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„Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél!
De főkképpen nálunk ma, mint Országunk Oszlopa!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!
Szent István, nézz Mennyből le a szép magyar népedre!”
							(Népi imádság)
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2014. augusztus 20.

Alsónémedi
Hírmondó

Önkormányzati hírek

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata felvételt hirdet
konyhai kisegítő állás betöltésére
Feladatok: Az iskolai főzőkonyhán folytatott konyhai tevékenységek betanulása után az óvodai
tálalókonyhán az ételkiosztás és az ehhez kapcsolódó munkák elvégzése. A konyhára vonatkozó
minőségbiztosítási szabályok és követelmények ismeretének elsajátítása, azok gyakorlati megismerése és alkalmazása.
Elvárások: Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi és munkaköri alkalmasság,
cselekvőképesség, önálló munkavégzés.
Bérezés: közalkalmazotti bértábla besorolása szerint
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 25. (hétfő)
A munkakör 2014. augusztus 28-tól tölthető be.
A jelentkezést és az önéletrajzot írásban az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata,
2351 Alsónémedi, Fő út 58. címére kérjük eljuttatni.

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-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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Hivatal Titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem őrzünk meg!
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Szent István király

„Minden magyar századon keresztül töretlen fénnyel világít az ő bölcsessége, erélyessége és életszentsége.”
									
(Radó Polikárp: Az egyház szentjei)
Ezen az ünnepen engedjék meg, hogy Önök elé állítsam az
első magyar és egyben szent királyunk, István alakját, személyiségét, hogy jobban megismerhessük ki is volt az Államalapítónk.
Először egy kicsit helyezzük el őt a történelmi korban. Édesapja, Géza fejedelem idejében, Vajk születésekor (975 körül)
a magyarságot nem nevezhettük egységesnek, mindenkivel
szemben helytállni tudó népnek. Szomszédságunkban a Német
Birodalom megerősödött, egységes vezetés alá került az Ottó
császárok alatt. A környező szláv népek keresztények voltak
már és az a veszély fenyegetett, hogy elűzik innen a pogány és
barbár magyarságot. A stratégiai döntést még Géza fejedelem
hozta meg: utat nyitott a keresztény vallásnak, beengedte a
Nyugat műveltségét és diplomáciai házasságot kötött: elvette az
erdélyi Gyula lányát, Saroltot. Mindezzel kijelölte azt a lehetséges utat, amely István által elvezethetett a magyarság felemelkedéséhez.
Most néhány szempontból szeretném megvilágítani István
tevékenységét és ezen keresztül szellemi, emberi nagyságát.
István nagy király volt. Uralkodásának kezdetén is már sokféle nemzetiség élt a Kárpát-medencében, a társadalom az egymás ellen is harcoló törzsszervezetekből állt. Ebből próbált egységes nemzetet faragni: megszervezte a közigazgatást (kialakította a vármegyerendszert), igazságszolgáltatást, mindenkire
egyaránt vonatkozó törvényeket alkotott. A nép megélhetési
forrása ekkor az állattenyésztés volt, melyhez nomád, vándorló
életmód tartozott. Népét szerzetesek segítségével megtanította
a földművelésre és az ipargyakorlására, és ezáltal a letelepedett
életformára. Politikai ars poétikája is lehetne a fiához, Szent
Imre herceghez írt Intelmek következő néhány sora:

2014. augusztus

„Ha békességestürő leszesz, királynak mondatol és király fiának, és szeretni fognak minden vitézeid; ha haragos, kevély,
gyűlölködő, békéletlen, ispánok és főemberek felett fenhéjázó,
bizony a vitézek ereje királyságod romlására válik és idegen
nemzetnek árulják el a te országodat.”
(Szent István Első Magyar Király Dekrétomainak Első Könyve, 4. fejezet 4.§.)
István nagy hadvezér is volt. A magyar törzsek Európában
hírhedtek voltak a portyázásaikról, nyilaiktól mindenki rettegett. István ennek megszüntetésére törekedett, hiszen ez a létforma már nem volt elfogadott, barbárnak és pogánynak számított Nyugat-Európában, valamint 950-ben lesújtó vereséget
szenvedtek a portyázó őseink. A korábbi rendet, a hagyományokat védelmező Koppánnyal is megküzdött. Koppány mellett
még több lázadást is le kellett vernie. Mivel a harcokban Szent
Mártonhoz fohászkodott, fogadalmat tett, hogy ha meg tudja
erősíteni az új rendet és leverni a lázadásokat, a Szent tiszteletére (aki magyar földön született) monostort építettet. Meg is
tartotta ígéretét, Szent Márton hegyén emelt monostort, melyet
ma Pannonhalmaként ismerünk.
Nagy térítő is volt. Amellett, hogy a keresztény hitet a törvényeivel is erősítette és terjesztette nagyon taktikusan szervezte meg a magyar egyházat is. Nem német térítőket hívott,
hanem messzi földről franciákat. Így tudta elkerülni, hogy a
német egyházhoz tartozzanak a magyar területek és így idővel
német kulturális, majd politikai - hatalmi befolyás alá kerüljön
az ország. Itt állítanám ellenpéldaként a morvákat térítő szent
Cirill és Metódot is, akik szintén erre törekedtek, viszont az ő
tervük nem sikerült és látható a történelemből, hogy évszáza-
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dokig nem is tudtak szabadulni a csehek és morvák a német
befolyástól.
István nagy szent is volt, mélyen hívő és imádságos lelkülete
volt, naponta járt misére. Sajnos manapság erre könnyen azt
mondjuk, hogy magánemberként jellemez minket a hitünk, és
nem látjuk azt, hogy mélyen kapcsolódik ehhez, mélyen gyökerezhet ebben a közéleti megjelenésünk, szereplésünk, a közösségekben való jelenlétünk. Pedig István erre is példa. Mélyen
tisztelte a szenteket, tanult a példájukból, követte őket. Bőkezű
adakozó volt, számos monostort alapított. Személyesen is gyakorolta a felebaráti szeretetet, szegények lábát mosta Krisztus
követéseként, valamint személyesen vett rész alamizsnaosztogatásban is. Alázatosságáról van egy történet, miszerint egyszer, amikor a szegényeknek alamizsnát osztott, összevesztek
az ételen, megharagudtak az alamizsna osztogatójára (nem
ismerték fel természetesen Istvánt) és nekiestek, a szakállát tépdesték. István eltávozott közülük és a Szent Szűz elé borulva
imádkozott értük. Híres volt a vendégszeretete is. A Szentföldre
igyekvő zarándokokat bőségesen vendégül látta, így elterjedt,
hogy Európa nyugati országaiból nem a szokott útvonalon, a
tengerparton vonultak a zarándokok, hanem István országán,
hazánkon keresztül.
Bizonyára mindenki számára ismeretes, hogy halálakor
István (utóda nem lévén, Imre herceg fájdalmasan fiatalon elhunyt) a Szűzanya oltalmába ajánlotta az országát.
István politikai programját a már említett Intelmekben hagyta örökségül Fia és minden magyar számára. Több ez, mint egy
program, magába foglalja mindazt, hogyan élte meg és hogyan
gyakorolta István azt a hatalmat, amelyet egy nép fölé rendelte, azt a hatalmat, amellyel megalapozta azt, hogy országunk a
mai napig jelen van Európa térképén. 10 parancsot foglalt össze
benne, amelyek ékességei a királyi koronának, a hatalomgyakorlásnak. Ezek pedig a következők:
1.
2.

a keresztény hit megtartása,
az egyház megtartása,

3.
főpapokat meg illető tisztelet magadása,
4.	főemberek, országnagyok, ispánok, vitézek, nemesek
hűsége, ereje, serénysége, emberségtudása, bizodalma
(~ politikusok, közéleti szereplők),
5.	türelem gyakorlása és igaz ítélet (~igazságszolgáltatás),
6.
a vendég és jövevény népek tisztelete,
7.	tanács nagyságos volta (~ tanácsadó testület), „Mert
ha jársz a bölcsekkel, bölcs leszesz; ha forgódol a bolondokkal, társúl adod magadat azokhoz”,
8.	ősök követése (~ hagyománytisztelet),
9.	az imádság gyakorlása fő eszköz a királyok idvességéhez,
és azért a királyi méltóság rendtartásában,
10.	jóságos cselekedetek.
Talán néhány pontról gondolhatjuk azt, hogy túlhaladott,
hogy a fejlődés már elsöpörte és eltűnt a modern történelem
süllyesztőjében, elavult és idejétmúlt. Én csak azért világítanék
rá mégis erre a „10 parancsolatra”, mert az idő igazolta. Ezekre
az alapokra építette fel István a művét, amely még ma is áll. Ez
képezi az alapját a magyar államiságnak. S mint ilyen, példaként állhat előttünk.
István alakját szintén példaként szeretném mindenki elé állítani. A felvázolt néhány cselekedet, jellemvonás, gondolat talán
elegendő arra, hogy felkeltsem tiszteletüket szent Királyunk
iránt. Különösen példa lehet Ő mindazok számára, akik kiválasztódnak arra, hogy formálói, alakítói, vezetői lehessenek ha
nem is egy egész népnek, de akár egy kisebb közösségnek is. Figyeljünk rá, tanuljunk tőle, kövessük Őt. Zárásként szerepeljen
itt egy másik Nagy Magyarnak, iskolánk névadójának Istvánra
és mindannyiunkra vonatkozó bölcsessége:
„Nem, mi nem születtünk reformátoroknak, előbb mi magunkat kell megreformálnunk.
Látogatnunk kell az alázat, az önmegtagadás iskoláját.”
(gróf Széchenyi István)
Áldott, mélyen megélt szép ünnepet kívánok mindenkinek!
dr. Tóth Éva

A Budapest Környéki Törvényszéken és az illetékességi területéhez
tartozó valamennyi bíróságon
2014. július 16. - augusztus 19. és 2014. december 29-31. között
ítélkezési szünet lesz!

Tisztelt Alsónémedi lakosok
2014/2015-s tanévtől kezdve a magyar állam segítségével a 7. osztályos leány tanulók
körében bevezetésre kerül az ingyenesen, önkéntesen választható Cervarix oltássorozat.
Az oltássorozat 2 oltásból áll, az első oltást várhatóan 2014 októberében,
a második oltást 2015 áprilisában fogják kapni a gyermekek.
Mivel az oltás szabadon választható, előtte jelentenünk kell az ÁNTSZ felé az igényelt
mennyiséget. Fentiek miatt kérném a leendő 7. osztályos tanulók szüleit, hogy
2014. szeptember 10-ig jelezzék felém, vagy a védőnők felé, ha szeretnék beoltatni gyermeküket.
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Tisztelettel:

dr. Szlivka Gabriella
gyermekorvos
2014. augusztus
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Szent István-himnusz
(Az Ó dicsőséges szent Jobbkéz dallamára)

Pannonhalma Alapítólevél

István király ünnepének
Örvendezzünk keresztények.
Isten adta e napot,
Fel a szívvel magyarok:
Szent királyunk, árva néped
Hódolattal jő elébed.
Légy velünk, légy velünk!
Országodról el ne vedd
A te áldott jobb kezed.
Országunknak építője,
Ronthatatlan Szegletkőre
Építetted e hazát.
Krisztus küldte koronád.
Szent királyunk, megfogadjuk:
Örökséged el nem hagyjuk.
Esküszünk, esküszünk:
Mindörökké az vezet:
Halhatatlan Jobb kezed.

István király Intelmei

Dicsőséges koronádat
Máriának felajánltad.
Ő vigyáz azóta ránk,
Nagyasszonyunk, Szűzanyánk.
Szent királyunk, esdve kérünk,
Kérd a mennyben most is értünk
Máriát, Máriát.
Útja vesztett népedet
Vigye hozzá szent kezed.
Erényeid fénye – lángja
Szétragyogott hét országra.
A te áldott nyomodon
Szentek földje lett e hon.
Szent királyunk felsír hozzád
Tépett szívű Magyarország:
Légy velünk, légy velünk,
Régi, – jámbor népedet
Támassza fel szent kezed.

Szent István aláírása

Kérjük édes Istenünket,
Kinek súlyos karja büntet,
Ám ha hozzád fordulunk,
Újra védő jó urunk:
Szent királyunk érdeméért,
Rajtunk tartott szent kezéért
Megbocsát, megbocsát
S minden régi jót megáld:
Szentistváni szép hazát.
(Nagyasszonyunk 1938:1, 1. („Ének a Szent Jobbról” címmel).
– Piarista Öregdiák 2 ( 1937-1938) :9(május),134.)

2014. augusztus

Szent Jobb
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Szent István-napi
Családi Délután
A NYWYG és a Galagonya kör szervezésében

Helyszín: Szent István tér
Időpont: 2014. augusztus 20. szerda 13 órától 18 óráig
Program:
13-15 óráig
➢ Kézműves foglalkozás
➢ Bábozás
➢ Akadály-és ügyességi verseny
➢ Játék
15-18 óráig
➢ Íjászbemutató
➢ Jurta állítás
➢ Solymász- és lovas bemutató
18 órától
➢ Községi Ünnepség
➢ Kenyérszentelés
➢ Kóstoló az Ország-tortából
Várjuk szeretettel az egész családot!
Nywyg Hagyományőrző Egyesület
Halászy Károly Művelődési Ház
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Önkormányzati hírek

In Memoriam Kiss Ernő (1928-2014) festőtanár
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.
Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szent gondolatként.”
(Juhász Gyula)

Életpálya
Kiss Ernő 1928-ban született Makón.
Középiskolás éveit a makói Csanád Vezér Gimnáziumban töltötte.
Tagja volt a gimnázium cserkészcsapatának. 1947-ben tett érettségi
vizsgát. Gyermekként kezdett rajzolni, festeni, munkái gimnazista
kora óta szerepeltek kiállításokon.
1953-ban szerzett rajztanári oklevelet a budapesti Apáczai Csere
János Pedagógiai Főiskolán. Itt ismerkedett meg feleségével, Karácsonyi Annával, akivel sok évtizeden keresztül élt boldog szerelemben, kölcsönös megbecsülésben. A pedagógus házaspár 1953-ban
kezdett tanítani Inárcson, az ötvenes években nehéz volt a pedagógusok élete is, később nevetve mesélték, milyen szerény körülményekkel kellett beérniük, mégis mennyire boldogok voltak. 1960ban két álláslehetőséget is kaptak. Az egyik Tihanyba szólt, a másik
Alsónémedire, Kiss Ernő tanár úr Alsónémedit választotta.
1960. augusztus 16-án költöztek be Templom utcai pedagóguslakásukba, mely életük végéig otthonuk lett. Itt nevelték fel gyermekeiket, Miklóst, ki édesapja nyomdokait követve festőművész lett, és
Ádámot, aki a zenei pályát választotta.
Alsónémedi nagyközség képviselőtestülete 1999-ben a pedagógus pályán eltöltött munkájáért, több generáció példás neveléséért
díszpolgári kitüntetésben részesítette.
Kiss Ernő tanár úr a pedagógus pálya mellett, Alsónémedin kívül
tanított az Ócsai Gimnáziumban is, bekapcsolódott a Pest megyei
képzőművészeti életbe. A Pest megyei pedagógus képzőművészek és
a „Nagy István” csoport tagjaként művei eljutottak Egerbe, Győrbe,
Pécsre és az ország szinte minden pontjára.
1988-ban ment nyugdíjba, de a festést soha nem hagyta abba. Tájképein megörökítette a változó némedi határt, házakat, utcarészleteket. Számos Alsónémedi otthont ékesítenek, gazdagítanak művei.
Csendes, halk szavú művész, igazi pedagógus volt, festményeivel is
tanított. Amit a tanár már nem tudott megfogalmazni, azt, mint festő kifejezte ecsettel, festékkel, vászonnal. Eleven szemléletre, reális
látás- és ábrázoló képességre, a szép meglátására, a művészetek szeretetére nevelt munkáin keresztül.

Búcsúbeszéd
Kedves Családtagok! Búcsúzók! Tisztelt Emlékezők!
Nehéz feladatra vállalkoztam, hiszen még fülembe csengenek
Ernő bácsi szavai: „Géza, ha elmegyek, csak semmi felhajtás, mindent csendben, szerényen!” Most mégis itt állunk, mi emlékezők,
hangosítás... mikrofon... szavalat...
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Szinte hallom, ahogy fejcsóválva mondja: „Ejnye, Géza öcsém,hát
nem megmondtam,...”
Igen Ernő bátyó, de tudod, nehéz az elválás. Az elválás? Biztosan
elválás ez?
Mert ki volt tulajdonképpen Kiss Ernő, mindannyiunk szeretett
Ernő bácsija?
Először is példás családapa, aki minden nap 5 órakor kelt, elvégezte az
aznapi házimunkát – főzés, mosogatás, ha szükséges volt, a gyermekek
iskolába indítása – hiszen rajongásig szeretett felesége, Anna néni súlyos
szívbeteg volt. Mindezt egy hangos szó nélkül, telve mosollyal, alázattal.
Ki volt Kiss Ernő?
Ő volt a Pedagógus. Nagy P betűvel.
A végtelenségig türelmes, szerető, megértő pedagógus. A messze az
átlagosnál műveltebb tanár, szakmáját művészi fokon űző oktató,
festőművész. Nekünk, fiatalabb pedagógusoknak, ő volt a példakép.
Bárki fordulhatott hozzá problémáival, a segítség nem maradt el
soha. Igyekeztünk átugrani azt a magasugró lécet, melyet Ernő bácsi
állított elénk, bár ez a léc igen magasra volt helyezve, de sokszor levertük, s leverjük még ma is.
Ki volt Kiss Ernő?
Ő volt a humanista, a szó klasszikus, Janus Pannonius-i értelmében.
E fogalmat az elmúlt időkben eléggé elértéktelenítették, sok helyen
kereshetnénk valódi humanistát,
de nem találnánk. Ám, ha valaki eljött 2013-ban Alsónémedire,
ebbe a szerény magyar faluban Kiss Ernő tanár bácsi személyében
találkozhatott egy klasszikus humanistával.
Ki volt Kiss Ernő?
Ernő bácsi nem volt a szó keresztény értelmében hívő ember. De
mikor ezt kimondom, bizonytalanul teszem a mondat végére a pontot, s szinte ösztönösen kérdőjellé formálom.
Nem volt hívő ember?
Hisz bármely felekezethez tartozó hívő ember legfőbb ismérve embertársainak szeretete.
Ez a szeretet sugárzott Ernő bácsiból: a feltétel nélküli szeretet, megértés és tisztelet, a másik ember elfogadása. Ez a szeretet érződik
festményeiben, s ez a szeretet hatotta át földrajz és rajzóráit is annak
idején. És épp ez a szeretet az, amely apró momentummá porlasztja
elmúlását és teszi idézőjelbe az elválást.
Igen, mindezt átgondolva, talán csak most értettem meg lelkiségedet, Ernő bátyó – ez a szeretet az, amit emlékül reánk hagytál, ez
a szeretet a mi örökségünk, bennünk él tovább, s nincs más feladatunk, mint ennek ápolása, megőrzése embertársaink felé.
Ez az, amit nagyon köszönünk Neked, Ernő bácsi.
Zsin Géza
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Testületi hírek - Beszámoló a képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete soros rendes ülését 2014. június 24-én tartotta meg.
Döntött arról, hogy a Szabadság téri öntözőrendszert megvalósítja és arra 4.600.000 Ft-ot biztosít.
Módosította a 2014. évi költségvetésről szóló rendeletet, elfogadta az Alsónémedi Nagyközség Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az
ezzel kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi beszámolót, a
DAKÖV KFT. 2013.évi tevékenységéről szóló beszámolóját,
a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda és a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola éves beszámolóját, valamint tudomásul
vette a Széchenyi István Általános Iskola 2013/14-as tanév
tárgyi és személyi feltételeiről szóló tájékoztatását.
Hozzájárul az Aeroic Klub részére hifi-torony vásárlásához,
melynek beszerzéshez 58.000 Ft-os pótelőirányzatot biztosított.
Az Egyház eladásra való felajánlása alapján a Képviselő-testület
úgy döntött, hogy a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő 0193/5 hrsz-ú területet megvásárolja 1 MFt-ért.
A területet erdőtelepítésre kívánja felhasználni.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy a református öreg temető tervezett
rendezése kapcsán a Református Egyházközség közgyűlésen
hozott döntést az ügyben, melynek eredménye az egyházközség többségi támogatása volt. A képviselő-testületi ülésen
elhangzott helyi civil szervezeti és lakossági bejelentések, új
információk, valamint az ezzel kapcsolatban folyamatban lévő
eljárások miatt tárgyi ügyben a döntést elnapolta, ugyanakkor
a régi református temetőrész gondozását a döntés meghozataláig a Református Egyházközségtől átvállalta.
(Időközben képviselői indítványra rendkívüli ülésen a testület
a témát újratárgyalta és a Garai sír, valamint a katonasírok
érintetlenül hagyása mellett az egyház tervezett temetőrendezésének szándékát tudomásul vette.)
Az ún. öreg temető ma már önkormányzati tulajdonú részére elfogadta a KERT-VONAL Stúdió által készített koncepciót. A terület övezeti besorolása változatlanul temető marad,
azon a Képviselő-testület nem kíván változtatni.
Név szerinti szavazással a 057-es út szilárd burkolattal történő kiépítésével a közbeszerzési eljáráson nyertes Hidrográd
Víz és Közműépítő Kft.-t bízza meg nettó 99.767 960.- Ft-os
díjazás mellett.
A GLS Hungary Kft. kérésére kinyilvánította, hogy a GLS Európa utcát a meglévő burkolattól 75 m hosszban, 7 m szélességben, tehergépjármű forgalomra alkalmas pályaszerkezettel kiépíti abban az esetben, amennyiben a GLS a tervezett
telephelybővítést, fejlesztés Alsónémedin valósítja meg.
Elfogadta az Árpád utcai régi buszváró felújítására vonatkozó látványtervet és felhatalmazta a polgármestert az engedélyes kiviteli terv elkészítésére vonatkozó vállalkozói
szerződés aláírására, döntött továbbá arról, hogy a Fő út
27. buszmegálló és környékének rendezésére is készíttessen
koncepciót.
Döntés született arról, hogy a Haraszti út Toldi M. utca – Róna
utca közötti szakaszán, valamint a Rákóczi utca Fő út és Haraszti
út közötti szakaszán elkezdődjön a járdafelújítás, valamint a Ha-
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raszti út Róna utcai csatlakozásnál gyalogátkelőhely létesüljön,
a Kistói utca irányából sebesség jelző tábla kihelyezésével.
Továbbá a József Attila utca, Róna utca, Somogyi B. utca (Kossuth L. utca – Fő út közötti szakasz) és Haraszti út járda (Deák
F. utca – Toldi M. utca – Kölcsey utca közötti szakasz), a Tulipán utca, Ibolya utca, Jácint utca, Nefelejcs utca (Toldi M. utca
–Határ utca közötti szakasz) és Iskola utca járda (Rákóczi F.
utca – Faluház közötti szakasz) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészíttetéséről döntött a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület nem támogatta a Monori út stabilizációja kivitelezési munkáinak elvégzését, ellenben a Tehenészeti út
szélesítését és felújítását elvégezteti.
Korábbi ülésén a Képviselő-testület kifogást emelt az ellen,
hogy a Környezetvédelmi Főfelügyelőség néhány ex lege védett
területről - a törvényi feltételek hiánya miatt - levette a védettséget. Miután a Főfelügyelet levélben ismételten tájékoztatta a
Képviselő-testületet arról, hogy nincsenek meg a törvény szabta feltételek a védettség fenntartásához, ám a helyi védelem alá
vonás lehetősége adott, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy
nem emel kifogást a védelem megszüntetése miatt a bíróságon, hanem szakértővel megvizsgáltatja, hogy van-e védendő
érték az adott területen és a vizsgálat eredményétől függően
gondoskodik a helyi védelem biztosításáról.
A Képviselő-testülete – szóbeli kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester szokásos beszámolóját a két ülés közti
eseményekről, történésekről.
Az Egyebek napirend alatt Kertai Tamás az úgynevezett vérnyúl telep tulajdonosa adott tájékoztatást az Alsónémedin
tervezett telep építésével kapcsolatban. Elmondta, hogy a telep
fejlesztése egyelőre tervezési fázisban van, illetve megerősítette,
hogy a telep semmilyen egészségügyi kockázatot nem jelent.
Elfogadta ugyanakkor azt, hogy egy telekcserével - amennyiben a fejlesztés esedékes lesz - egy másik területen, nem védett
területek mellett valósítsa azt meg.
A Képviselő-testület az óvoda álmennyezet felújítására és a kerékpárút építésére plusz forrásokat biztosított.
Az Egészségház tervezésével kapcsolatban meghallgatta Antal
József építész aggályait. A polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a tervek orvostechnológus javaslata alapján,
az egészségügyi dolgozók bevonásával készültek, minden szakmai követelménynek eleget tesznek, ahogy azt a három neves
építésztől bekért vélemény is igazolja.
A Képviselő-testület júliusban több
rendkívüli ülést is tartott.
Az első 2014. július 02-án volt, melyet egy sajnálatos esemény
miatt kellett összehívni, Kiss Ernő nyugdíjas pedagógus, településünk díszpolgárának halála miatt. A Testület úgy döntött saját halottjának tekinti a Tanár urat és a temetésével kapcsolatos
költségeket magára vállalja. 2014. július 17-én búcsúztunk Tanár
úrtól, akinek örök nyugalomra helyezése Kecskeméten történt.
A második rendkívüli ülésre 2014. július 23-án került sor.
A napirend elfogadása után a Képviselő-testület visszavonta az
ún. „öreg református temetővel” kapcsolatos döntését. A helyi
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védettségre is tekintettel, úgy ítélte meg, hogy benyújtott tervek
szerinti rendezés hosszú távra megmenti a temetőben még meglévő értékeket, méltó módon biztosítja a megemlékezés lehetőségét
és megfelelő gondozásra, rendben tartásra is alkalmasabb lesz
a terület. Egyben tudomásul vette az Alsónémedi Református
Egyházközség közgyűlésének döntését, mely alapján - a 1848-as
mártír Garay bíró sírjának érintetlenül hagyása mellett – hozzájárul a tervezett rendezéshez.
Törvényi változások miatt volt szükséges a helyi népszavazás
kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása, ill. a régi rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet
alkotása. Az új rendeletben a kezdeményező választópolgárok
minimális számát 10 %-ban határozta meg a Képviselő-testület. (A rendelet honlapunkon és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.)

megerősítés) szükséges műszaki ellenőr megbízása. A benyújtott árajánlatok alapján e munkára az Ép-Kert Mérnökiroda
Kft-t bízta meg a testület (4.617.951,- Ft + ÁFA).

A működés során derült ki, hogy a Váci Egyházmegyei Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózatának támogatási
elszámolása módosításra szorul és kérésüknek megfelelően a
támogatás napidíjas elszámolásáról döntött (alsónémedi állandó lakcímmel rendelkező gyermekek után, 400,- Ft/fő/nap),
valamint a családi napközibe járó alsónémedi gyermekek részére az étkezést az óvodai nyersanyagköltség + ÁFA összegért
biztosítja a önkormányzati konyháról.

Ezen az ülésen nyílt ülés keretében ismét napirendre került a
„Monori út” ügye, mely kapcsán a stabilizáció kivitelezési
munkáival a Hidrográd Kft-t bízta meg a Képviselő-testület
bruttó 5.472.925,- Ft összegű árajánlata alapján. Egyben a testület arról is határozott, hogy az útépítéseket a hasonló utakon (gyűjtőutak) a következő években folytatja.

A fiatalok településünk közösségi életében történő aktívabb
részvétele érdekében a Képviselő-testület próbaképpen egy
éves határozott időtartamra, 1 fővel megemelte a Halászy
Károly Művelődési Ház és Könyvtár létszámát, és engedélyezte 1 fő ifjúsági referens felvételét az intézménybe. (Az idei
évre a költségeket – bér: 750.000,- Ft, járulékok: 202.500,- Ft,
cafetéria: 85.000,- Ft – a tartalék terhére biztosítja a Testület.)
Az idei útépítésekkel kapcsolatos feladatokhoz (057 hrsz-ú út
építése, Haraszti úti járda felújítás és gyalogátkelőhely építés,
Rákóczi utca járda felújítás, Tehenészeti út szélesítése, Deák
F. utca óvoda előtti járda felújítás, Kerékpárút aszfalt burkolat

Az idei évben elkészül a Penny Marketnél lévő összekötő út,
mely kapcsán a Penny Market Kft. további munkákat is végez. E
kapcsán a Képviselő-testület a cég megbízásából eljáró tervező
társaság részére a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást
adott a logisztikai központ belső parkoló forgalmi rendjének
módosításához és az Összekötő úthoz (057 hrsz.) csatlakozó új
útcsatlakozás építéséhez.
A Képviselő-testület a napirend módosításának megfelelően az
ülés végén zárt ülés keretében tárgyalt a csatorna-beruházásról
és a hozzá kapcsolódó közbeszerzési eljárásról. E kapcsán döntést a 2014. július 25-i rendkívüli zárt ülés keretében hozott.

A Képviselő-testület soron következő ülését 2014. szeptember 10-én 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

Önkormányzati Választások
Felhívjuk mindazok figyelmét, akik a 2014. október 12-én tartott önkormányzati választáson
indulni szeretnének, hogy az Alsónémedi Hírmondó fizetett választási hirdetés formájában
lehetőséget biztosít az érdekelteknek. Amennyiben hirdetni szeretnének pártok illetve független jelöltek, ebbéli szándékukat jelezzék a Polgármesteri Hivatal titkárságán 2014. szeptember 15-ig.
Tel.: 06/29-337-101/11; e-mail: alsonemedi@upcmail.hu

Nyelvi Képzés

Ősztől ismét lehetőség nyílik helyben angol és német nyelvtanulásra.
Akit érdekel valamelyik lehetőség, töltse ki az alábbi űrlapot, mely az igények felmérésére szolgál:
https://docs.google.com/forms/d/1P9DC84U99vYcstFqbr4Hx9UoF7OoTBTeEdn9ubwHFKg/viewform
Az érdeklődők legkésőbb augusztus 17-ig töltsék ki az űrlapot, illetve küldjék tovább azoknak az
ismerőseiknek, akiket érdekelhet egy ilyen lehetőség.
Polgármesteri Hivatal
2014. augusztus
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VÁLASZTÁSI FÜZETEK
Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját.
A szavazás napja: 2014. október 12.(vasárnap)
Szavazhat minden legalább 18 éves magyar állampolgár, illetve nem magyar állampolgár, akinek bejelentett
lakóhelye vagy tartózkodási helye van Magyarországon,
ill. Alsónémedin.
A választás egyfordulós, sem érvényességi, sem eredményességi küszöb nincs.
Polgármester jelöltség
A polgármestereket mindenhol az egyéni polgármesterjelöltek közül lehet választani a jelöltek egyikére leadott
szavazattal.
Polgármester a legtöbb szavazatot elnyert jelölt lesz.
Polgármester-jelölt településünkön az, akit a választópolgárok legalább 3 %-a ajánlott.
Képviselőjelöltség
A legfeljebb tízezer lakosú településeken a képviselőtestület tagjainak megválasztására az úgynevezett egyéni listás választási rendszert alkalmazzák. Ez azt jelenti,
hogy a szavazólapon a jelöltek nevén kívül azt is feltüntetik, hogy a településen hány képviselő választható, és
a választópolgár legfeljebb ennyi képviselőre adhatja le
szavazatát. A szavazat akkor is érvényes, ha a választó a
megválaszthatónál kevesebb jelöltre szavaz. A képviselői mandátumokat a legtöbb szavazatot elnyert jelöltek
kapják meg, szavazategyenlőség esetén sorsolás dönt.
Nem lehet képviselő, aki nem kapott szavazatot, ha pedig a megválasztott képviselők száma kevesebb mint a
választható létszám, akkor a betöltetlen helyekre időközi
választást kell kiírni.
A megválasztható képviselők száma egyéni listás választási rendszer esetén:
Alsónémedi esetében: 8 fő
Képviselőjelölt az, akit a választópolgárok legalább 1
%-a ajánlott.
Az új választójogi törvények értelmében jelöltet ajánlani – az országgyűlési képviselőjelöltek ajánlásával egyezően – nem az erre vonatkozó ajánlószelvényen, hanem
ajánlóíven lehet.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, anyja nevét
és saját kezű aláírással kell ellátni.
Figyelem! Ügyelni kell a pontos kitöltésre, mert a pontatlan adatok az ajánlás érvénytelenségét vonják maguk után.
Típushibák: hölgyek esetében nem mindegy, hogy le10

ánykori név, vagy asszonynév, személyi szám elírása, lakcím pontatlansága.
Javaslom, hogy az adatokat minden esetben a személyi
igazolványban szereplő adatokkal egyezően töltsék ki!
A választópolgárok számát és ebből eredően a jelöltséghez szükséges minimum ajánlások számát a 2014. augusztus 15-i állapotnak megfelelően a HVI vezető teszi
közzé és hirdeti ki. Az erre vonatkozó hirdetményt a honlapon, a hivatal hirdetőjein találják majd meg, ill. a jelöltek az ajánlóív igénylése kapcsán tájékoztatatás kapnak.
(Az elmúlt két választást figyelembe véve az átlagszám:
kb. 4.000 választópolgár, tehát várhatóan kb. 40 ajánlás
szükséges a képviselőjelöltséghez, kb. 120 a polgármester jelöltséghez, de a pontos és hivatalos az előzőekben
közzétett adat, ill. szám lesz augusztus 15-ét követően!!
A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is támogathat, de csak egy településen fogadhat el jelölést.
Tehát: egy választópolgár több, ill. akár valamennyi polgármester és képviselő-jelölt ajánlóívét is aláírhatja.
Aki viszont elfogad jelölést Alsónémedin, úgy más településen nem lehet jelölt egyik jelölési fajtában sem. Természetesen ez fordítva is igaz.
A névjegyzék vezetése központi adatbázisban folyamatosan történik, a mozgóurna kérelmek, az átjelentkezési
kérelmet, ill. ezek módosítása, visszavonása is folyamatos lehetőség.
Fontosabb határidők a vonatkozó végrehajtási rendelet értelmében:
Ajánlóívek igénylése: legkorábban 2014. augusztus 25én (hétfő) ill. azt követően lehetséges.
Jelöltséget bejelenteni: legkésőbb 2014. szeptember 8.
(hétfő) 16.00 óráig.
A kampányidőszak 2014. augusztus 23-től 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.
Választási információk, nyomtatványok:
www.valasztas.hu
www.alsonemedi.hu / választások
A településen induló polgármester jelöltek és képviselő
jelöltek részére bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a
helyi újság következő számában, elősegítve a választópolgárok felelős döntését.
A választással kapcsolatos kérdésekben telefonon,
e-mail-en munkanapokon munkaidőben, személyesen
ügyfélfogadási időben bármikor kereshetnek.
Dr. Percze Tünde
HVI vezető
29/337-101/23-as mellék
jegyzo@alsonemedi.hu
2014. augusztus
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Magyarok Pelplinben

(Lengyelországi élménybeszámoló)
„Polak, Wegier, dwa bratanki - lengyel-magyar két jó barát”
Pelplin egy lengyel kisváros, közel a Balti-tengerhez.
Indulás előtt még mindenkinek csak ennyit jelentett ez a
helységnév. 10 nap eltelte után viszont ennél sokkal többet jelent, és úgy érzem, ezt egyszerű mondatokkal, szavakkal le sem lehet írni. Ezt átélni kellett!! Megpróbálom
kronológiai sorrendben leírni az ott töltött napok programjait, de ezek a napok tele voltak csodával, érzelmekkel, barátságokkal, látnivalóval, sztorikkal, amit jó újra és
újra átélni a fényképek, videók nézegetése közben.
Ez az egész történet még nyár elején kezdődött, mikor
véglegessé vált a küldöttek névsora. Összejöttünk és kitaláltuk, milyen műsorral képviselhetjük igazán Magyarországot és Alsónémedit. Mindenki hozzátett egy pici
ötletet, és így összeállt a kb. 30 perces bemutatkozás.
Elkezdődhetett a munka. A nyugdíjasok csörgét sütöttek, a zenészek gyakoroltak, a közös pólót tervezgettük,
a fényképekből prezentációt készítettünk, és a táncosok
próbákra jártak. Eleinte még a 2 láb is soknak bizonyult,
de egyre jobban belejöttünk. Ez a kis csapat szerintem
már itt összekovácsolódott, ami az út során még csak
fokozódott.
Július 7-én utaztunk. Az út nem volt rövid és egyszerű,
inkább hosszúnak és embert próbálónak jellemezném,
de egyszer csak odaértünk köszönet a két sofőrnek. Az
időjárás meglepően meleg volt és ez a jó idő kitartott
végig.
2014. augusztus

Már az első napi vacsoránál megtapasztalhattuk a
lengyelek barátságát, szeretetét és itt találkozhattunk
az EU-s projekt többi résztvevőivel, az olaszokkal, litvánokkal, máltaiakkal is. A szállások elfoglalása után végre
kipihenhettük az utazás fáradalmait. Voltak, akik családoknál laktak (egyik jobb volt, mint a másik) és voltak,
akik a Katedrális közvetlen szomszédságában a Gimnázium kollégiumában kaptak helyet. Az ablakból kinézve
a Katedrális látványa, a belsőkert, a mindennapi csodálatos orgonamuzsika, a harangszó, az étkezde az alagsorban, a festmények, a freskók mind-mind felejthetetlen
élményt nyújtottak. Felemelő érzés volt itt lakni! (Csak a
lift ne rosszalkodott volna néha!)
Július 8-tól kezdődtek a programok. Színes volt, változatos volt és reggeltől estig mindig tudtuk pontosan,
hogy hová megyünk, mit fogunk csinálni. Megtekinthettük a Katedrálist kívül-belül, ami egy csodálatos épület. A
Scriptóriumban kódex-betűket írtunk libatollal, tintával.
Erről még oklevelet is kaptunk! Középkori lovagok tanítottak bennünket íjászkodni, lándzsát dobni, harcolni,
kardozni mindenki kipróbálhatta ügyességét.
A következő napok a kirándulásokról szóltak. Utaztunk Gniew-ba, ahol lengyel huszárok bemutatóját és a
kastélyt tekintettük meg. Kirándultunk Gdansk-ba, mely
városban elkezdődött a második világháború. Megtekintettük a csodálatos óváros épületeit is. Utaztunk
Sopot-ba, ahol Európa leghosszabb tengeri mólóján sétálhattunk és csodáltuk a Balti-tenger hullámait. A merészebbek még a habokban is megmártóztak. Zenész
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fiataljaink közben gőzerővel szervezték és készültek
saját bemutatkozó koncertjükre a helyi kultúrházban,
amely nemzetközivé nőtte ki magát. A fergeteges sikerű
koncert jelszava: „A zene összeköt” címet kapta. György
Imre, Szlovicsák Benedek, Morvai Róbert, Dura Veronika,
Lovas Zoltán mellett lengyelek énekeltek, csellóztak, olaszok zongoráztak, doboltak. A hangulat felejthetetlen
volt, és a siker leírhatatlan. Örök barátságok köttettek.
Egyik este kerti parti volt, ahol grill vacsora, közös táncolás, éneklés, beszélgetés (több nyelven) fokozta az
amúgy is csodálatos hangulatot.
Orgonakoncertet hallgathattunk és szent misén is
részt vettünk a Katedrálisban. Megnéztük a helyi könyvtárakat, múzeumot, püspöki kertet, felsétáltunk a II. János Pál pápa dombra. Egy helyi farmot is meglátogattunk, ahol kiderült, hogy a „bika” szó lengyelül is „bika”!
A fogyatékkal élők Foglalkoztató Központjának meglátogatása még az ottani televízió műsorában is helyt
kapott. Itt Tczew városában sétálhattunk a Vistula partján, és a helyi múzeumban szembesülhettünk a II. Világháború rémséges tetteivel és a zsidóüldözéssel. Ez mindenkit mélyen megérintett.
Délutánonként a helyi Kultúrházban különböző prezentációkat hallgathattunk meg, melynek tanulsága,
hogy érdemes Uniós pályázatokon részt venni, különböző nemzetek kultúráit megismerni, új
barátokat keresni. Köszönet Révész Boginak, aki csodálatosan
tolmácsolt végig az út
során!
Az országok bemutatkozása július 12-én,
szombaton este volt.
A siker leírhatatlan.
A magyar himnuszt
meghallva mindenki
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felállt és ez sokunknak könnyeket csalt a szemébe. A „Kis
kece lányom” c. népdal dallamaira bemutattuk képekben szülőfalunkat, Alsónémedit. Az asztalt megterítettük Magyarországra jellemző tárgyakkal, ételekkel (paprika, téli szalámi, fokhagyma, alma, búzakalász, pálinka
stb.) A nyugdíjasok által sütött csörögét meg is kóstolhatták. Dura Veronika népdalokat énekelt és utána kezdődött a TÁNC!!! Szatmári zenére, néptáncos viseletben
a színpadon fergeteges sikert arattunk! Felejthetetlen
élmény volt! Az össztáncban a különböző országok tagjai is bekapcsolódtak és rájöttek, hogy a magyar néptánc
nem is olyan egyszerű, komoly odafigyelést igényel.
A Búcsúesten a mosoly az arcunkon nagyon erőltetett volt, hiszen tudtuk, hogy lassan indulni kell. Rengeteg jó embert ismertünk meg, életre szóló barátságok
köttettek. Bízunk benne, hogy sikerült településünket,
Alsónémedit méltón képviselni, Magyarország kultúrájából egy kis szeletet belopni a szívekbe. Csodálatos 10
napot töltöttünk Lengyelországban, jó volt Pelplin-ben
magyarnak lenni!!
Köszönjük, hogy ennek az élménynek részesei lehettünk!!
Szarka Ágnes

2014. augusztus
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A Napfény Mazsorett sikerei szülői szemmel

Az Alsónémedi Napfény Mazsorett Csoport évek óta működik
Juhász Lászlóné pedagógus és Juhász Bernadett mazsorett oktató vezetésével. Juhász Bernadett nemcsak tanára, hanem a mai
napig aktív tagja is a csoportnak. Mindketten figyelnek a műsorszámok összeállításakor a lányok életkori sajátosságaira. Kreatív,
ötletes, művészi produkciók születtek az elmúlt és idei évben is.
Az eddig eltelt évek alatt minden évben szerepeltek mazsorettjeink megyei versenyeken, és eleget tettek minden felkérésnek,
pl. a pedagógus napon, területi és helyi ünnepségeken, Alsónémedin szervezett programokon (Traktor Fesztivál, Szüreti Bál,
Táncvilágnapja) és az általános iskola műsorain, ahol a közönség
szereplésüket vastapssal jutalmazta. Az idei évben a legnagyobb
megmérettetés gyermekeinknek az Országos Mazsorett Versenyen volt Siófokon. A verseny napján (ápr. 26-án) már korán
reggel fellépéssel kezdtek az iskolában, a Sportnapot nyitották
meg, utána gyorsan felszállás a buszra, és indultunk is Siófokra,
az országos versenyre 2014-ben az országos versenyen 23 település vett részt. Mi szülők igazán boldogok voltunk, amikor
csapat számokban lányaink a dobogó II. és III. fokára állhattak.
Egyéni versenyszámban Salamon Viktória szép sikert ért el. Csoportunk különösen büszke volt oktatójára, Juhász Bernadettre,
aki senior korcsoportba legmagasabb pontszámmal Miss
Mazsorett címet is elnyerte. Gratuláció érte, így kell jó példával járni tanítványai előtt egy táncoktatónak. Izgalmas, és nagyon
mozgalmas volt ez a nap, aminek késő este lett vége, de megérte.
Egy hónap múlva újabb megmérettetés következett a csoportnak,
mégpedig megyei verseny Kiskunlacházán. Sikersorozat folytatódott egyéni, páros és csapatszámokban.
Bot: egyéni 1 bot mini korcsoport Farkas Dorottya 2. hely, junior
korcsoport Salamon Viktória 4. hely, junior korcsoport Dencsik
Beatrix 6. hely, páros 1 bot cadett Czeróczki Jenifer – Barizs
Kata 3. hely. Pompon: cadett korcsoport: Farkas Alexa 4. hely,
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junior korcsoport: Bálint Bianka 4. hely, junior korcsoport: Salamon Viktória 5. hely. Egyéb eszköz: juniort korcsoport: Häger
Nikolett 2. hely. Pompon, mini korcsoport, 3. hely. Tradicionális, cadett korcsoport, 2. hely,1 bot, junior korcsoport 2. hely.
Egyéb, junior korcsoport 2. hely. Egyéb, kiscsapat, junior korcsoport 1. hely, 1 bot, kiscsapat, junior korcsoport 4. hely.
Azt hiszem, a nagyszerű eredmények és az azokat követő
felkérések igazolják, hogy milyen nehéz dolga van a két felkészítő tanárnőnek minden támogatás nélkül, a szülők segítségére
támaszkodva, kiegészítve egy kis kreativitással. Minden elismerést megérdemelnek! Talán érdemes lenne elgondolkozni
azon, hogy támogatókkal a hátuk mögött, milyen eredményekre
lennének képesek, amivel Alsónémedi nevét ismertebbé, híresebbé tenné az országban, de még akár a határon kívül is.
Buzsáki Szabolcsné, szülő
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Rendőr-nap az óvodában

A 2013-2014. nevelési évben az éves Munkatervünk
alapján, egyik kiemelt feladatunk volt a biztonságos
közlekedés szabályainak megismertetése, kialakítása és
gyakorlása. Az óvodában pedagógusaink irányítása mellett minden gyermek az életkorának megfelelő szinten
ismerkedhetett meg a legfontosabb közlekedési és biztonsági szabályokkal, játékos formában a jelzőtáblákkal,
játékidőben a közlekedési játékokkal, társasjátékokkal. A
kisebbek a gyalogos közlekedést, míg a nagyobbak a kerékpáros közlekedést gyakorolva, fedezték fel községünk
szűkebb és tágabb környezetét. Többen itt tanultak meg
kerékpározni. A kisebbek számára a futókerékpár nagy
sikert aratott.
2014. június 4-én és 5-én a Szent István téren Rendőrnapot szerveztünk.
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Ezen a délelőttön minden kisgyermek személyesen is
beszélgethetett, kérdezhetett a rend őreitől, megnézhették, kipróbálhatták a rendőrautót, rendőrmotort. A rendőrségi sziréna, kék-vörös villogó, a hangosbemondó, a
rendőri felszerelések egyéni használatával hatalmas élménnyel gazdagodtak gyermekeink. Napokig mesélték,
játszották az ott tapasztaltakat.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda minden dolgozója és gyermeke nevében Tóth Gábor körzeti megbízott Úrnak
és munkatársainak, hogy ezen a két napon eljöttek
hozzánk és gyermekeink számára feledhetetlen pillanatokat szereztek.
Borbélyné Kovács Andrea, óvodavezető helyettes

2014. augusztus
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Nyári óvodai élet – 2014.

„Nyakunkon a nyár már, nyomában a játék, mezőt, hegyet bejárni eltökélt szándék. A csavargó szélben táncoljon a labda és a
játékot mi nem is hagyjuk abba! Mert élet a játék, bár minden nap
véges, legyen az ép testben lelkünk naptól fényes!” (Balogh József:
Vakáció)
Óvodai nevelésünk az Országos Alapprogram szemléletében is
gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére, a hátrányok leküzdésére törekszik szeretetteljes légkörben. A nevelési év szorgalmi, azaz foglalkozásokkal
előre megtervezett, fejlődést elősegítő tartalmakkal lekötött időszaka az óvodák életében szeptembertől május végéig tartó időszak.
Az alsónémedi óvodában, a nyári időszakban a gyermekek nevelése június közepétől július végéig összevont csoportokban, egy
épületben történik. A gyermekek nyári óvodáztatása nem csupán
gyermek felügyeletre, megőrzésre korlátozódik, hiszen a gyermekeknek a nyár folyamán is szüksége van biztonságos, szeretetteljes légkörben élményekre, szervezett tevékenységekre, játékokra,
mozgásos tevékenységekre. Bár az Alapprogram szellemében a
kellő egyensúly megtartásával nyár folyamán is biztosítanunk kell
a gyermekek számára a szabad játékot, annak szervezési és önszerveződési lehetőségét. Ezt a gyermeki fantázia kibontakoztatását
elősegítő eszközök biztosításával és az óvodapedagógusok tudatos
jelenlétével érjük el.
A Játék mellett óvodapedagógusaink a nyári óvodai élet során
nap, mint nap, hétről hétre biztosították a gyermekek szervezett
tevékenykedtetését, éltek az élménynyújtás lehetőségével. Zenés
tornával, sport tevékenységekkel megmozgatták a gyermekeket. A
labdajátékok / fiúknak foci, lányoknak kidobós/, az udvari kerék-
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pározás lehetősége játékos feladatokkal jó idő esetén minden nap
biztosított volt. A homokvárépítés is kedvelt, népszerű játék feladat
volt.
Az élménynyújtást többszöri Bábelőadással gazdagították, jó idő
esetén a fa alatt az udvaron, rossz idővel a tornaszobában. A méltatlanul elfeledett régi, népi-gyermek és dalos játékok is előkerültek
a tarsolyból, népzenére, kedvükre táncolhattak a gyermekeink. A
kézügyesség, finom motorika fejlesztése sem maradt el sokszínű
eszköz és technika használattal. A gyermek az elkészült munkákból
kiállítást, galériát állítottak össze.
Összességében elmondható, hogy a nyári óvodáztatás a nevelési
időszaknak megfelelően, a kellő egyensúly megtartása mellett tartalmasan szervezett volt, és a gyermekek életkori sajátosságaihoz
igazodóan biztosította számukra az élményszerzés lehetőségét.
Szabó Éva óvodavezető

15

Falunapok

Alsónémedi Falunapok
2014. szeptember 19-20-21.

Szeptember 19. – péntek
Iskolai, óvodai programok, előadások
Szeptember 20. – szombat
Hazai Tájakon – Szomszédoló: népzenei,
hagyományőrző műsor
Pörkölt Fesztivál
Utcabál
Szeptember 21. – vasárnap
Fenyő Miklós Koncert a Sportcsarnokban
Jegyek kaphatók a Művelődési Házban.
Elővétel: 2000 Ft, a helyszínen: 2500Ft.
Várjuk szeretettel!
Hívja barátait és ismerőseit is rendezvényeinkre!

Traktor
Fesztivál-Alsónémedi

2014. augusztus 23.
A megszokott helyszínen.
Vendég: Irigy Hónaljmirigy zenekar
Várjuk szeretettel!

PÖRKÖLT FESZTIVÁL

Időpont. 2014. szeptember 20. szombat
Helyszín: Faluház és környéke
Várjuk szeretettel a főzőcsapatokat!
Jelentkezni lehet: Szántó Erzsébet, 06/20-426-4153
Művelődési Házban, 06/29-337-198; 06/70-771-2692
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BÚCSÚ - 2014. SZEPTEMBER 14.

Szüreti Felvonulás és Bál
– 2014. október 4. szombat

A Szent Kereszt Felmagasztalása Római
Katolikus Templom Búcsúja

Kérjük mindazokat, akik a Szüreti Felvonuláson
táncosként, felvonulóként, lovasként
vagy fogattal szeretnének részt venni,
jelentkezzenek:

Alsónémedi, Nagygödör

Várjuk kézművesek, árusok jelentkezését
a 06/29-337-198 illetve a 06/70-771-2692
telefonszámon vagy a
muvhaz@alsonemedi.hu
e-mail címen illetve személyesen
a Művelődési Házban.

2014. augusztus

Józan Béláné óvónéninél a 06/20-430-4024-es
telefonszámon vagy a Művelődési Házban,
tel: 06/29-337198; 06/70 771-2692.
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A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2014 nyarán Alsónémedin

Országos Íjász Diákolimpia (DO) döntő 2014. Június 21.
Az új rendszerű DO kiírás szerint, minden diák és edző erre
a napra készült. Az előző hat regionális versenyen elért legjobb
eredménnyel érkeztek a versenyzők. Az Íjász Szövetség is tervezete, hogy több száz sportoló fiatal tölti meg a pályát, ez így is
történt 70 céltáblánál közel 300 fiatal lőhetett. A budapesti Mátyásföldi repülőtéren a Szövetség Íjászfesztivált szervezett, ennek keretében már nem csak diákok versenyezhettek , hanem a
szülők és minden érdeklődő kipróbálhatta íjász tudását ezen a
napon Óriási területen ragyogó napsütésben verhettünk tábort.
Szó szerint, hiszen az eddig tapasztalatok alapján vittük a napsátort és napernyőket is bőséggel. A fizikai, technikai és szellemi
felkészülés mellett most az volt a kérdés, hogy a tűző napot, a
meleget és az izgalmakat ki hogyan bírja. NYWYG DO csapat
ebben is derekasan helyt állt, sok új és nagyon ügyes ellenfélen is
bártan küzdöttek a fiúk! Összetett eredmények: Irányzék nélküli
Serdülő Fiúk:
Katona Nándor – aki legutóbbi versenyen megjavította egyéni
csúcsát – most nehezebben vette az akadályt, Pázmándi Marcell
pedig ezen a versenyen volt eddig legjobb formájában és nagyon
jól teljesített. Irányzék nélküli Gyerek Fiúk:
Facsar Gergely és Pázmándi Levente is szépen küzdött, legfiatalabb csapat tagunk Ónodi Tamás is mindent megtett élete első
döntőjén. Most a középmezőnyben végeztek a diákok, de tudjuk,
hogy merre kell tovább fejlődni.
VII. Íjásztalálkozó és Nyílzápor, Ópusztaszer 2014. június 28.
Már hetedik éve, hogy ott vagyunk Ópusztaszeren a Kárpát-medencei Íjásztalálkozón, és egyre gyarapodó számú csapattal vált
életünk részérvé ez az ünnep. Amikor 2008-ban ott voltunk már
megragadott a helyszín, az íjászatnak a sok félesége, a verseny
és főként a Nyílzápor. Éreztük, beszélgettünk, hogy ha lehet és
Isten is éltet bennünket évente ott leszünk. Hála Istennek ott voltunk Az idén már 40 fős csapattal vettünk részt a rendezvényen.
Szombaton korán tábort foglaltunk, így volt időnk bőségesen.
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Végig jártuk a helyszíneket, láthattunk valódi csontból és fából
íjat készíteni, a kilőtt vessző sebességét megmérni. Jurta táborban gyönyörködhettünk. Az árusoktól, beszereztünk tülköket,
fegyverövet, fa íjpuskákat, fakardot, ostort, - szóval igazán felszerelkeztünk. Vívtunk, ostorral durrogtattunk és tülköltünk
amennyi kifért rajtunk. Természetesen a Feszti körképet is újból megcsodáltuk, hiszen egy „hazaérkezés” , mindig gyönyörű
és felejthetetlen. A legnagyobb feladat a Nyílzápor következett.
Felöltöttük – a már régen erre az alkalomra készített ruháinkat,
kaftánjainkat s harmincan felsorakoztunk a NYWYG zászló alá.
Ott voltunk a menetben, 1200 íjásztársukkal együtt, lobogtak a
zászlók és szóltak a dobok, zengtek a kürtök. Rendben – a tervnek megfelelően- „megtámadtuk” az egyesített Bajor és Német
seregeket. 7 vesszőt lőttünk ki Árpád vezér és Pozsonyi csata
emlékére, ahol olyan fényes győzelmet arattunk, hogy több száz
évig nem tette idegen katona magyar földre lábát. Nagyon jó volt
ott lenne, együtt kiáltani, hogy „HUJ-HUJ- Hajrá!- Jó volt ott és
akkor Magyar íjásznak lenni.
Mindenkit szeretettel várunk edzéseinkre!! Hajrá Nywyg!
Üdvözlettel :Suplicz Zsolt
A NYWYG elnöke 06-70-43-64-194
Az edzéseket jó időben a Öregtónál tarjuk!!
Péntek 18 órától, Vasárnap 17 órától
Gyertek Bátran!

2014. augusztus
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A Világbajnok Alsónémedi Kiscsoport

A Starlight Dance Company egyik élvonalbeli csapata az Alsónémedi Small Stars kiscsoport 2014.március 23.-án részt vett az ESDU
(European Sport Dance Union) nemzetközi táncversenyszövetség
magyarországi kvalifikációs versenyén, Siófokon. Nagyon sikeresen zárult a verseny, mert a 9 lányból álló csapat a dobogó legfelső
fokára állhatott, mint Magyar Bajnok és kvalifikálta magát a Világbajnokságra, mely 2014.május 27-június 02-ig került megrendezésre Horvátországban, Porec városában. A lányok nagyon várták már
az utazást, de mellette nagyon izgultak, hogy milyen lesz más országok ellen versenyezni, vajon milyen erősek az ellenfelek. Május
27.-én kedden este indult a tánciskola 2 busszal a horvát tengerpart
felé és 11 órás utazás után másnap reggel már Porecben is voltak.
Az első nap volt a világbajnokság megnyitója, amely egy tengerparti
nyitó ceremónia volt és az összes ország (23) is bemutatkozott. Az
Alsónémedi lányok szombaton versenyeztek MTV Commercial
Children Group kategóriában, ahol nagyon képzett és fantasztikus
ellenfeleik voltak, akik majdnem hasonló stílusban táncoltak, mint
ők. Szombaton már korán reggel ott voltak a versenycsarnokban és
próbáltak, nyújtottak és lelkileg készültek a nagy megmérettetésre.
11órakor kezdődött a kategóriájuk, melyet az itthonról szurkolók is
végig követhettek az interneten, ezáltal még nagyobb volt a megfelelési vágyunk, de hála istennek a lányok tökéletes kürt futottak és
akkora energiával táncoltak, hogy még a zsűri is végig tombolta és
élvezte velük a 3perces produkciójukat. Rengeteg elismerést és gratulációt kaptak miután letáncoltak, de az eredményt csak vasárnap
tudhatták meg a díjátadó ceremónián, addig az egész tánciskola és
a szurkolók is izgulhattak. Míg kint volt a csapat, ellátogatott Porec
óvárosába, egy kis városnézésre és persze mivel nagyon jó idő volt
kétszer is fürödhettek a tengerben, ami életre szóló élmény maradt
nekik. De szép lassan eljött a vasárnap, az eredményhirdetés. Már
nagy volt az izgatottság, de mikor kimondták, hogy ők lettek a kategóriájuk legjobbja, azaz Világbajnokok lettek az mindennél jobb
és felemelőbb érzés volt nekik, a szülőknek és a tánciskolának is!
Az, hogy a lányok kiutazhattak és megmutathatták, hogy mire képesek rengeteg pénzbe és energiába került, de a sok segítség nélkül
ez a fantasztikus élmény nem valósulhatott volna meg. A tánciskola
által rendezett jótékonysági gála bevétele, a helyi támogatók segítsé-
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ge és az Alsónémedi Önkormányzat támogatása összesen 609.200
Ft lett. E támogatáson kívül a gyerekeknek már csak 5251 Ft-ot kellett befizetniük, ami rengeteg segítség a szülőknek, mert minden
kísérő szülőnek csak a saját költségét kellett téríteni.
Ezúton szeretné a csapat megköszönni a rengeteg támogatást, hitet,
amit kaptak a falutól és, hogy eljöttek a jótékonysági rendezvényre
és, hogy végigkövették a lányok sikeréhez vezető utat az interneten.
Köszönjük a sok segítséget és a gratulációt:
Bálint Virág, Demeter Lili, Juhász Adrienn, Krasnyánszki Réka, Ladányi Viktória, Szarka Patrícia, Pap Flóra, Takács Csenge és Varga
Dominika, a szülők és a Starlight Dance Company
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Rövid beszámoló a CHEK-NISSZÁ FESZTIVÁLRÓL

2014.07.05-én, szombaton 13. alkalommal került megrendezésre a Chek-Nisszá Fesztivál, mely az eddigi visszajelzések
szerint nagyon jól sikerült.
Napközben 20 fiúcsapat és 5 lánycsapat mérkőzött meg egymással 4+1 pályán.
Fiúcsapatok: 1. Borozó, 2. Kesszon, 3. Komló, 4. ASE IFI, 5.
Andiamo, 6. Herkules, 7. Bokafogó, 8. Street Kids, 9. ChekNisszá, 10. Iskola, 11. Ingovány, 12. Haladás tér, 13. Alszeg, 14.
Szent István tér, 15. Szöglet, 16. Retro, 17. All-in, 18. Forster
Vadászkastély, 19. Csiribiri, 20. Gamma
Lánycsapatok: 1. Metis, 2. Örlemény FC, 3. Keménymakk, 4.
FC Barka, 5. 6tyúk.
Minden résztvevő csapat oklevelet és egy üveg pezsgőt, az első
három csapat érmet, a bajnok kupát és focilabdát is kapott, díjaztuk a legügyesebb mezőnyjátékost, a legjobb kapust és a gólkirály / gólkirálynőt is. A torna legsportszerűbb csapatának az
Alszeget választották.
A kupa végeztével a vállalkozó kedvű lányok és fiúk hétméteres
büntetőrúgásban is megmérkőztek.
A mérkőzéseken kívül egy igen jó hangulatú főzőverseny is
volt, mellettük pedig a gyermekek kedvükre játszhattak az
egyszerűbb kézműves foglalkozásokon, apró fejtörőket oldottak meg, ingyenesen csocsózhattak, ugrálhattak a légvárban,
illetve az arcukat is kifestethették!
A főzőversenyen 7 kisebb- nagyobb társaság akasztotta az
állványra a bográcsait: ABC sorrendben a nevek: Borozó birkapörkölt, Bokafogók - őzpörkölt, Chek-Nisszá & ChekKopaszok - kecskepörkölt, GW – lecsós oldalas, GW-Takarítók
- csülökpörkölt, Munkatársak - slambuc, Nyárádi Balázsné marhalábszár.
A háromfős zsűrinek nagyon nehéz dolga volt: kiválasztani legfinomabb, legjobban sikerült ételt. Egészen szoros pontszámokat
kaptak a résztvevők, az eredmény mindössze egyetlen ponton
múlott. A legfinomabb ételnek a zsűri a Borozó birkapörköltjét
választotta. Minden szakács kapott egy emléklapot és egy kis szakácskönyvet a részvételért, a győztes főzet díja pedig egy óriás
fakanál, egy öntöttvas tárcsa és mellé egy grillkészlet volt.
A kupa zárásaként mulatoztunk, énekeltünk MC Attikával,
majd futball VB meccset néztünk a kivetítőn és este buliztunk is. Igazi retro hangulatot szerettünk volna, de a közönség
inkább a modernebb dalokat részesítette előnyben. A mulatság
kezdetén a táncolás közben kivetítőn figyelemmel kísértük a
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VB aktuális focimeccsét, majd annak végeztével, rövid feloldódás után főleg a mai zenékre táncoltunk egészen reggelig - persze azért egy kis retro hangulatot becsempésztek DJ-ink. :)
Szeretnénk megköszönni támogatóinknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a rendezvény ilyen színvonalasan létrejöhessen! KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT!
Fő támogatatóink:
■ Józan KFT
■ Alsónémedi Önkormányzat
■ Rendezvénykellék Kft
Támogatók:
■ CBA Kereskedelmi Kft
■ Dinamit Gold Kft.(Adidas bolt)
■ Horváth Béla és családja
■ Verőcei Attila (EFR Kft)
Továbbá köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki
munkájával hozzásegített minket a Chek-Nisszá Fesztivál lebonyolításához (a teljesség igénye nélkül néhány nevet kiemelnénk):
■ Acsai László
■ Császár Sarolta – arcfestés
■ Horváth Mária
■ Kiss Dezső
■ MC Attika
■ Molnár Csaba
■ Nyárádi Balázs
■ Pusztai László
■ Spanyiel László Tamás
■ Surányi Attila – fotó
Nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni szüleink, családunk és barátaink támogatását, segítségét is!
A nap eseményeiről készült beszámolók, fotók hamarosan
megtalálhatóak lesznek a honlapunkon: www.cheknissza.hu.
Reméljük, mindenki jól érezte magát! Jövőre találkozunk a
Chek-Nisszá Kupán!
A Szervezők
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HIrdetések

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke “tanulási problémára” vagy “viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában.
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai
kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben
van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük jelezze az
alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
2014. augusztus

Kirándulók Figyelem!
2014. augusztus 23-án az Eszterházyak földjére látogatunk Burgenlandba. Első állomás Ruszt,
mely egykoron Magyarország legkisebb városa volt.
Fraknóban megnézzük a várban található Eszterházy-kincstárat, Eisenstadtban pedig az Eszterházy
kastélyt.
2014. szeptember 6-án, szombaton a kerekdombi
gyönyörűen felújított fürdőbe hívom a fürdőzést
kedvelő felnőtteket, gyerekeket. Útközben megtekintjük Kecskemét nevezetességeit. Indulás reggel
08:00-kor az iskola elől, érkezés az esti órákban.
Felejthetetlen élményben lesz része annak, aki 2014.
szeptember 19 - 21-ig velünk tart egy osztrák „dunakanyari” hajóútra. A 3,5 órás hajóúton megcsodálhatjuk a Krems és Melk között húzódó festői szépségű Warchau-t. Ezután autóbusszal tovább utazunk
Csehországba. Második nap megtekintjük Csehország egyik legszebb várkastélyát, mely a világörökség része. Harmadik nap pedig Cervena Lhotára
utazunk, ahol megnézzük a híres Tavi-kastélyt. Itt
forgatták a Névtelen vár című Jókai regényt. Tovább
haladva Telc városát csodáljuk meg. Érkezés haza
az esti órákban. Várom szeretettel a jelentkezőket a
következő elérhetőségek egyikén.Tel.: 0629 337 861
/ 0620 426 4153
Üdvözlettel Szántó Erzsébet
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