legősibb formája: ének, hangszeres kíséret és tánc kapcsolása. A
spanyolok máig őrzik
a „flamenco esszenciát”, annak szabályait, mint ősi
tánc mágikus stílusok szabályai szerint épül föl. Az
Andalúzok a saját táncukat kecsesnek és vidámnak
tartják, a táncok karakterét a férfi táncos büszkén
kidomborított mellkasa és a női táncos hátrahomorított tartása, folyékony, érzéki karmozdulatai adják.
A flamenco énekkel, ritmikus tapssal, magas feszültséggel és dinamikával van tele. Dramatikus kifejező
8

• E
 lőször is köszönjük az SZMK elnökének és
az SZMK-s Édesanyáknak a munkáját, a vendégek hívogatásában, jegyek árusításában és
a tombola felajánlások buzdításában nyújtott
segítséget.
• A
 z Őzike csoportos Szülőknek a gyermekek
jelmezeinek készíttetését, Molnár Gáborné
nagymamának a ruhák varrását.
• A
 Tombola felajánlásokat, amit a Szülők és
Falubeli támogatók, valamint az Alsónémedi Önkormányzat ajánlottak fel, nagyon sok
értékes nyeremény kerül kisorsolásra, ez ösz2015. május

Óvodai hírek

tönözte a Vendégeket is a tombola jegyek vásárlására.

Köszönjük mindenkinek a lelkes, értékes és eredményes támogatást!
Szabó Éva
óvoda vezető

• A
 Varga Band-nek, hogy immáron sokadik
esztendeje felajánlásból zenélnek és biztosítják
„Békés álmainkba ne csalódjunk soha,
a zenei jó hangulatot.
Oltalmazzon minket angyalok mosolya,
• Rácz Iminek a fényképezést, képek, tablók ké- Lelkünkben béke és szeretet virítson.
Düh és gaz álnokság meg ne szomorítson,
szítését, Varga Lászlónak a Video felvételt.
Ostoba szólamra ne hajoljon szívünk,
• Szeretnék köszönetet mondani a gyermeke- Gazdagság kísérje minden vidám léptünk,
ket felkészítő, valamint a Felnőtt táncban Útjaink vigyenek igaz célunk felé,
résztvevő kollegáimnak, az óvoda titkárnak Jövendőnk munkája ne váljon kereszté,
a pénztárosi feladatok ellátásáért, és az óvoda Éjszaka pompásan ragyogjon csillagod,
valamennyi dolgozójának, mert mindenki a Veled lehessek amikor csak akarod,
maga területén kivette a részét a feladatokból. Egymásra találjon most minden kereső,
Társával éljen minden egymást szerető,
Nagyon kellemes meglepetés volt a Bál idei bevétele, Közösen tegyük szebbé ezt a világot,
ami felülmúlta eddigi támogatásokat. A mai gazda- Ízleljünk már most mennyei boldogságot,
sági helyzetünkben is fontos érték a gyermeknevelés, Váljon minden titkos, szép álmunk valóra,
hiszen a kisgyermekek a jövő reménységei és nem- Áldott legyen minden együtt töltött óra,
zetünk jövőjének záloga Mind a bálozó Vendégek, Nevetni tudjunk és őszintén örülni,
mind a támogató Szülők anyagi erejükhöz mérten Odvas idő fogát messze elkerülni,
Keveset mondok végül, de szépet:
sokat áldoztak az eredményes bevételért.
Kívánok Boldog, Békés Évet!”
A Bál bevétele: 526.500.-Ft

2015. május
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Évforduló

NEM! NEM! SOHA!
Trianon – 95 éve

Juhász Gyula: Trianon
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
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Napjaink szomorú évfordulója,
öt év híján száz éve, hogy 1920. június 4-én a szabadkőművesség akkori vezérkara a különféle páholyok
utasítására F. Foch marsall, G.B.
Clémenceau francia miniszterelnök, becenevén a Tigris, Millerand
francia külügyminiszter, Th. W.
Wilson USA elnök, Lloyd George
angol miniszterelnök A.J. Balfour
külügyminiszterével - e címzetes
politikusokkal az élen –a Párizs melletti Versailles-i kastély parkjában a
Nagy Trianon palotában kihirdette a
magyar milliók sorsát meghatározó
kegyetlen diktátumot: Magyarországot, népünket, szándékuk szerint
a magyar nemzetet teljes pusztulásra ítélték.
Mert erről volt szó Trianonban a Nemzet halálos ítéletéről. Henri Pozzi egy
őszinte francia diplomata, közel 90 évvel ezelőtt a következő sorokat írta erről a hazugságon alapuló, képmutató és előre kitervelt nemzetgyilkosságról.
,,A háborúban legyőzött államok közül egyiket sem sújtották olyan kegyetlenül, egyikre sem raktak annyi erkölcsi és anyagi terhet, mint Magyarországra.
Magyarországot nem megbüntették - Magyarországot kivégezték.”
Területe 282870 km2-ről 91114 km2-re apadt. Lakossága 18 millióról 8 milliónál kevesebb lélekre csökkent. Vajon létezik-e még egy nemzet a világon,

2015. május
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Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát, hol
Arany Jánost ringatá a dajka
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját
S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy
föltámadásra
Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.
Nem kell beszélni róla sohasem
De mindig, mindig gondoljunk reá!
2015. május

amelyikre ilyen kiheverhetetlen csapást mértek a XX. században? Mohács,
Arad, Trianon. Aligha van még egy nép a világon, mely e három csapást úgy
viselte volna el, mint a magyar. Mohács után nem lettünk muzulmánok,
védtük azt a kereszténységet, mellyel fél évezred előtt oly nehezen barátkoztunk meg. Az 1848-1849-es szabadságharc bukása addig soha magyar
földön nem látott nemzeti egységet alakított ki, s mert volt Deák Ferencünk, Andrássy Gyulánk, a kiegyezés után létrejött államszövetségen belül
Magyarország I.világháborúig tartó fejlődése eredményesebb és látványosabb volt, mint Ausztriáé abban a korban. Trianon semmivel sem magyarázható tragédiáját a nemzet már képtelen volt megemészteni, a kialakult
helyzetet jövőt ígérővé fordítani.
„Olyanformán vagyunk mi, magyarok az elveszett Nagy-Magyarországgal,
mint a vagyonbukott földesúr az idegen kézre került családi kastélyával: vasrácson át nézzük, sóváran fájó szívvel”- írja Herczeg Ferenc, a híres magyar
író egyik esszéjében, majd így folytatja: „Mert ez a Birodalom állott ellen
az idők folyamán minden betörési kísérletnek, Kelet felé szilárd bástya volt,
amely Európát védelmezte a maga pusztulásával. Nyugat felé saját szabadságát kellett megvédenie minduntalan a hatalmi állásra vágyók ellenében. Ez
a történelem adta hivatás okozta, hogy a Magyar Medencének és környező
végváraknak a Kárpátok sziklaormainak, hágóinak, útjainak minden talpalatnyi helyét magyar vér öntözte, nem rác, nem tót, nem oláh...”
Ma már kimondhatjuk, még ha nem kis tetszik egyeseknek, az ezeréves
történelmi Magyarországot a nemzetvesztő liberál-bolsevik Tanácsköztársaság és Kommün kitervelői és végrehajtói taszították a végzet útjára a
félbolond, gróf Károlyi Mihály, Kun Béla és társaik eszelős önkényuralma
teremtette meg a trianoni tragédiát, 95 éve tartó kálváriánkat.
Kosztolányi Dezső mondta egyszer: mindnyájan Trianonba halunk bele
egy kicsit...
Miért történhetett meg Trianon, miért darabolhatták szét a történelmi Magyarországot, miért szakíthatták el tőlünk a magyarság egyharmadát prédául dobva a soviniszta nemzetek asszimilációs erőszakjának?
Már nagyon sokszor megfogalmazták a pontos választ. Ezúttal ismételten az
írófejedelem, Herczeg Ferencet idézzük: „ Mert Magyarország fővárosában
szabadon, élhetett, agitálhatott, sőt ifjúsági szervezeteket alakíthatott egy
párt, amelyiknek elvi alapja a nemzeti gondolat tagadása, közvetlen célja a
nemzeti szolidaritás szétrobbantása volt... Ők az ördöggel-pokollal is összefogtak volna a magyarság ellen... nincs az a szalmaszál, amit otthagynának az
út szélén, ha arról van szó, hogy Magyarország alá tüzet kell rakni!”
Trianon semmivel sem magyarázható tragédiáját a nemzet képtelen megemészteni, a kialakult helyzetet jövőt ígérővé fordítani. Az első nagy világégést követő években volt egy Károlyi Mihály és felesége, volt Kun Béla, Jászi
Oszkár, egyikük sem tett kísérletet se arra, hogy az ország megcsonkítására
szövetkezett elleneinkkel felvegye a harcot. Jászi egy nemzetidegen eszme
jegyében ugyan járt Edvard Benes cseh politikushoz baráti csevelyre. Olyan
eredménye lett ennek, amire sajnos minden jóérzésű magyar számított.
Trianont a nemzet nem tudta megemészteni. Nem tudunk tapsolni annak, ha ünnepelni akarjuk valamelyik héroszunkat, lett légyen az Szent
László király (Váradon van eltemetve) Hunyadi Mátyás, Zrínyi Miklós, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Rákóczi Ferenc, Arany János, Tompa Mihály,
Mikszáth Kálmán, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Esterházy János, Szabó
T. Attila, a történetíró Kelemen Lajos, Apáczai Csere János, Jósika Miklós,
Márai Sándor, a Bolyaiak és így tovább, hogy országhatárt kell átlépnünk,
napjainkra ugyan már nem, de korábban útlevelet váltanunk.
Bennünket nemzeti nagyjaink tanítottak meg arra, hogy ki a magyar, ki az
európai, Illyés Gyula fogalmazta meg: ,,Magyar az, aki bátran szembenéz a
nép bajaival, a nemzet fejlődésének akadályaival. Aki a szabadságot ma is
minden téren meg akarja valósítani. Aki a népnek műveltséget, egészséget,
jólétet akar...Magyar az, akinek a nyelve és esze magyarul forog...a lelket
kell vizsgálni, ha ezt a kérdés meg akarjuk válaszolni.”
Bálint István János

11

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Gondolatok a könyvtárban...
a Községi Könyvtár Rovata

Kedves Olvasók!
Könyvtárunkban a folyóiratok széles választékából válogathatnak az újságolvasók. Jelenleg több mint huszonöt
különböző újság és folyóirat jár rendszeresen a Községi
Könyvtárba. Minden korosztály megtalálhatja az érdeklődésének megfelelőt. Mai világunkban, mikor nemcsak a
könyv, az újság is drága, bizony jó lehetőség, ha a hírekhez,
információkhoz, érdekességekhez ingyen juthatunk.
A legfrissebb példányokat csak helyben lehet olvasni, de
régebbiek, akár egyszerre több szám is kölcsönözhető.
Gyermekeknek, fiataloknak ajánljuk: Állatvilág, Dörmögő
Dömötör, Szivárvány Hetedhét Határon, Bravó. Hölgyeknek ajánljuk: Nők Lapja, Best Magazin, Kiskegyed, Keresztszemes Magazin. Napi és hetilapjaink: Magyar Nemzet, Új
Ember, Reformátusok Lapja, Szabadföld, Magyar Demokrata, Élet és Tudomány Szaklapok: Kistermelők Lapja, Rubicon, Magyar Napló. Magazinok: Magyar Krónika, National
Geographic. És még számos folyóirat lapozható, forgatható, olvasható. Várjuk szeretettel a Községi Könyvtárba!

Kedves Szülők!
Elérkezett az óvodai és iskolai beíratások ideje. Nem minden kisgyermek számára könnyű a családtól, a megszokott
környezettől való elszakadás. Ezt, a gyermek életében sok esetben krízisként megélt változást könnyítik meg az alábbi
kiadványok, melyek játékos formában készítik fel csemetéinket az óvodás és iskolás élet izgalmaira! Ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi foglalkoztatókat.
Jobbágy Ilona, intézményvezető

A Művelődési Ház
Tavaszi Programjaiból

Az óvodások Nőnapi műsora
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A fiatalok Költészet Napján bemutatott
irodalmi összeállítása
2015. május

Jeles Napok

Jeles Napok Május-Júniusban
PÜNKÖSD - CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ

Sír a Föld
Éles elme megtervezte, csiholta, formálta,
Majd nagy gonddal kerekre gyúrta.
Belsejébe minden kincsét beletette,
Aranyt, ezüstöt, vasat mélyen elrejtette.
A felszínét változatosra varázsolta,
Hegyekkel, völgyekkel keresztül-kasul szabdalta.
Elrendezte mennyi föld, víz, hol a folyó,
Merre legyen a tenger meg a csendes tó.
Ide álmodta az állatok, növények színes világát,
Végül megalkotta az Embert, a Teremtés Koronáját.
Feltette az égre az aranysugarú Napot,
Az éj sötétjére lámpásként az ezüstös csillagot.
Létrejött a Nagy Mű , szinte néhány nap alatt,
Alkotója, esze, keze; - A Teremtő Isten maga.
Elégedett volt az Ember, halászott, vadászott
és szaporodott.
Övéivel minden földi jót testvériesen megosztott.
Így ment az addig, amíg az Ördög belé nem bújt,
Elhitte a balga, amit az a fülébe súg.
„Magadnak kaparjál, ne adj másnak semmit!
Szorítsd ki a bőség kosarából az emberiség felit!”
Meghúzták a határokat, törvényeket hoztak,
Az emberek csoportjai köré szoros kordont fontak.
Azóta az emberiség kisebb része kényelemben henyél,
A többség éhezik, vagy munkájából épp hogy megél.
A Föld kincseit kilopja, oktalanul herdálja,
Gyilkos fegyvereit halomra gyártja.
Szennyezi a levegőt, mérgezi a folyót,
Tönkreteszi a Nagy Művet, - a Földgolyót!
Látván ezt a Föld, rázkódik dübörögve dohog,
Velőtrázó sikollyal hangosan zokog.
Szeméből záporként hullanak a könnyek,
A folyók vize ettől medrükből kilépnek.
Olykor belsejéből forró lávát lövel,
Pusztítva mindent, ami távol, ami közel.
Szélviharral korbácsolja a tengerek vizét,
Hatalmas hullámait pusztítva szórja szét.
Ember! – Ideje észhez kapni végre,
Féltő gonddal vigyázni a Földre.
A Föld termi termi mindennapi kenyerünk,
Nélküle elsorvadna mulandó életünk.
Földünk nem a miénk, véssük jól eszünkbe!
Mert unokáinktól kaptuk örökbe!
Alsónémedi, 2015. április 24.

Surányi Lászlóné
ny. tanár

Madarak és
Fák Napja
– május 10.

2015. május

A csíksomlyói búcsú a székelyek 1567-ben
kezdődő, katolikus hitük megvédéséért hálát
adó fogadalmi zarándoklata, amely 1990-től
kezdődően mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A
magyar katolikus és keresztény hívők által
minden év pünkösdjén többszázezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú az erdélyi
Csíksomlyó kegytemplomában és a közeli Kissomlyó-hegy valamint a Nagysomlyó-hegy
közötti nyeregben zajlik. A ferences rend
által alapított Mária kegyhely templomában
található elhelyezve a híres kegyszobor, a sugárkoszorúval övezett Mária, aki a földgömbön és a holdsarlón áll, feje
körül tizenkét csillagból álló glória. A holdsarlón egy emberarc van.
Jobb kezében királynői jogart, baljában a gyermek Jézust tartja, mindkét szoboralak fejét korona díszíti.
Légyen testvére magyar a magyarnak!

Gyermeknap – május utolsó vasárnapja
Pedagógusnap – június első vasárnapja
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és valamennyi lakója
nevében köszöntjük a Pedagógusokat. Adjon Isten erőt, kitartást
és soha nem szűnő lelkesedést hivatásuk gyakorlásában! Hisz a
legszebb munkát végzik: GYERMEKEINKET NEVELIK!
Én nem tudom, milyen erő kell
hozzá, de több kell az enyémnél.
Olykor el-eltűnődöm én is,
mit is jelent húsz-harminc szempár
fénylő tükörtermében élni,
hol éle van minden igének,
árnyéka van minden hibának,
hol húsz-harminc sötétkamrában
hívják elő folyton a percek
éles, kemény, hiteles képét.
Könnyű nekünk beszélni ezt-azt,
nagy szavakkal egymást dobálni,
de ő, kinek minden szavával
megannyi kis magnetofon zeng
tele otthont, utcát, jövőt, ő
felelősség nehéz vasával
vértezve jár, s - bár tán nem érzi hétköznapok nagy hőse köztünk,
szebb holnapok jobb emberéért
titkon vívott nehéz csatáknak
ismeretlen, hős katonája!
Mikor fogunk szobrot emelni,
s fogunk-e hát neked, magunkban,
„LÉLEK SZOBRÁSZA”:
PEDAGÓGUS?! (Füle Lajos: Pedagógus)
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Jeles Napok

Tánc Világnapja Alsónémedin
Hagyományainkhoz híven április utolsó vasárnapján
rendeztük meg a Tánc Világnapja alkalmából rendezett
Gálaműsorunkat, melyen bemutatkoztak községünk tánccsoportjai. A szebbnél szebb, látványosabbnál látványosabb
produkciókban több mint kétszáz táncos ünnepelt együtt,

Motiva Zenekar

és kápráztatta el a nagyszámú közönséget. Díszvendégnek
a Motiva Zenekart hívtuk meg, kik igen színvonalas produkcióval nyitották meg rendezvényünket. Köszönjük a
felkészítő táncoktatók és a táncosok munkáját. A közönségnek pedig köszönjük az érdeklődést.

Cseppek a Rákóczi u.-i óvodából

Napfény Mazsorett alsósok

Sportgimnasztikai csoport
Napfény Mazsorett felsősök

Cseppek a Szent István téri óvodából
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Topeka tangó Ifjúsági csoport

2015. május

Jeles Napok

Némedi Néptánccsoport

Starlight Mini

Topeka Tangó felnőtt csoport

Bálint Bianka
Starlight

Óvónők country bemutatója

2015. május

fotó: Tornyai Ádám

Starlight

Hager Nikolett
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Jeles Napok

PÜNKÖSDI NÉPSZOKÁSOK
Bazsarózsa, pünkösdi rózsa (Paeonia officinalis)
Régi parasztkerti dísznövény. Hazája az Alpok és
Ny-Balkán. Az ókori görögök és rómaiak vadon
termő fontos gyógynövényként ismerték. Kerti
termesztése a középkorban kezdődött, hazánkban a 16. sz.-ból említik
először a források. A bazsarózsa név délszláv eredetű. A pünkösdi rózsa neve valószínűleg a reneszánszban a pogány római rózsaünnepek emlékeként támadt fel,
hozzánk csak a múlt században került, feltehetően német
közvetítéssel.
Májusfa állítás
A májusfát csoportba szerveződve állították a legények a
lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Magas,
sudár fák voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. Általában
színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Általában
az udvarló legény vezetésével állították a fát, de egyes területeken a legények a rokonlányoknak is állítottak fát.
Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a
kidöntését ünnepély, és táncmulatság kísérte.
Pünkösdi király választása
A pünkösdi királyt ügyességi versenyeken, ügyességi
próbák keretében választották meg: pl. lovaglás, birkózás, futás, szamaraglás. Hazánkban a 16. századtól kezdve
már ismert volt, ekkortól vannak írásos nyomai is a hagyománynak. Jókai Egy magyar nábob című regényében
is olvashatunk róla. A pünkösdi királyság múló, értéktelen voltára utaló szólás: „Rövid, mint a pünkösdi királyság”, már a 16. században is ismert volt. A pünkösdi királyt versenyjátékokkal, főleg lóversennyel, bikahajsszal,
a fiatalabb korosztályoknál bothúzással, kakasütéssel,
gunárnyakszakítással választották. Aki megnyerte a versenyt kiváltságokat élvezett. A pünkösdi király a megválasztása után egy évig „uralkodott”. 19. sz.-i szokásgyűjtemény adatai szerint egy évig hivatalos minden lakodalomba és összejövetelre; a legények engedelmeskedni
tartoztak neki, ingyen ihatott a kocsmában, a többiek vigyáztak a marhájára, ha apró vétséget elkövet, akkor nem
illeti testi fenyítés a vétségért.
Zöldág-járás, zöldág-hordás
A pünkösdi időszakban jellemző szokás a zöld ágak házba vitele. Az ablakokra, az ajtók fölé, a szobák falára, a
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kútgémre, a malmokra frissen vágott zöld ágakat tűztek.
Az ősi termékenységvarázslások emléke ez a szokás, de
egyben védelem is a rontás, a boszorkányok ellen. A földbe tűzött zöld ág a hiedelem szerint megóvja a vetést a
jégveréstől, a kártevőktől. Lányok kapuzós, körtáncos játékai jellemzőek erre az időszakra. Énekelve, kapun átbújva és kaput tartva járják végig a falut.
Gazdasági szokások
Néhány gazdasági szokás is kapcsolatos pünkösddel:
pünkösdkor cselédvásárt tartottak; ezen a napon szedték
a báránydézsmát, ekkor kapták a pásztorok az ún. pünkösdi garast. A pásztorok, gulyások, csikósok, juhászok
és kondások megajándékozása sok helyen jellemző volt.
Élelem- és pénzadományt kaptak minden háztól, ahonnan állatot őriztek. Túrkevén a csordások fonott kalácsot
és italt kaptak, Hajdúböszörményben mindenki, aki állatok őrzésével foglalkozott kalácsot és bort kapott. Egyes
helyeken pünkösd vasárnapját megelőző este kongóztak
a pásztorok (zajkeltés).
Pünkösdhöz kapcsolódó népi hiedelmek
Úgy tartották, aki pünkösd hajnalban születik, szerencsés
lesz. A hajnalban merített kútvízben való mosdás egész
évre elűzi a betegséget, keléseket. Időjárás és termésjóslásra példa: Gyimesben úgy tartották, ha ilyenkor esik,
jó termés várható. Baranyában és Bács-Bodrogban azt
mondták: „ Ha pünkösdkor szép az idő, sok bor lesz”. Az
eső általában nem kívánatos: „pünkösdi eső ritkán hoz jót”
A pünkösdi harmatnak egészség és főként szépségvarázsló erőt tulajdonítottak. Például, Mikekarácsonyfán
pünkösd hajnalán napkelte előtt a lányok a kertben harmatban mosdottak, hogy szép legyen a bőrük, ne legyen
szeplős az arcuk.
forrás: http://kerekito.hu/index.php?option=com_content
&view=article&id=429:puenkoesd-a-nephagyomanyban
&catid=37:olvasnivalok

Festette: Vankóné Dudás Juli
2015. május

NYWYG HÍREK

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2015 tavaszán, Alsónémedin

Pályaíjász évadnyitó , Budapest 2015. 04.11
Lassan, vagy gyorsan, de megjött a tavasz. Ezen a napon verőfényes időre ébredtünk és végre kiszabadulhattunk a termekből és
az íjászat igazi otthonában a természetben lőhettünk kedvünkre.
Ezen a napon számos íjász versenyt rendeztek környékünkön,
így a Nywyg tagok is kétfelé indultak el. Haraszti barátaink első
versenyüket rendezték az idén,
7 fős csapatunk ott próbálkozott. Míg válogatottunk néhány tagja a Magyar Íjász Szövetség minősítőn versenyén vett részt a Malév pályán. Ez az ország egyik olyan szabadtéri pályája, amelyet
csak az íjászat számára hoztak létre, itt aztán bármikor gyakorolni és versenyezni!
Igyekeztünk megfelelően felkészülni erre a versenyre, a csarnok és
annak udvara lehetővé tette a 20 illetve 30 méter táv gyakorlását
is. Laci és Csilla délelőtt állt a lővonalhoz és igen szépen teljesített,
már most elérte a minősítéshez szükséges pontszámot, így már
megváltották a belépőt, a Július 4.-ei pálya Országos Bajnokságra.
Délután a kevés nevező között ott voltak a mi fiataljaink is. Jázmin
10 méteres, Nándi már 20 méteres távon lőtt. Mind a ketten ügyesen és odafigyelve versenyeztek, meglőtték az idei legjobb eredményüket. Jázmin pontszáma is OB részvételt ért. Nándinak még néhány pont kell, amelyet a következő versenyen biztosan el fog érni.
Legközelebbi verseny: 2015. 05.10-én.
NYWYG családi találkozó 2015.04.24_ Alsónémedi_Öregtó
Horgásztó
Hosszas tervezgetés után megtaláltuk az az időpontot ,amely
mindenkinek megfelel . Ismét eljöttek barátaink a Pilisi Királyi
Íjászok. Folytatjuk ezzel, azt a szép hagyományt, hogy ősszel Pilisjászfaluban , tavasszal pedig Alsónémedin tartunk íjász napot.
A hely adott volt- köszönhetően a Némedi Öregtó horgásztó tulajdonosának és bérlőjének. Már „csak” a részletek hiányoztak,
és elkezdődött a szervezés. Azon a szép derűs napon a kivitelezésben már a Nywyg minden tagja aktívan részt vett. Igen sokan
a helyszín rendbetételét intézték, a konyha jóval előbb érkezett
és már javában folyt az ebéd készítése a Szabó, a Pocsai és a Józan
család közös munkájával, amelyhez még számos anyuka csatlakozott.
Megérkeztek a vendégek is, ezek szerint jó a hírünk a Pilisben!
Összesen apróbbak és nagyobbak közel 80 fő gyűlt össze napi

versenyekre. Igen hálásak lehettünk az időért is, hiszen április
hónaphoz képest szép , csapadék mentes időnk volt!
A napi program először 13 célos pálya íjászversennyel kezdődött,
amelyen a különböző életkori kategóriában lőttek a résztvevők.
A célok változatosság helyet most a távolsága jelentette az igazi kihívást. Pöttöm, mini gyerekek 6 méterről, a diákolimpiai
résztvevők 10 méterről, nagyobbak 20 és a felnőttek 30 méterről
lőhettek. A felnőttek szerint nehéz volt jó eredményt elérni, de
biztos vagyok benne, hogy így is mindenki „célba „ talált.
A második rész a futás íjászat volt. Ebben minden lövés előtt 50
ill.100 méteres kör kellett futva teljesíteni, mindezt háromszor
megismételve kellett elérni a legjobb időt. Itt a mindkét csapat
fiataljai igen ügyesek voltak, de a felnőtteknél a Pilisiek teljesítménye kiemelkedő volt! Elérkeztünk a finom pörkölt ebédhez, ez
is nagyon jól sikerült, többen kétszer is sorba álltak.
Az ebéd után még egy lufi lövő párbaj is belefért. Párok mérkőztek
egymással, két-két főnek kellett 4 vesszőből 3 lufit minél gyorsabban kilőni, most ebben is a vendégek bizonyultak jobbnak.
Az eredményhirdetésen rengeteg érmet osztottunk szét a különböző versenyszámokban helyezést elértek részére, itt a házigazdák és a vendégek is egyaránt elégedettek lehettek! A résztvevők és a segítők is jóleső örömmel fáradtak el, így teljes siker
volt ez a nap!
Nagyon köszönöm még egyszer az Öregtónak, a Művelődési Ház
vezetőjének , minden Nywyg tagnak, íjászoknak és családtagoknak egyaránt, hogy ilyen szép, örömteli családi találkozót szerveztünk együtt!

Mindenkit szeretettel
várunk edzéseinkre!!
Hajrá Nywyg!
Az edzéseket
a Schuller Csarnokban tartjuk!!
Péntek 18 órától, Vasárnap 17 órától
Gyertek Bátran!
Üdvözlettel : Suplicz Zsolt, A NYWYG
elnöke, 06-70-43-64-194

2015. május
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HIrdetések

Házhoz menő lomtalanítás
A Vertikál Nonprofit Zrt. évente 1 alkalommal biztosítja
- az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban - a
háztól történő, háztartásban keletkezett lom elszállítását.
Pl. feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb
méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás
megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve
kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek
elszállításra:
• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari
hulladék;
• elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék,
hűtőgép...);
• veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
• heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint
gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
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Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék!
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós
elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé a06-24-535-535 telefonszámon. (A telefonáláskor azonosító számára szükség
lesz, mely a számlán megtalálható!)

Pünkösd hétfőn a kommunális hulladékszállítás
nem változik, azaz a hétfői napon is lesz szállítás!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI HELY VÁLTOZÁS !
2015. június 29-től augusztus 02-ig a könyvtár zárva tart,
így a hulladékszállítással kapcsolatos ügyfélszolgálat a Polgármesteri Hivatalban (Fő út 58.) lesz megtartva! Az ügyfélfogadási nap nem változik, keddi napokon 16-18 óra között
várom az ügyfeleket! Megértésüket köszönöm!
Győrvári István Lászlóné
Alsónémedi Ügyfélszolgálat

2015. május
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