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Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!
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Önkormányzata
Fotó: Tornyai Ádám

Tisztelt Olvasók!

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe Farkas Katalin középiskolás tanuló első megjelent könyvét, mely internetes
könyvrendelés útján vásárolható meg. Farkas Katalin településünk lakója, általános iskolai tanulmányait
a Széchenyi István Általános Iskolában végezte. Reméljük, még sok szép regénnyel, verssel, elbeszéléssel
örvendezteti meg az olvasóközönséget. Mint volt irodalom tanára első könyvéhez szívből gratulálok, mindannyian büszkék vagyunk írói teljesítményére. Jobbágy Ilona
(http://bookline.hu/product/home.action?id=276684&type=22&_v=Farkas_Katalin_Felver_tigris)
Farkas Katalin: A félvér tigris
Underground kiadó és Terjesztő Kft. 2015.

Ha a kezedben lenne a sorsod, leírva egy könyvben, elolvasnád? Képes lennél
követni egy idegen utasításait, hogy valóra váltsd a leírtakat? Erőt adna-e a
tudat, hogy megtalálhatod rejtett képességeidet és megmenthetsz vele másokat? Lépj be a világba, ahol a kincsek nem a föld alatt vannak, hanem bennünk élnek, a lelkünk mélyén! Képes vagy rá, hogy megtaláld önmagad?

Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelet helye:
Ócsa, Szabadság tér 4. Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon: 1/301-6969 (vonalas telefonról ezt a számot érdemes hívni) és a
104 (mobiltelefonról ez a szám javasolt). Az ügyelet munkanapokon
16:00 órától másnap reggel 08:00 óráig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 08:00 órától másnap reggel 08:00 óráig (24 órás)
vehető igénybe sürgősségi esetekben.
MEZŐŐRSÉG 06-30-508-6827; 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
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!
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Húsvét
Húsvét a hívő nép legnagyobb Ünnepe.
Lelki dolgokat ünneplünk, amik mélységes kihatással vannak a mindennapok eseményeire is. Az
igazán szép, jó és tökéletes dolgok gyökere, „mozgató rugója” belülről, a lélek mélységeiből fakad;
így egyáltalán nem mindegy, hogy a külső, látható dolgokat mi motiválja.
A lelki dolgoknak ezért is van nagy jelentősége. A mi lelki dolgaink azon alapulnak, hogy
bármennyire tudjuk is, hogy mire képes az ember, mire terjed ki sok-sok lehetősége, mégis is
elfelejtjük, hogy mindez ajándék Valakitől, akit Istennek nevezünk. – Önmagában az ember
nem rossz és nem jó, amikor megszületik, kap lehetőségeket, amiket használhat, fordíthatja
jóra is, de visszaélni is képes vele. Istentől kapunk biztos „eligazítást”, hogy lehetőségeinket
hogyan használjuk az Ajándékozó Isten dicsőségére, önmagunk és embertársaink javára. – A
valóságban mindez nem egészen ilyen egyértelmű. Nagyon sokszor a legszebb dolgok is
irányt váltanak és ilyenkor kell a jó belátás, hogy időben és komolyan változtatni tudjunk.
Ez megy nagyon sokszor nehezen. Ebben akar segíteni a végtelenül jóságos Isten azáltal is,
hogy nem ítéli el a tévedő és tévelygő embert, hanem a sok mással együtt ajándékba adja
azt is, hogy, ha hibái eluralkodnak rajta, megszabadítja ezektől. Olyan megoldást ad, amire a
saját ügyeibe bonyolódott ember önmagától képtelen lenne. Isten a bűnt nem hagyja jóvá, azért
elégtétel jár, azáltal lehet meg nem történtté tenni. Ezt az elégtételt azonban nem az embertől követeli meg, mert erre úgyis képtelen volna. A Megváltás által „hozza rendbe”, amit az
ember olyan egykönnyen elront. A megváltást a Megváltó, Isten Ajándéka által tapasztalhatjuk
meg. Ennek a folyamatnak szenteljük a Húsvét Ünnepét. Tudatosítjuk magunkban a Megváltó Személyét, azáltal is, hogy a megváltás gondolatát szívünkben „melengetjük”, ami már
az Ószövetségben is azt jelentette „megmentés az időleges bajokból.” ( Bibliai kislexikon) – Az
Ószövetségben „a nép megmentése az egyiptomi szolgaságból és a számkivetésből „ ( Bibliai
kislexikon) valósult meg; az Újszövetségben pedig azt jelenti, hogy „a Megváltó a bűnből
való kiváltást jelenti Krisztus vére által” (Bibliai kislexikon), Aki szenvedésével, halálával és
feltámadásával váltotta meg az emberiséget. – Húsvét ezeknek a gondolatoknak az ünneplése.
A Megváltót ünnepeljük, az Ő feltámadását különösképpen, mert tudjuk, hogy szenvedni,
meghalni bármikor bárki tud, ez még önmagában nem lenne több nagyszerű hőstettnél.
A világnak azonban nemcsak hősökre van szüksége, hanem megváltásra is. A Megváltó a
feltámadása által teljesítette az Isten szándékát, hogy általa más legyen az ember, más
legyen a világ. Ő feltámadt, hogy mindenkinek legyen lehetősége Vele együtt feltámadni
mindenféle „elesésből.”
Pekker Imre róm. kat. esperes

Bihari Csilla: Húsvét
Húsvét első napján
Jézus feltámadott,
Kinek a kereszten
Vére kiontatott.
Sok szenvedés után
Legyőzte a halált,
Áldjuk Isten fiát,
Magasztaljuk szavát.
Húsvét másod napján
Ünneplő ruhában
Locsolnak a fiúk
Minden lányos házban.
Nem locsolnak ingyen.
Nem szavalnak szépen,
Hogyha piros tojás
Nincsen ottan készen.
Harmadnap imába
Zárjuk a szívünket.
S az Isten fiának
Adjuk a lelkünket.
(Nagyajta, Székelyföld)

Munkácsy Mihály: Golgota
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete februárban több rendkívüli ülést is tartott. A
2015. február 12-i rendkívüli ülésre Polgármester Úr –
jogszabályi lehetőséggel élve – egy témakör újra tárgyalását
kezdeményezte. Polgármester Úr már a döntés meghozatalakor, az előző ülésen bejelentette, hogy véleménye szerint a Képviselő-testület döntése önkormányzati érdeket
sért, ezért kezdeményezi az ABÉVA Kft. új FEB tagjainak
megválasztása napirend újratárgyalását. Az e tárgykörben
összehívott rendkívüli ülésen Polgármester Úr korábbi
javaslatát terjesztette elő – Kozma Miklós elnök, Suplicz
Zsolt és Kiss István Viktor tagok –, majd ismertette a FEB
tagok legfőbb feladatait (pl. a törvények és az alapszabály
szerinti működés felügyelete, gazdálkodás ellenőrzése). A
Képviselő-testület rövid tárgyalás után a korábbi ülés határozatait erősítette meg, így a FEB elnökének dr. Tüske
Zoltánt, tagjainak Bálint Norbertet és Török Lajosnét
választotta.
2015. február 20-án az ABÉVA Kft. finanszírozása témakörben került sor rendkívüli testületi ülésre. A KLIKkel több hónapos egyeztetés után aláírt bérleti szerződés
alapján a bérlő KLIK-nek már fizetnie kellett volna a bérleti díjat, erre az önkormányzat és a KFT. joggal számított.
Kiderült azonban, hogy a KLIK tévesen szerepeltette a
megállapodásban saját törzskönyvi adatait, ezért a számla
rossz címre került kiállításra. A szükségessé váló új számla
kiállítása és az ebből eredő újabb fizetési késedelem miatt a
Képviselő-testület kénytelen volt arról döntést hozni, hogy
a 100 %-os önkormányzati Kft-nek a költségvetésben a
kötvénytörlesztés miatt egyébként is tervezett címzett kamat-támogatás első részlete kifizetését – a pillanatnyi
likviditási problémák miatt – előbbre kell hozni. A döntés pillanatában az önkormányzat még nem rendelkezett
elfogadott költségvetéssel, így a KFT. leírtak miatt kialakult helyzetére csak egyedi testületi döntés alapján lehetett
megoldást találni.
Az éves munkaterv szerinti tervezett ülésre 2015. február 25-én került sor.
A napirend kiegészítése, elfogadása után a Fiatalok kérését tárgyalta a Képviselő-testület, mely a Fő út 73. sz. alatti
– un. volt Pártház - ingatlan használatára, fiatalok általi
igénybevételére vonatkozott. A nyáron a Halászy Károly
Művelődési Ház és Könyvtár személyi állománya ifjúsági
referenssel bővült. György Imre nagyon aktívan szervezi
a fiatalok programjait, csoportokat fog össze stb., így kinőtték az Opál-házban lévő kisebb helyiségeket, ill. az ott tartott programok miatt jelen pillanatban nincs kizárólagosan
használt klubhelységük. A lelkes fiatalok vállalnák, hogy
saját munkájukat is beletéve – szakember felügyelete
mellett - kisebb felújítást végeznének a Fő úti ingatlanon,
így a jelenlegi programok mellett Ők is birtokba vehetnék
az épületet, ill. annak pincehelyiségét kisebb beszélgetések4

re, szórakozásra, műsorokhoz való felkészülésre, próbákra.
Végül a költségvetés tárgyaláskor úgy döntött a Képviselőtestület, hogy állapotfelmérés után dönt a költségvetésbe
betervezett összeg ezen épültre való felhasználásáról, a
felújítás konkrétumairól.
Fő napirendek egyikeként, elsőként a 2014. évi költségvetés IV. módosításáról szóló rendelet elfogadása volt,
majd a 2015. évi költségvetés tárgyalása következett. Természetesen a költségvetési rendeletet minden Bizottság
tárgyalta, és azok véleményezése után került a Képviselőtestület elé. Hosszabb vita a jutalomkeret és a juttatások
kérdéskörében alakult ki. Ennek oka, hogy a különböző
ágazatokban dolgozó önkormányzati alkalmazottak között
jelentős különbségek alakultak ki. A központi intézkedéseknek és a pedagógus életpályamodell bevezetésének köszönhetően volt, ahol az elmúlt években 50-60 %-os bérfejlesztés történt, és volt, ahol évek óta nem változtak az
illetmények. Végül a módosítások megszavazása és a jelzett
vita lezárása után az önkormányzat 215. évi költségvetése
elfogadásra került.
A törvényi változások miatt a szociális rendelet módosításáról is tárgyalt a Képviselő-testület. (A kihirdetett
rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a település honlapján olvasható, rövid tájékoztató pedig jelen
Hírmondóban.)
Ebben az évben is lehetőséget ad a Testület a civil szervezeteknek, hogy pályázat keretében támogatást igényeljenek, melynek kiírása a honlapon történt meg (a korábban pályázatot benyújtókat értesítettük a lehetőségről). A
benyújtott pályázatokról 2015. március 25-i ülésén dönt a
Képviselő-testület.
A Katolikus Karitász Alsónémedi Szervezetének kérését – bizottsági véleményezések után – is tárgyalta a testület
és a Művelődési Ház Dózsa Gy. téri ingatlanában található
raktárhelyiségben adott helyet, térítésmentesen a begyűjtött élelmiszer, ruhaneműk elhelyezésére, kiosztására stb.
Már 2010-ben elkészült a település Fenntartható Fejlődés Helyi Programja, mely kapcsán egy munkacsoport is
alakult. A Képviselő-testület újraválasztásával indokoltnak
látszott új munkacsoport felállítása, hiszen fontos feladata
a programban foglalt gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi változások és célok elérésének folyamatos figyelemmel kísérése. A munkacsoportja elnöki feladataira Zsin
Géza – mint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság elnöke kapott megbízást, így a 6
fős munkacsoport felállítása is az Ő feladata lett.
A Testület szakember és a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményének kiérése után úgy döntött, hogy az Alsónémedi 0261/55-67
hrsz. ingatlanok helyi védettség alá helyezését kezdemé2015. március

Önkormányzati hírek

nyezi. A tulajdonosok bevonása mellett az ingatlanokra
kezelési tervet készíttet, és azt az illetékes hatóságoknak
véleményezésre megküldi majd, mindemellett a szükséges
rendelet módosítását is kezdeményezte.
A tavaszi időszakban tárgyalja a Képviselő-testület a
Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelményeit megalapozó célokat, melyet idén is az előterjesztésben foglaltak
szerint fogadott el a testület.
Polgármester Úr az ülés előtt kiosztott szakvélemény
és fotók mellett szóbeli tájékoztatást adott a katolikus
templom tetőszerkezetének kritikus állapotáról. Dr.
Beer Miklós püspök úrnál tett közös látogatás során egy
un. „hármas finanszírozásban” történő tetőcsere vetődött
fel (Püspökség - Egyházközség - Önkormányzat), mely
anyagi fedezet biztosításáról a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt majd.
Polgármester Úr – ahogy minden munkaterv szerinti
testületi ülésre –, most is írásos beszámolót készített az
előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről, melyet a Képviselő-testület szóbeli kiegészítés után elfogadott. (A napirend
során szóba került a településen előforduló rákos megbetegedések száma, a szűrővizsgálatok, az Önkormányzat
által megbízott ügyvéd tevékenységéről szóló beszámoló,
egy idősek otthonának megvalósítása, a szennyvíztisztító
eszközbeszerzésének közbeszerzése, a Trifólium Kft-től
származó anyagok tüzelése, a sitt-telep ügye, a Haraszti-

Toldi utcánál lévő mély árok vizsgálata, a külterületen lévő
kutyakiképző ügye is.)
Az Egyebek napirend keretében Zsin Géza kért szót az
SZMSZ módosításával kapcsolatban, mely a rendkívüli
ülések gyakoriságára és napjaira vonatkozott, mely a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ülésén merült
fel. A Jegyző asszony tájékoztatta, hogy a következő ülés
munkaterv szerinti napirendje az SZMSZ módosítása,
ezekkel az ügyrendi kérdésekkel akkor érdemes foglalkozni és megoldást találni.
Zárt ülés keretében a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről tárgyalt a testület, melynek mindenki eleget tett.
A Képviselő-testület soron következő rendes ülését
2015. március 25-én 15 órakor tartja, melyet megelőzően
a Bizottságok is üléseznek majd. A testületi és bizottsági
ülések időpontjáról és napirendjéről a település honlapján,
ill. hirdetőtábláinkról értesülhetnek az érdeklődők.
Az ülések továbbra is nyilvánosak, jöjjenek el minél többen.
A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, döntései,
jegyzőkönyvei és rendeletei a település honlapján (http://
www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/) megtalálhatók, ill.
rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is teljes terjedelemben olvashatók!

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Alsónémedi SZJA-t fizető állampolgárok
Ahogy minden esztendőben, ebben az évben is kérjük településünk adófizetőit, fizetendő adójuk 2x1%ának felhasználásáról közvetlenül rendelkezzenek és
1%-ot az Önkormányzat által alapított helyi alapítványnak juttassák.

adóját a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szükséges adatokkal ellátott
zárt borítékot a munkáltatójának adja át, aki azt az
elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adóhivatalnak.

Az egyik 1 %-ot a külön törvényben meghatározott
alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára lehet felajánlani. A másik 1 %-ot valamely bíróság által bejegyzett
egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára adományozhatja (pl.
Magyar Katolikus Egyház: 0011; Magyarországi Református Egyház: 0066).

Bízunk abban, hogy idén is sokan élnek ezzel a lehetőséggel és több százezer forinttal gyarapodnak ez
által alapítványaink. Várjuk felajánlásaikat a következő
adószámokra és technikai számokra:

Mindez senkinek sem jelent többletterhet, azaz nem
kell több adót fizetnie! Ha élni kíván jogával, kérjük,
hogy a rendelkező nyilatkozatok pontos kitöltésével
határozza meg, hogy kinek utalja át befizetett adójának meghatározott részét. A nyilatkozat csak akkor érvényes, ha az 1 % legalább a 100 forintot eléri. Ha önadózó, akkor a személyi jövedelemadó bevallásával
együtt, azzal a bevallással egy borítékban küldje meg
az adóhivatalnak. Ha a 2014. évi személyi jövedelem2015. március

Alsónémedi Községért Közalapítvány:
19184764-1-13
Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány:
19184771-1-13
Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány: 18679717-1-13
Ha az SZJA bevallás határidejéig változni fog a támogatandó Alapítványok sora, Hírmondónkban és honlapunkon tájékoztatjuk Önöket!
Polgármesteri Hivatal
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Együtt az egészségért!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
idén is szem előtt tartja a település
lakóinak egészségi állapotát és több
módon is támogatja a szűrővizsgálatokat
(pl.
urológiai
szűrés
szervezése,
költségeinek biztosítása). Most újra
itt egy lehetőség, hogy a lakosság
szűrésében valamilyen módon részt
vegyünk, hiszen a Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház és Rendelőintézet 2015. március
28-án (szombaton) 9-14 óra között ismét
Egészségnapot tart. – A szűrőnap részletes
programra – melyen most a légúti allergia
és a laktóz intolerancia van fókuszban – a
plakátom olvasható. – Önkormányzatunk
a szűrésre való eljutás biztosításához
ismét ingyenes buszjáratot indít, de
természetesen önállóan is beutazhatnak
és részt vehetnek a szűrőnapon!
Felszállás 8:00 órakor a Szabadság téri
buszmegállóban, majd a Haraszti úton és
az Árpád utcában lévő buszmegállókban
lehetséges. A busz várhatóan 12 órakor
indul vissza a kórháztól, hogy mindenki
részt tudjon venni az általa kiválasztott
vizsgálatokon és más programon. Kérjük,
részvételüket mielőbb jelezzék, hogy
a megfelelő nagyságú buszt biztosítani
tudjuk, de legkésőbb 2015. március 23án 10 óráig! Jelentkezés a Polgármesteri
Hivatal Titkárságán: 06-29-337-101/11es mellékszámon (név, cím, telefonszám
megadásával).
Polgármesteri Hivatal
DAKÖV KFT.
KÖZLEMÉNYE
Értesítjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy a
DAKÖV KFT a vezetékes
vízrendszer tavaszi
hálózatmosatását 2015.
március 18-27. között végzi.
A mosatás következtében
előfordulhat, hogy a
víz zavarossá válik, de
ülepítés után természetesen
fogyasztható. Szíves
elnézésüket kérjük a
kellemetlenségért!
DAKÖV KFt.
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Kirándulok, színházlátogatók figyelem!
2015. április 25-én este a József Attila Színházba hívom községünk lakóit
a „Hattyúdal – a Republic Együttessel” című komédia megtekintésére.
Főbb szereplők: Kocsis Judit, Jakus Szilvia, Nemcsák Károly, Láng József,
Tahi Tóth László, Rékasi Károly. Az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom.
Április 23-26-ig Csehországba hívom a kirándulást kedvelőket.
Felkeressük Rumcájsz földjét, megcsodáljuk a meseszép sziklatornyokat,
a Szent Jakab templomot, az Érseki Palotát. Útba ejtünk egy csodálatos
vízesést, s ezen a varázslatos helyen hajókázunk is. Látogatást teszünk a
„Skoda” városába. Utolsó nap a morva fővárosba Brünnbe látogatunk.
Május 2-án a Szlovák karszt területén lévő Szádelői völgy látványosságait
csodáljuk meg, délután pedig Miskolctapolcára érkezünk, ahol fürdőzéssel töltjük a nap hátralévő részét.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket!
Telefon: 0629/337-861 vagy 0620/426-4153
		
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
2015. március
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SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER HELYI SZABÁLYAI 2015. MÁRCIUS 1-jétől
A járási hivatalokhoz került hatáskörökről az előző lapszámban már szóltunk, így jelen cikkben kizárólag a helyi
ellátást érintő változásokról adok rövid tájékoztatást. A módosított szociális rendeletet a település honlapján Önkormányzat – Egységes szerkezetbe foglalt helyi rendeletek – Szociális tárgyú helyi rendeletek - első helyen megtalálják.
A helyi önkormányzattól igényelhető szociális támogatások
neve egységesen: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS.
2015. március l-től kezdődően még erőteljesebb lesz az
egyes települések ellátásai közti különbözőség, hiszen ezen
„gyűjtőfogalom” alatt valamennyi település helyi rendeletben, a település sajátosságait, az ott élők jövedelmi, vagyoni
helyzetét, az önkormányzat teherbíró képességét figyelembe
vevő rendszert igyekszik kialakítani.
A képviselő-testület Alsónémedin is elfogadta szociális rendeletének módosítását.
Települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket,
családokat indokolt részesíteni: akik önmaguk illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni
vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így
különösen betegséghez, kórházi kezeléshez, halálesethez,
elemi kár elhárításához, munkanélküliséghez, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek hátrányos
helyzete - miatt anyagi segítségre szorulnak. A települési
támogatásnak az új rendelkezés értelmében Alsónémedin 3
formáját lehet igényelni:
1./ Temetési költségekhez nyújtott települési támogatás
állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre eső
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (37.050. Ft) egyedülálló személy
esetén 150 %-át (47.750 Ft). A temetés költségeihez való
hozzájárulás igénylésére vonatkozó támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül
lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a temetés
költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számla eredeti példányát, a kérelmező és családja jövedelemigazolását,
továbbá az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.
A támogatás összege a mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a, azaz
- hagyományos (koporsós) temetés esetében - 20.000
Ft
- hamvasztásos temetés esetében - 10.000 Ft
2./ Gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési
támogatás állapítható meg annak,
A, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át (47.750 Ft), egyedül élő esetében a 200%-át
(57.000 Ft)

2015. március

B, a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását megelőző két hónapon belül elérik,
vagy meghaladják a jövedelmének 15 %-át, egyedülálló esetében 10 %-át,
C, a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal. A gyógyszerkiadások szükségességét a
háziorvos, míg a gyógyszerek árait a gyógyszertár igazolja,
a betegséghez kapcsolódó egyéb kiadásokat számlákkal kell
igazolni.
A települési gyógyszertámogatást eseti vagy havi rendszerességgel lehet megállapítani.
Az eseti támogatás évente maximum 4 alkalommal, a rendszeres támogatás minimum 3 hónapra, de maximum 1 évre
állapítható meg.
A települési gyógyszer támogatás havi összege 3.000, Ft.
3./ Rendkívüli települési támogatás állapítható meg, ha
A, egyedül élő személy esetén a havi nettó átlagjövedelme a
nyugdíjminimum 180 %-át, (51.300 Ft)
B, család esetén az egy főre számított havi nettó átlagjövedelmük a nyugdíjminimum 150 %-át (42.750) Ft ne haladja
meg.
A rendkívüli települési támogatás adható eseti vagy rendszeres jelleggel.
Az eseti jelleggel nyújtott támogatást évi maximum 4 alkalommal lehet megállapítani. A rendszeres jelleggel nyújtott
rendkívüli települési támogatás minimum 3 hónapra, de
maximum 12 hónapra állapítható meg. A települési támogatás iránti kérelmeket a Képviselő-testület Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága bírálja el. A Polgármester különös méltánylást és azonnali intézkedést igénylő élethelyzet
esetén saját hatáskörben is eljárhat.
A lakókörnyezet rendezettségét a bizottság a rendszeres
jelleggel adott támogatás esetében vizsgálja, amennyiben a
kérelmező nem gondoskodik erről, úgy az az ellátás megvonását vonja maga után. A lakókörnyezettel kapcsolatos
helyi előírásokat a járási hivatalhoz került ellátások esetében
is vizsgálja a hatáskör gyakorlója, nem teljesülésük szintén
szankciókat von maga után.
A kérelem benyújtásához nyomtatványokat a település honlapján megtalálják, használatuk nem kötelező, de az abban
foglalt tartalmi elvárások saját kérelem esetén is vizsgálandóak.
Egyéb változások:
Módosította a képviselő-testület a szociális étkeztetés szabályait is, mely alapján még kedvezőbbek lettek a jövedelemtől
függő térítési díjak mértékei. Amennyiben kora, egészségi
állapota, fogyatékossága miatt problémát jelent a napi egyszeri meleg étkeztetés megoldása, úgy kérem érdeklődjön
hivatalunkban vagy az önkormányzat iskola épületében működő főzőkonyhán.
Dr. Percze Tünde jegyző
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KÖZLEMÉNY
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata az alábbi tájékoztatást adja:
Az önkormányzat az elmúlt évek fejlesztésekre szánt megtakarításait a Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi
Zrt.-nál kezeli Diszkont Kincstárjegy (állampapír) formájában.
A megtakarítások össz. vásárlási névértéke: 1.017.849.259 Ft,
azaz Egymilliárd- tizenhétmillió-nyolcszáznegyvenkilencezerkettőszázötvenkilenc forint.
2015. március 6-án (pénteken) a médiából értesült önkormányzatunk is hogy az MNB a Hungária Zrt. tevékenységét
részlegesen felfüggesztette.
Tájékoztatás kérés végett még aznap írásban megkereste önkormányzatunk az MNB által kirendelt Pénzügyi Stabilitási és
Felszámoló Nkft-t, melyben tájékoztatást kért. Válasz a megkeresésre a közlemény kiadásáig nem érkezett.
2015. március 9-én (hétfőn) az ügyben valamennyi érintettet
személyesen megkerestünk, délutánra rendkívüli testületi ülés
került összehívásra a reményeink szerint napközben megszerzett információk megbeszélésére és a szükséges intézkedések
megtétele miatt.
A képviselő-testület rendkívüli ülése érdemi információkat –
azok hiánya miatt - nem tudott tárgyalni.
Közzé tesszük az egyhangúan elfogadott határozatot. Az érdemi és közérdekű információkról a honlapon haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket.

55/2015. (III.09.) önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete meghallgatta a polgármester tájékoztatását, miszerint
az önkormányzat megtakarításait kezelő Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. tevékenységét
a Magyar Nemzeti Bank felfüggesztette.
Tudomásul veszi, hogy a mai napon a polgármester személyes megkeresésére sem a Hungária Zrt, sem a Keller Zrt. értéktár, sem a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft., sem a
Magyar Nemzeti Bank érdemi információt – a folyamatban
lévő eljárásra való tekintettel - nem adott.
Az MNB tájékoztatása szerint a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft. által kirendelt felügyeleti biztos vizsgálatának
a lezárta után tudnak információt szolgáltatni.
A testület kéri a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat megtakarításával kapcsolatban érdemi információk birtokába jut, úgy arról haladéktalanul - nyílt ülés
formájában - tájékoztassa a képviselő-testületet, valamint a
település lakosságát.

Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal Alsónémedi
Kirendeltsége a lakosság szolgálatában
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2015. március 1-jétől a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli
Járási Hivatalának Alsónémedi Kirendeltségének (2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának épülete 3-as szoba) ügyfélfogadási ideje az alábbiak
szerint alakul:
hétfő: 12.30-17.30 óráig
szerda: 8.00-16.00 óráig
Elérhetőség ügyfélfogadási időben: 06-29-337-101

való jogosultság megállapítása, gyógyszerkeret felülvizsgálata,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása,
- a munkaképeseknek nyújtandó foglalkozást helyettesíti támogatás (fht),
- a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (korábbi
nevén rendszeres szociális segély).
Ezen túl a kérelem benyújtható:
- a polgármesteri hivataloknál, amelyek továbbítják a járási
hivatalok részére,
- járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,
- a kormányablakokban,
- a járási hivatalok települési ügysegédeinél,
- valamint postai úton is.
Kérjük Önöket, hogy bizalommal keressék fel a Kirendeltség
ügyintézőt!
Babák László hivatalvezető

2015. március 1-től átalakul a szociális támogatási rendszer!
Az Alsónémedi Kirendeltségen intézhető ügyek, beadható
kérelmek:
- időskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgálata,
- ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata,
- alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra
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Vincze József polgármester
(A nyomdai munkálatok megkezdéséig Önkormányzatunk
tárgyi ügyben – az arra illetékes felügyeleti Biztostól – érdemi
információt továbbra sem kapott!)

2015. március
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KÖSZÖNTŐ

Özvegy Csernák Jánosné, született Püspöki
Mária nyolcvanadik születésnapján köszöntik:
lánya, három fia, veje, menyei, hét unokája,
négy unokamenye, 1 unokaveje és 9 dédunokája.
Még sok számos éven át erőben,
egészségben, sok örömben legyen közöttünk!
A Jó Isten áldja meg, és éltesse sokáig!
			
Kívánja szerető Családja

Az Alsónémedi Hírmondó Szerkesztősége erőt,
egészséget és még sok együtt töltött évet kíván
Mária néninek szerettei körében.

2015. március
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ÉVFORDULÓ

Levelek a hadifogságból
,,Küldök Neked borítékban egy virágot... vedd úgy, mintha
sok ezer sóhajomat vinné feléd...”
Az I. világháborúról, e rettentő világégésnek emléket állító, a közel jövőben megjelenő évfordulós helyi kötetünk
adatgyűjtési, szerkesztési munkálatai során bukkantunk
rá e szívszorítóan szép hadifogoly levélre.
A levél szerzője Kerekes András a környékünkről került
háborús csatározások során orosz hadifogságba. A hadifogságból hazaküldött levelek egy másik országon vagy
a Vöröskereszten keresztül jutottak Szentpétervárra.*
A posta, a levélváltás az otthoniakkal való kapcsolatot
jelentette, s egy időre lelkierőt adott, oldotta a hajlamot
a búskomorságra. A háború első 10 hónapjában bizony
szomorú hírek jöttek véreinktől az orosz fogságból, hogy
rosszul bánnak velük; koplalnak, nedves, piszkos kalyibákban laknak, zsoldjukat nem fizetik ki és járvány pusztítja soraikat. Nincsen, aki segítsen, az orvosok lelkiismeretlenek. Oroszországban nagy a gyógyszerhiány. Ki
nem látott vagy nem kapott ilyen tartalmú levelezőlapot,
amelyet az élelmes magyar fiúk, hogy kikerüljék az éber
orosz hatóságok figyelmét, így fogalmazták meg: ,,Itt van
velünk a fogságban dr. Éhezünk, és Rosszbánásmód úr is
jól érzi magát.” Az oroszok, különösen a legénységi állományú katonákat hónapokon keresztül rosszul élelmezték, és a keserű humorú fogoly katona tréfálkozó kedvében joggal írta le egyszer így a változatos menüt: ,,Egyik
napon hajdinát(kása)kapunk csájjal(tea), másik nap csájt
hajdinával.” Később az élelmezést javították, a tiszteket
külön választották a legénységi állományú katonáktól. A
tiszteknek a zsoldját is kiadták havi 50 rubelt. A szeretetadományok elküldését a magyarországi Vöröskereszt a
legnagyobb készséggel teljesítette. A Stockholmban székelő Österreich-Ungarischer Hilfsverein (Osztrák-Magyar Segítő Egyesület) is nagy szolgálatokat tett a hazájától távol idegen földön szenvedő hadifogoly állománynak.
Kerekes András levele családjának
az orosz hadifogságból
Kelt: Kazany**,1915. tavasz
,,Édes jó párom! Kívánom, hogy ezen pár írásom jó egészségben találjon benneteket. Tudatom veletek, hogy orosz
fogságba estem. Hát nálatok, hogy és mint vannak. Mit csinálnak a gyerekek? Mit csinálsz te, édes jó párom? Mit csinál a sógor és lefiadzott már a Riska tehén? Javítsátok ki a
házunk fedelét, hogy télvízben ne csorogjon be rajta az eső,
és ne fázzanak meg a gyerekek. Továbbá írd meg, hogy a
kis cselédemnek, a Jóskának, jönnek-e már a fogai, Tettél-e
csukát a szájába, hogy hamarabb megtanuljon beszélni?
És ha már beszélni tud, mondassátok vele ezerszer, hogy:
Apám, apám, apám… Hadd, tanulja meg a fiú az apja nevét! Ha hazajövök, legalább már az apját hívó gyermeket
szoríthatom a szívemre. Ha pedig idegen földön elpusztulnék, hadd tanulja meg, hogy volt egyszer egy apja - és nem
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fattyú - volt egyszer egy apja, aki feláldozta magát az asszonyért, a gyerekért… Ne sírjon, ne könnyezze meg az apját,
hiszen földjéért pusztult el… Továbbá édes párom, küldök
Neked borítékban egy virágot a nagy út alatt - ha ugyan
megkapod - összefonnyadt, összeszáradt, de friss, harmatos
volt, amikor téptem a nagy orosz mezőn. Tedd el az imádságos könyved lapjai közé, oda ahol a radnai búcsúról hozott virág húzódik meg! Akkor is nagy veszélyben voltam.
A pap már feladta a halotti szentséget, és te akkor elmentél
Radnára a csodatevő Máriához és meggyógyultam. Vedd
úgy, mintha ez az egy szál virág sok ezer sóhajomat, virágomat vinné feléd. Nyílnak-e már az akácok a kertben?
Kalászba szökik-e a búza? A gyümölcsöskertben a cseresznyefák hajtják-e már fehér virágaikat? Itt az orosz földön
is van virág. Csodálatosképpen olyan, mint a mieink, a
szántó is olyan, a föld is, az ég is. És esténként muzsikál a
sötétség… Mégis más itt minden. A szellő másképpen suhog
a fákon át, a nótázás is más. Az orosz mezőkön nem kolompol este hazafelé a nyáj, másképp alszik el a természet.
Az ég peremén nagy vörös kendők vannak, olyan színük,
mint a te vörös kendődnek, amelyet az első bérmáláskor
vették magadra… A poros szürkületben kis mokány lovak
poroszkálnak az orosz pusztán át. Kis csengettyűk vannak
a kocsikon. Be mások, mint az én szürkéim.
Nyolc órakor jár ki a kommenció. Azután pihenni tér a sok
magyar gyerek. Valahonnan rőzsecsomót szerez az egyik.
Meggyújtjuk, körülüljük és elbeszélgetünk: Vajon mit csinálnak otthon? Kigyulladt már a Fiastyúk a magyar égen?
Mit csinál az asszony, a gyerekek? Majd felcsendül az ének:
Az orosz mezőt járom/Mikor látom a párom?/Otthon mostan mit csinálnak?/Talán reám lesnek, reám várnak…
Győz-e a magyar?[…]Édes párom, száll, libben sóhajom
feléd, a gyerek, a ház, a magyar ég, víz és alkony felé. Ne
feledkezz meg szerető uradról
Kerekes Andrásról
*A háború kitörésekor a magyar foglyokhoz érkezett magyar nyelvű levelezőlapok hónapokon keresztül garmadaszámra hevertek
a szentpétervári főpostán,(az osztrák és német katonáknak rend-
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ÉVFORDULÓ
szeresen érkezett küldemény) amíg végre sikerült egy magyarul
tudó cenzort szerezni, és akkor már a magyar hadifoglyok is kaptak elvétve értesítéseket hozzátartozóiktól. A levelek címzésénél
szabály határozta meg, hogy a hadifogoly családi- és keresztneve
előtt a címlap felső baloldalán külön sorban ,,feltűnően írandó a
Prisionner de guerre” vagy ,,Kriegsgefangener”(ami annyit jelent,

hogy hadifogoly). A levelezés rövid kellett legyen, azokban csak
magánvonatkozású dolgokat szabad tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közleményeket kerülni kellett.
**Kazan, a Tatár Köztársaság fővárosa Oroszországban, neve
tatárul: Qazan.
szerző: Bálint István János

Hadifogoly magyarok
A Távol-Keleten van két hely, ahol az első világháború alatt sok magyar katona töltötte hadifogságát. Mindkettő Vlagyivosztok mellett van. Az egyik,
Skotovo (Шкотово) – közelebb hozzá, a másik –
Szpasszkoje (Спасск-Дальний) – tőle távolabb helyezkedik el.
A hadifoglyok sorsán a Baja Benedek-Lukinich ImrePilch Jenő-Zilahy Lajos szerkesztette Hadifogoly magyarok története II. kötetének információi szerint a Vöröskereszt próbált enyhíteni, a közvetítést a Dán Vöröskereszt vállalta. Megbízottai egy-egy ellenséges állambeli vöröskeresztes nővér kíséretében végigjárták a hadifogolytáborokat. Három ilyen delegáció indult útnak:
Rosthyné Forgách Ilona grófnő, Revertera Anna grófnő
és nemes Mihalótzyné részvételével. A vöröskeresztes
nővérek tanúk nélkül beszélgethettek a foglyokkal.
Meghallgathatták panaszaikat és jogosultak voltak
tapasztalataikról a hadviselő államok kormányainak
és hadvezetőségeinek beszámolni, illetőleg a hadifogoly-ellátásban mutatkozó hiányok kiegészítését közvetlenül szorgalmazni. A látogatások a hadifoglyokra
nagyon jó hatással voltak. A látogatás hírére az oroszok
lázas tevékenységgel igyekeztek eltüntetni a rettentő
helyzetről tanúskodó nyomokat. Igaz, a látogatás végeztével minden visszatért a régi kerékvágásba. Egy
ilyen látogatás alkalmával 1915-ben Skotovóban 113
osztrák–magyar tisztet és 1711 katonát vettek számba
(továbbá 1 német tisztet és 699 katonát, 3 török tisztet
és 20 katonát). Szpasszkojéban 1915 márciusában 202
osztrák–magyar tiszt és 6029 katona volt (ezen kívül
2015. március

129 német tiszt és 843 katona, 6 török tiszt és 801 katona). Gyakoriak voltak a járványok. Skotovóban 1915ben felütötte fejét a kiütéses tífusz. Az elégtelen élelmezés miatt a hadifoglyok között általános volt a testi
gyengeség és a skorbut. Így aztán idővel temetőket is
létesíteni kellett. Skotovóban 1916-ban emeltek emlékművet az itt eltemetett halottaknak. Az emlékműn
a tábla magyar nyelvű szövege a következő: „Álmodjatok a szép magyar hazáról, amelyért meghaltatok 1916”.
1917. október 5-én (minden bizonnyal a Gergely-naptár szerint) leplezték le az emékművet.
A szpasszkojei emlékmű jó állapotban van. Magyar
nyelvű szövege a következő: „E távoli Golgothán találjatok nyugalmat ti sokat szenvedett vándorok”.
Forrás: http://nagyhaboru.blog.hu/

A skotovói emlékmű, 1916.
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ISKOLAI HÍREK

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Általános Iskolai Beíratás
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy az általános iskolai beíratás
időpontja a 2015/16. tanévre: 2015. április 16. (csütörtök) 8.0019.00 óra valamint április 17 (péntek) 8.00-18.00 óra között lesz a
Széchenyi István Általános Iskola titkárságán.
Kérjük, a beíratásra hivatalos okmányaikat illetve a beíratandó
gyermek születési anyakönyvét, TAJ-kártyáját, adószámát szíveskedjenek magukkal hozni.

Széchenyi Napok 2015. március 29-31.
Széchenyi Napok 2015. március 29-31.
Szeretettel meghívjuk a Széchenyi Napok 2015. évi rendezvényeire!
Időpont: 2015. március 29-31.
Megnyitó: 2015. március 29. vasárnap 15 óra

Népdaléneklő verseny

Iskolánkban 2015. február 25-én került lebonyolításra a népdaléneklő verseny, ahol az alábbi eredmények születtek:
Alsó tagozat
I.hely: Milibák Gréta 3. a és Rácz Eszter 3. a
II. hely: Molnár Emma 1. c
III. hely: Deák Dávid 1. c
Különdíj: Troják Roland 4. b, és az 1. b osztály tízfős csoportja
Felső tagozat
I. hely: Surányi Csilla 8. a és Várhegyi Dorina 6. b
II. hely: Nyárádi Dorina 5.a
III. hely: Kotán Tímea 6.a
Köszönjük a versenyen szereplő gyerekek felkészülését, éneklését, s a Zsűri: Császár Sarolta, Nagyné Ligetfalvi Magdolna,
Horváth Dánielné munkáját.
Benkó Péter énektanár

Sporteredmények
BIRKÓZÁS
2015. 02. 14-én, szombaton rendezték meg a kötöttfogású
Diák Budapest Bajnokságot.
A verseny a Vasas birkózó csarnokában zajlott nagyszámú
közönség előtt. Az Alsónémedi Birkózó Szakosztály versenyzői közül eredményesek voltak a következő sportolók:
Kisdiák korosztály
Szlovicsák Róbert I. hely
Nagydiák korosztály
Lukács Gergő II. hely
Lukács András IV.hely
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Edző Kovács János szaktanár.
Gratulálunk a szép sporteredményekhez.
Terematlétika bajnokság – Ócsa, 2015.02.26
Helyezések:
II. korcsoport
Krasnyánszki Réka - medicinlabda dobás 2. hely
Szlovicsák Róbert - medicinlabda dobás 2.hely
III. korcsoport
Szabó Nikolett - 600m-es futás 1. hely
IV. korcsoport
Vlcsek Renáta - 50 m-es síkfutás 5. hely
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ALSÓNÉMEDI SE - 2014. ősz – II.
A Hírmondó februári számában az utánpótlás helyzetéről
számoltunk be. Most a „felnőtteken” a sor, melyhez Rácz
László vezetőedző segítségét kértük:
„ A 2014-15 bajnoki idényre július 15.-én kezdtük a felkészülést. Keretünk az előző évhez képest kissé átalakult. A
csapatból négyen eligazoltak, Borsi Dávid, Vég Csongor,
Gáspár András és Máté László.
Sérülések miatt Váczi Márk és Neri Krisztián sajnos abba
hagyta a nagypályás labdarúgást. Kapusunk Borsi Dávid távozása után nagyon meg kellett gondolnunk, hogy
erre a fontos posztra ki lenne a leg jobb megoldás. Végül a Némedin már ismert Csík Tiborra (29 éves) esett
a választásunk. Mezőnyjátékosokat is igazolnunk kellett
ahhoz, hogy megfelelő létszámú és minőségű keret álljon
a rendelkezésünkre. Hat játékost igazoltunk, sajnos közülük egy sérülés miatt egy pedig munkahelyi elfoglaltság
miatt hamar lemorzsolódott. Az új játékosok név szerint
Antalics Ádám (26), Budai László (19), Soltész Levente
(20), és Lakatos Soma (18). A felkészülés alatt 15 edzéssel és két edzőmérkőzéssel készültünk a bajnokságra. Az
edzéseken a régi és új játékosaink összecsiszolása és egységes csapattá formálása volt a leg főbb cél.
Szerencsésnek mondható, hogy a bajnoki rajt előtt egy
Magyar Kupamérkőzést játszottunk, ezen az összecsapáson nagyjából a bajnokira tervezett csapattal tudtunk
szerepelni.
A 3:2-re megnyert mérkőzés azt jelentette, hogy a továbbiakban is lesznek Kupamérkőzéseink.
A későbbi szereplésünkre nagy befolyással voltak a további mérkőzések. Sok fiatalnak tudtunk játék lehetőséget
biztosítani, közülük többen is bizonyították, hogy lehet
rájuk számítani a nagyobb feladatoknál is. Az első négy
bajnoki mérkőzésünkön két győzelem és két vereség volt
a mérlegünk, az ötödik forduló a nagy esőzés miatt elmaradt. A hatodik mérkőzésen már a fentiekben említett

magyar kupamérkőzések után került sor. A jó teljesítmények alapján először Sándor Balázs sajátnevelésű játékosunk került be a kezdőcsapatba. Öt bajnoki mérkőzés
után két győzelemmel és három vereséggel a tabella 9.-ik
helyén álltunk. A következő mérkőzéseken már újabb sajátnevelésű játékosunk került be a felnőtt kezdőcsapatba,
Győrvári Tibor is jó teljesítményt nyújtott.
Az ezután következő tíz bajnoki mérkőzésen nagyszerűen szerepelt a csapatunk, hét győzelem mellett három
döntetlent értünk el. A bajnoki tabellán a 9.-ik helyről a
2.-ik pozícióba léptünk előre.
A vezetőséggel megfogalmazott elvárásokat, amely a helyezést illetően 4-6.-ik hely megszerzése illetve a csapat
lehetőség szerinti fiatalítása volt a cél.
Azt gondolom, hogy a célkitűzéseinket jóval túlteljesítettük és ez dicséretes teljesítmény.
A bajnokság felénél csapatunk ezüstérmes pozícióban
várja a folytatást. Ami talán ennél is fontosabb, hogy az
ősz folyamán három sajátnevelésű játékosunk a kezdőcsapatban és három-négy pedig a kispadon kapott szerepet.
Sajátnevelésű játékosaink, akik hétről hétre szerepelnek a
felnőtt keretben:
Sándor Balázs, Sándor Ádám, Szalai József, Győrvári Tibor, Kerekes Géza és Kovács Bence.
Az ősz folyamán kialakult egy fiatal, dinamikus összetartó társaság, amely most és a közeljövőben is biztos alapot
adhat az ASE labdarúgó szakosztályának.
A tavaszi szezonra megpróbáljuk egybentartani a keretet,
esetleg egy- két játékossal kibővítve.
Végül szeretném megköszönni a sikeres együttműködést
az U21-es csapat edzőjének és kollégámnak, Budai Lászlónak, Bényei Andrásnak valamint minden vezetőnek és
velünk szimpatizálóknak, szurkolóinknak.”		
Rácz László
vezetőedző

Az álom folytatása!
Volt egy „álmunk”, ami 2010-ben megvalósult!
Két szezonon, /2010-11, 2011-12/ a Pest megyei öregfiúk- /Üllői körzet/- bajnokságban szerepeltünk, ami
csapat hiány miatt szétszéledt.
Így a csapatunkat a következő szezonra a Szentendrei
körzetbe sorolták, de a távolság miatt, ezt nem tudtuk
vállalni.
Úgy gondoltuk az „álmunknak” itt a vége.... pedig nem!
Meseszerűen így folytatódik:
A csapat „motorja” Szalai Józsi úgy gondolta, elmegy a
városba, kémkedni.
Ismerősei révén talált egy csapatot a BLSZ Oldboys bajnokságban, ahol egy éven keresztül szervezkedett, hogy a
pesti csapatok hajlandóak legyenek kijönni Némedire.
Láss csodát, kijöttek!
2015. március

Így már egyenes út vezetett a 2014-15-ös bajnokságba!
A BLSZ Oldboys III/1 csoportba kerültünk. Ez az a
korcsoport, ahol a 44. életévét betöltött személy játszhat. Az ASE vezetősége most is mellénk állt, amit köszönünk!
Csapattagok: Szalai József, Dénesi László, György Béla,
Dura Miklós, Kovács Miklós, Horváth Miklós, Bálint
Róbert, Surányi Csaba, Linke György, Kreisz Zoltán
Koscsó László, Dávid Rudolf, Napholcz Ferenc, Kovács
Antal, Novakov Zoltán, Kotán Miklós. Pleszkáts Péter,
Juhász László,Végh László.
A meccseket péntekenként a kora esti órákban rendezzük, de pontos időpontokat kiplakátoljuk, valamint a
honlapunkon is közzé tesszük. aseoldboys.5mp.eu
György Béla
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Alsónémedi SE 2015. tavasz
Az előző oldalon még az ősz eseményeit foglaltuk össze, de már itt van a tavasz is.
Mire a Hírmondó az olvasók kezébe kerül, néhány mérkőzés már lejátszásra kerül(t).
A szurkolók, sport iránt érdeklődők és minden helyi lakosnak szabadidejük eltöltéséhez ajánljuk az Egyesület labdarúgó csapatainak bajnoki mérkőzéseit:

Pest megyei II. osztály, Déli csoport labdarúgó-bajnokság
2015.02.28
2015.03.08
2015.03.14
2015.03.22
2015.03.28
2015.04.05
2015.04.11
2015.04.19
2015.04.25
2015.05.03
2015.05.10
2015.05.17
2015.05.24
2015.05.31
2015.06.07

szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap

14:30
13:00
11:00
15:00
15:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00

Hernád SE
Alsónémedi SE
Taksony SE II.
Alsónémedi SE
Felsőpakony SK
Alsónémedi SE
Ráckeve VAFC
Alsónémedi SE
Délegyháza KSE
Alsónémedi SE
Kakucs KSE
Újlengyel DSE
Alsónémedi SE
Bugyi SE
Alsónémedi SE

- Alsónémedi SE
- Pereg SE
- Alsónémedi SE
- FC Dabas II.
- Alsónémedi SE
- Dömsödi SE
- Alsónémedi SE
- Gyáli BKSE
- Alsónémedi SE
- Újhartyán ISE
- Alsónémedi SE
- Alsónémedi SE
- Dunaharaszti MTK
- Alsónémedi SE
- Halásztelek FC

Pest megyei I. osztályú U21-es bajnokság, Nyugati csoport
2015.03.14.
2015.03.21.
2015.03.29.
2015.04.04.
2015.04.12.
2015.04.18.
2015.04.26.
2015.05.02.
2015.05.09.
2015.05.16.
2015.05.23.
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Szombat
Szombat
Vasárnap
Szombat
Vasárnap
Szombat
Vasárnap
Szombat
Szombat
Szombat
Szombat

10:00
14:00
10:00
13:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Alsónémedi SE
Ócsa VSE
Alsónémedi SE
Felsőpakony SK
Alsónémedi SE
Százhalombattai VUK SE
Alsónémedi SE
Alsónémedi SE
Ferencvárosi FC
Alsónémedi SE
Hegyvidék UFC-TFSE-G

- Viadukt SE-Biatorbágy
- Alsónémedi SE
- Taksony SE
- Alsónémedi SE
- Tárnok-Bolha
- Alsónémedi SE
- Sóskút SKE
- Solymári SC
- Alsónémedi SE
- Ráckeve VAFC
- Alsónémedi SE

2015. március
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Pest megyei U14-es bajnokság, Déli csoport
2015.03.28.
2015.04.04.
2015.04.19.
2015.05.02.
2015.05.09.
2015.05.24.
2015.05.30.

Szombat
Szombat
Vasárnap
Szombat
Szombat
Vasárnap
Szombat

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Péteri KSK
Alsónémedi SE
Bugyi SE
Alsónémedi SE
Ráckeve VAFC
Gyál BKSE
Alsónémedi SE

- Alsónémedi SE
- Törökbálinti TC
- Alsónémedi SE
- Dömsödi USE
- Alsónémedi SE
- Alsónémedi SE
- Gyáli Lurkó SE

BLSZ Old Boys III. osztály, I. csoport
2015.03.27
2015.04.03
2015.04.10
2015.04.17
2015.04.24
2015.05.08
2015.05.15
2015.05.22
2015.05.29
2015.06.05
2015.06.12

péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek

Alsónémedi SE
DINI SE
GAMMA LSE
Alsónémedi SE
Pénzügyőr SE
Alsónémedi SE
MERKAPT SE
Alsónémedi SE
Közterület
Alsónémedi SE
Vasló LC

- MLTC
- Alsónémedi SE
- Alsónémedi SE
- ESMTK
- Alsónémedi SE
- City Taxi SE
- Alsónémedi SE
- Dunaharaszti MTK
- Alsónémedi SE
- 1908 SZAC KSE
-Alsónémedi SE

Bozsik programok, tornák (Dunaharaszti) tervezet időpontjai:
U11, U13 - 2015.03.21. szombat
2015.04.12. vasárnap
2015.04.26. vasárnap
2015.05.16. szombat
2015.06.07. vasárnap

U7,U9 - 2015.03.28.
2015.04.18.
2015.05.10.
2015.05.30.

szombat
szombat
vasárnap
szombat

A fenti programokban lehetnek változások. Például az Old Boys esetében „lapzártáig” még nem sikerült a pontos kezdési időpontokban megállapodni. Reméljük, hogy 2015-ben is számíthatunk szurkolóinkra és az ASE által
kínált programokra még többen jönnek ki.
ASE Vezetőség

2015. március
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NYWYG

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2015 elején Alsónémedin

Nywyg Háziverseny 2015. február 01.

Az előző híradásainkban már beszámoltunk arról, hogy igen sokan
csatlakoztak hozzánk 2014 őszén. Az ő kedvükért és jó hagyományainkat követve megrendezünk a 2015.-évi első házi versenyünket a
Schuller csarnokban. A vasárnap délutáni edzés kiterjesztésével volt
időnk és helyünk a két részes küzdelemre. Az első versenyen a kicsik,
pöttöm, mini és gyerek kategóriában hat méterről szép rajzokra, mese
figurákra céloztak. Ugyanakkor a serdülők és kezdő tagjaink 10 méretes hivatalos célokon mérték össze tudásokat. A második versenyen
már haraszti barátaink is részt vettek, itt mindenki 15 méteres távon
különböző nehézségi fokú célokat igyekezett minél jobban eltalálni.
Ezen a verseny is közel 40 fő vett részt és egy vidám, örömteli délutánt
töltöttünk együtt!
Budapest Bajnokság Teremíjász verseny Fehova 2015,02,15
A terveink szerint ez volt az idei második országos terem íjászversenyünk. Budapest bajnokságról és a Fehova helyszínről - az ez elmúlt
évek alapján- vegyes tapasztalataink voltak, ugyanakkor a helyszín és a
közelsége kínált pozitív dolgokat.
A Terem íjász OB-re való minősülés folyamatában egy fontos lépés
volt ez a verseny. Hiszen, a klasszikusokat idézve” edzhet és lőhet bármennyit az ember, de versenyt csak versenyen lehet gyakorolni”. Igen ezt
már láttuk Pápán is, mások fény és hőmérsékleti viszonyok, a látvány,
a tömeg mind- mind befolyásolja az eredményeket. Szintén alapigazság -és ezt már a saját bőrünkön is tapasztaltuk- egy jó lövés, egy jó
eredmény 50%-ban fejben dől el. Az íjászat egyszerre fizikai és szellemi
sport is ! Hat versenyzővel vágtunk neki a megméretésnek, most időben
érkeztünk és elég tűrhetően el is tudtunk helyezkedni. Ugyan néhány
oszlop majd nem eltakarta a lőlapokat, de ezt is sikerült megoldani, így
bátran indult a belövés.
Voltak tagjaink, akik igen szorgalmasan gyakoroltak az elmúlt hetekben,- szinte naponta lőttek, ennek meg is lesz az eredménye. Egyéni
értékelések:- Csilla nagyon komoly munkával, igen szép fejlődést ért el,
Pápához képest már kevésbé izgult és egyenletesebben lőtt, az alapszakaszban kell még pár pont a minősüléshez, és ez hamarosan meg is
lesz. Nagyon ügyesen küzdött élete első kiesős szakaszú versenyén is.
Bejutott a döntőbe és csak egy pár vessző hiányzott a még nagyobb sikerhez:))- Nagy Laci, Ő is küzdő típus és rá is hatnak a körülmények, de
szépen halad előre és pár pont neki is meglesz a Terem OB minősüléhez.
Szinte nem volt olyan nap, hogy ne gyakorolt volna, ennek eredményeként az alapszakaszban második lett, és a kieséses fordulókban - csak a
későbbi győztestől kikapva- 3. -ként végzett!!- Jázmin, most Anyukája
biztatásával, ügyesen versenyzett, még jobban növelni kell a koncentrációt és a min. 20 pont javulás hamarosan elérhető- Tomi, szépen halad
előre fiatal kora ellenére, sokszor igen jó sorozatokat is lő, ezeket kell
állandósítani és akkor elérheti az 500-as szintet is.- Nándi, most volt

először Barebow íjjal ilyen versenyen. Gyakorlással és finomítással Ő
is tovább tud haladni ezen az úton és eléri a minősítő szintet. - Áron ,
egy év kihagyás után volt újra ilyen teremversenyen, a felszerelés adott
és a gyakorlási lehetőség is, most ügyesen elérte a minősítési szintet, de
még bőven van hová tovább lépnie. Eredmények: Gyerekek: Pék Dóra
Jázmin BB 1. hely, Ónodi Tamás BB 3. hely, Serdülő : Katona Nándor
BB. 2. hely, Gündert-Virágh Csilla VR 2. hely, Nagy László VR 3. hely,
Suplicz Áron Ifi CU 2. hely
DAR Terem Íjászverseny Kecskemét 2015,02,24
2015-ös Teremíjász Országos bajnokságra való felkészülésünk újabb
állomáshoz érkezett, itt volt lehetősége még mindenkinek meglőni a minősítő szintet és ezzel jogosultságot szerezni a Terem OB döntőn való
részvételre. Kecskemét egy szép város, különösen vasárnap reggel 8 óra
körül, amikor még mindenki jó ízűen alszik, de nem az elszánt íjászok
és családtagjaik. Időben érkeztünk a nagyon szép városi sportcsarnokba
, gyorsan elfoglaltuk a lőállásokat, még a reggelit is sikerült magunkhoz
venni. A bemelegítés és megnyitó után már a próbalövések következtek.
7 fővel indult a Nywyg csapat és ebből 4 tagunknak még el kellett érnie
a megfelelő pontszámot a továbbjutáshoz. A szervezők ügyesen intéztek
mindent és a verseny bírák is támogatták a versenyzőket. Tomi és Jázmin
már a Fehován meglőtte a minősítési szintet, így számukra a gyakorlás
és a javítás lehetősége volt adott,de úgy tűnik , hogy a korai kelés és utazás elvitte az erejüket. Sebaj, a döntő normál időben Budapesten lesz, így
ott még szépen szerepelhetnek. Gergő és Nándi újra együtt és egymás
ellen is versenyezhettek, igen jól sikerült mindkettőjük első félideje, a
második szakaszra már ők is kevésbé koncentráltak, de így is sikerült
a célt elérniük és ők is ott lesznek a döntőben. Legnehezebb feladat a
felnőtt tagjainkra várt, aki már lőtt 18 méterről egy 20 cm-es célra azt
tudja csak, hogy milyen rendkívüli kihívás ez. Csilla a harmadik versenyén egyre ügyesebben szerepelt, végére már a jó eredmények is jöttek.
A szint még nem lett meg, de délelőtt ő lőtte a legjobb női pontszámot és
győzött! Laci összeszedetten lőtt és bejutott a döntőbe! Áron szépen lőtt
és több, mint 19 pontot javított.
Eredmények: Gyerek Barebow Lány: Pék Dóra Jázmin 1. hely, Fiúk :
Ónodi Tamás 2. hely, , Serdülő BB Fiúk, Katona Nándor 1. hely, Facsar
Gergely 2. hely. Felnőtt BB Nők, Gündert Virágh Csilla 1. hely, VR Nagy
László 3. hely, Ifi CU Suplicz Áron 1. hely
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
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Ez évben első ízben rendeztük meg a Községi Disznótort.
Képes beszámolónkban felvillantunk néhány emlékezetes pillanatot a nagyon jól sikerült közösségi eseményről. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
pénzt, erőt, munkát nem kímélve fáradoztak azon, hogy
megvalósulhasson ez a példaértékű hagyományápoló és
közösségteremtő rendezvény. Köszönjük az eseményre
kilátogató vendégek érdeklődését, hogy megtisztelték
munkánkat azzal, hogy megkóstolták a disznótorost, amit
főztünk. Került a fazékba húsleves, takart, pörkölt. Sütöttünk hurkát, kolbászt, pecsenyét, s mindezt pálinkával,
forralt borral, meleg citromos teával öblögettük. Igazán

megható volt a hajnal óta sürgő-forgó dolgos asszonyok
és férfiak sokasága, aki a nap folyamán a Faluházhoz látogatott, mindenki hozott valamit, pogácsát, bort, süteményt, kávét, amivel hozzájárult a disznótor gyarapításához. Úgy éreztük magunkat, mint egy igazi régi némedi
lagziban, disznótoron, családi eseményen! Könnyeket
csalt a szemünkbe újra átélni a lassan feledésbe merülő
családias pillanatokat, hogy egy falu összetartó közössége
vagyunk mi mindannyian. Jövőre reméljük, újra találkozunk a községi disznótoron!
Jobbágy Ilona
népművelő

