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„Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
		
Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
			
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik 		
Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Mezei szagokkal a tavaszi szél.
		
Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás!
				
			
Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
			
Mit beszélsz? Korai? Nem volt itt sose tél!
			
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel 			
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!”
József Attila, 1924 tavasza
Váraljai Barbara fotója
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Kedves Édesanyák! Kedves Pedagógusok!

Kedves Édesanyák! Pedagógusok!
Engedjék meg, hogy a májusi Hírmondó első lapján Önöket köszöntsem.
Május első vasárnapja Anyák Napja, utolsó vasárnapja Gyermeknap, június első vasárnapja
Pedagógus Nap. Milyen szépen és méltón követik egymást ezek az ünnepek, a gyermekeket közrefogják
az édesanyák és a pedagógusok. A gyermek kezét fogva vezetik a bölcsőtől a felnőttkor küszöbéig,
hogy majd saját lábára állva betöltse emberi küldetését.
Sok szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, akik szeretetükkel óvják, védelmezik a felnőtté
cseperedő gyermekeket, s a Pedagógusokat, akik a család mellett a legtöbbet teszik értük,
hisz tudásukkal értelmes, dolgos, tevékeny honpolgárokká nevelik a kezükre bízott generációkat.
Isten áldása legyen életükön, fáradozásaikon, adjon erőt szép hivatásuk betöltéséhez!
Kedves Gyermekek!
Titeket is nagy szeretettel köszöntelek, kívánom, hogy életetek legyen boldog és érjétek el céljaitokat. Kérlek
Benneteket, soha ne felejtkezzetek el azokról, akiknek mindezt köszönhetitek: édesanyátokról és pedagógusaitokról.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának nevében
Vincze József
polgármester

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;
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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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 29-én tartotta legutóbbi soros ülését – melyet megelőzően április 10-én zárt ülésen tárgyalt a Szennyvíz
beruházással kapcsolatos döntések meghozatala ügyében.
A Képviselő-testület első napirenden az ELOHIM Kegyeleti és Szolgáltató Kft. kérését tárgyalta, mely a kegyeleti közszolgáltatási szerződés érvényességének meghosszabbítására
irányult, A Testület – tekintettel a lakossági megelégedésre és
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatára – a szerződés meghosszabbítását 2020. december 31-ig engedélyezte,
mely szerződés aláírására a Polgármestert felhatalmazta.
A testületi ülés fő napirendje a 2013. évi zárszámadás tárgyalása volt, melyet a Képviselő-testület egyhangú szavazással
fogadott el. Idei költségvetésünkről és a zárszámadásról jelen
Hírmondóban olvashatnak. Törvényi kötelezettség az éves
gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló benyújtása,
tárgyalása, melyet a Képviselő-testület elfogadott. Az áprilisi ülésen szokta a Testület napirendjére venni a településen
működő egészségügyi szolgáltatásokról – háziorvosok, házi
gyermekorvos, védőnői szolgálat, háziorvosi ügyelet és fogorvos – szóló beszámolók tárgyalását, melyet a Kulturális,
Egészségügyi és Szociális Bizottság véleménye alapján elfogadott.
Szintén törvényi kötelezettségének tett eleget a Képviselőtestület a 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés megtárgyalásával, ill. a tárgyalás utáni elfogadásával.
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az Alsónémedi Sportegyesület 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját, melyet a Képviselő-testület elfogadott.
Soron következő napirendeken az ABÉVA Kft. ügyei következtek. Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően – a
FEB, ill. a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalása
után – elfogadásra került a Kft. 2013. éves beszámolója, további 1 évre megbízást kapott a cég könyvvizsgálója (HANNÁK
és TÁRSA Kft., évi 504.000,- Ft + ÁFA díjazásért), mellyel az
Alapító Okirat szükségszerű módosítását is elfogadta a testület. – A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a Kft. 2014.
I. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót is tárgyalta
már és elfogadta.

kivételt a Képviselő-testület a többi szakfeladaton foglalkoztatottak tekintetében sem. Részükre is az éves bérnek megfelelően számított plusz 100 %-os keretet biztosított (Óvoda
technikai dolgozói, a Művelődési Ház, az Önkormányzat, a
Polgármesteri Hivatal részére mindösszesen 9.371.000,Ft
+ járulékai összeget), valamint a szintén már KLIK által foglalkoztatott óvodai logopédus részére is biztosította a bérnek
megfelelően az emelt jutalomkeretet (300.000,- Ft + járulékai).
Molnár Sándor (Nefelejcs u.) már évek óta sikeresen szerepel az EWUF szövetség által szervezett bajnokságokon. Most
a május 6-11 között megrendezett Európa Bajnokságon való
részvételét (szállás) támogatta a Képviselő-testület 50.000,- Fttal, az általános tartalék terhére.
Jelen ülésen tárgyalta a Képviselő-testület a Halászy Károly
Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját. A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság
véleménye alapján a testület egyhangú szavazás mellett fogadta
el a beszámolót.
Szükségessé vált a temetőhöz vezető kerékpárút felújítása,
mely kapcsán a Polgármester úr 3 árajánlatot kért be. A Képviselő-testület felé, természetesen a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztására tett javaslatot, így a kivitelezési munkálatok
elvégzésére a Hidrográd Kft. (Dunaharaszti, Akácfa u.2/a.,
12.118.525.- Ft + ÁFA) kap megbízást, mely kapcsán a szerződés aláírására a Polgármester úr felhatalmazást kapott.
A Testület előző ülésén is felmerült a Napfény Majorette
csoport bérleti díjfizetésének ügye. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalása után a Képviselő-testület is tárgyalta a témát, majd úgy döntött, hogy a jövőben - heti edzéseinek megtartásához - a helyi egyesületek részére megállapított
1000,- Ft/óra bérleti díjért használhatják az iskola testnevelés
termét, ill. az iskolai és községi rendezvények felkészüléséhez a
heti edzéseken felül ingyenes terembérletet biztosít. Mivel ezen
terem az ABÉVA Kft. üzemeltetésében van. így az Ügyvezetőt
felkérte a Testület fenti egyedi „elbánásmód” figyelembevételére.

Szükségszerűvé vált, hogy az ABÉVA Kft. tulajdonát képező
Alsónémedi, Fő út 54. szám alatti ingatlan értéke az önkormányzat könyveiből kivezetésre kerüljön.

Bizonyára sokan hallották már a médiában az I. világháború
centenáriumi ünnepségeinek szervezését, támogatását. Településünkön ezt a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
szervezésében teszi meg az Önkormányzat, melyhez 750.000
Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére (úthasználati engedélyre és forgalomelterelésre 450.000 Ft, egyéb költségek
300.000 Ft).

A Széchenyi István Általános Iskola pedagógusainak jutalmazása kapcsán kérés érkezett az iskola vezetésétől, melyet
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalása után a
Képviselő-testület is megtárgyalt. A Polgármester, ill. a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatával ellentétben a
kért jutalomösszeg egészét megkapja az iskola (34 pedagógus
és 2 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozó), mely
9.271.190,- Ft + járulékai összeget jelent –, s mivel Őket már
a KLIK foglalkoztatja, így az átutalás pénzeszköz formájában
fog megtörténni a KLIK részére, a cél megjelölésével. Nem tett

A Kormány még a tavalyi évben elfogadta az államháztartási számvitelt alapjaiban megújító rendeletet (4/2013. (I. 11.)
Korm. rendelet), melyet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
A rendeletben foglaltak Önkormányzatunk SZMSZ-ének
módosítását tették szükségessé, mely a tevékenységek (szakfeladatok) osztályozását és használatának szabályait érintik. A
Képviselő-testület az SZMSZ módosításával e Korm. rendeletnek tett eleget, azaz a kormányzati funkciók megjelennek Önkormányzatunk SZMSZ-ében is, mint a tevékenységek pontos
meghatározását biztosító struktúra elemei. Természetesen ez a
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többi költségvetési intézményt is érinti, így a júniusi testületi
ülésen az intézmények alapító okiratainak módosítására is sor
kerül majd.
Korábban olvashattak már a Hírmondóban arról, hogy meghívást kaptunk Pelplinbe (Lengyelország), egy testvérvárosi
találkozóra. E rendezvény 2014. július 7-17. között kerül megrendezésre, mely kapcsán a településről utazó 25 fős delegáció
útiköltségének, reprezentációs és egyéb költségek, valamint a
lengyel csoport augusztus 7-i településünkre látogatásakor
vendéglátásuk fedezésére 1.000.000 Ft-ot biztosított a Testület az általános tartalék terhére.
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség ex lege védettség felülvizsgálata kapcsán kivette a
védettség alól a 0261/20-41, 0261/55-67 és 0312/14 hrsz-ú
területeket és intézkedtek a „védett terület” ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről (szántó, rét, árok besorolásúak). A
Képviselő-testület szükségesnek látja továbbra is e területek ex
lege védettségét, így kérelmet nyújt be ennek ügyében.
A helyi értékek védelme kapcsán támogatta a Testület egy
ún. Alsónémedi Nagyközség Egyedi Tájérték Kataszter elkészítését, mely alapját képezi majd a helyi védelemről szóló
helyi rendelet felülvizsgálatának, kiegészítésének. A képviselőtestület a kataszter elkészítése érdekében felkéri a lakosságot
és helyi civil szervezeteket, hogy az értékek összegyűjtésében
működjön közre és javaslataikat 2015. március 31-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatal részére.
A Polgármester úr – mint minden ülésre – elkészítette beszámolóját az előző üléseken hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről, melyet a
Képviselő-testület elfogadott.

Az egyebek napirenden egy „vérnyúl” telep létesítése ügyének tárgyalására került sor, melyről Zsin Géza képviselő adott
részletes tájékoztatást, megemlítve, hogy a közmeghallgatáson
már jelezte a telep ügyét. A Képviselő-testület – mérlegelve a
negatívumokat – úgy döntött, hogy mindent elkövet annak
érdekében, hogy ilyen telep ne létesüljön a településen.
A Rákóczi utcai óvodaépületben 3 db foglalkoztató felújítási munkálatai váltak szükségessé, melyre a beérkezett árajánlatok alapján a Józan Kft-t bízza meg a Testület (2.132.930.- Ft
+ ÁFA).
Az egyebek napirend keretén belül szóba került még a Széchenyi Napok megrendezése és a helyi Agrárkamarai Bizottság
kérdésköre is, melyben döntés nem született.
A Képviselő-testület soron következő ülését június 24-én
(kedden) 15 órakor tartja, melyet megelőző kedden a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság, szerdán pedig
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tartja ülését.
Amennyiben rendkívüli ülés tartására is sor kerül, arról hirdetőtábláinkon és honlapunkon keresztül értesülhetnek. 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

Május 1-től ideiglenesen a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara területi szervei látják el a helyi földbizottsági feladatokat
A 2013. évi CCXII. törvény 103. §-a szerint, ha a
településen 2014. május 1-jéig a helyi földbizottság tagjainak megválasztására nem kerül sor, vagy a
megválasztott helyi földbizottság működésképtelen,
a mezőgazdasági igazgatási szerv a föld tulajdonjoga
megszerzésének a hatósági jóváhagyása iránti eljárásban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK) a
föld fekvése szerinti területi szervét keresi meg állásfoglalás kiadása céljából, és a helyi földbizottság feladatait a NAK látja el.
A törvényi felhatalmazás és a NAK Alapszabálya
alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a föld
fekvése szerint illetékes megyei elnöksége véleményezi a
termőföld adásvételi szerződéseket.
A Kamara által kialakított eljárásrend szerint a megyei elnökség a döntését megelőzően kikéri az adott
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Települési Agrárgazdasági Bizottság (TAB) vezetőségének ajánlását. Azokon a településeken, ahol még nem
alakultak meg a TAB-ok, a véleményezési feladatokat a
Járási Agrárgazdasági Bizottságok látják el. A megyei elnökség nyilvános ülésen alakítja ki állásfoglalását, ennek
időpontját a helyben szokásos módon kell közzétenni. A
megyei elnökség állásfoglalását a jelenlévő tagjai közül
a szavazásra jogosultak egyszerű szótöbbségével alakítja
ki; szavazategyenlőség esetén a megyei elnök szava dönt.
Az ülésen csak azok jogosultak szavazni, akik megfelelnek a pártatlansági feltételeknek. A kamarai eljárásért
külön díjat nem kell fizetni.
(NAK) Forrás: http://www.nak.hu/hu/kamara/
kamarai-hirek/2161-majus-1-tol-ideiglenesen-anemzeti-agrargazdasagi-kamara-teruleti-szervei-latjakel-a-helyi-foldbizottsagi-feladatokat
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Tisztelt Alsónémedi Polgárok!

A 2013-as év zárszámadásával egyidejűleg röviden tájékoztatom Önöket az önkormányzat és a falu helyzetéről, a közelmúltban megvalósult beruházásokról, a 2014. évi költségvetésben tervezett fejlesztésekről, beruházásokról.
Alsónémedi demográfiai adatok:
5132 fő a lakosság száma 2013. december 31-én,
53 gyermek született,
69-en haltak meg
13 házasságkötés történt a múlt esztendőben.
A közelmúlt legnagyobb átalakítását hozta a közigazgatás és az önkormányzatiság területén, hogy 2013. január
1-jével megalakultak a járások, az általános iskola fenntartója az állam lett, mely feladatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon (KLIK) keresztül látja el.
Változott az Önkormányzatok finanszírozási rendszere,
a normatív támogatások helyett a feladatalapú finanszírozás lépett be.
A járások: Alsónémedi település a Gyáli székhelyű Gyáli
járáshoz tartozik Ócsával és Felsőpakonnyal együtt. Az
előzetes tervekhez képest csak jóval kevesebb jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügy intézése került a járási hivatalhoz, ezek:
 alanyi jogú és normatív közgyógyellátási igazolvány,
 normatív ápolási díj,
 időskorúak járdaék,
 otthonteremtési támogatás,
 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
 gyermektartásdíj megelőlegezése.
A közlekedési nehézségek miatt sikerült elérni, hogy a
Polgármesteri Hivatal épületében járási kirendeltség működik, így még ezen ügyek kapcsán sem kell a T. Ügyfeleknek Gyálra utazni, helyben el tudják érni a járási ügyintézőt.
Az építésügyi igazgatás területén is volt átszervezés, de a
Gyáli Építésügyi Hivatal dolgozóját hetente kétszer (hétfő
13.00 -17.30 és szerda 13.0 – 16.00) szintén elérik helyben
az alsónémedi lakosok.
2014. május

Összességében úgy ítélem meg, hogy fentiekkel sikerült
elérni azt, hogy a közigazgatás átszervezésből adódó esetleges utazási és egyéb kellemetlenségekből a helyi lakosok
a lehető legkevesebbet vegyék észre.
Az iskola fenntartása állami feladat lett. Ez azt jelenti,
hogy az iskolapedagógusok, és a pedagógiai munkát segítő személyek (iskola titkár, pedagógiai asszisztens) munkáltatója a KLIK lett, fizetésüket nem az önkormányzattól
kapják, hanem az államtól. Az iskola igazgatóját nem a
képviselő testület nevezi ki, hanem a fenntartó, a szakmai
munkába beleszólása nincs az önkormányzatnak.
Az önkormányzat csak az oktatás helyszínéül szolgáló
épületet, az oktatáshoz szükséges technikai eszközöket, az
épület üzemeltetését, (fűtés, víz, villany, takarítás, karbantartás, stb.) ezeknek költségeit biztosítja. Bevezetésre került a pedagógus életpálya modell, mely kapcsán az óvoda és iskolapedagógusok több éven keresztül különböző
mértékű fizetésemelésben részesülnek. Az új rendszerben
nincs már túlóra, így akik korábban sokat túlóráztak és
a fenntartó önkormányzatuktól is kaptak pluszjuttatást,
azoknak kevésbé lesz magas a jelenlegi béremelés. Bár
nem az önkormányzat az iskola fenntartója, de az iskolapedagógusok és a pedagógiai munkát segítő személyek
jutalmazására közel 6 millió forintot fordított 2013-ban is
a Képviselő-testület ezzel is elősegítve a magas szintű és
eredményes pedagógiai munkát
Alsónémedi Önkormányzat a tavalyi évben is biztos alapokon gazdálkodott.
A település főbb bevételi forrásai, a helyi és átengedett
adóbevételek, beszedett járulékok, az uniós és nemzeti
pályázati támogatások, valamint a kötelező feladatfinanszírozás ellátáshoz kapott támogatások.
2013-ban a bevételek a következőképpen alakultak:
600
millió forint iparűzési adó,
145	millió forint önkormányzat költségvetési támogatása,
69
millió forint építményadó,
68
millió forint hozam a kincstárjegyek után,
50
millió forint egyéb,
41
millió forint gépjárműadó,
7
millió forint mezőőri járulék
2
millió forint idegenforgalmi adó,
2
millió forint kamat,
984
millió forint összesen
Kiadások 2013-ban:
690 millió forint működési kiadás, mely az óvoda, a művelődési ház és könyvtár, a polgármesteri hivatal, és
az önkormányzat kiadásai beruházások, felújítások
nélkül,
488 millió forint felhalmozási, felújítási, beruházási
kiadás,
1.178 millió forint összesen
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A kiadások között jelentős tétel az iskolabővítés és tornacsarnok építés finanszírozására az ABÉVA Kft által
kibocsájtott 800 millió forint névértékű kötvény tőke és
kamatterhei, mely 2013-ban, és 2014-ben is 120-120 millió forintra rúg évente.
A számokból jól látszik, hogy az adók egy része ~500
millió Ft működésre fordítódik, tehát ezen befizetések
nélkül, nem hogy fejleszteni nem tudnánk, hanem az
intézményi ellátást sem tudnánk ilyen magas színvonalon biztosítani. A jelentős adóbevételeknek, a takarékos
és ésszerű gazdálkodásnak, valamint a szerzett pénzeszközöknek köszönhetően a település pénzügyi helyzete jó,
likviditási problémáink nincsenek, sőt jelentős megtakarításokkal rendelkezünk.
2013 végén közel 1 milliárd forint értékű kincstárjegy
állt rendelkezésre a tervezett fejlesztések, beruházások
finanszírozására.
A közelmúlt eredményei (a teljesség igénye nélkül):
– 8 utca aszfaltozása, (Bajcsy I-II, Jókai, Petőfi, Vörösmarty, Ó, Kinizsi, Kölcsey),
– gumiburkolatos többfunkciós pálya építése a
Nagygödörben,
– Rákóczi utca: járda, parkoló és vízelvezetés építése az óvoda előtt,
– Iskola környékének rendbetétele (parkoló átépítése, árok megszüntetése, parkosítás),
– új iskolarész garanciális javításainak elvégzése,
– Öregtói utca stabilizálása, közvilágítás kiépítése,
– Öregtemető területéből 1,7 ha nagyságú terület
megvásárlása az egyházaktól,
– ingatlanvásárlás (mezőgazdasági földterület, Temető utca 5.),
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–F
 aluháznál vizesblokk építése,
– v ízi közmű vagyon felmérése,
– k özponti orvosi rendelő, és további beruházásokhoz engedélyezési, kiviteli tervek készítése,
– f űnyíró kistraktor vásárlása,
– f ásítás (Platánsor: 40 db platán, vízmű: 100 db
kocsányos tölgy és vérszilva, az 5-ös út mellett:
100 db hársfa)
– S árkánytó 1,5 ha területén 8300 db facsemetével
újratelepítés,
–ö
 nkormányzati kisteherautó vásárlása, stb.
Tervezett beruházások felújítások:
–ú
 t és járdaépítésekhez tervek készítése,
– j árdaépítések,
– é pület-felújítások,
– k özponti orvosi rendelő építés előkészítés,
– s zennyvíztisztító telep fejlesztése,
– k erékpárút felújítása, aszfaltozása a temetőig,
– f ásítás, kegyeli park kialakítása a megvásárolt
öregtemető területén,
–ö
 ntözőrendszerek kialakítása a parkokban,
– t elepülésközpont tervezése,
–P
 enny összekötő út aszfaltozása (057-es út),
–P
 olgármesteri Hivatal bővítésének tervezése,
–T
 ehéntelepi út javítása,
– S ertéstelepi út javítása,
– k ülterületi utak javítása,
–H
 araszti út- Róna utca kereszteződésnél gyalogátkelőhely és forgalomlassító tábla építése,
– k amerarendszer bővítése, stb.
2014. május
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2013-ban is támogatta az önkormányzat az Alsónémedi Sport Egyesületet, a Nyugdíjas Klubbot, egyes
civil szervezeteket, tánc- és sport csoportokat, Polgárőrséget, a Traktorfesztivált, egyéni sportolókat, stb. Támogatást nyújtott iskolai és óvodai kirándulásokhoz,
táborozásokhoz, Széchenyi napok megrendezéséhez,
kulturális programokhoz. Támogatta a felsőfokú oktatásban résztvevőket, az ifjú házasokat, akik lakásépítésre vagy felújításra vállalkoztak. Támogatta az egyházakat, valamint testvértelepülésünket, Nagyajtát. A
2014-évre ezek a támogatások szintén be vannak tervezve a költségvetésbe.
Alsónémedi nem részesült adósságrendezésben. Bár
800 millió forint kötvényt bocsájtott ki az ABÉVA Kft.
az iskolabővítés és sportcsarnoképítés finanszírozására,
de mivel a hitelt nem az önkormányzat vette fel, ezért a
konszolidációból kimaradtunk. Így viszont nem adtuk
át az iskola egészét ingyenes használatra a KLIK-nek,
csak az un. régi részt. Az új részért bérleti díjat kértünk
és hosszú tárgyalássorozat után havi 3,5 millió forint
+ÁFA összegben állapodtunk meg a 2013. január 01. és
2014. június 30. közötti időszakra. Ezen időszak alatt
a bérleti díjból nettó 63 millió forint bevételhez jut az
önkormányzat. A bérleti szerződés 2014. június 30-án
lejár, meghosszabbításáról a nyáron fogunk egyeztetni a
KLIK képviselőjével.
A településnek nem volt adóssága, ezért fejlesztési támogatásra pályázhat, melynek összege kétszer 181 millió forint. Ezt az összeget előreláthatóan 2015-ben és 2017-ben
kapja meg településünk. Ezt a pénzt elsősorban a központi orvosi rendelő megépítéséhez, utak és járdák építéséhez
szeretnénk felhasználni.
A K&H bankkal folytatott másfél évig tartó tárgyalássorozat végén olyan megállapodást kötöttünk, hogy 10 év
alatt 55-60 millió forinttal kevesebbet kell visszafizetnünk
a kötvénytörlesztés kapcsán.
Az ABÉVA finanszírozását szintén átalakítottuk, ott is évi
10 millió forintot tudunk megspórolni. Ezeket a pénzeket
beruházásokra kívánjuk fordítani.
A lakosság körében sajnos egy vállalkozás ellenes hangulat van kialakulóban. Vannak, akik az iparterületen
tervezett bármely beruházást rossznak, feleslegesnek, lakosság ellenesnek tüntetik fel. Valójában viszont pont a
vállalkozók által befizetett bevételből tudjuk az intézmények magas szintű működését biztosítani, ebből tudunk
iskolát, óvodát fejleszteni, utakat és járdákat, központi
orvosi rendelőt építeni, kulturális rendezvényeket tartani,
helyi kezdeményezéseket felkarolni, támogatni stb.
A település fejlődése, működőképességének megtartása mindannyiunk közös ügye, közös felelőssége.
2014. május

„Az okos ember nem megeszi az aranytojást tojó tyúkot, hanem fészket épít neki és eteti, hogy jól érezze
magát, hogy hosszú ideig biztos bevételhez jusson.”
Legnagyobb adófizetőink adónemenként abc sorrendben:
Iparűzési adó:
Bus-OXI kft,
G-Híd szolgálltató kft,
HANSA-Kontakt kft,
Penny Market Kft,
VLG kábel ker. kft,

CAFÉ+CO kft, CBA ker. kft,
GLS Hungary kft,
Híd Transz kft,
Trifólium Hungary kft,

A tíz legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozás által befizetett összeg:
378 millió forint
			
Építményadó:
AL-KO kft,
BALU-Transport kft, BUS-OXI kft,
CBA ker. kf,
GLS Hungary kft,
INCUBÁTOR kft,
Megaplasztic kft,		
REWE kft,
Schlosser-Logistik kft,
VLG kábel ker. kft,
A tíz legtöbb építmény adót fizető vállalkozás által befizetett összeg:
55 millió forint
Gépjármű adó:
CAFÉ+CO kft, CBA Ker. Kft,
Geologisztic Kft,
Híd Transz Kft, Kovács DustMan kft,
MMM Trans kft,
Penny Market Kft,
Raklap és Tüzép Kft,
Varga Árufuvarozó Kft, WB-Tranzport Kft,
A tíz legtöbb gépjárműadót fizető vállalkozás által befizetett összeg önkormányzatnál maradó része:
20 millió forint
A legnagyobb adózók által befizetett adók összesen:
453 millió forint, az összes adóbevétel 64%-a.
Alsónémedi fejlődéséhez biztosítva vannak hosszú
távon az anyagi feltételek. Az elkövetkező időszakban
jelentős beruházásokat, fejlesztéseket tudunk megvalósítani. Beruházásokra nem csak a tartalékot tudjuk
felhasználni, hiszen az éves bevételeink is nagyobbak,
mint a működési kiadások.
Végül, de nem utolsó sorban szólni kell azokról az aktuális gondokról, problémákról is, melyek nem csupán
anyagi jellegűek. Ilyen, a közbiztonság kérdésköre és ezzel kapcsolatban a nagy számban itt tartózkodó külföldi
állampolgárok kérdése.
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Ezt az önkormányzat és a hivatal hatósági eszközökkel
nem tudja megoldani, hisz eljárásában kötve van a nemzetközi és hazai jogszabályokhoz.
LAKOSSÁGI ÖSSZEFOGÁS KELL, hiszen lehet azt
mondani, hogy az alsónémedi polgárok elvárják: az önkormányzat oldja meg! Oldja meg azt a problémát, amit
az alsónémedi szállásadók és alsónémedi foglalkoztatók
teremtettek és teremtenek!

rekben, fél információkat csepegtetve, hangulatot keltve
szítják az ellentéteket?
Vagy olyat, ahol az emberek egymásra figyelnek,
olyat, ahol a gyerekek és idősek nyugodtan sétálgathatnak, ahol a játszótereken gyerekeink biztonságban
vannak, ahol a mi óvodánkban, iskolánkban a Némedi
gyerekek vannak többségben, ahol az önkormányzat, a
lakosság és a civil szervezetek együtt tolják a település
szekerét a jó cél érdekében?

Talán itt lenne az ideje elgondolkodni mindenkinek,
hogy milyen Alsónémedit szeretne!

A választ úgy gondolom, mindenki tudja, ehhez kérem
a település lakóinak összefogását és segítő közreműködését!

Olyat, ahol a pillanatnyi haszonszerzés miatt 20-30 főt
is elszállásolnak egy-egy „házban”, ahol alul szocializálódott gyerekek népesítik be a tanintézményeinket, ahol
hajléktalannak látszó emberek lepik el délutánonként az
utcákat, ahol a gyerekeinket nem merjük kiengedni egyedül az utcára?! Olyat, ahol azok, akik hivatásuk, esküjük,
hangoztatott céljaik ellenére bírósági tárgyalásokon, pe-

Végezetül kívánok Önöknek és családjuknak jó
egészséget, sikeres esztendőt magánéletükben, hivatásukban egyaránt!
Tisztelettel:

Vincze József
polgármester

A 2012 őszén telepített, 5-ös út melletti hársfa-sor

8

2014. május

Önkormányzati hírek

Választási füzetek 3.
A 2014-es európai parlamenti választások
Tisztelt Választópolgár!
A 2014. májusi európai választásokon az európaiak megválasztják az őket a következő öt évben képviselő 751 EP-képviselőt. Az Unió lakói e képviselőkön keresztül befolyásolhatják az Európai Unió politikájának irányvonalát.
Mikor lesznek nálunk a választások?
Minden tagállamnak saját választási törvényei vannak és minden ország maga dönt arról, hogy a 2014. május 22–25.
közötti négynapos választási időszakon belül melyik napon járuljanak az urnához a polgárai.
Magyarországon május 25-én választják meg a 21 magyar európai parlamenti képviselőt.
Szavazni reggel 6.00-tól este 19.00-ig lehet.
A szavazóhelyiségekhez tartozó körzetekben – mint ahogyan arról már tájékoztatást adtunk – az országgyűlési választásokat megelőzően változás történt, valamennyi választópolgár ott adhatja le a szavazatát ahol akkor, de a postán
kézbesített értesítésben mindenki megtalálja szavazóhelyiségének nevét, címét.
Mindenki abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahol a névjegyzékben szerepel.
A választás egyfordulós listás szavazás lesz, összesen 37 pártot vett nyilvántartásba jelölőszervezetként az Nemzeti
Választási Bizottság.
Az egész ország egy körzetnek számít, a szavazólap így mindenhol megegyezik majd.
Az átjelentkezést – lakóhelytől eltérő szavazás – természetesen a korábbiakhoz hasonlóan lehet igényelni és kérni attól
a helyi választási irodától, ahol a választópolgár állandó lakcíme szerint szerepel a névjegyzékben.
A mozgásában gátolt személy – a korábbiakhoz hasonlóan – kérheti mozgóurna igénybevételét, melyhez saját maga által aláírt, személyes adatait (név, személyi szám, lakcím) tartalmazó kérelem vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
(meghatalmazó, meghatalmazott és két tanú aláírása) foglalt meghatalmazás szükséges.
A kérelem benyújtható május 23-án 16.00 óráig hivatalunkban vagy a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló
bizottságoknál.
Kérelem nyomtatvány a helyi választási irodánál beszerezhető, ill. a honlapról is letölthető.
Helyi választási iroda elérhetősége: 29/337-101
További információk: www.valasztas.hu vagy www.alsonemedi.hu Választás 2014. menüpontban.
Érvényes személyi okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya stb.) kérem, szíveskedjék magával hozni, mert ezek
nélkül nem élhet szavazati jogával!
Dr. Percze Tünde
a helyi választási iroda vezetője

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
A ROLFIM Szövetkezet és az Önkormányzat szervezésében elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést
tartunk, amely során ingyen leadhatja összegyűlt 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)
További részletek az áprilisi Hírmondóban és honlapunkon olvashatók. (http://www.alsonemedi.hu/start/)
FALUGAZDÁSZ
ÜGYFÉLFOGADÁS A KÖNYVTÁRBAN
Hétfőtől –szerdáig: 8-16 óra között

2014. május
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Széchenyi István Általános Iskola

Széchenyi Napok után
Több hetes megfeszített munka előzte meg az Európai Unióról szervezett három napos rendezvénysorozatot. Ez alkalommal körünkben köszönthettük Erdélyből, a nagyajtai testvér falunkból érkezett
küldöttséget, az ünnepi beszédet tartó Sziráki György igazgató urat, a dunaharaszti gimnáziumból,
Dr. Bereczki Andrást Észtország tiszteletbeli főkonzulját, az ELTE Finnugor Tanszékének vezetőjét és
Dr. Cserháti Lászlót a Széchenyi Társaság alelnökét.
Április 13-án, vasárnap délután két órakor az új, tematikus díszletekkel ellátott iskolai belső tereket
adtuk át számos meghívott vendég jelenlétében. A földszinten szülőfalunk értékeinek a bemutatása
látható, az emeleten gr. Széchenyi István korát idéző meghitt szobabelsők ékesítik a folyosót. A tetőteret
természeti környezetünk tárgyai, fotói és Nobel-díjasaink képei varázsolták új köntösbe. A későbbiekben tovább folytatjuk a dekorációk cseréjét. Nagyon széleskörű összefogással tudtuk mindezt megvalósítani: volt, aki munkájával, volt, aki berendezési tárgyakkal, dekorációs anyaggal, vagy anyagilag járult
hozzá a kivitelezéshez. Felsorolni is sok lenne támogatóink nevét, ezért megnevezés nélkül mondunk
köszönetet a felajánlásokért.
Az Európai Unió 28 országát bemutató ünnepi nyitóműsor az átadó után, három órakor kezdődött.
Az iskola több mint 300 diákját megmozgató „Egyesülve a sokféleségben” c. színes előadás szerteágazó néprajzi, kulturális, gasztronómiai hagyományokat bemutató alapossága, pergő ritmusa, jelenetei
a felkészítő pedagógusok és a diákok odaadó munkáját dicséri. A gigantikus vállalkozást fergeteges
siker övezte.
Az ünnepség után vendégeink kiállításokat tekinthettek meg a az EU-ról, az alsós-, felsős, napközis
tanulók munkáiból, az egybegyűjtött retro-tárgyakból. Festmény és foto-kiállításban is gyönyörködhettek a látogatók.
A következő napokat külön töltötte az alsó és felső tagozat. Hétfőn a kicsik az iskolában maradtak és
kézműves foglakozásokon vettek részt a nagyajtai pedagógusok irányításával. A nagyok az Állatkertben töltöttek egy csodálatos napot, ahova az alsósok a vendég gyerekekkel együtt kedden látogattak el.
A felsős tanulók egy környezetvédelmi előadással kezdték a 3. napot közösen, majd a 7-8. évfolyam a
Május 1. téren faültetéssel folytatta a programot, az 5-6. évfolyam sportversenyeken vett részt az iskola
sportlétesítményeiben. Mindnyájan nagyon élvezték az eseménydús programokat.
A háromnapos rendezvénysorozatot kedden este zártuk egy dalos-táncos műsor keretében, melynek
különleges színfoltja volt testvériskolánk tanulóinak fellépése. Erdélyi magyar testvéreink kultúrájából,
hagyományaiból kaptunk ízelítőt, műsorukkal nagy sikert arattak. Látva szép viseletüket, harmonikus
mozgásukat, gyerekeink és pedagógusaink is kedvet kaptak a néptánc tanulása iránt.
Az idei Széchenyi Napoknak külön emelte értékét a Nagyajta pedagógusaival és tanulóival együtt
töltött hét, a sok közös élmény, az összetartozás érzésének felerősödése. A némedi gyerekekben is
megfogalmazódott a vágy arra, hogy mi is ellátogassunk Erdélybe, szeretnénk ezt a barátságot tovább
mélyíteni.
Végül szeretnénk köszönetet mondani szülőknek, pedagógusoknak, tanulóknak és mindazoknak,
akik munkájukkal segítségünkre voltak rendezvénysorozatunk szervezésében, zavartalan lebonyolításában. Külön szeretnénk kifejezni köszönetünket Alsónémedi Önkormányzatának és a Gyáli Tankerületnek az anyagi fedezet biztosításáért.
Nagyné Ligetfalvi Magdolna
igazgatóhelyettes
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Megyei Versenyeredmények
Név

Tantárgy

Helyezés

Lukácsi Kata 7. a

matematika

5.

Adamkó Fanni 7. b

német

2.

Suta Zsuzsanna 6. a

német

5.

Jobbágy László 6. a

német

6.

Nagy Krisztina 8. b

rajz

4.

Bábel Klaudia 8. b

rajz

5.

Szappanos Mirjam 7. a

történelem

1.

Rímes gondolatok
a Széchenyi Napokról…
Vasárnapnak délutánján
tele lett a mi iskolánk,
Széchenyire emlékeztünk
büszkén s méltón ünnepeltünk.
Felavattuk és megnéztük,
suli belsőnk hogyan szépült.
Kiállítás, képek, fotók
megtanítja a sok lurkót:
hogyan bővítsd tudásodat,
ismerd, tiszteld névadódat,
járj és fotózz természetben,
alkoss újat, s elismernek.
Nyitó műsor színessége
egyesülvén végső képben
köszönhető sok tanárnak
és még több száz kisdiáknak.
A felsősök másnap reggel
Pestre mentek állatkertbe;
számolták az állatokat,
s kérdésekre válaszoltak.

2014. május

Sporteredmények
Diákolimpia Mezei Futóbajnokság Pest megyei döntő
Tápiószecső, 2014. április 3.
II. kcs. fiú: Czili Dávid Zsolt

111 főből 33. helyezett

III. kcs. lány: Szabó Nikolett

112 főből 6. helyezett

IV. kcs. lány: Gendur Nóra
Nyers Kamilla

86 főből 37. helyezett
86 főből 3. helyezett

Diákolimpia Mezei Futóbajnokság országos döntő
Gödöllő, 2014. április 15.
Nyers Kamilla az első 50 versenyző között ért célba
Szabó Nikolett az első 30 versenyző között ért célba
Gratulálunk a versenyzőknek! Köszönjük az Önkormányzat
segítségét, melyet a tanulók szállításában nyújtott.

Az alsósok a suliban
alkottak az aulában,
ügyes kézzel festegettek
remekművek így születtek.
Kedden aztán az alsósok
mentek el az állatokhoz.
Időjárás volt most kegyes,
hideg szél fújt, de nem esett.
Ez alatt nyolc felsős osztály
hallgatott jó előadást,
s ültettek pár facsemetét
bízván nézve jövő elé.
Aznap este volt a zárás,
nemzetközi előadás.
Dicséret a szervezőknek,
élvezet a közönségnek.
Fantasztikus három nap volt,
tudás, élmény gyarapodott!
Ígéretet már is kaptunk:
„Jövőre is találkozunk!”
Varga Judit, angoltanár
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Széchenyi Napok
2014.
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„S légyen testvére magyar a magyarnak!”

Iskolánk meghívására a Széchenyi Napok rendezvényeire községünkbe látogatott testvérfalunk, a székelyföldi Nagyajta Kriza
János Általános Iskolájának pedagógusokból és diákokból álló
küldöttsége. Élményekben gazdag napokat töltöttünk együtt.
S bár már több mint húsz éves testvérkapcsolatunk, új barátságok születtek a felnövekvő új generációk között, hiszen idén
már a gyermekét hozta magával az édesszülő, ki valamikor még
kisgyermekként érkezett először mihozzánk.
Köszönjük mindazoknak, akik a testvéri találkozó létrejöttében
segítségünkre voltak.
Köszönjük a Széchenyi István Általános Iskola vezetésének és
pedagógusainak a szeretetet, mellyel maguk közé fogadták
erdélyi kollégáikat, a némedi gyerekeknek a barátságot, melyet a vendég gyermekek felé mutattak. Köszönjük a Szivárvány Napköziotthonos Óvodának a szíves vendéglátást. Kö-

szönjük az Alsónémedi Önkormányzat és a Képviselő-testület
anyagi támogatását.
Köszönjük a Jome Kft.-nek, hogy 100 000 Ft-tal járult hozzá, hogy
a vendégeknek minél több színes programot biztosíthassunk.
Köszönjük a vendéglátó családoknak, hogy otthonukba befogadták vendégeinket, és szerető gondoskodásukban részesülhettek. A vendéglátók: Jobbágy Zoltán, Csermák Miklós, Bálint
Sándor, Krasnyánszky Sándor, Szotyori Róbert, Kozma Miklós,
Vincze József, Bálint Balázs, Benus János, Dr. György Balázs,Túróczi
Béla, Szlovicsák Béla, Gál Benjámin, Pozsonyi László, Fejszés Dánielné, Horváthné Nagy Ilona, Surányi Mária, Józan Zsuzsanna,
Csorba Elemér, Molnár Gábor, Pozsonyi László, Józan Sándor,
Benkó Péter, Varga Sándor, Zsin Géza és családjaik.
Most rajtunk a sor, hogy székely testvéreink meghívásának eleget téve viszonozzuk a látogatást Nagyajtára.

Kirándulók, Színházlátogatók figyelem!
• 2014. május 18-án az új Nemzeti Színházba hívom
községünk lakóit. Shakespeare: Ahogy tetszik című
vígjátékot nézzük meg, 15:00 kezdettel. Főbb szereplők: Újvári Zoltán, Bodrogi Gyula, Udvaros Dorot�tya, Reviczky Gábor és még sokan mások. Az előadás
megtekintését minden korosztály számára ajánlom.
Utazás külön autóbusszal, de természetesen egyénileg
is lehetséges.
• 2014. június 08-án a Badeni Rózsafesztiválra hívom a virágot kedvelőket. Első állomásunk
Heiligenkreuzban lesz, ahol Európa legnagyobb cisztercita kolostorát látogatjuk meg. Innen haladunk
Badenbe, ahol a Habsburg család nyári rezidenciáját
2014. május

nézzük meg, valamint Ausztria legnagyobb rózsakertjét, ahol a 30000 rózsatőből 600 fajta rózsa nyár elején
virágba borul. indulás kora reggel, érkezés későn este.
• 2014. július 30. - 2014. augusztus 3-ig Észak-Olaszországba hívom Önöket, ahol lesz lehetőség városnézésre és a tenger hűs habjaiban fürdőzésre. Tervezett
városok megtekintése: Velence, Verona, Padova, Garda-tó, Lido di Jesolo.
Ha bármely program felkeltette érdeklődését bátran
keressen, hívjon, telefon: 06/29-337-861, vagy 06/2026 4153.
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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Tánc Világnapja 2014.
„ A tánc a lélek közös nyelve.”
Április utolsó vasárnapján rendeztük meg az iskola Aulájában a Tánc Világnapját. Hét tánciskola produkcióit
csodálhattuk meg, egyéni és páros fellépők színesítették a műsort. Vendégünk volt Dózsa László színművész.
A fellépőket telt ház és vastaps köszöntötte. A gálaműsor végén a Fiesta Táncklub vezetője, Krisztián László
a közönséget is megtáncoltatta. Köszönjük a táncok nyújtotta élményeket!
Mazsorett verseny

Az Alsónémedi Napfény Mazsorett tegnap Országos Mazsorett versenyen volt nagyon szép
helyezéseket értek el. Egyéniben:
- Salamon Viktória ifjúsági korcsoport 1 bot, 24
versenyző közül 9. helyezés.
Csapatban:
- Ifjúsági korcsoport, 1 bot kategória 12 csapatszámból 3. HELYEZÉS
-
Ifjúsági korcsoport, egyéb kategória (Rózsa
keringő) 2. HELYEZÉS
- Junior korcsoport, egyéb kategória (szék+ kalap) 3. HELYEZÉS
Gratulálunk a szép eredményekhez! Köszönjük a
szülőknek és mindenkinek, akik ott voltak velünk
és biztatták a csapatot!
Juhász Zsófi és partnere, Fiesta Táncklub

Bodó Betti

Juhász Bettina kis Mazsorett csoportja
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Bodó Kitti

Borbás István és felesége

Juhász Bence és partnere, Fiesta Táncklub

Józan Béláné és a Cseppek

2014. május
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Tánc Világnapja 2014.

Farkas Márti, Farkas Emese és a Harmónia Balettiskola

Juhász Lászlóné országos győztes Mazsorett csoportja

Starlight óvodások

Marosi Brigitta és a Starlight

Starlight, akik a horvátországi világbajnokságra utaznak

Starlight anyukák

Táncol a közönség

Starlight alsósok

2014. május
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Imádkozó Anyák

„Éli pap meg ott ült egy széken az Úr templomának
az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörögött az Úrhoz, és keservesen sírt. Azután
erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek Ura!
Ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálólányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom.”(I.
Sám.1:11.)
________________________________________
Május első vasárnapja: Anyák napja. Kertünk első illatos virágai az édesanyákat juttatják eszünkbe, nekik
kötjük csokorba. Orgona, liliom, törökszegfű. De vajon
hányan adunk hálát Istennek az édesanyánkért? Egy
bibliai édesanya arcképét szeretném felmutatni, akitől sokat tanulhatunk. Nemcsak azok, akik közöttünk
édesanyák, hanem kivétel nélkül mindnyájan.
Előtte azonban röviden hadd mutassak rá arra, hogy
az anyaság megítélése az ellenkezőjére torzult a mi korunkban ahhoz képest, amit arról Isten az Ő igéjében kijelentett. Isten azt mondta: szaporodjatok és sokasodjatok. Azt mondta: a gyermek ajándék. Azt olvassuk az
Ő igéjében, hogy a házasság egy férfi és egy nő egész
életre kötött szövetsége, amit az önzetlen szeretetnek
kell áthatnia. Ebben a légkörben nőnek a gyermekek,
16

mint a házasság gyümölcsei egészséges emberekké. Pozitív mintát láthatnak egy életen
át, és ez felkészíti őket is a jövőre. Röviden ez
az, amit a Biblia ezekről a fontos kérdésekről
tanít.
És mi a helyzet ma? Ennek az ellenkezője.
Ma azt sugallja a világ: ne alapítsatok családot, csak magatokkal törődjetek! Annyira ne,
hogy két azonos nemű ember kapcsolatát is
házasságnak merik nevezni, melyből gyermek nem foganhat. Azután azt mondja a
világ: nem az önzetlen szeretetbe ágyazott
közösség a cél. Egyáltalán igyekszik mindenféle közösséget szétverni, megfertőzni. Legyen mindenki magányos. A házasságban is
- ez a páros magány. Legyenek az egykék is
magányosak, még akkor is, ha pici koruk óta
bölcsődében, óvodában és egyéb közösségekben nőnek fel - ez a társas magány. És
öreg korában is legyen mindenki magányos
- ez a halálos magány.
Sok intézkedés, az egész társadalmi berendezkedés, sőt több törvény is ezt célozza, vagy ezt
sugallja: Nem érdemes gyermeket vállalni, nem kifizetődő. Ha mindenáron anya akarsz lenni, elég abból
egy is. Nincs szükség pozitív mintákra, a jövőre való felkészítésre, hiszen nincs is jövőnk, vagy nem bizonyos,
hogy lesz. Ebből aztán megszületik az önzés, az egyedüllét érzése és vagy agresszív, vagy depressziós lesz a
gyermek, az ember.
Ez ellentmond annak, amiben egy gyermek emberré, egy asszony anyává lehet, és ami életté tenné a létet.
Van-e nekünk erőnk mégis ragaszkodni ahhoz, amit Isten igéje ragyogtat fel előttünk?
Visszatérve a bibliai tanításhoz ismerkedjünk meg
közelebbről ezzel az édesanyával, akit úgy hívtak:
Anna. Háromezer évvel ezelőtt élt, de maiak a problémái. Mi jellemezte ezt az imádkozó édesanyát, és mit
tanulhatunk meg tőle? Két jellemvonását szeretném
csupán megemlíteni: az egyik, hogy szenvedő asszony
volt. Aki ismeri azt a kort, tudja, hogy megbocsáthatatlan szégyen volt, ha egy asszonynak nem született
gyermeke. A férje sem értette bánatát, aki pedig tele
volt jó szándékkal és iránta való szeretettel. Ilyen ostobaságot kérdez tőle, és azt hiszi, hogy ezzel vigasztalja
a feleségét: „Miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy
úgy elkeseredve? Nem többet érek én neked tíz fiúnál?”
2014. május
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(1Sám 1,8). Tipikusan olyan kérdés, amikor valaki nem
érti azt, akivel összekötötte életét, hisz más az, hogy
van szerető férje és más az, hogy lennének gyermekei.
Ugyanakkor azért is szenvedő asszony volt, mert úgy
tűnt, Isten is elhagyta őt. Évek óta imádkozott gyermekért, és Isten nem hallgatta meg a kérését. Ő azonban és ez a másik tulajdonsága, ami fénylő példaként ragyog
előttünk - ebben a helyzetben is állhatatosan imádkozó asszony maradt. Mélységesen hitt Istenben. Éppen
ezért, mivel ennyire bízott benne, kész volt bármit elfogadni Istentől, még a gyermektelenséget is. De mégsem
törődött bele, hanem bizalommal könyörgött hozzá továbbra is.
Akkoriban minden zsidó családnak évente egyszer
illett felzarándokolni a templomba, Silóba, és illett ott
részt venni egy olyan istentiszteleten, amin áldozatot
is bemutattak. Nagy családi, baráti találkozók is voltak
ezek az alkalmak, és miután kijöttek a templomból, leültek eszegetni, beszélgetni. Néha napokig ott voltak,
hiszen az ország minden tájáról felzarándokoltak oda
emberek. Itt is mindenki ujjongott, kivéve Annát. Azt olvassuk: szíve mélyéig elkeseredett, és enni sem volt kedve, sírt. Nem akarta, hogy mások is lássák bánatát, ezért
felállt, és visszament az üres templomba. Ott leborult
Isten előtt. És olyan szép ez a kifejezés: kiöntötte a szívét
neki. Senki nem volt már a templomban, csak az öreg Éli
pap ült ott egy karosszékben a bejáratnál.
A következő évben Anna már nem mehetett fel az istentiszteletre, mert megszületett a kis Sámuel. Néhány
év múlva pedig valóban felvitte a gyermeket a templomba, és otthagyta egész életére. Ebből a kisfiúból lett
Izráel népének egyik legnagyobb prófétája, Isten áldott

2014. május

embere, aki évtizedeken át nehéz, kritikus időszakban
lelki vezetője volt az egész népnek.
Milyen asszony volt Anna? Csendesen hordozta a
maga terhét. Isten ellen nem zúgolódott, nem lázadt.
Amit viselni kellett, azt viselte. Közben hűségesen imádkozott. Szoros kapcsolatban maradt Istennel. Akkor is
folytatta az imádságot, ha Isten egyelőre nem hallgatta
meg, s mikor a várva várt gyermek megszületett, Isten
szolgálatába adta. Nem kérdezte a kis Sámuelt, szeretne-e Isten szolgálatába menni, mint mostanság szokták
a határozatlan édesanyák, hanem ő döntött felelősen, ő
irányította gyermekét. Egy pillanatra sem szabad elfelejtenünk, hogy ez a világ polipkarokkal nyúl ki a gyerekeink után, hogy a maga képére formálja őket. Hatalmas
az édesanyák felelőssége. Édesanyák! Ilyen elszántan, folyamatosan, átgondolt, komoly hittel kell élnetek, mint
Anna, ha biztos jövőt szeretnétek gyermekeiteknek. Akkor nincs elveszett gyerek. Akkor igaz lesz az, amit Füle
Lajos rövid versében olvashatunk az anyai szeretetről:
„Feltétel nélkül, úgy, ahogy vannak,
megbékélt szívvel, mint ki hatalmat
vett e reményre, hitre, csodákra,
szeretni őket, mind egyre várva,
hogy visszajönnek, ha el is mentek,
hogy nem kerülik ki a Kegyelmet.
Akkor is, hogyha szívünk merő seb,
Isten szemével szemlélni őket.”
Hisszük-e ezt?
Cseri Kálmán, a pasaréti református gyülekezet nyugalmazott lelkipásztora igehirdetéséből közreadta:
Jobbágy Ilona
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Trianon emlékezete
,, Az árvák szépek...”
Szent István király ismerte fel elsőnek a történelem folyamán a Duna-táj reális nemzetközi helyzetét, azét a térségét,
amely a nagy magyar Alföld körül helyezkedik el. E felismerés eredményeként sikerült neki e helyen Európa szerves darabjaként tartós államot alkotnia.
István király Európa keleti végein egy hatalmas bástyát
szervezett, a magyar államot, amely korábban ez oldalról
tárva-nyitva állt. Európa keleti kapuinak védelme az első
Árpád-házi királyok alatt kizárólag a magyar nemzet vállain
nyugodott.
Mi ezerszáz esztendőn át a Duna völgyében nemcsak népi,
de szervezett állami életet éltünk. Védtük Európát, egyensúlyt tartottunk a Kárpát-medence népei között. Feladatainkat a Gondviselés jelölte ki azzal, hogy idehozott erre a földre,
hogy megtartott, erőssé tett, és áldó kezét rajtunk tartotta. A
vihar sokszor elzúgott felettünk, megtépázta üstökünket, de
derekunk a harcban sohasem hajlott meg addig, míg az első
világháború, egyetlen történelmileg mérhető eredménye be
nem következett, hogy nyolcfelé törték Európa keleti arcvonalát. Versailles-ban nem tudták, hogy a nem-szláv Európa
keleti határát, a kontinens biztonsági zónáját feldarabolni és

az ellenség kezére adni, öngyilkosság volt. Hazugságokból
és csalásokból álló beszédtömkelegből, zavarból és valótlanságokból létesült a szerződés Trianonban. Maga az angol
miniszterelnök Lloyd George is beismerte emlékirataiban:
,,Minden adat, amelyet bizonyos szövetségeseink a béketárgyalások folyamán szolgáltattak, hazugok és hamisak voltak...”
Ezek a gondolatok foglalkoztatnak bennünket a trianoni emlékezésünk évadján.
Vigasztaljon bennünket a háború alatt fiatalon meghalt
nagy népi költőnk, Sértő Kálmán: Árvák vagyunk című versének egy-egy részlete:
„Ha tárogatót hallunk, sírunk / Csillagfejű költőket termünk./
Nem is akarunk, mégis írunk. / Líránk lírája, mély mélységek /
Vannak mibennünk mélyen rejtve, / Felmutatjuk, mint szentséget pap, / Úristen trónjáig emelve./.../Virágok testvérei vagyunk
/ Elhervadunk, és újra nyílunk/.../ Árvák vagyunk, az árvák szépek, /Vadvirágai az Istennek,/ Szemünk virág, szívünkben Isten,
/ Harmatot sír fel, be hű könnyek...”
Bálint István János

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk 2014. június 4-én,
szerdán, 18 órára a Szabadság térre
Trianon gyásznapján rendezett megemlékezésünkre.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Hősök voltak mindannyian – az I. világháború centenáriumára
„Lomb, levél, virág susogd a szélnek.
Meghaltak ők, de örökké élnek.
Dúlhat száz vihar, múlhat ezer év,
Oltár lesz itt, és imánk minden név.”
(Felirat Alsónémedi I. világháborús emlékművén)

A magyar nemzet ezerszáz éves történetének egyik legvéresebb küzdelmét az 1914-1918.évi un. Nagyháborúban
vívta, mikor is az Osztrák-Magyar Monarchia keretében elhelyezkedett Magyarország katonái, a hadszervezetében rejlő
okoknál fogva túlnyomó részben osztrák parancsnokság
alatt és e jelző alá foglalt népfajok harcosaival közösségben
vívtak meg.
A harc célja 100 év távlatából visszatekintve a Monarchia
megmentése, és egyben Magyarország területi épségének
megóvása volt. Ezen az igazságon nem változtat az a tény,
hogy ennek hosszabb időre kétségtelenül elkerülhetetlen
de még 1914 után való időre elodázható önvédelmi harcnak
éppen ez évben való megkezdését a Monarchia külpolitikájának intézői akarták, felhasználva Ferenc Ferdinánd trónörökösnek Szarajevóban történt meggyilkolását. Akarták
azért, mert az általános külpolitikai helyzet alapján ezt az
időpontot és alkalmat kedvezőnek találták a gyilkosságban
résztvevő Szerbiával való leszámolásra. Noha számolni kellett azzal, hogy e megtorlás kapcsán esetleg a Monarchia
minden ellenségével meg kell mérkőzni. Csupán Magyarország miniszterelnöke, Tisza István gróf foglalt határozottan
állást a háború kirobbantása ellen, még pedig azért, mert
ellentétben a Monarchia külpolitikai vezetőivel az ütközésre
való időpontot a pillanatnyi erőviszonyok miatt kedvezőtlennek ítélte.
A Sors úgy akarta, hogy Tisza álláspontját a döntéshozók ne
vegyék tekintetbe. A háború kitört. Az egyik tábort a csonka
Hármas Szövetség: a Német Birodalom, és az Osztrák-Ma-

2014. május

gyar Monarchia jelentette; a szövetség harmadik tagja Olaszország, habár a hosszú lejáratú szövetségi szerződést 1912ben megújította, már nem számított megbízható fegyvertársnak. A korábban idefűzött Románia pedig már 1913-ban
elfordult a Hármas Szövetségtől. A másik táborban az antant
tagjai: Franciaország, Anglia, Oroszország és az utóbbinak
védencei: Szerbia és Montenegró foglaltak helyet.
A küzdelemben Magyarország közel másfél millió katonája
hullatta vérét. Kétségtelen, hogy a világháború minden terén
Magyarország legnagyobb katonai erőfeszítése volt addig
ezeréves fennállása óta. A magyar nemzet népereje felhasználásának súlyosságát mutatja, hogy Árpád kora óta 1848ig viselt valamennyi háborújában együttesen nem vesztett
több vért, mint az I. világháború 51 hónapja alatt. Mikor a
Monarchia Szerbiának hadat üzent, a Magyar Szent Korona
országainak 183.500 katonája szolgált a közös hadsereg magyar felében és a honvédségben. Az 1914 augusztusában
kivonult haderő tulajdonképpen már 1914 végéig elfogyott
volna, ha pótlást nem kap. A háború folyamán fokozatosan
1.950.000 magyart hívtak be katonai szolgálatra. A harcoló
csapat minden képzeletet felülmúló mértékben apadt. Ez a
túlzott igénybevétel a néperőt kimerítette. Magyarország az
I. világháborúban közel 3.8000.000 katonát adott. Ennek a
nagy tömegnek a fele sem érte meg épségben a világégés
végét, ahogyan ezt a veszteség mutatja, elesettekben és elhaltakban 661.000 fő, sebesültekben 743.000 és foglyokban
734.000 lélek.
Bálint István János – Faluház
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Az I. világháború fontosabb hadi eseményei az 1914. évben
dátum

esemény

június 28.

Szarajevóban Gavrilo Princip szerb diák meggyilkolja Ferenc Ferdinánd osztrák- magyar trónörököst.

július 5.

II. Vilmos német császár hűségnyilatkozatot tesz a Monarchia mellett.

július 23.

A Monarchia ultimátumot intéz Szerbiához.

július 28.

Osztrák-magyar hadüzenet Szerbiának.

július 31.

Általános mozgósítás a Monarchiában. – Német ultimátum Oroszországnak és Franciaországnak.

augusztus 1.

Franciaország mozgósít. – Németország hadat üzen az oroszoknak.

augusztus 2.

Német-török megállapodást kötnek. – A németek elfoglalják Luxemburgot.

augusztus 3.

Németország hadat üzen Franciaországnak. – Német csapatok nyomulnak be Belgium területére.

augusztus 4.

Anglia és Belgium hadat üzen Németországnak.

augusztus 6.

Ausztria-Magyarország hadat üzen Oroszországnak, Szerbia pedig Németországnak.

augusztus 11.

Francia hadüzenet a Monarchiának.

augusztus 12.

Anglia és az Osztrák-magyar Monarchia között beáll a hadiállapot.

augusztus 23.

Japán hadat üzen Németországnak.

augusztus 26.

Kelet-Poroszországban Tannenbergnél körülzárják az orosz Narev-hadsereget.

augusztus 27.

A Monarchia hadat üzen Belgiumnak.

augusztus 30.

A németek elsöprő győzelmet aratnak a Narev-hadsereg felett.

szeptember 3.

Nyugaton a németek elérik a Marne folyót.

szeptember 6–15.

A Mazuri-tavaknál Hindenburg legyőzi az oroszokat, akik viszont elfoglalják Kelet-Galíciát,
és a Kárpátok vonaláig szorítják vissza a Monarchia erőit.

szeptember 25.

Az Uzsoki-hágónál előretörő orosz csapatok magyar földre lépnek.

október 4.

Az oroszok elfoglalják Máramarosszigetet. – A német-osztrák csapatok elérik a Visztulát.

október 9.

A németek beveszik Antwerpent; a belga kormány Le Havre-ba menekül.

október 15.

Az U-9 német tengeralattjáró elsüllyeszti a Hawke brit cirkálót.

október 27.

Az oroszok lengyelországi támadásának következtében a német-osztrák csapatok kénytelenek visszavonulni.

október 29.

Törökország a központi hatalmak oldalán belép a háborúba.

november 1.

Hindenburg lesz a keleti front főparancsnoka. A Spee tengernagy vezette német hajóraj
a chilei partoknál elsüllyeszt két brit hajót.

november 5.

Oroszország, Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzen Törökországnak.

november 15.

Orosz támadás Poznan és Szilézia ellen.

december 1.

Az osztrák-magyar erők elfoglalják Belgrádot.

december 4.

Az oroszok Limanovánál vereséget szenvednek, ugyanekkor kivonulnak Magyarországról is.

december 8.

A britek megsemmisítik Spee tengernagy hajóit.

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, a háborút megjártak illetve a családtagok visszaemlékezéseit, történeteit.
Kérjük mindazokat, akik családjukban az I. világháborúval kapcsolatban bármilyen emléket
őriznek, segítsék munkákat, és bocsássák rendelkezésünkre. 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
Az I. világháború 100. évfordulójára községi ünnepség keretében 2014. július 27-én, vasárnap 18 órakor
emlékezünk a Szabadság téren. Számítunk a lakosság megtisztelő jelenlétére.
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Nywyg

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2014 tavaszán Alsónémedin

Íjász Terem Országos Bajnokság Kecskemét 2014. Március 22.
Elérkezett a várt nap. Komoly felkészülési programot valósítottunk meg
együtt. Minden versenyzőnk kisebb nagyobb intenzitással dolgozott az
edzéseken és otthon is. A tavalyi OB helyszínéhez képest jelentős előre
lépést tettek a szervezők, Kecskeméten két helyszínen tágasabb sportcsarnokokban jobban elfért a népes mezőny. Az ország íjászainak korosztályos
élmezőnye megjelent ezen a verseny. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű jó
eredményt elérni, hiszen egészen más az edzés és a verseny. Minden résztvevőnk derekasan küzdött és egy igazi nehéz versenyen állt helyt. Volt aki délelőtt , volt aki délután került sorra. Többen összeszedettek voltak és az utolsó sorozatig nagyon szépen dolgozottak, ugyanakkor a tét súlya is nyomta őket. Így több tényező is befolyásolta
az eredményt: a délután , a zsúfoltság , a többiek teljesítménye, és az eddigi könnyed sikerek miatti elvárás együtt adták ezt a hatást.
Mindezekre próbáljuk őket felkészíteni. Ezért jó a sport - jobban megismerjük magunk határait és jobban örülünk amikor átlépjük
azokat. Jön a szabad tér - szél, hideg-meleg, napfény, újabb lehetőségek és versenyek!
Eredmények: Gyerek Vadászreflex: 2. hely Pázmándi Levente, Serdülő Lány Vadászreflex 2. hely Kruppa Viktória, Serdülő fiú Vadászreflex 5. hely Pázmándi Marcell
Gödöllő Pályaíjász évadnyitó, 2014. április 12.
Végre újra a szabadtéren lőhetünk, ahol süt a nap , fúj a szél s néha esik az eső- ez az igazi otthona az íjászatnak!
Persze lassan szokunk hozzá, az időjárás és a hőmérséklet változásához. Most felvegyem a pulóvert vagy ne , melegem van vagy fázom? Ezzel együtt láthatjuk vesszőinket szállni a szélben és közelebbi és távolabbi távokon is célba találni.
Serdülőink így most új távok és új célok előtt álltak. Viki és Nándi Gödöllőn ismerkedett a tavaszi szabadtéri verseny örömével. Lilivel és
Kovács Matyival a PKI két kitűnőségével együtt lőttek. Először a 20 méteres távon 80-as célra , majd 10 méter következett. Nándi ezzel a
Barebow íjjal pár edzés után először versenyzett, a második részre már jól belejött és szépen teljesített, 83%-ot ért el. Vikinek a szintén az első
szakasz adott nagyobb feladatot, de ott is 65%-ot lőtt, és a második részen pedig 84%-ot ért el. Amennyire könnyebb 80-as célra lőni hiszen
nagyobb a középső sárga rész annál jobban kell fókuszálni, hiszen a jó eredmények igazán csak a magasabb pontszám jelenti.
NYWYG családi találkozó 2014.04.13. Alsónémedi Horgásztó
Tervezgettük együtt az időpontot a Pilisi Királyi Íjászokkal, hogy mi is- a Nywyg - vendégül lássuk őket. Folytatva azt a szép hagyományt amelyben tavaly őszén Pilisjászfaluban sokan részesei lehettünk. Így az időpont megszületett , a hely adott volt- köszönhetően
a némedi Öregtó horgásztó tulajdonosának. Már „csak” a részletek hiányoztak, és elkezdődött a szervezés. Azon a szép derűs napon
a kivitelezésben már a Nywyg minden tagja aktívan részt vett. Pázmándi család a helyszín rendbetételét intézte, majd megérkezett a
konyha és elkezdődött az ebéd készítése a Kruppa, a Nagy és a Nyenyestyán család közös munkájával, amelyhez még számos anyuka csatlakozott, így Eszti, Irénke, Hajni, Brigi, Enikő. Megérkeztek a vendégek is kilenc autóval ! Ezek szerint jó a hírünk a Pilisben
,vagy Keve vezér szokásához híven igen aktív volt. Összesen apróbbak és nagyobbak közel 60 fő gyűlt össze napi megméretésre.
Igen hálásak lehettünk az időért is hiszen április elejéhez képest szép , csapadék mentes időnk volt. A napi program először hat célos
íjászversennyel kezdődött, amely a számos nevező csapatokba történő beosztása után indult . A célok változatosság helyet most a
távolsága jelentette az igazi kihívást, bár a gyerekek és serdülők közelebbről lőhettek. A felnőttek szerint nehéz volt jó eredményt
elérni, de biztos vagyok benne, hogy így is mindenki „célba „ talált. A második rész a futás íjászat volt. Ebben minden lövés előtt 200
méteres kör kellett - íjjal a kézben - futva teljesíteni, mindezt háromszor megismételve kellett elérni a legjobb időt. A hibás lövésekért
plusz idő járt. Itt a mindkét csapat fiataljai igen ügyesek voltak, de a felnőtteknél a Pilisiek igen komoly teljesítményt mutattak be. Az
ebéd előtt még egy lufi lövő párbaj is belefért. Párok mérkőztek egymással, két-két főnek kellett 4 vesszőből 3 lufit minél gyorsabban
kilőni, most ebben is a vendégek bizonyultak jobbnak.
Elérkeztünk a finom pörkölt ebédhez, ez is nagyon jól sikerült, többen kétszer is sorba álltak. Az eredmény hirdetésen rengeteg érmet osztottunk szét a különböző versenyszámokban helyezést elértek részére, itt a házigazdák és a vendégek is egyaránt elégedettek
lehettek!A résztvevők és a segítők is jóleső örömmel fáradtak el, így teljes siker volt ez a nap!
Nagyon köszönöm még egyszer minden Nywyg tagnak, íjászoknak és családtagoknak egyaránt, hogy ilyen jó és szép családi találkozót szerveztünk együtt!
Mindenkit szeretettel várunk edzéseinkre!! Hajrá Nywyg!
Az edzéseket jó időben a Öregtónál tarjuk!!
Péntek 18 órától, Vasárnap 17 órától
Gyertek Bátran!
Üdvözlettel :Suplicz Zsolt
A NYWYG elnöke 06-70-43-64-194
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