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LOMTALANÍTÁS 2014.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az új közszolgáltató évi 1 lomtalanítást vállalt településünkön. Erre a cég ütemterve
alapján 2014. április 28-án kerül sor, melyre a Vertikál Zrt-től az alábbi felhívás érkezett Önök felé, amit kérünk, szíveskedjenek betartani!
Előzetes egyeztetés alapján 2014. április 28-án lomtalanítást tartunk Alsónémedi településen. Megkérjük a lakosságot,
hogy aznap reggel legkésőbb 7 órára helyezzék ki a lomokat az ingatlan elé.
A meghirdetett időpont szerinti lomtalanítás során biztosítjuk a háztartásban keletkezett lom elszállítását, úgymint feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. 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, autóbontási hulladék, egyéb
mezőgazdasági, ipari hulladék;
- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép …);
- veszélyes hulladékok (festék, higító, gyógyszer, fáradt olaj), gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Tel: 22/576 – 070, Fax: 22/576 – 071
Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos 2014. április 22-23. között, valamint május 5-én és május 30-án szabadságon lesz.

Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik (a Posta illetve
a katolikus templom közötti úton közelíthető meg).
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon: 1/301-6969 (vonalas
telefonról ezt a számot érdemes hívni) és a 104 (mobiltelefonról
ez a szám javasolt). Tel.: 29/378-651 Mobil: 30/948-1472
MEZŐŐRSÉG 06-30-508-6827; POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658
RENDŐRSÉG 107, 112; KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK:
Bodó Zoltán 06-30-503-6739;
Dernóczi Zoltán településőr 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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Búcsúzom Tőled, Endre Barátom ...

Szabó Endre (1961-2014)
„Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk,a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át a száraz ég alá,
ahányan így együtt vagyunk, ...... mind elmegyünk...”
/Weöres Sándor: Bolero részlet /
Megpróbáltatásaid hosszú hetei alatt szinte naponta kaptam kedves Ágikádtól a híreket. Megosztotta velem - jó barátként – aggodalmait, félelmeit, szorongásait, a derűsebb
napokon a felfénylő, a sötétebb napokon a fogyó-fényű, halovány reményt... Eljött az utolsó nap döbbenete, megrázó
megrendülése... Megpróbáltatásaid végéhez értél...
Endre, Téged már kisiskolás „gyerekecskémként” szívembe zártalak. Az egyik legtehetségesebb, legkedvesebb szakkörösöm voltál. Dédelgettem magamban azt a gondolatot,
hogy majd festő lesz belőled, de más utat választottál. Ám
még az elmúlt nyáron is tervezgettük, hogy a tóparton kezünkbe vesszük az ecsetet és megfestjük a vizek, a kedves
fáink, a kanyargó utak szépségeit...
Hosszú évek óta már felnőtt-barátság kötött össze minket.
Meghitt, vízparti beszélgetéseink emlékét őrzöm szeretettel
Ha becsöngettél hozzám, derűs mosolyodtól vidámabb lett
a napom, enyhült magányom szorítása. Családi tragédiáimban is segítő barátként álltál, álltatok mellettem. Köszönöm,
köszönöm!...
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Emlékezel-e még? - természetesen igen!, s ha nem teszed Te,
emlékezem én helyetted is !...
Hosszú beszélgetéseink során megvitattuk a világ száz baját,
olykor sérelmeinket, bukásainkat, csalódásainkat, tévedéseinket is felemlegetve.
Emlékszel? - ilyenkor öreges békülékenységekkel intettelek
nyugalomra, „felülemelkedésre” ... Válasszad el –mondtam
- a fontosat a lényegtelentől! Gondolj mindig arra, ami a te
életedben a Legnagyobb Jó!
Ilyenkor Te mindig megnyugodtál, felderültél, mert tudtad, mondtad, hogy vár téged a Legnagyobb Jó, a Családod,
Ági és a gyerekek, akik neked az örömöt adják és a biztonságot!...
Köszönöm Neked, hogy láthattam, érezhettem felfénylő
örömedet! Köszönöm ...
Emlékszel-e még? Én emlékezem helyetted is kedvenc helyeinkre, tájainkra, a fölöttünk kinyíló ég színeire és a nagy
nyárfánkra, a mi Fánk ég felé nyújtózkodó ágainak szépségére.
A Fánk előtt – válaszútként - kettéválik a keréknyomok párhuzamosa, hogy a dombocska után újra találkozzék a két
út összeölelkezve. Hányszor beszéltünk arról, hogy életünk
sokszor állít minket ilyen válaszutak elé!?
Emlékszel? A dombocskára felhajtva – kedves, öreg autóddal - az égbe-futni látszik az út, és mi kérdeztük : „Hová vezet az út, mi van a bukkanó mögött?”
Endre Barátom, Te már tudod, mi várt a bukkanón átjutva?
Szeretném hinni, hogy az átvezető utad szép volt, gyönyörűséges... Szeretném hinni ezt...
Kérlek, ha letelepszel majd a Nagy Vizek partján, csinálj magad mellett helyet nekem is. Ha majd megérkezem, nyújtsd
ki felém a kezedet - ahogy szoktad -, mert tudod, hogy én
már bizonytalanul botorkálok a lejtős partokon. Majd ülünk
a Nagy Víz partján, néha szólunk egy-két megfontolt szót,
nézzük a felszín csillogó fényeit, elgondolkodunk azon, mit
rejt a sötét mélység ? Mit csinálnak a mi otthoni kedveseink?
- kérdezzük majd ... Tűnődünk a még válasz nélkül maradt,
Nagy Kérdéseken Te és öreg barátod:
Ernő bácsi
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Mondd, miért?
Ismét próbára tett bennünket a kegyetlen halál, ismét elment közülünk valaki, akit már nem nyomasztanak a hétköznapok gondjai, nem
kínoz a betegség. Olyan embert
adunk át a Teremtőnek, akit ismertünk, szerettünk, aki nagyon közel
állt hozzánk! Nem ismertem nála
nemesebb, szelídebb, béketűrőbb,
barátságosabb lelket.
Mint Isten galambja, olyan volt Ő.
Emlékezetére fáklyát kellene égetnünk intelemként az utókor számára, hogy ilyen ember volt a világon,
itt közöttünk. Mindenekelőtt köszönet jár érte, azért, hogy volt. Köszönet érte, hogy ismerhettük. Élete nem volt céltalan, nem múlik el
nyomtalan, amit ránk hagyott, bennünk él tovább, az mind a miénk
marad.
„Mert aki szerette az embereket, akikből vétetett,
annak volt miért élni.
Aki szerette a családját, és akit szeretett a családja,
annak volt miért élni.
Az ő egész élete is bizonyság arra, hogy volt miért élni,
érdemes embernek lenni.”
Számunkra már talán nem a korábbi életpálya részletei a
legfontosabbak, hanem az a szeretet, amely minket Endrével összekapcsolt. A szeretetnek van egy olyan tulajdonsága, hogy éppen a búcsú pillanatában tűnik a legerősebbnek, s ilyenkor érezzük a legfájdalmasabban annak a
barátnak a hiányát, aki eltávozott közülünk. Ezért fájdalmas a búcsú. Egész életünk egy folyamatos búcsúzás:
“Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána…”
Endrének különleges fénye, csillogása volt. Derűs,
megértő és együttérző, feltétel nélkül segítő, a bajokat
megoldó, az örömökben őszintén osztozó lénye szeretetet sugárzott. Öröm volt Vele lenni. Kivételes, nem
mindennapi egyéniségével, határozott, céltudatos lényével egészen más volt, mint az emberek többsége.
Saját meggyőződése szerint járta útját, mindenről
határozott elképzelése és véleménye volt. Őszinteség,
szókimondás jellemezte, ám soha sem volt benne ártó
szándék vagy gondolat, s távol állt tőle a képmutatás is.
Semmit sem hagyott befejezetlenül, s mindenben teljes
emberként állt helyt. Ugyanakkor mivel a barátunk volt,
szeretetére, segítségére, támogatására mindig számíthat4

tunk. Magával szemben szigorú, másokkal toleráns volt.
A munka területén sohasem tudott nemet mondani.
Munkaszeretete, munkabírása sosem hagyta cserben. Türelemmel, belső tartással viselte mindazt, amit a sors rá
mért, sohasem panaszkodott. Türelem, jó kedély, kitűnő
alkalmazkodó képesség jellemezte, minden korosztállyal
megtalálta a megfelelő hangot. Könnyen teremtett kapcsolatot, optimista természetét, személyiségét a körülötte
lévők hamar elfogadták, akik közelebbről megismerhették, megszerették.
Nem tudok olyan emberről, aki ellensége, haragosa lett
volna, és Ő sem tudott tartósan haragudni.
Mint egész életében, most sem hagyta el magát. Végül
nem Ő, hanem a szervezete adta fel a küzdelmet.
Ha még tudna szólni biztos elmondaná Reményik Sándor
sorait:
„A holtom után ne keressetek
Leszek sehol – és mindenütt leszek”
És valóban, Endre velünk marad a természet ébredésében, a madarak röptében, a tavaszi szellő érintésében.
Ő már egészen a miénk, mert bennünk hallhatatlan.
„Megrendülten gondolunk rád,
Nem hisszük el, hogy nincs tovább.
Lehunyt szemed nem látja már
Mindenütt virág.
Kint alszol majd a hideg télben,
Eszünkbe jutsz néha éjjel.
Nem vagy többé, nincs ilyen más
Egyetlen voltál.”
/Belágyi Tamás és dr. György Balázs/
2014. április
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„Lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak.”
( Apostolok Cselekedetei 24:15)
LÉGY IGAZ EMBER!

A húsvét csak a keresztyének ünnepe, és csak az igaz
keresztyének ünneplik meg (azaz nem minden megkeresztelt ember), de üzenete, maga a feltámadás,
már mindenkit érint. Isten ugyanis nem egyeseket
támaszt fel majd a halálból, hanem mindenkit. Azt is,
aki ebben nem hisz, és azt is, aki ezt nem akarja. Ha
komolyan veszed azt, hogy „lesz feltámadásuk mind
az igazaknak, mind a gonoszoknak”, azaz mindenki
feltámad, számot ad az életéről Isten előtt, akkor elkezd mélyebben és személyesebben is érdekelni Jézus személye, tanítása, életútja, hiszen az ítélet Őreá
nézve történik majd. „Aki hallja az én igémet, és hisz
abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt
ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe”.
(János evangéliuma 5:24) Előbb rendeltetett el és lett
nyilvánvaló az, hogy „lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak”, mint ahogyan megtörtént Jézus feltámasztása. Egy ítéletes jövőre akar
minket felkészíteni Isten, Jézus által, és csakis Általa.
„Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János evangéliuma 14:6) Jézus feltámasztása nemcsak
ismételt figyelmeztetés: ember vigyázz, a halál nem
végállomás, hanem egyben az egyetlen reménységünk is, hogy az a nap, amikor mindenki feltámad
az ítéletre, bemehetek majd az örök életbe. Ne élj
felelőtlenül, közönbösen, ellenségesen, ahogyan neked tetszik vagy másoknak, mert tudnod kell, hogy
nem kerülheted el a számadást. Azért nem kerülte el
Krisztus a keresztet, hogy te elkerülhesd a kárhozatos ítéletet. Azért halt meg éretted, helyetted és miattad, hogy neked életed legyen. „Mert úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
2014. április

hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
(János evangéliuma 3:16) Nem mindegy, hogy mire
támadsz fel: az örök életre vagy az örök kárhozatra.
Tudom, tapasztalom, látom: Istennek nem mindegy.
Neki nem! És neked? Neki fontos vagy, szeret téged,
ezt bizonyította be, számodra is, Jézusban. Ne élj a
gonoszságban, ne éld a gonoszságot, ne éltesd a gonoszságot, ne vállalj vele közösséget - hosszútávon
nem éri meg. Légy igaz ember! Hogyan? Megtérve,
újjászületve.
Döntsd el végre, melyiket akarod: örök élet vagy
örök kárhozat? És ha döntöttél, ha a cél adott, akkor
el is indulsz felé. Bárhogy döntesz, lesz egy társad.
Egy társad biztos: ha a kárhozatod választod, az ördög, ha az örök életet választod, akkor Jézus. Középút nincs, ne is ábrándozz róla. Ne legyen saját igazságod: Jézus Igéje az igazság! Járd és hirdesd az igazság
útját! Igazodj Isten törvényeihez, Jézus indulatához!
Lesz feltámadás, és mert van a Feltámadott, ezért
nem félek, hanem Benne bízva élem életem, imádságban kérve az erőt Tőle az igaz élethez.
A németországi Hannover temetőjében van egy sír,
amelyen hatalmas gránitkövek és márványdarabok
fekszenek, betonnal és acélpántokkal összefogva. Ez
egy olyan asszony sírja, aki nem hitte el, hogy Jézus
feltámadt a halálból, s azt sem, hogy a halál után
lesz feltámadás. Végrendeletében elrendelte, hogy
sírját olyan biztonságosan zárják le, hogyha lenne
is halottak feltámadása, akkor se nyíljon fel a sír. A
márványkőre ezeket a szavakat vésette: „Ezt a sírt
sohasem szabad felnyitni!” Azonban egy kis mag a
gránitkövek alá került és növekedni kezdett. A kikelt
növény kereste a világosságot. Senki sem gondolta
volna, hogy egy fejlődő palánta képes szétfeszíteni a
vastag acélpántokat és a lebetonozott köveket. A kis
mag fává cseperedett, és az óriási kövek szétnyíltak
előtte.
„Jézus, ki a sírban voltál, Általad meghalt a halál, az
élet pedig feltámadott. Szűnjetek meg, kétségeim, változzatok, félelmeim, reménységgé, örömökké,
mert nem alszom el örökké.
Jézus, segíts engem ebben, hogy éltem folyjék szentebben, és hogy ne menjek ítéletre,
támassz fel engem új életre. Lelked által énbennem
élj!”
(347. dicséret alapján)
Szappanos Zoltán református lelkipásztor
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 26-án tartotta legutóbbi
ülését.
A módosított napirend elfogadása után dr. Galambos
Eszter ügyvéd számolt be az Önkormányzat peres ügyeiről: vagyoni (pl. sitt- telep tulajdonjogának ügye) és nem
vagyoni (közérdekű adatkérések).
Az idei évben először számolt be a Képviselő-testület
előtt a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Monori Kirendeltsége Dabasi Tűzoltóparancsnoksága.
Örvendetes tény, hogy településünkön nem sok káresemény történt és mind a lakosság, mind a Hivatal közreműködését is dicsérte Parancsnok úr. A beszámoló teljes
terjedelemben honlapunkon elolvasható (http://www.
alsonemedi.hu/onkormanyzat/). A széleskörű tájékoztatásra természetesen bármikor helyet adunk, mellyel a
lakosságot segíteni tudjuk.
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság
és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után tárgyalta a Képviselő-testület a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatot, mely alapján az
alábbi támogatási összegek kerültek kiosztásra – a keretösszeg 200.000,- Ft-tal történő emelése mellett:
– Magyar Cserkészszövetség 		

80.000,- Ft,

– Nyugdíjas Klub			

400.000,- Ft,

– Napfény Majorette			

300.000,- Ft,

– Alsónémedi Traktorfesztivál		

300.000,- Ft,

– Cseppek Gyermektánccsoport		

150.000,- Ft,

– Chek-Nisszá Csapat			

120.000,- Ft,

– Starlight Wellnes Szolgáltatói Kft.
(S. Dance Company tánciskola)

200.000,- Ft.

A Képviselő-testület zárt ülést rendelt el a Szennyvíz
beruházással kapcsolatos tájékoztatás, döntés napirend
kapcsán, mely nyomán április hónapban rendkívüli ülésre kerül majd sor.
Nyílt ülés folytatása mellett elfogadta a Képviselőtestület a 2014. évi közbeszerzési tervet, mely szintén
honlapunkon olvasható (http://www.alsonemedi.hu/
kozerdeku_adatok/).
Az Egészségház építésével kapcsolatos új fejlemény,
hogy sajnos ebben az évben településünk nem kap
pénzt az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatásából. – Jövőre van ígéret a
mintegy 181 milliós összegű támogatásra. – Emiatt nem
volt sürgős a közbeszerzésekkel kapcsolatos határozatok
6

meghozatala, így a Polgármester úr visszavonta határozati javaslatát. A Képviselő-testület e rövid tájékoztatás
után bemutatót láthatott a tervekről. A parktervezés
és egyéb egészségházhoz tartotó tervek elkészítésére a
BETA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (1149 Budapest, Pósa Lajos u. 53-55. fsz. 4.) kötendő szerződés megkötésére kapott felhatalmazást a Polgármester, tekintettel
a 4.050.000,- Ft + ÁFA összegű legkedvezőbb ajánlatukra.
A mezőőrség éves beszámolójára is ezen ülésen került sor, s az írásos rövid beszámoló hosszas beszélgetéssel egészült ki. A mezőőrség beszámolójának elfogadása,
a szükséges eszközök beszerzése mellett döntés született
ruhapénzük megemeléséről (65.000,- Ft/fő), ill. – mivel
saját gépkocsijukat használják – nem kötelezte a Képviselő-testület a mezőőröket a gépkocsikba flotta nyomkövető rendszer beszerelésére.
A Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak idei teljesítménykövetelményeiről szóló
célokat.
A napirend módosítása mellett soron következő napirend egy Damjanich utcai kis területrész megvásárlására vonatkozó kérés tárgyalása volt, mely kapcsán a
Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kívánja értékesíteni a területet.
Az előző testületi ülésen nem született döntés a Penny
út szilárd burkolattal történő ellátásáról, és annak tárgyalását ezen ülésre napolta a Testület. Hosszas tárgyalás
után úgy döntött a Képviselő-testület, hogy az ott lévő
PennyMarket Kft mintegy 60 milliós hozzájárulásával
ebben az évben megépül majd az út. Természetesen a
Polgármester a többi tulajdonossal is tárgyal – mely tárgyalássorozat már megkezdődött – és hozzájárulás fizetését kéri Tőlük.
Soron következő napirenden a 060 hrsz-ú út területrészének leadásáról tárgyalt a testület, mely kapcsán úgy
döntött, hogy a leadott utat tulajdonába átveszi.
A Képviselő-testület 2008-ban már tárgyat az
alsónémedi gazdák által használt, de Bugyi közigazgatási határához tartozó földterületek Alsónémedihez
történő „csatolásának” lehetőségéről, de akkor azt a
Bugyi Képviselő-testület elutasította. Most a földtörvény
változása miatt még szükségszerűbb lenne ez az „átalakítás”, hiszen a helyi földműveseknek van elővásárlási joga a
területek vásárlása kapcsán. Reméljük egyezség születik
a két Önkormányzat között.
A Kormányhivatal határozatban kötelezte az Önkormányzatot az állati eredetű hulladékok elhelyezésére
használt konténer megszüntetésére, mely kapcsán jelen
Hírmondóban, külön cikkben tájékoztatjuk a lakosságot!
Az idei évben út- és járdaépítésekre is tervezett keretösszeget a költségvetésben a testület, mely kapcsán egyelőre a tervezésekről született döntés. A megvalósítás, kivitelezés módjáról időben tájékoztatjuk majd a lakosságot.
2014. április
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Az ABÉVA Kft. gázszerződésének módosításához korábban már hozzájárult a Képviselő-testület, most az
elektromos áram kapcsán hatalmazta fel a Kft. Ügyvezetőjét –a FEB döntésének figyelembevételével – az olcsóbb
ajánlatot tevő céggel történő szerződéskötésre.
Soron következő napirenden a Polgármester beszámolója szerepelt, melyet szóban egészített ki. A Képviselő-testület beszámolóját elfogadta.
Az Egyebek napirend kapcsán Józan Sándor a Weisztó területén történő fák pusztulására hívta fel a figyelmet, ill. az őszi útépítések kapcsán a DTCS melletti földkupacokra.
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját,
mely kapcsán vagyoni és személyi ügyekről tárgyalt.

A Képviselő-testület soron következő ülését április 29án 15 órakor tartja, melyet megelőző héten kedden a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság, szerdán pedig
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tartja ülését.
A nyilvános üléseken minden érdeklődő részt vehet, így
figyelemmel kísérhetik a testület és a Bizottságok munkáját. Éljenek a lehetőséggel minél többen!
A Képviselő-testület döntései, jegyzőkönyvei és a rendeletek a település honlapján (http://www.alsonemedi.
hu/onkormanyzat/) megtalálhatók, ill. rendeleteink a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is teljes terjedelemben olvashatók!
Polgármesteri Hivatal

ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉKOK ÁRTALMATLANÍTÁSA
A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésén tárgyalt az állati eredetű hulladékok elhelyezéséről. Korábban már beszámoltunk, hogy éves szinten több millió forint kiadást jelent Önkormányzatunknak ezen nem
kötelezően ellátandó szolgáltatás biztosítása, de most a Kormányhivatal határozata miatt kell megszüntetni
e tevékenységet. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szennyvíztisztító telep mellett működő állati eredetű
melléktermék gyűjtőhelyét Önkormányzatunk 2014. április 30-ig tartja fenn, azaz május 01-től a konténer
megszüntetésre kerül.
A saját „átvevőhely” szóba sem jöhet, hiszen annak kialakítása mintegy 20 millió forint lenne, éves üzemeltetési költsége pedig 6-7 millió forint és e költségekkel nincs összhangban a lakosságnál keletkezett ilyen eredetű
hulladék mennyisége.
A Képviselő-testület kereste a megoldást a lakosság minél jobb kiszolgálása érdekében – és természetesen ezután is keresi –, de sajnos helyi vállalkozással nem sikerült megoldani az Alsónémedin keletkező állati eredetű
melléktermékek gyűjtését és ártalmatlanítását, így a törvényi előírásoknak megfelelően a lakosságnak kell
gondoskodnia az állati eredetű hulladékok elhelyezéséről.
Lakossági elhelyezésre településünkhöz legközelebb Dabason van lehetőség, melynek a feltételei az alábbiak: Lerakóhely: 2370 Dabas, Öregországút 0108/2hrsz, nyitva tartás: H-P: 7-17-ig, díjtételek: állati hulla elhelyezési díja bruttó: 127 Ft/kg, állati hulla szállítása esetén bruttó: 445 Ft/km. A beszállítást készpénzben kell a
helyszínen kifizetni. Természetesen lehetőség van szerződéskötésre is. Kérdés esetén a következő telefonszámon tudnak információt adni: 06-20/454-65-14
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Gazdálkodók!

Az idei évben is elérkezett a TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS és ehhez kapcsolódó támogatások beadási ideje.
A területalapú támogatás az idei évben is az MVH elektronikus felületén számítógépen lehet beadni.
A 2014 évben nem lesz új jelszó, mindenki keresse meg a 2009 évijelszavát, mely 8 karakterből ál (2009 év áprilisában kiosztott
borítékok) és ezzel kell jönni támogatást igényelni. Valamint szükség lesz az MVH-s regisztrációs számukra. Aki elvesztette a
2009-es jelszavát annak van lehetősége újat igényelni a G1040 nyomtatványon.
Támogatás igénylő időszak április 14-én kezdődik, határidő pedig 2014. május 15.!!!
A támogatási kérelmet határidő után még 25 napig lehet szankcióval beadni minden nap 1%-os támogatás csökkenéssel.
Módosításra is van lehetőség 2014. 05. 31.-ig szankció mentesen ill. 2014. 06.09.-ig szankcióval.
Alsónémedin minden héten hétfő, kedd, szerdán ( 08:00-16:00 óráig) lehet a támogatási kérelmet beadni az Opál házban.
Kérem a Gazdálkodókat, hogy az idő rövidsége miatt minél hamarabb jöjjenek ügyet intézni!!!
Az igényléskor hozzák magukkal: a használt területek pontos adatait (helyrajzi szám, terület nagyság) ill. tudni kell, hogy
milyen növénnyel van bevetve.
Valamint esetenként segítség lehet, ha magukkal hozzák a tavaly beadásra került terület alapú támogatásukat is.
Amennyiben nem saját ügyében járnak el meghatalmazás szükséges!
Tisztelettel: Oláh Szilvia Falugazdász 0630/4297641

2014. április
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ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
A ROLFIM Szövetkezet és
az Önkormányzat szervezésében
elektromos
és elektronikai hulladék
berendezés (e-hulladék)
gyűjtést tartunk amely során ingyen leadhatja ös�szegyűlt e-hulladékát.
Az
e-hulladékgyűjtés
ideje: 2014. május 31-én szombaton 08 -12 óráig
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
Alsónémedi, Haraszti út, volt MAGÉV telep (CBA
Cent mellett)
Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy Alsónémedin is
szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének köre. Az e-hulladék különleges gyűjtést és
kezelést igényel - azaz nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az e-hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgező
anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm)
is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítható.
Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen
kezekbe kerül.
Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben
hasznosuljon, illetve a benne található környezetre,
emberre veszélyt jelentő mérgező anyagok ellenőrzött
körülmények között kerüljenek ki környezetünkből.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
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A gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül: minden, ami valaha
árammal, elemmel, akkumulátorral működött.
Azok számára, akik, nem tudják megoldani az
e-hulladék elszállítását, de szeretnének megszabadulni nagyméretű, nagytömegű e-hulladékuktól, térítésmentesen igénybe vehető a „Házhoz megyünk
érte akció” szolgáltatása. Ennek keretében a szervezők vállalják az összekészített eszközök elszállítását
Alsónémedi területén, amennyiben legalább 100 kg
e-hulladék gyűlt össze. Ez a mennyiség kb. 3-4 db
nagyméretű műszaki tárgy (pl.: hűtő, mosógép, tv).
Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne helyezzék ki
őrizetlenül az ingatlanukon kívülre, így elkerülhető a berendezések fosztogatása, illetve a környezet
szennyezése!
Ugyanígy várjuk az intézmények (iskolák, szociális, egészségügyi, oktatási és egyéb, gazdasági
intézmények stb.) bejelentését is, és igény szerint a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően igazolást állítunk ki az átvételről.
Az igények bejelentését a 06-1-269-02-34-es telefonszámon várjuk 2014. május 26-ig, munkanapokon 08:00-16:00-ig. A bejelentésben telefonos
elérhetőséget is kérünk megadni, a begyűjtő járat
megtervezését követően szükségessé válhat az elszállítás időpontjának pontosítása céljából!
A ROLFIM Szövetkezet lehetőséget biztosít, hogy
egész évben a 2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep
ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén használt, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseket térítésmentesen átveszi H-P-ig 8-13
óra között. Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni szintén a 06-1269-0234-es telefonszámon lehet!
Együttműködő munkájukat köszönjük!
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KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS
Alsónémedi közigazgatási határán belül a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás
időpontja ismét módosult, 2014. július 30-ig tart.
(A 2014. évi második alkalmas munkavégzés tervezett időpontja 2014. IV. negyedév.)
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYFÉLFOGADÁS
Településünkön folyamatosan helyi ügyfélszolgálat működik 2014. január 01-től, az
Opál Ház – Könyvtár helyiségében, minden kedden 16-18 óráig.
KIZÁRÓLAG EBBEN AZ IDŐPONTBAN!!!
Zsákot is ebben az időpontban vásárolhat. Amennyiben kérdése van, úgy a Polgármesteri Hivatalban a 06-29-337-101/11-es
telefonszámon vagy a hulladekszallitas@alsonemedi.hu e-mail címen kaphat információt Győrvári István Lászlónétól.
Kérjük, számlareklamációját még április hónapban szíveskedjék bejelenteni!
Győrvári István Lászlóné

ÜNNEPEK KÖRÜLI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND VÁLTOZÁS!!!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014. április 21-én (hétfőn) esedékes szemétszállítást
2014. április 19-én, szombaton 06 órától végzi a szolgáltató!
Kérjük, hogy szombaton reggel 06 órára mindenki, – akinek hétfőn lenne esedékes a hulladékszállítás – tegye ki kukáját!

A DAKÖV KFT. KÖZLEMÉNYE
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAKÖV KFT a vezetékes vízrendszer tavaszi hálózatmosatását 2014. április 7-11. között végzivégezte. A mosatás következtében előfordulhat, hogy a víz zavarossá válik, de ülepítés után természetesen fogyasztható.
Szíves elnézésüket kérjük a kellemetlenségért!
								
DAKÖV KFT.

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!
2014. április 27-én vasárnap délután a budapesti Játékszínbe hívom a színházi előadásokat kedvelőket. Az előadás
címe: A hölgy fecseg és nyomoz. Rendező: Szilágyi Tibor. Főbb szereplők: Gálvölgyi János, Vári Éva, Csonka András.
Az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom.
Május 1-jén Ausztriába hívom községünk lakóit, ellátogatunk a híres „Family Park”-ba. Találkozhatunk sárkányokkal,
bemehetünk a meseerdőbe. A bátrabbakat várja Ausztria legszuperebb hullámvasútja, az Isteni villám, a római toron�nyal egészen a felhőkig repülhetünk. A tengeri sárkány a magasba repít. Megsimogathatod és finom falatokkal kényeztetheted az állatokat. Több mint 140.000 m2 –en az Almarepüléstől a zegzugos mocsárványig – egész napos móka! A
részvételt minden korosztálynak ajánlom.
2014. május 3-án szombaton egésznapra kirándulásra megyünk Kecskemétre. Délelőtt a város nevezetességeit tekinthetjük meg, a délutánt pedig fürdőben töltjük. Érkezés haza az esti órákban.
Július 1-6-ig Svájcba, az Alpok hazájába utazhatunk együtt. Megtekintjük Hitler egykori sasfészkét, ellátogatunk Tirolba. Svájcban az első állomás Luzern városában lesz, majd tovább utazunk Reichenbachfall – vízeséshez. Megismerkedünk Bern városával. Átkelünk a Grimsel-hágón Matterhorn vidékére érkezünk. Felvonó segítségével felkapaszkodunk
a GORNERGRAT sziklagerincre innen csodálatos panoráma tárul elénk. Felmegyünk a Pilates-hegyre. Utolsó nap ellátogatunk a Wattensba a Swarovski-kristály világába. Érkezés haza 6-án az esti órákban.
Július 25-29-ig a Dalmát tengerpartra hívom az utazni vágyókat.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket!
Telefon: 06-29/337-861 vagy 06-20/426-4153
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

2014. április
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TISZTELT SZÜLŐK!
Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvodában
a 2014–2015 nevelési évre a gyermekek beíratása
2014. május 12-tól /hétfő/ május 16-ig /péntek/.
Helye: Szent I. tér 8.
Hétfő, Szerda, Péntek: de. 8.00 –12.00 óráig
Kedd, Csütörtök: du. 12.00-16.00 óráig
A beíratást a szülő (gondozó) személyesen kérheti, gyermekével együtt.
Szükséges iratok:
– gyermek születési anyakönyvi kivonata
– gyermek lakcím kártyája
– gyermek TAJ kártyája
– gyermek oltási könyve
– szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája
– gyermek orvosi igazolása, amelyben a gyermekorvos igazolja, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet.
Szeretettel várjuk a leendő óvodásokat!
Szabó Éva óvodavezető

Álláspályázatok
Pályázatot meghirdető szerv: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda (2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.)
bbbbbbb
bbbbbbb
Meghirdetett munkakör: óvodapedagógus
Meghirdetett munkakör : dajka
Képesítési feltételek: főiskola-óvodapedagógus,
7 évenkénti továbbképzésen való részvétel
Állás elfoglalásának ideje: 2014.09.01.
A megbízás próbaidővel határozatlan időre szól.
A pályázat-önéletrajz benyújtásának határideje:
megjelenéstől számított 15 munkanap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014.05.23.
Illetmény: a KJT ill. a pedagógus életpálya modell
rendelkezései az irányadóak
Munkavégzési terület: Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda
Pályázat címzése: Szivárvány Napköziotthonos
Óvoda – óvodavezető részére
2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.

Képesítési feltételek: dajkai szakmunkásképző
/ vagy érettségi
Állás elfoglalásának ideje: 2014.08.15.
A megbízás próbaidővel határozatlan időre szól.
A pályázat-önéletrajz benyújtásának határideje:
megjelenéstől számított 15 munkanap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014.05.23.
Illetmény: a KJT rendelkezései az irányadóak
Munkavégzési terület: Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda
Pályázat címzése: Szivárvány Napköziotthonos
Óvoda– óvodavezető részére
2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.

Csatolandó : – diploma
– önéletrajz
– felvétel esetén: erkölcsi bizonyítvány

Csatolandó : – bizonyítvány
– önéletrajz
– felvétel esetén: erkölcsi bizonyítvány
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15 ÉVES A CSEPPEK GYERMEK-NÉPTÁNCCSOPORT
Immár 15 éve oktat néptáncot Alsónémedin Józan Béláné, Szarka Ági.
Már gyermekkorában is vonzódott a
népzene és a népdal felé, minden iskolai kimittud-ot megnyert népdal
kategóriában. Óvónéniként is fontosnak érzi a népi kultúra, népi hagyományok ápolását, kis óvodásainak
oktatja a néptánc alapjait. A Cseppek
és az Eszterlánc első kis táncosai ma
már egyetemisták, főiskolások, ám
minden évben új tagokkal gyarapodik
gyermek tánccsoportja.
Az évek során számos községi ünnepen csodálhattuk a kisgyermekek
bájosságát, a fiatalok és felnőttek alkalmakra betanított és előadott fergeteges ritmusú táncát.
Kívánunk neki még legalább 15
évet vagy többet ezen a pályán erőben, egészségben, lelkes munkában.
Képes összeállításunkkal köszöntjük
jubiláló táncpedagógusi tevékenységét. A képek az elmúlt év karácsonyi
rendezvényein és az idei nőnapi ünnepségen készültek.
Jobbágy Ilona

2014. április
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Iskolahívogató
Március 26-án a nagycsoportos óvodásokat (leendő elsősök) hívtuk meg egy vidám, játékos, ismerkedő délelőttre iskolánkba. A leendő elsős tanító nénik bemutatkoztak a gyerekeknek és szüleiknek.
Az ovisok nagyon élvezték az oldott hangulatú foglalkozásokat, volt olyan kisgyermek, aki már haza
sem akart menni, olyan jól érezte magát. Reméljük, ez a későbbiek során is így marad!

TISZTELT SZÜLŐK!
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI
rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az adott évben tanköteles
korba lépő gyermeket (az idei évben a 2008. augusztus 31-ig
született gyermekeket) a szülő a Kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban köteles
beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első
évfolyamára.
Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskolában
a 2014–2015 tanítási évre az első osztályos
gyermekek beíratása:
2014. április 28-30.
Időpont:8.00-18.00 óra
Helye: az Iskola titkársága
A beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított:
• személyi azonosítót
• lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)
• a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvéleményt),
• születési anyakönyvi kivonatot,
• TAJ kártyát.
A beíratáshoz szükséges okmányok listája és egyéb tudnivalók az
iskola honlapján (szechenyi-alsonemedi.hu), valamint óvodában
elhelyezett beiratkozásról szóló plakátokon olvashatók.
Iskolavezetés
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Farsangi mulatság az iskolában
A felsős farsangot, ahogyan minden évben,
most is a 7. évfolyam szervezte, aminek én is
tagja vagyok. A hagyomány szerint a hetedikesek más-más tánccal nyitják meg a farsangi bált,
most a Charleston került sorra. Hetekig tanultuk
a táncot, hogy a nagy napra minden tökéletes
legyen. A koreográfiát Papné Erika néni tanította be, akinek ezúton is köszönjük fáradozását.
Eljött a nagy nap, az egész csapat izgult. Az ünnepélyes megnyitó mondatai után azonnal mi
következtünk. Bár remegő lábakkal, de óriási
lelkesedéssel táncoltunk, aminek jutalma fergeteges vastaps volt. A jelmezek nagyon ötletesek, szépek, igényesek voltak. A„világ” számos
helyére eljutottunk, például a Minyonok világa,
utazhattunk egy karavánnal, egy farmon madárijesztőkkel ismerkedtünk meg, volt még
Rocky, és az erdőben táncoló gombák, sőt a jelmezek között
még az iskola rabjai is megjelentek.
A jelmezes felvonulás után természetesen jött a bulizás. A sötétben világító diszkó fényben minden táncos lábú gyerek ropta
fáradhatatlanul. A „szívküldi” még emelte a hangulatot, mindenki kíváncsian hallgatta, hogy ki kinek küld számot.
Aki egy kis nyugalomra vágyott az a (hagyományosan minden
évben megrendezett) tea- házban múlatta az időt. Itt lehetett
finom süteményeket és italokat fogyasztani, beszélgetni.

2014. április

A farsang végéről nem maradhatott el a tombolahúzás sem.
Mindenki izgatottan böngészte a számait. Az idei főnyeremény
egy tablet volt, melynek nyertese ugrált örömében.
A végén természetesen még egyszer eltáncoltuk a Charlestownt, amely egyben záró szám is lett.
Köszönjük ezt a nagyszerű szervezést az osztályfőnököknek,
Csilla néninek és Julika néninek.
Igazán jól éreztük magunkat ezen a vidám estén!
Kádas Gyöngyi
7.a
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„Nád a házam teteje”

(avagy február 14-én farsangoztunk)
2014-ben erre a napra esett az alsó tagozatosok farsangja, amit a 3. évfolyam
szervezett. A szervezést egy közös szülői értekezlet előzte meg. Gyermekeink
osztályfőnökei részletesen ismertették
teendőinket, mi szülők jókedvűen vállaltuk a feladatokat. A 3/B osztályfőnöke,
Magdi tanító néni nagyon jó ötlettel állt
elő, ez pedig az volt, hogy mi lenne, ha
a jelmezbemutató utáni céltalan gyerekrohangálás helyett, megpróbálnánk egy
Guinness-rekord-kísérletet az Almaegyüttes, Nád a házam teteje c. dalára.
A tanító nénik: Törökné Lajosné, Juhászné Lászlóné és Szántó Erzsébet időt
és energiát nem sajnálva készültek a farsangra. Mi, szülők pedig jelmezt készítettünk, sütöttünk, díszítettünk, takarítottunk.
Végre elérkezett a várva várt nap, amikor magukra ölthették az ötletes jelmezeket kisiskolásaink.
A harmadik évfolyam pedig bemutathatta nyitótáncát. Egyébként a gyerekek körében osztatlan nagy sikert aratott a tánc, amit
jó ötleteivel és koreográfiájával Juhász Bernadett tanított be.
Elsőként az egyéni jelmezesek felvonulása következett
összesen 103-an voltak. Láthatunk itt királylányt, pegazust,
elefántot, egeret, virágcserepet, mozgó véradó állomást,
sőt még Michael Jackson hasonmást is.
A csoportos bemutatkozást 2.a 2.b 4.a 4.b tanulói vállalták, kedves jelentettel és tánccal színesítették.
A zsűri igen nehéz helyzetben volt, a rengeteg szebbnél
szebb ötletes jelmezből kiválasztani a legjobbakat.
Amíg a zsűri tanácskozott a Teaházban finomságok várták a jelenlevőket.
A tombola húzás után a farsang végén megtudtuk, hogy
a Guinness-rekord sikerült, amit a Medinst Plusz Kft.
szponzorált. Legalább 500 fő táncolt
egyszerre. A rekord hitelesítője az oklevelet Nagyné Ligetfalvi Magdolna igazgatóhelyettesnek adta át. Minden fáradságunk
elmúlt, amikor több mint ötszáz gyereket
láttunk egyszerre táncolni. Azok a csillogó szemek, a sok kis kipirult arc mindent
megért!
Azon az éjszakán az én gyermekeim
még álmukban is mosolyogtak.
Farsang után az egyik harmadikos kisfiú, Mozsár Miki még cikket is írt az iskolaújságba. Sőt az egyik tanárnőt annyira
magával ragadta az alsós farsang hangulata, hogy ez a vers született:
Így a gyermekeink számára február 14én csoda történt az iskolánkban!
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„Farsang
Múlt pénteken a suliban,
Jót mulattunk a buliban:
Jelmezbál és Alma koncert
Legfontosabb a részvétel.
Hihetetlen, mégis igaz
oly sok ember dalolt, vigadt,„Nád a házam tetejé”-re
hogy új rekord lett a vége!
Azok, akik mind ott voltak,
nem felejtik el ezt soha!
Köszönet a szervezésért,
fantasztikus, szép estéért!”
V.J
Borbás Edit
3. osztályos anyuka

2014. április
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„… az ember annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak,
s ez által az egész emberiségnek…”
Széchenyi István
Szeretettel meghívjuk Önt iskolánk hagyományőrző kulturális
rendezvénysorozatára,

A SZÉCHENYI NAPOKRA
Április 13. vasárnap
1500 Ünnepélyes megnyitó
Ünnepi beszédet mond: Sziráki György gimnáziumi igazgató, történelemtanár
„Egyesülve a sokféleségben ...” Tanulóink ünnepi műsora az Európai Unióról
Az iskola megújított belső tereinek átadása
Április 14. hétfő
Alsó tagozat
Kézműves foglalkozások		
- közreműködnek a 		
nagyajtai pedagógusok

Felső tagozat
Látogatás az Állatkertbe
- zoopedagógiai foglalkozások

Április 15. kedd
Alsó tagozat 			
Felső tagozat
Látogatás az Állatkertbe		Környezettudatos magatartás
- zoopedagógiai foglalkozások	Zsin Géza tanár úr előadása
				„Kertész leszek…”
			
- faültetés a Május 1. téren
00
8-12 	Egészségügyi szűrővizsgálatok		
1700 	Záróműsor		
– nagyajtai vendégeink fellépése
– amatőr tánccsoportok bemutatkozása

a tantestület nevében:
Sticzné Szántó Ilona
igazgató

KIÁLLÍTÁSOK
Retro-nosztalgia kiállítás
- szülők, nagyszülők tárgyainak gyűjteménye
Diákmunkák
- iskolánk tanulóinak gyűjteménye
Képkiállítás
- Surányi Rozália festményei
Bélyegszakkör kiállítása
Vásárral egybekötött kaktuszkiállítás

Egészségügyi szűrővizsgálatok
A Széchenyi Napok keretében április 15-én (kedd) délelőtt a „Dr. Halász Géza” Szakorvosi Rendelőintézet dolgozói egészségügyi szűrővizsgálatokat végeznek.
Az iskolában:
– bőrgyógyászati vizsgálaton anyajegy-ellenőrzés,
– gasztroenterológiai vizsgálat keretében gyomorbaktérium és vastagbélrák szűrés,
– szemészet – látásvizsgálat, szemfenékvizsgálat,
– légzésfunkció és COPD vizsgálat,
– laboratóriumi mintavétel férfiaknak – PSA szint meghatározás vérből,
– vérnyomás- és vércukormérés,

2014. április

– d
 iétás tanácsadás cukorbetegeknek és fogyni vágyóknak.
Dabason a Rendelőintézetben:
– h
 asi ultrahang,
– m
 ammográfia,
– c sontsűrűség mérés lesz.
A betegek szállítását a Rendelőintézet 8 fős kisbuszával segítjük. Az utaztatás megszervezéséhez részvételi szándékukat kérjük, április 11-ig (péntek) jelezzék
Szelle Istvánnénak az iskola telefonszámán (29-337140).
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Starlight Dance Company Alsónémedi – Irány Horvátország!
A Starlight Dance Company tánciskola Alsónémedin
táncoló válogatott 9 szorgalmas és lelkes táncosból álló
Small Stars csapata 2010-ben alakult meg. Azóta folyamatos résztvevői a Start Dance Cup országos hip-hop
táncversenyeknek (4. hely, 3. hely, 2. hely és 1, hely), a
Moderntánc.hu táncversenyeknek (2. hely és 1. hely) és
a Ritmus Csapatok Országos bajnokságának ( 2.hely és
1, hely). A csapat rengeteg fellépésen és táncversenyen
van jelen, ahol sok tapasztalatot és rutint szerez és fejlődik.
A csapat idén egy nagy lépésre készült, elindulni
nemzetközi táncversenyen. 2014. március 22.-én megrendezésre került Siófokon az ESDU (European Sport
Dance Union) nemzetközi táncversenyszövetség magyarországi fordulója. Ez egy előválogató verseny, ahol
kiderül kiket tart érdemesnek a zsűri a nemzetközi versenyre. Szeptember óta készült a csapat erre a komoly
megmérettetésre, rengeteg edzés és energia, de a lányok nagyon komoly hozzáállással küzdték végig a felkészülési időszakot. Csapattagok: Bálint Virág, Demeter
Lili, Juhász Adrienn, Krasnyánszki Réka, Ladányi Viktória, Pap Flóra, Takács Csenge, Szarka Patrícia és Varga
Dominika.
A csapat MTV Commercial (videoklip hip-hop) kategóriában versenyezett, gyermek korcsoportban, ahol
a dobogó legfelső fokára állhattak. Ha valamelyik produkció dobogón végez, az még nem biztos, hogy kvalifikál a Világbajnokságra. A Kvalifikációhoz el kell érni 75
pontot, mely zenehasználat, koreográfia, előadásmód,
szinkron és ruha pontszámaiból adódik össze. De ennek a fantasztikus csapatnak sikerült, kijutott a Small
Stars a világbajnokságra, mely 2014. május 27-június
01.-ig kerül megrendezésre Horvátországban, Porec
városában. Ez egy hatalmas lehetőség, mert egy ilyen
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világversenyen 20 ország, 5000 táncos fog színpadra
lépni és megküzdeni a világbajnoki címért, dobogóért!
Az, hogy a lányok ilyen sikeresen tértek haza a Siófoki Kvalifikációs versenyről az elsősorban a támogató és
mindig maximálisan helytálló szülőknek köszönhető,
akik nagyon fontosnak tartják, hogy ez a csapat sikeres
legyen a táncosok életében. Köszönjük, az Alsónémedi
Önkormányzat támogatását, melyből a lányok fellépő
ruhája lett megvarrattatva az idei versenyévadra. Ezúton szeretne a csapat egy kis segítséget kérni, azoktól,
akik hisznek és bíznak bennük, hogy támogassák őket,
hogy egy álom válhasson valóra és, hogy májusban sikereket érjen el ez a fantasztikus 9 táncos külföldön is.
2014. május 04.-én vasárnap 16:00-tól az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola Aulájában megrendezésre kerül egy jótékonysági rendezvény, melyen
táncos és énekes produkciók lépnek színpadra! A tánciskola csapata sok szeretettel vár minden kedves támogatót, aki hozzá szeretne járulni a csapat sikereihez és
álmaik eléréséhez!
Marosi Brigitta edző

2014. április
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Alsónémedi Általános Iskolája
„Egy szülő nyílt levele”

Azok, akik nem laknak Alsónémedin csak átutaznak
községünkön, a gyönyörű platánfasor mellett a csavaros fagyit emlegetik gyakran, és azt, hogy a szorgos
gazdák minden évben gondosan művelik földjeiket.
Pedig valójában az Általános Iskola is megérdemli,
hogy megemlítsük.
Családommal együtt öt éve költöztünk a községbe,
úgy, hogy beleszerettünk a falu végén épült házikóba
és az erdősorba, amely szegélyezi a kertünket, ahová időnként még fácánok is berepülnek. Azokban az
időkben nagyobbik lányunk éppen iskoláskorú lett,
fel sem merült bennünk, hogy más iskolába kellene
járatni, mint az Alsónémedi Általános Iskolába. Akkoriban ráadásul elég beteges volt Laura, és aggodalommal töltött el, hogy visszafogottsága illetve kétnyelvűsége miatt képes lesz-e beilleszkedni a közösségbe.
Az igazgatónővel történt hosszas beszélgetésem
óta immáron négy év telt el, jövőre Laura felső tagozatos lesz. Ezen négy év tapasztalatából merem állítani, erre az általános iskolára a szülők nyugodt szívvel
rábízhatják gyermekük kiegyensúlyozott lelki és testi
fejlődését. Az iskola mind az oktatás, mind a nevelés
terén olyan mértékben kimagaslóan teljesít, hogy
nemcsak a körzetben, de országos szinten is az élmezőnybe tartozik.
A mi lányunk különösen nehéz eset volt, miután
mind a magyar, mind az olasz nyelvet egyszerre tanulta, öt éves korábban még egyáltalán nem szólalt
meg. Gátlásossága miatt például az iskola első rendezvényén elrohant, nem ment fel a többi gyerekkel
együtt a színpadra. Egy ismeretlen és gyógyíthatatlan
immunbetegsége is volt, ami a szervezetét nagymértékben legyengítette. Nagyon aggódtam, hogy mi
lesz vele, képes lesz-e ezzel a helyzettel megküzdeni,
lesz-e elég segítsége hozzá.
Hihetetlennek tűnhet, de Laura kigyógyult a betegségéből, az orvosok értetlenül állnak ez előtt, hivatkoznak a jó levegőre illetve a fizikai szellemi és lelki
stabilitásra is.
Számomra ebben a négy évben az volt a példaértékű, hogy a pedagógusok minden gyermekből
a legtöbbet akarták kihozni. Kiszámítható módszerekkel, magas színvonalú oktatással mérhető tudást
adtak át. Az iskola a gyermekek testi fejlődést is előtérbe helyezi azzal, hogy több sportolási lehetősé2014. április

get is biztosít, pl. Laura kézilabdázik, ma már szinte
minden héten meccsekre járnak, ahova mint szülő
gyakran ellátogatok.
A hitéleti lelki gyakorlat is megfelelően biztosítva
van, legyen szó római katolikus vagy református hitoktatásról, hiszen tanóra keretében történik a gyermekek hitéleti felkészítése.
A visszafogott és gátlásos Laura ma már az iskola
pedagógusainak munkája eredményeként az iskolai
műsorokban fellép, Olaszországba kilátogatva saját
korosztályában tantárgyi szinten és lexikális tudásban
is többet tud, mint a vele egykorú gyermekek.
Külön örülök annak, hogy Alsónémedi községben a
szülők és a pedagógusok időről időre a báli szezonban
a Szülők bálján együtt ünnepelnek, ez alátámasztja
azt, hogy ez a példaértékű munka a közös szövetség
és akarat eredménye.
Ez tehát az Alsónémedi Általános Iskola.
Az, hogy az iskola az idei évben a Széchenyi Napok
keretében az Európai Unió összes országának bemutatásával készül, azt jelenti, hogy nemcsak az országban, hanem Európában is helye van, mert teljesítményével, példamutatásával kiemelkedően képes biztosítani az itt tanuló diákok számára, hogy az alaptudás
birtokában stabil értékrenddel és tartással a világban
bárhol képesek legyenek megmérettetni magukat, és
magas szintű eredményeket tudjanak elérni.
Európa felé ezekben a napokban bemutatkozunk,
községünk méltán lehet büszke általános iskolájára,
mert eredményei azt igazolják.
Alsónémedi, 2014.02.28.
Dr.Izsák Orsolya
szülő
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Tánc Világnapja 2014. április 27.
Minden év utolsó áprilisi vasárnapján ünnepeljük a TÁNC VILÁGNAPJÁT.
Az idei évben ez április 27-re esik.

Ezen a napon az UNESCO egyik tagszervezetének, a
Nemzetközi Táncbizottságnak a felügyelete alatt minden
évben a világ mindenféle táncát megünneplik. Az ünnepet
1982-ben az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézetének egy
részlege, a Nemzetközi Táncbizottság hozta létre. Időpontját Jean-Georges Noverre francia táncos és balettművész
születésnapjára rakták.
A Nemzetközi táncnap céljai közé tartozik a tánc népszerűsítése az általános felfogásban, és hogy arra ösztönözzék
a kormányokat, hogy minél nagyobb teret szenteljenek a
táncnak az oktatási rendszerben az alapfokú oktatástól
egészen az egyetemig.
Míg a tánc az emberi kultúra része annak történetének
kezdete óta, hivatali jelenléte ehhez mérten világszerte alacsony. Prof. Alkis Raftis, a Nemzetközi Táncbizottságnak az
elnöke 2003-as táncnapi beszédében ezt mondta: „A 200

ország felének hivatalos szövegeiben nem is esik szó a táncról, s ennek a művészetnek a támogatására nincs külön alap
létrehozva.”
Alsónémedi Önkormányzata ezzel a rendezvénnyel is
szeretné népszerűsíteni a táncot, és arra biztatni gyermeket és felnőttet egyaránt, hogy táncoljon minél többet, hiszen táncolni öröm.
Várjuk azoknak a csoportoknak, tánciskoláknak, páros
és egyéni táncosoknak jelentkezését, akik április 27-én, az
iskola Aulájában szívesen bemutatnánk nekünk tánctudásukat.
Jelentkezni lehet jobbágy Ilona közművelődési intézményvezetőnél a 70/6771-2692 telefonszámon, vagy a
Művelődési Házban.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a Tánc Világnapja alkalmából
rendezett nagyrendezvényünkre,
melyen bemutatkoznak a község és a meghívott települések
tánciskolái, tánccsoportjai.
Időpont: 2014. április 27. 15 óra
Helyszín: a Széchenyi István Általános iskola Aulája
A belépés ingyenes!
Hívja el barátait, ismerőseit is impozáns rendezvényünkre!
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Faluházi Kincseinkből

Hősök voltak mindannyian
Az 1914-es év derekától 1918 végéig terjedő
istenítéleti viaskodásban, amelyet az emberiség történetében „világháború”-nak neveznek,
a magyar nemzet emberben és anyagban mérhetetlen áldozatokat hozott, mert nem csak a
katonának kellett vérezni a fronton fegyverrel
a kezében, hanem mindkét nembeli meglett
embereknek, az aggoknak, asszonyoknak és a
gyermekeknek is át kellett élni a háború gazdaságilag is szörnyű nélkülözéseit. Az itthon
maradt épkézláb emberek a földeken, a gyárakban a hadsereg fenntartására, az itt élők
istápolására verejtékezve dolgoztak, éheztek
és szenvedtek. A rettenetes felfordulásban a
magyar katona ismét, mint a történelem során annyiszor
de annyiszor rendületlenül küzdött a világ megannyi táján,
a nyílt és mozgó háborúban, árokharcokban, a tengeren és
a levegőben. A magyar honvéd eljutott olyan helyekre, ahol
azelőtt, ezer év folyamán sohasem járt. Szilárdan állott azokban a rettenetes csatákban, amelyek heteken és hónapokon
át viharzottak. A szabad ég alatt tűrte a szélsőséges időjárást, a mocsarak egészségtelen kigőzölgését, undok és gyilkos szúnyogok milliárdjainak zaklatását. Étlen-szomjan volt
napokon át, mezítláb járt az Alpok gleccserein, verejtékezve
taposta Kelet-Galícia, Lengyelország, Volhínia pusztáit, ös�szeszorított fogakkal, bámulatra méltó módon tűrte az évekre terjedő hadifogságot.
A magyar honvédek kiváló fegyvertényei fűződnek a nagyháború minden tájékához: Baranovicsinél, Beaumontnál,
Berecknél, Brassónál, Bresztlitovszknál, Brzezanynál, Bucacnál,
Col de Rossón, Gorlicénél, Ivangorodnál, Comanestinél,
Kovelnél, Maánnál, a Magyaróson, a Monte Vel Bellán, a
Monte Perticán, a Mont Majón, Nagyszebennél, Petrinál,
Przedboránál, Przemyslnél és sok, száznál többre rugó ütközetben állt helyt a csatában a magyar. Külön kell megemlékeznünk az isonzói csatákról, a Plava és Görz körüli hadtérszínről,
valamint a doberdói fenntérség területéről, mely nagy temetője lett a magyarságnak.
Több statisztika szól arról, hogy az I. világháborúban a
hadviselő felek 7.290.000 katonát ejtettek foglyul. A hadifog-

ságba esett magyar katonák részben bátor maguk tartásuk révén, részben önhibájukon kívül
a hadiszerencse forgandósága, szerencsétlenül
végződő hadműveletek, rossz magasabb rendű vezetés folytán jutottak ellenségeink kezére,
akik vereségről-vereségre bukdácsolván, sárba
tiporták a nemzetközi egyezményeket, arcul
ütötték az emberiességet és a lovagiasságot,
mert barbár módon a védteleneken töltötték
ki nemtelen bosszújukat. Fogságba esett magyar katonáink élete olyan megdöbbentő eseményeket tár elénk, amelyeknek elviseléséhez
rendkívül nagy emberi és katonai erényekre
volt szükség.
E világ tárul elénk készülő kötetünkben, mely újra
fényközelbe hozza Alsónémedinek az I. világháború forgatagában a fent említett történésekben való részvételét.
Összeállításunk emléket állít a világégés helyi hőseinek és
azok itthon maradt családtagjaiknak.
A közölt fényképek Mészáros Vincéné, Bolvári Rebeka
családi albumából valók, kinek nagyapja, Bolvári Pál harcolt, majd hősi halált halt Galíciában az I. világháborúban.
Az első fényképen Bolvári Pál látható, a másodikon egy
katonakórház ápolói és az ott ápolt sebesültek, közöttük
Bolvári Pál is. Köszönjük, hogy a felvételeket a Faluház rendelkezésére bocsátotta.
Bálint István János,
Faluház

Tisztelt Alsónémediek!
Az első világháború centenáriuma alkalmából szeretnénk kiadni egy könyvet, mely méltó módon megemlékezne az alsónémedi
illetőségű hős honvédekről s azok családjairól. Szeretnék összegyűjteni, s az utókor számára megőrizni, a még fellelhető emlékeket. Fényképeket, leveleket, hivatalos okiratokat, tárgyi emlékeket, fényképet a háborút megjártak illetve a családtagok visszaemlékezéseit, történeteit.
Kérjük mindazokat, akik családjukban az I. világháborúval kapcsolatban bármilyen emléket őriznek, segítsék munkákat, és bocsássák rendelkezésünkre, amit e témában otthon őriznek. Természetesen a feldolgozás után visszajuttatjuk a családokhoz értékes
ereklyéiket. A könyv a 2011-ben megjelent Képeskönyvhöz hasonló formában készül, mely szintén nem jöhetett volna létre a
helyi lakosság óriási segítsége nélkül. Biztosan számos iratot, fényképet őriznek még otthon, szépen kérjük, hozzák el nekünk,
hogy közkinccsé tehessük, és méltó módon emléket állíthassunk az I. világháborúban harcoló, ott elesett, fogságot szenvedett
alsónémedi honvédeknek és sokat szenvedett hozzátartozóiknak.
Várjuk jelentkezésüket a 06/30-925-4375 telefonszámon vagy keddi és csütörtöki napokon 11-14 óra között a községi könyvtárban. Amennyiben személyesen nem tudnak eljönni, szívesen elmegyünk a megadott címre.
Bálint István János, Faluház
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Nywyg

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2014 elején Alsónémedin
Budapest Bajnokság WA minősítő teremverseny
2014. Január 25.
Már a felkészülés során is tudtuk, hogy a teremverseny idényünk egyik fontos állomása lesz a Budapest Bajnokság. A szervezők két időszakra osztották be az indulókat, így egy teljes napra beköltöztünk a Láng Sportcsarnokba. Komoly szülői
segítséggel közlekedtünk és a helyszínen, a verseny közben is fontos volt a szülői
bíztatás, dicséret és bátorítás. Bizony 11-16 éves kamasz fiainknak is nagyon jól esik
a támogatás, útmutatás, még ha sokszor nem is látszik így.
Az edzéseken igyekeztünk minden módon felkészíteni őket, hogy tudásuk legjavát
nyújtsák. Hiszen az eredmények több, mint 50%-a fejben dől el. Az íjászat erős szellemi sport is, a belső nyugalom, az összpontosítás, a feszültség legyőzése mind-mind
belül dől el. Az eredmények alapján egy rövid értékelés: Viki ügyes volt- meglőtte
a novemberi mogyoródi szintet- így innen tudunk tovább lépni- szorgalmas munkával.:) Nándi - szintén odafigyelt és megközelítette a legjobbját- látszik rajta, hogy
igyekszik - hajrá, így tovább ezen úton !Gergő- jót tett neki, hogy vadászrefire váltott, Budaörsön legutóbb már kezdett jól lőtt, ezt kell stabilizálni - szépen fejlődik.
Levi- ki jött a legutóbbi gödörből, jót tett neki a pótedzés, gyakorlás- koncentráció
és lesz fejlődés Marci - Egy jó verseny volt, amely tapasztalatokat ad, erre is szüksége
van. Összesítve: a délutáni verseny mást jelent koncentrációban, a versenytársak is
hiányoztak és a második fél idei eredmény gyöngébb lett többeknél- mindezekkel
együtt gratulálok a diákoknak szépen versenyeztek és fejlődésüknek ez is fontos
állomása volt!
Nywyg Háziverseny Alsónémedi 2014. Február 9.
Ismét egy jó hangulatú házi versenyt tartottunk a haraszti barátaink részvételével.
Most igyekeztem kevesebb célt és több lövéses pályát kialakítani. A látottak és az elhangzottak alapján ez jól sikerült. Bár a csapatok
beosztását még finomítani kell, hogy a fiatalok ne zavarják egymás lövés közben. Értékelés: Zolinak meg kell találnunk a saját íját és
vesszőket. Gergő apai felügyelettel jól teljesített, Levinek és Nándinak jobban kell figyelnie. Marci ellenfelére akadt- így tud fejlődni.
Dávid, Ádám és Sanyi részvételének örültem, szívesen látnám őket többet is!:)Géza is egy jót versenyzett, Balázs és Brigi pedig jót
gyakorolt. Az egyéniben a harasztiak most jobbak voltak, viszont a lufi lövést Marci és Ádám megnyerték!!
Március 15.-ei Ünnepség Alsónémedi 2014.
Az egyesületünk aktív működése óta mindig ott
voltunk a Kossuth utcai iskola sarkánál és a Szabadság téri ünnepségen.
Történelmi zászlóinkkal és bocskai ruhánkkal,
kokárdával szívüket is mindig ünnepbe öltöztetjük. Nagy örömmel és hála telt szívvel állunk ott
az emlékműveknél napsütésben, szélben és emlékezünk dicső őseinkre. Az idén is így történt.
Külön öröm, hogy ezen az alkalomkor régi tagjaink az újakkal, a legkisebbekkel felváltva vigyázzák a kopjafát, őrzik a zászlókat, így biztosítva
folytatást- hogy még holnap után is legyen magyar aki emlékezik és bizakodva tekint a jövőbe!
Mindenkit szeretettel várunk edzéseinkre!!
Hajrá Nywyg!
Az edzéseket a Schuller Csarnokban tarjuk
Péntek 18 órától, Vasárnap 17 órától
Gyertek Bátran!
Üdvözlettel :Suplicz Zsolt
A NYWYG elnöke 06-70-43-64-194
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