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MEGHÍVÓ
„Ismét magyar lett a magyar,
A síkra állt vitézül,
És a világ, a nagyvilág
Csodákat látni készül!
Ismét magyar lett a magyar,
S világvégéig az lesz,
Vagy iszonyúan és dicsőn
Mind, mind egy szálig elvesz!”
		(Petőfi Sándor)

Szeretettel meghívjuk Alsónémedi lakosságát az 1848-1849. évi forradalom
és szabadságharc tiszteletére rendezett községi megemlékezésünkre.
Ünnepi forgatókönyv:
8.00 óra – Zenés ébresztő
10.00 óra – Ünnepi Szentmise és Istentisztelet
10.45 óra – Koszorúzás a Kossuth Lajos utcai emléktáblánál
11.00 óra – Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Szabadság téren
Ünnepi beszédet mond: Vincze József polgármester
Az ünnepi műsort a Széchenyi István Általános Iskola 5. évfolyama adja.
Felkészítő tanárok: Cziliné Csóli Tímea és Benkó Péter.
Fellép a Fantázia Művészeti Iskola citerazenekara.
Koszorúzási szándékáról kérjük, értesítse a Polgármesteri Hivatal titkárságát az alábbi elérhetőségek egyikén:
06/29-337-101/11-es mellék vagy alsonemedi@upcmail.hu
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ünnepi melléklet - 1848. március 15.

Tisztelt Alsónémedi SZJA-t fizető állampolgárok
Ahogy minden esztendőben, ebben az évben is kérjük az adófizetőket, hogy a 2013-ra fizetendő adója 2 X 1 %-ának felhasználásáról közvetlenül rendelkezzék és az egyik 1 %-ot az Önkormányzat által alapított helyi alapítványainknak juttassa.
Az egyik 1 %-ot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény,
elkülönített alap javára juttathatja. A másik 1 %-ot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára adományozhatja (Magyar Katolikus Egyház: 0011; Magyarországi Református Egyház: 0066). Mindez nem jelent többletterhet, nem kell Önnek több adót fizetnie. Ha élni kíván jogával, kérjük,
hogy a rendelkező nyilatkozatok pontos kitöltésével határozza meg, hogy kinek utalják át befizetett adójának meghatározott részét.
Bízunk abban, hogy idén is sokan élnek ezzel a lehetőséggel és több százezer forinttal gyarapodnak ez által alapítványaink. Várjuk felajánlásaikat a következő adószámokra és technikai számokra:
Alsónémedi Községért Közalapítvány: 19184764-1-13
Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány: 19184771-1-13
Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány: 18679717-1-13
(A teljes lista az alábbi helyről tölthető le: http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/kozlemeny/civil_kedvezmenyezettek_2013.html )
Az Alsónémedi Sport Egyesület Vezetőségének köszönetét ismét tolmácsolva ezúton megköszönjük, a korábbi években
nyújtott 1 % felajánlásaikat. Az Egyesület ebben az évben nem kíván élni e lehetőséggel, de kéri az SZJA-t fizetőket, hogy éljenek
lehetőségükkel és támogassák helyi alapítványainkat! Ha az SZJA bevallás határidejéig változni fog a támogatandó Alapítványok sora, Hírmondónkban és honlapunkon tájékoztatjuk Önöket!
Polgármesteri Hivatal

Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik (a Posta illetve
a katolikus templom közötti úton közelíthető meg).
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon: 1/301-6969 (vonalas
telefonról ezt a számot érdemes hívni) és a 104 (mobiltelefonról
ez a szám javasolt). Tel.: 29/378-651 Mobil: 30/948-1472
MEZŐŐRSÉG 06-30-508-6827; POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658
RENDŐRSÉG 107, 112; KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK:
Bodó Zoltán 06-30-503-6739;
Dernóczi Zoltán településőr 06-70-607-9601
KÖRZETI MEGBÍZOTT: Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!

Alsónémedi
Hírmondó
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselő-testületének
ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. ISSN: 2063-0972
Felelős szerkesztő: Vincze József polgármester
Szerkesztőbizottság elnöke: Józan Krisztián
A szerkesztőbizottság tagjai: Bálint István János,
Győrvári István Lászlóné, Szabó Éva, Jobbágy Ilona
Elérhetőség, hirdetésfelvétel: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala, 2351. Alsónémedi, Fő út 58.
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Terjeszti a Magyar Posta.
A cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni a Polgármesteri
Hivatal Titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem őrzünk meg!
A következő szám lapzártájáról és a megjelenésről a település honlapján
találnak majd információt (www.alsonemedi.hu/hirmondo)
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után küldött cikkeket nem áll
módunkban megjelentetni a nyomdai határidők miatt!
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Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag
Petőfi Sándor heves természetű ember volt, ki lelki felindulásaiban szeretett nagyokat mondani, szépeket álmodni és szívének minden tüzétviharát versben kiáltani szét.
Most azonban nem túlzott cseppet sem, mert 1848 valóban csillag a
magyar történelem viharos egén. Még pedig sarkcsillag, mely 166 éve
mutatja az utat a magyaroknak, merre induljanak, ha a szabadságot akarják keresni.
Azt a szabadságot, melyet már kevésnek éreztek, mikor Árpád fejedelem
beszorította őket a Kárpátok karéjába, és még kevesebbnek, mikor Szent
István királyunk rájuk tette a kereszténység édes igáját. Pedig akkor még a
legrémesebb rémálmokban sem sejtette senki, mi vár még a magyarokra az
előttük álló évszázadok során, s mennyi hazafi vére, mennyi család könnye,
s mennyi szegényember verejtéke siratja vissza a szabadságot, mely megvolt nekünk, megvolt bizonyost, de mostanra valahogy elvesztettük.
Pedig ha mások nem is, de szabadok akartunk lenni mindig.
S minden évszázadban felbuzdultunk egyszer, hogy azt visszavegyük,
s akkor megint egy nemzet és egy akarat lett a magyar, feledve a viszályt,
feledve rangot és sérelmet. Összefogott a nemes, paraszt és polgár, és nem
számított a származás, mert mind magyarrá lett, aki annak érezte magát.
Szabad volt meghalni ezért a hazáért.
Tán egy nép sem dicsekedhet ennyi vértanúval és bátor hőssel, ki a
szabadságért és a hazáért oly forró szívvel áldozta fel önmagát.
S bár nagy költőnk, Ady Endre a Magyar Messiások című versében
nagyon borúlátóan szól áldozatukról: Sósabbak itt a könnyek/ S a fájdalmak is mások./ Ezerszer Messiások/ A magyar Messiások./ Ezerszer is
meghalnak/ S üdve nincs a keresztnek,/ Mert semmit se tehettek,/ Óh,
semmit se tehettek.
Mi mégis úgy látjuk a legtöbbet tették, mert ha akkor a történelem dicső szabadságharcaiban, és az élet minden egyes napján légyen az hétköznap vagy ünnepnap nem hordozzák a szabadság zászlaját, mi már a
számos rabszázad után - török, német, orosz – el is felejtettük volna, mi
az szabadnak lenni. Csak az ő szavaik, tetteik, példaadásuk emlékeztet rá,
hogy volt idő, mikor a magyarság szabad hazában élt.
Rájuk emlékezve „szégyeneljük szolgaságunk éjét”, - ahogy Petőfi írja.
Az ő példájukból merítünk erőt, hogy sosem reménytelen a szabadságért és a függetlenségért küzdeni. A szabadság és a függetlenség, ez a
drága kincs, melynek felbecsülhetetlen értékét örökül miránk hagyták:
Széchenyi István, Petőfi Sándor, Kossuth Lajos és az aradi tizenhárom…
Kiáltsuk hát 2014 idusán a nagyvilágba, amit hős eleinktől tanultunk!
Most rajtunk a sor, ragadjuk kezünkbe, és vigyük tovább a nemzeti lobogót! Nevessünk szemébe azoknak, akik nem hiszik, hogy:

Ismét magyar lett a magyar,
S világvégéig az lesz,
Vagy iszonyúan és dicsőn
Mind, mind egy szálig elvesz!”
(Petőfi Sándor)
Jobbágy Ilona

2014. március

Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!...
Megvirradt, fölébredett a föld, fut
A hajnaltól a nagy éjszaka.
Piros arccal
Jött e hajnal,
Piros arca vad sugára
Komor fényt vet a világra;
E pirulás: vér, harag és szégyen
A fölébredt nemzetek szemében.
Szégyeneljük szolgaságunk éjét,
Zsarnokok, rátok száll haragunk,
S a reggeli imádság fejében
Istenünknek vérrel áldozunk.
Álmainkban
Alattomban
Megcsapolták szíveinket,
Hogy kioltsák életünket,
De maradt még a népeknek vére
Annyi, ami fölkiált az égre.
Áll a tenger nagy elbámultában,
Áll a tenger és a föld mozog,
Emelkednek a száraz hullámok,
Emelkednek rémes torlaszok.
Reng a gálya...
Vitorlája
Iszaposan összetépve
A kormányos szíve képe,
Aki eszét vesztve áll magában
Beburkolva rongyos bíborában.
Csatatér a nagyvilág. Ahány kéz,
Annyi fegyver, annyi katona.
Mik ezek itt lábaim alatt?... hah,
Eltépett lánc s eltört korona.
Tűzbe véle!...
No de mégse,
Régiségek közé zárjuk,
De nevöket írjuk rájuk,
Különben majd a későn-születtek
Nem tudnák, hogy ezek mik lehettek.
Nagy idők. Beteljesült az Írás
Jósolatja: egy nyáj, egy akol.
Egy vallás van a földön: szabadság!
Aki mást vall, rettentőn lakol.
Régi szentek
Mind elestek,
Földúlt szobraik kövébül
Új dicső szentegyház épül,
A kék eget vesszük boltozatnak,
S oltárlámpa lészen benne a nap!

„Ismét magyar lett a magyar,
A síkra állt vitézül,
És a világ, a nagyvilág
Csodákat látni készül!

			

Petőfi Sándor: 1848

(Debrecen, 1848. október vége)
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Nemzeti Múzeum
A múzeum alapítása egybeesett a magyar történelem jelentős korszakváltásával, az újkori nemzeti öntudat kialakulásának és a polgári szabadságeszmék elterjedésének időszakával. 1802-ben
gróf Széchényi Ferenc, a művelt arisztokrata I.
Ferenc királyhoz fordult engedélyért, hogy Magyarországra vonatkozó gazdag gyűjteményét a
Nemzetnek ajándékozhassa. Az uralkodó hozzájárulását adta, így ezt a dátumot tekinthetjük
a Magyar Nemzeti Múzeum alapítási évének. Az
adomány pénzben kifejezett értéke 160 000 aranyforint volt, amely abban az időben igen komoly
összegnek számított. Az 1807-es országgyűlés
a nemzet tulajdonába vette az új intézményt, és
közadakozásra szólította fel a nemzetet. Az adományozások közül az egyik legjelentősebb volt az
alapító feleségének, Festetics Juliannának értékes
ásvány-gyűjteménye, mellyel megvetette a későbbi
Természettudományi Múzeum alapját.

Márciusi ifjak
A Pilvax kávéház „közvélemény asztala” körül ülőket nevezték márciusi ifjaknak, akik kirobbantották a pesti forradalmat. Mindannyian fiatal, radikális értelmiségiek voltak. Nagy
részük tagja volt az Ellenzéki Körnek. A csoport egy része, a
forradalom után a Batthyány-kormány minisztériumaiban
hivatalt vállalt, más része a kormány radikális ellenzékének
sorait gyarapította. Közéjük tartozott: Petőfi Sándor, Vasvári
Pál, Jókai Mór, Irinyi József, Irányi Dániel, Bulyovszky Gyula,
Vajda János, Degré Alajos, Sükei Károly, Lauka Gusztáv, Korányi Frigyes, Hamary Dániel, Lisznyai Kálmán, Kléh István,
Nyáry Albert báró, Bérczy Károly, Bozzai Pál, Vas Gereben
(Radákovics József), Oroszhegyi Józsa, Vidacs János, Pálffy
Albert, Egressy Ákos, Egressy Gábor és Béni, Garay János.

Pilvax kávéház
Pesten az Úri utcában Privorsky Ferenc kávés 1838 márciusában alakította meg a Café
Renaissance-ot, melyet később Pilvax Károly
vett át tőle. A kávéházat 1848-ban Fillinger János
bérelte. Itt tartották megbeszéléseiket a márciusi ifjak. 1848. március 15-e és augusztus között
Forradalmi Csarnoknak nevezték. A szabadságharc leverése után, Café Herren-gasse, majd
Schőja Kávéház lett a neve. 1911-ben az eredetit
lebontották és relikviáit átmentették a Városház
utcai, majd a jelenlegi Pilvax közben lévő Pilvax
étterembe.
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Landerer és Heckenast nyomda
A Pest városi nyomdát 1773-ban Bajorországból
bevándorolt nyomdász, Landerer János Mihály alapította. Halála után örököse, Landerer Lajos vette
át a nyomdát, majd 1840-ben Heckenast Gusztávot maga mellé véve, a nyomda kettejük neve alatt
működött. Itt készült a Pesti Hírlap, Kossuth szerkesztésében és a Jókai által szerkesztett Életképek
is. 1848-ban Hatvani, ma Kossuth Lajos utcában
álló Horváth ház földszintjén működött a nyomda. Landerer 1854-es halála után Heckenast egyedül vezeti a nyomdát. Az ő vállalkozásában alakult
1873-ban a Franklin Társulat.

Helytartótanács
A III. Károly király által 1723-ban alapított központ igazgatási szerven keresztül
gyakorolta a mindenkori uralkodó a hatalmát. A Helytartótanács 1786-ig Pozsonyban, majd Budán székelt, felterjesztéseit a Bécsben felállított Magyar Kancellárián
keresztül közvetlenül a királyhoz intézte.
A 22 tanácsos mindegyikét az uralkodó nevezte ki. Ezért a főpapok, mágnások
mellett, többször megjelentek köznemesek is. A Helytartótanács elnöke a mindenkori nádor, akadályoztatása esetén az országbíró volt. Pénzügyekkel a tanács nem
foglalkozott.

Nemzetőrség
A 12 pont ötödikként „nemzeti őrsereget”
követelt. Ez az intézmény a polgári forradalmak
jellegzetes vívmánya volt. A törvény azokat a
20 és 50 év közötti férfiakat kötelezte nemzetőri szolgálatra, akik városokban vagy rendezett
tanáccsal ellátott községekben 200 forint értékű
házzal vagy földdel, egyéb községekben fél jobbágytelekkel vagy ennek megfelelő nagyságú
földterülettel rendelkeztek, illetve akiknek évi
100 pengő forint tiszta jövedelmük volt. A nemzetőrségi törvény szerint a nemzetőrség elsődleges feladata „a személyes és vagyonbátorság, a közcsend, a
belbéke biztosítása” volt. A nemzetőrség kiképzését
a kormány nyugalmazott cs. kir. tisztek és altisztek
bevonásával kívánta megoldani, de aktív tiszteket
is alkalmazott. A nemzetőrségnek nemcsak a belső
rend fenntartásában, de a harctereken is jutott szerep, ahová rendszeres váltásokban vezényelték őket.
A váltások időtartama 4-8 hét között változott. Ez
a megoldás azonban nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket, mert mire egy-egy zászlóalj belejött a
tábori szolgálatba, már indulhatott is haza.
Az ünnepi megemlékezést összeállította:
Bálint István János
2014. március
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Önkormányzati Hírek

Tájékoztató a Képviselő-testület határozatairól
A Képviselő-testület soron következő ülését 2014. február
25-én tartotta meg. Az ülésen részt vett Pánczél Károly országgyűlési képviselő és Babák László járási hivatalvezető is.
Napirend előtt Vincze József polgármester a Képviselő-testület és a település nevében megköszönte Kovács Györgynek, a
Kovács Dustman Kft. ügyvezetőjének azt a 25 éves munkát,
amit Alsónémedin a hulladékszállítás terén végzett. Sajnálatát fejezte ki, hogy ezt az együttműködést nem tudtuk folytatni,
de a törvényi szabályozások nem tették lehetővé a szerződés
meghosszabbítását.
A 20/2014. (II.19.) BM rendelet alapján, mint adósságkonszolidációban nem részesült település, lehetőségünk nyílt arra, hogy
az idei évben 181 MFt fejlesztési támogatásra pályázzunk. A
következő 3 évben ezt további támogatási összegek követhetik.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy ebben az évben ezt az
összeget a központi orvosi rendelő építésére, a támogatással
a költségvetésben így felszabaduló összegből kb. 40 MFt-ot
pedig járdák és belterületi utak építésére fordítja, a jelenleg
is erre a célra szánt keretösszegen felül. Úgy döntött továbbá
a Képviselő-testület, hogy a Penny összekötő út építésének
lehetőségét a következő soros ülésén tárgyalja, erre a beruházásra nem veszi igénybe a BM rendelet szerinti pályázatot.
Két lehetséges pályázaton való indulásról is tárgyalt a Képviselő-testület. Az egyik az Európa a polgárokért - Európai emlékezet pályázat, melynek megjelenése a napokban várható, és
amelyből az I. világháború kirobbanásának 100. évfordulójára
szeretnénk méltóképpen megemlékezni. A Képviselő-testület
támogatta az ezen a pályázaton való indulást. A másik lehetőség az Új Norvég Alap pályázata. Tekintettel arra, hogy
az Összefogás a jövőnkért Alsónémedin Egyesület a katolikus
egyházzal közösen rendelkezik már egy előkészített pályázattal
és norvég partnerrel, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy
ebben az évben nem indul a pályázaton, hogy ezzel ne rontsa
az egyesület és az egyház esélyeit.
A költségvetés vitájában a Képviselő-testület elfogadta a Kulturális Bizottság javaslatára azt, hogy Nagyajtának a betervezett 500 eFt-os támogatáson felül további 500 eFt-ot juttasson a leégett orvosi rendelő újjáépítésére. Szintén támogatta
a Széchenyi napok keretében Alsónémedire látogató iskolás
csoport, valamint a Dalárdatalálkozóra Nagyajtára kiutazó
énekkarok útiköltségének fedezetét összesen 1 MFt-tal. A
fenti módosításokkal és a technikai átvezetésekkel a Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2014. évre szóló költségvetését.
Törvényi szabályozás és a szolgáltatóváltás miatt módosítani kellett a Hulladékszállítási rendeletet, valamint a
kedvezmények változása miatt a szociális rendeletet. Újra
szóba került a szelektív hulladékgyűjtés hiánya is. Sajnos a
Hulladéktörvény szigorúan meghatározza, hogy a közszolgáltatásba tartozó lakossági hulladékok begyűjtését kizárólag az a
közszolgáltató végezheti, mellyel az önkormányzat - közbeszerzési eljárás után - szerződést kötött. Mivel ez a szolgáltató csak
2015-től vállalta a lakossági szelektív gyűjtést - erre egyébként
szintén törvény kötelezi, addig azonban nem - az idei évben
nem lesz még elérhető ez a szolgáltatás a településünkön. Amit
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javasolni tudunk újra, hogy egyrészt érdemes már a vásárlásnál szelektálni és olyan termékeket vásárolni, amiknek visszaváltható a csomagolása, vagy minél kevesebb csomagolása van,
másrészt érdemes kihasználni azt, hogy az 500 m2-nél nagyobb
üzleteknek kötelességük az általuk is forgalmazott termékek
csomagolását visszavenni.
A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az ABÉVA
Kft. ügyvezetője gázszerződést kössön a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel. Elfogadta a Képviselő-testület az ABÉVA Kft.
Felügyelő Bizottságának javaslatára Belágyi Tamás ügyvezető 1 havi bruttó bérnek megfelelő összegű jutalmazását, mivel teljesültek a kitűzött prémiumcélok. A vita abból adódott,
hogy a Kulturális Bizottságot levélben megkeresték több sport
csapat nevében, kifogást emeltek Belágyi Tamás munkája miatt. A Kulturális Bizottság úgy döntött, hogy a soron következő
ülésen az érintett felek meghívásával fogják tárgyalni az ügyet.
A Képviselő-testület az Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás és a Nagykadácsi Kft. között –
a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására – kötött szerződés díjának módosítását 1,7 %-os mértékben fogadta el.
Az önkormányzat megvásárolta (Molnár Ferencné és Horváth Sándor tulajdona volt) a 0243/107 hrsz-ú, 18.266 m2 területű, szántó/nádas művelési ágú földrészlet összesen 530/2529ed részét. A területet évek óta használó Varga Lajos kérelemmel
fordult Önkormányzatunkhoz a fenti földrészlet további használata érdekében. Ehhez a Képviselő-testület hozzájárult, 5 évre
40 eFt/év/ha bérleti díj ellenében. A központi orvosi rendelő
parktervéről a Képviselő-testület a soron következő ülésen dönt,
további árajánlatok bekérése után. Hozzájárult ahhoz, hogy az
önkormányzat csatlakozzon a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez, a jövőben remélhető LEADER pályázatokon való indulás miatt. Megválasztotta a választásokon dolgozó
Szavazatszámláló Bizottságok tagjait és póttagjait. 8.000 Ft/fő/
hó támogatást biztosít az Alsónémedin működő családi napközinek a szülők terheinek a csökkentésére az alsónémedi gyermekek után. Egy földvásárlással kapcsolatos elővásárlási jogról
való lemondásról információ hiányában nem született döntés,
ezzel kapcsolatban február 27-re a polgármester rendkívüli ülést
hívott össze. Hozzájárult a Széchenyi István Általános Iskola
alapdokumentumának módosításából. A KLIK kérésére kikerült a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, mivel erre az iskolában nincs lehetőség.
Tekintettel arra, hogy a polgármester bizalma megingott
Józan Sándor alpolgármesterben, kezdeményezte a visszahívását. Ennek elfogadásához nem kapta a meg a minősített többséget, ezért a polgármester - élve a törvény adta lehetőségeivel
- minden feladat- és jogkört megvont az alpolgármestertől.
A továbbiakban a képviselői tiszteletdíj illeti meg.
A Képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját és
a Pénzügyi Bizottság beszámolóját a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségéről. Zárt ülés keretében önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról döntött. A Képviselő-testület soron következő ülését 2014. március 26-án tartja.
Polgármesteri Hivatal

2014. március

Önkormányzati Hírek

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 2.
Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési képviselők általános választásának időpontja 2014. április 6. Szavazni - a korábbiakhoz
hasonlóan - reggel 6 óra és 19 óra között lehet a kijelölt szavazókörökben. A helyi választási iroda az alábbiakban
a 2014. évi országgyűlési választások kapcsán bekövetkezett fontos változásokra hívja fel figyelmüket:
A legnagyobb, szavazópolgárokat érintő módosítás, hogy a választásról szóló törvény módosítása alapján
Alsónémedi nagyközség az eddigiektől eltérően nem a gyáli székhelyű 13-as egyéni választókörzethez
tartozik, hanem a 11. számú dabasi székhelyű országos egyéni választókörzethez.
Az elmúlt napokban mindenki kézhez kapta a választási értesítőjét, mely személyre szólóan tartalmazza
a szavazás időpontját és pontos helyét: annak a szavazókörnek a pontos címét, ahol Ön szerepel a
névjegyzékben és leadhatja szavazatát. Kérünk mindenkit, hogy tanulmányozza át az értesítőt, mert a
szavazókörök elhelyezkedésében is változás történt.
- Az 1.sz. szavazókör eddig a Kossuth Lajos u. 66. sz. alatti iskolában volt. Az új cím, ahol az ide
tartozó lakosok leadhatják szavazatukat: Alsónémedi, Fő út 73. – Régi művelődési ház
- A 2.sz. szavazókör eddig a Fő út 58. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében volt. Az új cím, ahol
az ide tartozó lakosok szavazhatnak: Alsónémedi, Dózsa György tér 1. – Könyvtár
- A 3. sz. szavazókör címe nem változott, tehát aki a lakóhelye alapján a Rákóczi u. 20.sz. alatti
óvodában szavazhatott az a 2014. április 6-i választáson is itt adhatja le voksát.
- A 4. sz. szavazókör címe az utolsó, 2010-es önkormányzati választások idején a Dózsa György téri
könyvtárban volt. Az új cím az Alsónémedi, Iskola u. 1. sz. alatti Általános Iskola.
- Az 5.sz. szavazókör címe szintén maradt a régi Szent István tér 8.sz. alatti Óvoda.
Azok a szavazópolgárok, akik a választási értesítő kézhezvételét követően a szavazás napjáig módosítják
az állandó lakóhelyüket és emiatt másik szavazókörbe kerültek, a helyi választási irodától értesítést
kapnak arról, hol szavazhatnak.
Átjelentkezési kérelemmel azok a választópolgárok fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes helyi
választási irodához, akik előreláthatólag a választás napján a lakóhelyüktől távol tartózkodnak és ott
kívánnak élni szavazati jogukkal. Ez irányú kérelmüket személyesen, levélben, ügyfélkapunk vagy a
választási honlapon keresztül juttathatják el a helyi választási irodához. Ennek határideje a választást
megelőző második nap, tehát 2014. április 4-e 16 óra.
Mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt állampolgár továbbra is kérhet
mozgóurnát. Az erre vonatkozó kérelmet javasoljuk a helyi választási irodához előzetesen eljuttatni
(2014. április 4-én 16 óráig), mert szigorodtak a mozgóurnára vonatkozó kérelem alakiságára vonatkozó
szabályok (meghatalmazás stb.), kérjük érdeklődjön hivatalunkban a problémák elkerülése végett!
Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik és ott kíván szavazni, kérelmét 2014.
március 29-ig juttathatja el a helyi választási irodához.
Helyi Választási Iroda
2014. március
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Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2014. március 05-től
2014. április 30-ig az I. sz. Háziorvosi rendelőben ismét elérhető az Arteriográfos vizsgálat, mely az erek állapotáról ad felvilágosítást, de nem helyettesíti az egyéb vizsgálatokat. A mintegy 20 perces vizsgálat teljesen fájdalommentes, Alsónémedi
lakosoknak ingyenes, de előjegyzés alapján történik, melyhez kérjük, rendelési időben, a 29/337-144-es telefonszámon
legyenek kedvesek időpontot egyeztetni!
2014. március 05-től ismét tüdőszűrés lesz Alsónémedin.
Kérjük, folyamatosan figyeljék a kiírásokat és saját érdekükben
menjenek el a vizsgálatra, mely mindössze pár percig tart, fájdalommentes és nagy szerepe van a tüdővel kapcsolatos betegségek korai felismerésében. Dohányzóknak különösen javasolt
a szűrésen minden évben megjelenni!
Kérjük azon lakosokat, akik megjelentek a tüdőszűrésen és a
következő 5 kérdésből 3-ra igennel válaszolnak, hogy további vizsgálat céljából feltétlenül jelenjenek meg a rendelőben!
1. Köhög-e gyakran a napok többségében?

3. Az Önnel egy korosztályba tartozókhoz hasonlítva kön�nyebben kifullad-e, mint mások?
4. Ön 40 évnél idősebb?
5. Jelenleg dohányzik-e vagy dohányzott-e korábban?

Tisztelt Alsónémediek!
A daganatos betegségeket korai időszakban felismerve sokkal
jobb eséllyel lehet gyógyítani. Mindenkit szeretnénk kérni,
hogy ennek érdekében menjen el a nemének és életkorának
megfelelő szűrővizsgálatokra! Ha bizonytalan benne, hogy
mikor és milyen vizsgálaton szükséges megjelennie, akkor
kérem, keressen fel a rendelőben, hogy megbeszélhessük az
Ön személyes szűrővizsgálati programját!
Köszönettel:

2. Van-e köpet vagy váladékürítés a napok többségében?

Dr. Papp Zsolt
I.sz. Háziorvosi rendelő

TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLAT 2014
Községünkben 2014. március 5. és március 17.
között lesz az idei tüdőszűrő vizsgálat. A tüdőgondozó intézet tájékoztatása szerint jogszabályi előírások alapján, a 40 éven felüli, érvényes TAJ kártyával
rendelkező magyar állampolgárságú helyi lakosoknak a tüdőszűrés ingyenes. A 18 és 40 év közötti
korosztálynak térítési díjköteles lenne a vizsgálat, de
ennek költségét, személyenként 1.700.-Ft-ot magyar
állampolgárságú, alsónémedi lakosok esetén Önkormányzatunk magára kívánja vállalni.
A vizsgálatokra az alábbi időpontokban kerül sor:
Március 5, 10, 12, 17 (hétfői és szerdai napok):
11.50 – 17.50
Március 6,7,11,13,14 (keddi, csütörtöki és pénteki napok): 7.35 – 13.35
A tüdőszűrő vizsgálat helye: Alsónémedi, Fő út
73. Régi művelődési ház
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét a tüdőszűrő
vizsgálattal kapcsolatos idei változásokra.
A 14 – 18 év közötti korosztály szűrésére csak
írásos szülői beleegyező nyilatkozat bemutatása
esetén van lehetőség. Akkor is, ha a szülő jelen van a
vizsgálatnál. Ennek a korosztálynak nem kell vizsgálati díjat fizetnie.
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A 18-40 év közötti korosztálynak abban az esetben, ha a szűrés eredményét a tüdőgondozó által
kiadott igazolás alapján igazolnia kell például a
munkahelyén, térítési díjat kell fizetnie. A térítési díj
összege 1.700.-Ft, melyet a vizsgálat előtt a postán
kell befizetnie. A csekket a tüdőszűrő vizsgálaton veheti át. Az eredményt a szűrés után kb. 2 héten belül
postán kapja meg.
Azon 18- 40 év közötti magyar állampolgároknak, akik Alsónémedin bejelentett állandó vagy
tartózkodási hellyel rendelkeznek és nem szükséges
a vizsgálat eredményéről orvosi igazolást kérniük, az
Önkormányzat átvállalja az 1700.-Ft-os vizsgálati
díj költségét.
40 év felett a vizsgálat ingyenes, de csak abban az esetben, ha a megvizsgált személy az
eredményről nem kéri az írásos igazolást a tüdőgondozótól
Vizsgálatra jelentkezni érvényes TAJ kártyával, személyazonosító igazolvánnyal és lakcímigazoló kártyával lehet. Ezen iratok nélkül sajnos a vizsgálatot
nem tudják elvégezni. A vizsgálatra hozzák magukkal személyazonosító igazolványukat, lakcímigazoló kártyájukat, valamint TAJ kártyájukat.
Polgármesteri Hivatal
2014. március

Önkormányzati Hírek

A Kormány 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelete a földművesekről, a mezőgazdasági
termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról
vezetett nyilvántartás részletes szabályairól
Részletek
„1. § (1) E rendelet a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban:
Földforgalmi tv.) meghatározott
a) földművesnek minősülő természetes személyekről,
b) mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve újonnan alapított
mezőgazdasági termelőszervezetnek minősülő szervezetekről,
c) 
a mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-,
lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy tanyákról (a továbbiakban együtt: ingatlan) vezetett nyilvántartás, a nyilvántartásba vételi eljárás, és a nyilvántartásból
történő adatszolgáltatás szabályait állapítja meg.”
„3. A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárási szabályok
4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott természetes
személynek, illetve szervezetnek a nyilvántartásba vételi
eljárás iránti kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett

minisztérium, valamint a földhivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmező mezőgazdasági üzemközpontja, vagy a lakóhelye, illetve a székhelye
fekvése szerint illetékes földhivatalhoz. A kérelem adattartalmát
az 1–3. melléklet határozza meg.
(2) A Fétv. 2/A. § (1) bekezdése szerinti személyi azonosítóval
nem rendelkező személy, és a Fétv. 2/B. §-a szerinti tagállami
vagy külföldi székhelyű szervezet kérelmező esetében a kérelemben nem személyi azonosítót, illetve statisztikai azonosítót és
cégjegyzékszámot, hanem a Fétv. 2/A. §-ában, illetve a 2/B.
§-ában meghatározott belső egyedi azonosító számot kell feltüntetni, feltéve, ha arról a kérelmező a Fétv. 2/A. § (7) bekezdése
szerint tájékoztatást kapott.”
							
Polgármesteri Hivatal

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS
(helyesbítés)
Alsónémedi közigazgatási határán belül a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás időpontja módosult,
várhatóan 2014. március 31-ig tart.
A dolgozók névre szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek, díjat szednek, de csak nyugtát adnak, a számlát
a szolgáltató fogja megküldeni!
Településünkön 2014. január 01-től a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatokat a Dunaharaszti
Kirendeltség látja el!
Tájékoztatásul fontosabb elérhetőségeik:
Dunaharaszti Kirendeltség 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
Ügyfélfogadás: hétfő: 12-16, szerda: 8-16, péntek: 8-11
Tel.: 06-40-918-025/236-os mellék E-mail: dunaharaszti@magyarkemeny.hu
Tájékoztatásul megkértük a díjlistát a szolgáltatótól.
A főbb díjakat itt közöljük, de a teljes díjtáblázat honlapunkról letölthető és a Polgármesteri Hivatalban a hirdetőtáblán is megtekinthető.
A leggyakoribb kéménytípusok jelei és díjai a következők:
ENHG - nyílt égésterű gáz tüzelőberendezés (1270,- Ft)
EZTG - zárt égésterű gáz tüzelőberendezés (1372,- Ft)
ENHS - nyílt égésterű szilárd tüzelőberendezés (1194,- Ft/ 2388,- Ft) (alkalmi/éves)
Mivel a szilárd üzemű tüzelőberendezéseket egy évben kétszer ellenőrizzük a jogszabály szerint, azok éves díja a
két alkalmi díj összege.
Polgármesteri Hivatal
2014. március
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Szent Trifun Fesztivál Demir Kapijában

Van a Balkánon egy negyed-Magyarországnyi kis köztársaság. 2014. február 13-16-ig abban a szerencsében lehetett része
településünk 8 tagú delegációjának, hogy a - szeptemberi magyarországi látogatás viszonzásaként - elutazhattunk ennek az
országnak - Macedóniának - egy 3500 fős településére, Demir
Kapijába. A meghívó apropóját a hagyományos Szent Trifun
Fesztivál adta. Szent Trifun a bor, a borászok és a kocsmárosok
keresztény ortodox védőszentje, a tiszteletére rendezett ünnepség a szőlőmetszés kezdetét jelzi. Az ünnepségen több ország
nagykövete mellett Macedónia köztársasági elnöke is jelen volt.
A protokolláris kötelezettségek mellett arra is jutott ideje, hogy
településünk polgármesterével és országunk nagykövetével is
beszélgessen.
Demir Kapijában voltunk. Ismerkedtünk a tájjal, a kultúrával, a történelemmel, az emberekkel. Bort kóstoltunk és élveztük az ételeket. Néptáncot néztünk és népzenét hallgattunk,
néha magunk is táncra perdültünk. Múzeumokat, borászatokat
és régészeti parkot látogattunk meg. Nem csak macedón barátainkkal találkoztunk, hanem megismerkedhettünk Dalgopol
(Bulgária) és Dikili (Törökország) delegációjának tagjaival is.
Közben pedig hidakat építettünk. A borkóstolás, kirándulás,
vacsora közbeni beszélgetések a gazdasági helyzetről, az elöregedő és elnéptelenedő falvakról, a globalizáció káros hatásairól,
a szegénységről, a munkanélküliségről, a gazdák nehézségeiről,
a mindezek ellenére is tapasztalható sikerekről, fejlesztésekről,
örömökről, közös dolgainkról. Mert ez az, ami igazán fontos.
Köszönjük Trajce Dimitriev polgármester úrnak a meghívást, Aneta Ristovának a szervezést és Demir Kapija minden
lakójának a meleg vendégszeretetet és a felejthetetlen napokat,
Varga Bozsanának pedig a fáradhatatlan tolmácsolást. Végül,
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de nem utolsó sorban köszönjük Dr. Bencze József nagykövet
úrnak, hogy aktív közreműködésével segítette a kapcsolat létrejöttét és szívvel-lélekkel dolgozik azért, hogy ez a kapcsolat
hosszú távon fent is maradjon.
(Zagyva Gabriella)
További fotók és részletesebb beszámoló:
http://alsonemediineurope.weebly.com/news.html
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Széchenyi István Általános Iskola

Félévi visszatekintő a Széchenyi István Általános Iskolában
A 2013/14-es tanév kezdetét jelentő csengőszó elhangzása
óta eltelt az első félév. Szorgos, munkás, tartalmas félévet tudhatunk magunk mögött.
A tanév mottója: „Európa szívében”. Ezt kibővítettük az Európai Unió jelszavával: „Egyesülve a sokféleségben”, megteremtve
ezzel az összhangot az EU erre a tanévre hirdetett ajánlásával.
A zavartalan munkavégzés feltételei maximálisan adottak intézményünkben. Örömünkre szolgál, hogy a külső munkálatok is
befejeződtek: így a parkoló átépítésével és az ősz folyamán elkészült előkerttel az iskola összképe teljessé vált. Nemrégiben intézményünk adott otthont a tankerületi szintű igazgatói értekezletnek. Igen jóleső érzés volt hallani a vendégek részéről elhangzó
elismerő szavakat a gyönyörű, irigylésre méltó iskolánkról! Úgy
gondolom, hogy az egész falu büszke lehet rá!
Az iskolaévet 445 tanulóval, 19 tanulócsoporttal kezdtük meg.
Az esetenként viszonylag nagy osztálylétszámokon azzal próbáltunk enyhíteni, hogy a főbb tantárgyakat csoportbontásban oktatjuk. Pozitívak a tapasztalatok. Új elemként jelent meg a tanulók 16 óráig történő iskolában tartózkodása. Ezért az igényeknek
megfelelően a négy napközis csoport mellett két tanulószobai
csoportot is indítottunk. A tanulószobás gyerekek felkészülését
a csoportvezetőn kívül tanulást segítő szaktanárok biztosítják. A
második tanulószobai csoport vezetésével a könyvtáros kolléganőt bíztuk meg, de ez nem befolyásolja az olvasószolgálati munkát, a könyvtári ellátás zavartalanságát, a könyvtárismereti órák
és a könyvtárismeretre épülő szakórák megtartását.
A Köznevelési törvény értelmében bevezetésre került az 1. és
5. évfolyamon a hit- és erkölcstan oktatása. Ez zökkenőmentesen megtörtént, mind a szülők, mind az oktatók részéről pozitívak a visszajelzések. Az iskoláskorú gyerekek között sajnos egyre több a hanyag tartású, gerincferdüléssel küzdő, ezért az első
évfolyamon az 5 testnevelés óra keretein belül heti 1 óra gyógytestnevelést iktattunk be prevenciós jelleggel. Természetesen a
délutáni iskolai szintű gyógytestnevelés órák is megmaradtak.
Szintén újdonság, hogy kihasználva a lehetőségeket novembertől az ötödikes tanulóink kötelező, ingyenes úszásoktatáson
vettek részt heti két órában az erzsébeti uszodában. Emellett
péntek délutánonként szervezett keretek között két csoportunk
jár a kispesti, illetve a dabasi uszodába.
Színesíti iskolánk életét, hogy szeptembertől helyet biztosítunk a településünkön évek óta működő művészeti iskola foglalkozásainak. Így a szülőknek sem kell aggódni, mert gyermekeiknek nem kell kilépni az épületből ahhoz, hogy eljuthassanak ezekre a szakkörökre.
Jó partnerkapcsolatot ápolunk az óvodával, a művelődési ház vezetőjével, a gyermekorvossal és a védőnőkkel. Aktív
tevékenységet végzett intézményünkben a dabasi rendőrkapitányság több dolgozója. Az ősz folyamán hasznos kerékpárosközlekedési akadályversenyt bonyolítottak le az alsós gyerekek
részvételével, februárban pedig a felsős tanulóknak tartottak
drog- és bűnmegelőzés témakörben előadásokat.
A fenntartóváltás következtében sajnos megszűnt intézményünkben az iskolapszichológus és a gyógypedagógus státusa.
A sajátos nevelési igényű tanulók ellátását csak a Klebelsberg
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Intézményfenntartó Központ utazó pedagógus-hálózata végezheti! Ez a hálózat sajnos jelenleg még szervezés alatt áll. A nem
sajátos nevelési igényű, de fejlesztésre szoruló tanulókkal saját
fejlesztő pedagógusaink foglalkoznak. A pszichológiai ellátás
igénybevételéhez Gyálra, a Nevelési tanácsadóba kell utazni.
Bízom benne, hogy a következő tanévre ez a jelenlegi állapot
mindenki számára megnyugtatóan rendeződik!
Éves programtervünkben a tanulmányi munka mellett egyéb
programok színes palettáját terveztük és valósítottuk meg.
ÖKO–ISKOLA lévén programjainkban prioritást élveznek a
fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos feladatok, annál is inkább mivel ebben a tanévben újra pályáznunk kell a cím megtartásáért. Lelkes kolléganőnk irányításával iskolánkban egy diák
szerkesztőbizottság működik, és „ZÖLDÖRÖM” címmel rendszeresen iskola újságot adnak ki a gyereket érdeklő ÖKO témákban. Itt szeretnék köszönetet mondani azoknak a szülőknek, akik
anyagi támogatásukkal lehetővé tették az újság kiadását!
Szeptemberben a Falu napokon, projektnap keretében szerveztük meg a felső tagozatos tanulóknak a „Helyünk Európában” és a „Mit kell tudni az Európa Unióról?” társas- és kvízjátékot, valamint kerekasztal beszélgetést az „EU parlament”-ben.
Alsós tanulóink ezen a napon az Erdélyből érkezett kollégák
vezetésével kézműves-, valamint közös, jó hangulatú daltanulással egybekötött játékos, táncos foglalkozásokon vettek részt.
Idén is megemlékeztünk a Takarékossági Világnapról. Az Állatok Világnapján lezajlott a hagyományos állatsimogató, mely
kiegészült egy nagy sikerű kutyabemutatóval és lovas programmal. A Népmese Napján az Aranyszőrű bárány című előadást
tekintették meg kisdiákjaink és az óvodások.
Intézményünk a szellem pallérozása mellett nagy gondot fordít az egészséges életmódra nevelésre is. A napközis és az alsósfelsős osztályfőnöki munkaközösség közösen szervezte meg
az Egészségnap programját. A nap reggeli tornával kezdődött,
majd játékos feladatokat kaptak a tanulók, melyek az egészséges
táplálkozás témaköréhez kapcsolódtak. A nap fénypontja az általuk elkészített egészséges ételek kóstolása és kóstoltatása volt.
A konyha dolgozói is bekapcsolódtak a programba gyümölcsök
és gyümölcsléosztással, aminek nagyon örültek a gyerekek.
ÖKO-programunkhoz kapcsolódóan megrendeztük a III.
Hagyományőrző akadályversenyt iskolai projektnap keretében
„Hagyomány – Mentés - Másként” címmel. Olyan gyakorlati
és elméleti feladatokkal találkoztak a versenyzők, amelyek közvetlen környezetünkhöz, a falusi gazdálkodáshoz, a természeti
élőhelyekhez, a falu múltjához, jelenéhez és remélhetőleg fenntartható jövőjéhez kapcsolódnak.
Az évente megismétlődő papírgyűjtés mellett idén megszerveztük az elektromos hulladékgyűjtést is. A nagy sikerre való
tekintettel, tavasszal újra sort kerítünk erre.
A Márton-napi „ludasságokon” zsíros kenyérevés és teázás
mellett a hagyományőrző szakkörünk mutatott be népszokásokon alapuló hangulatos műsort.
A Mikulás-hét programjait megelőzte egy sikeres rajzpályázat, majd a hagyományos programokra került sor reggeli tornával, sportrendezvényekkel.
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Az adventi készülődés időszakát meghitt karácsonyi műsorral zártuk.
Iskolai munkatervünk fontos részét képezik a megemlékezések,
ünnepségek. Ünnepélyes keretek között emlékeztünk meg szeptemberben névadónk, Széchenyi István születésnapjáról, október
6-án az Aradi Vértanukról, október 23-án pedig - iskolai és községi
keretek között – az ötvenhatos forradalomról. Vers- és prózamondó verseny keretében emlékeztünk meg Gárdonyi Géza születésének 150. és Weöres Sándor születésének 100. évfordulójáról.
Számos szaktárgyi tanulmányi- és sport versenyen mérettük
meg magunkat, ahol tanulóink eredményesen szerepeltek és tovább jutottak a megyei fordulókra. Ezekre döntő többségében a
tavaszi időszakban kerül majd sor. Az eddig elért helyezésekről,
valamint a helyi szervezésű versenyeink eredményeiről az iskola honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.
Mire ezek a sorok megjelennek, végzős diákjaink túl lesznek
életük első nagy megmérettetésén, a középiskolai felvételi vizsgán. Reméljük, a szorgalmas munka meghozza gyümölcsét és
valamennyien abban a középfokú intézményben folytathatják
tanulmányaikat, ami a szívük vágya!
Ezúton is megköszönöm kollégáimnak, hogy a félév során
mellettem álltak és támogatták elképzeléseimet. Köszönöm,
hogy a gyerekekért végzett lelkiismeretes, áldozatos munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy egy sikeres félévet tudhatunk
magunk mögött.

Ehhez a munkához kívánok mindenkinek jó egészséget, kitartó lelkesedést a második félévre is!
Sticzné Szántó Ilona
intézményvezető

Október 6. az aradi vértanúk emléknapja
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Megemlékezés Széchenyi István születésnapjáról

Az 56-os forradalomra emlékeztünk

Falunapok - bemutatkozik a nagyajtai dalárda

Falunapok - kézműves foglalkozás
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Széchenyi István Általános Iskola

Falunapok - tánc- és daltanulás

EU kvízjáték

Állatok Világnapja - kedvenc állatom

Egészségnap - reggeli torna

Egészségnap - gyümölcssaláta készítés

Márton-napi ludasságok
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Hagyomány-Mentés-Másként - vesszőfonás
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Mikulás

Karácsonyi mesejáték

Hagyomány-Mentés-Másként - ásás

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!
2014. március 29-én (szombaton) a budapesti József Attila
színházba hívom az érdeklődőket. Az előadás címe: Az aranyember. Rendező: Csiszár Imre. Főbb szereplők: Rékasi Károly, Láng
József, Létay Dóra.
2014. május 3-án (szombaton) egésznapos kirándulásra
megyünk Kecskemétre. A város nevezetességeit tekintjük meg
délelőtt, délutánt pedig a fürdőben töltjük. Érkezés haza az esti
órákban.
Június 5-8-ig a Csíksomlyói búcsúba hívom az érdeklődőket.
Röviden a programról:
1 nap: Vajdahunyad vára megtekintése, majd át a Hargitán a szállás elfoglalása.
2. nap: Gábor Áron, Mikes Kelemen, Körösi Csoma Sándor földjére utazunk Háromszékre. Majd Károlivásárhelyre és Zetalokára.
3. nap: Csíksomlyón részt veszünk a pünkösdi nagybúcsún. Ez a
világ magyarságának legnagyobb találkozója. A szertartás után „a
székely főváros” Székelyudarhely belvárosával ismerkedünk.
4. nap: Indulás haza. Útközben megtekintjük a tordai sóbánya
különleges világát. Bánffyhunyadon megnézzük a kazettás men�nyezetű református templomot, a Királyhágon hazafelé pedig elbúcsúzunk Erdélytől.
Április 27-én vasárnap délután a budapesti Játékszínházba
hívom a színházat kedvelőket.
Az előadás címe: A hölgy fecseg és nyomoz. Rendező: Szilágyi
Tibor. Főbb szereplők: Gálvölgyi János, Vári Éva, Csonka András.
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Június 25-29-ig Dalmát tenger parti kirándulásra hívom
községünk lakóit.
1. Utazás a Piramisok völgyébe. Ezután az 1984-es téli olimpia
helyszínével, Szarajevóval ismerkedünk. Szabadidő a híres
török várnegyedben.
2. A Nerevtua- völgyén áthaladva jutunk el Monstavba, tovább Blagajba a Duna forrásához, ez Európa legnagyobb
vízhozamú forrása. Megtekintjük a sziklafalra épült kolostort.
3. Fürdés, szabadprogram. Fakultatív program Dubrovnykba,
ahol a nevezetességeket tekintjük meg.
4. Hajókirándulás a Neretua kanálison és fürdés a tengerben.
5. Indulás haza. Útközben Pociteljben városnézés. Érkezés
este haza.
Előzetes tervek a nyárra: Július 1-6-ig Svájc „az Alpok hazája”.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket. Telefon: 29/337-861 vagy 20/426-4153
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

50 éves jubileum
1964-2014.

„Csak az tud élni, ki mindig nevet,
kinek lelke élettől vidám,
Kiből kicsordul minden szeretet,
és himnuszt zeng az élet hajnalán.
Ki minden könnyből szivárványt fakaszt,
az élet sínjén győztesen robog,
Minden szikláról virágot fakaszt?
Csak az tud élni: aki mosolyog”…
				
/Sándor Dénes/
„Ha Isten könnyet helyez a szemedbe, az csak azért van,
mert a szívedben szivárványt akar kifeszíteni.”
Ez évben 50 éves óvodánk, a Szivárvány Napköziotthonos
Óvoda Szent I. téri épülete.
Az épület egykori jellegét mára már csak belső kövei, téglái és az emlékek, fényképek őrzik. Az 50 év folyamán mind
külső, mind belső jellegében sokat változott, bővült, átalakult az épület a kor szellemének megfelelően. Az egykor 3
csoportos épület 6 csoportos, korszerűsített épületté nőtte
ki magát, tornaszobával, a szabványoknak megfelelő kültéri
játékeszközökkel ellátott, parkosított udvarral. Az 50 éves Jubileumi alkalomból többrészes, 3 alkalomból álló ünnepségsorozatot terveztünk. Ezt megelőzően 2014-re naptárt készítettünk óvodás gyermekeink munkáival díszítve, az óvodai
alkalmakat, rendezvényeket megjelölve.
Az ünnepség sorozat első részeként az Óvoda volt dolgozóival, nyugdíjas kollégáinkkal és meghívott vendégeinkkel, egykori és mostani Polgármester úrral és Jegyzőasszon�nyal, valamint az SZMK elnökével töltöttünk el egy visszaemlékezős, beszélgetős, vendéglátós délutánt. Ez alkalom
keretében volt óvodavezetőink: Beke Józsefné, Piroska néni
visszaemlékezve- mesélt a régi időkről, a kezdetekről. Mikusné Végh Magdolna az eltel 16 év történéseit, építkezéseit
taglalta. A fiatal, új kollegáink sok érdekes, régi eseménnyel
ismerkedhettek. Dr. György Balázs egykori és Vincze József
jelenlegi Polgármester urak az óvodai nevelés fontosságát
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hangsúlyozták településünk viszonylatában. A tehetséggondozásra járó gyermekink műsorral kedveskedtek vendégeinknek.

A jubileumi év második alkalmával a Szülőkkel való
ünneplést céloztuk meg a Szülők-Nevelők Bálja keretében.
A tradícióknak, hagyományoknak megfelelően a Betyár étteremben szerveztük a Bált, melynek fő mottója óvodánk
névadója, a Szivárvány volt. A Szivárvány, mint természeti jelenség több jelentés tartalmat hordoz számunkra. Egy
prizmában szétvetülő sokszínűség- a sok gyermeki és nevelői egyéniség egy nagy nevelő közösségben egy közös célért tevékenykedve. Ígéret- neveltjeink, gyermekeink, mint a
felnövekvő nemzedék a hagyományok és a kultúra tovább
vivői, jövőnk zálogai.
A báli műsort a Nyuszi csoportos gyermekek adták a méltán népszerű Alma együttes Mennyi selymes puhaság című
számára. Táncuk nemcsak mozgáskoordinációjukat fejlesztette, hanem vele együtt gyakorolták és rögzítették az öltözködés menetét is. Bízva abban,hogy nemsokára a selymes puhaságot nem a sok ruhadarab, hanem a Nap melengető, cirógató ereje adja majd. A műsorból nem
hiányozhatott az Óvónénik tánca sem, hiszen
nálunk már hagyomány, hogy minden évben
tánccal kedveskedünk a Bálozós vendégeknek.
A jubileumhoz hasonló korszakot választva a
Boney M együttes zenéjére Disco táncot adtunk
elő. A vacsora utáni meglepetés műsorszám
Marosi Brigitta Felnőtt tánccsoportja volt egy
vidám szvinggel. A táncban résztvevő Édesanyák, akik egykor óvodások voltak, most gyermekeikkel a „nemrég” óvodásainkkal együtt
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táncoltak, nem sajnálva szabad idejüket a jótékony célért. Köszönjük fellépésüket!
A zenét és a műsor alatt a technikai hátteret a Varga Band szolgáltatta, akik ismételten felajánlásból húzták a talp alá valót az
este folyamán, ezúton is köszönjük nekik!
Köszönetet szeretnék mondani minden
kollegámnak, hogy mindenki a maga területén kivette a részét a bál sikeres létrehozásában, ismételten összefogtunk, összedolgoztunk egy nemes cél érdekében! Köszönjük a
jelmezek készítését a Nyuszi csoportos Szülőknek, a Felnőtt ruha varrását Szalay Irmának.
Köszönöm az SZMK-s Édesanyáknak a jegyek árusítását, a bálba hívogatást, minden
Szülőnek, az Önkormányzatnak és a külsős
Felajánlónak az értékes tombola ajándékokat!
Minden kedves Szülőnek és támogatónak
Köszönjük a báli, illetve támogatójegyek vásárlását!
A jótékonysági Bál bevétele: 310.200.-Ft ,
az óvodai Alapítvány javára.
Szabó Éva
óvodavezető

Faluházi Esték

Przemysl, a magyar erőd
„Lángoló vörösben /Lengyel hegyek orma,
Látlak-e még egyszer/Szülőfalum tornya?
Kinyílik-e még rám/Egy kisablak szárnya?
Meglátom-e magam/egy szelíd szempárban?

Kosaras Péter Ákos hadtörténész
második előadása az I. világháborúról
Helyszín: Faluház
Időpont: 2014. március 19. 18 óra
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Sport

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2013. nyarán Alsónémedin
Nywyg 5. éves évfordulójának megünneplése
2013. december 28.
Már a szervezés során is igyekeztünk kicsit mást, máshol és másképpen szerezni, mint az eddigi éves találkozóink. Így béreltük
ki a Suzuki autószalon üvegcsarnokát, ahol megfelelő tágas helyen közel 50-en gyűltünk össze. Nagyon vidám 4 órát töltöttünk
együtt. Jó volt így együtt találkozni, barátkozni és beszélgetni. A fiatalok súlyát és magasságát is újra megmértük, láthattuk, hogy
mennyit nőttek, fejlődtek egy év alatt, most először az erejüket súlyzókkal is teszteltük. Az elmaradhatatlan csocsó játék mindenkit
érdekelt, egymás kezéből vették ki az irányítást. Újdonságként csapatos kvíz játékot szerveztünk a történelem és íjászat témaköréből, a szellemi küzdelemben 9 vegyes csapat „törte a fejét” és a 20-ból 15 helyes válasszal Győriék csapata lett az első!! Beszélgettünk a 2013-as és a következő évről, az egyesületünk működéséről és a terveinkről. Megválasztottuk : „A Nywyg 2013-es év
ifjúsági versenyzőjét” - az a diák kapta ezt az elismerést aki az évfolyamán a legtöbb fontos versenyen (OB, Diákolimpia) vett
részt és ott több dobogós helyezést ért el és az év végi szavazáson a legtöbb szavazatot kapta, és „a Nywyg 2013-es év ifjúsági
sportolóját”. Az a diák kapta ezt az elismerés aki már legalább egy éve az egyesület tagja és az évfolyamán a legtöbb edzésen
vett részt, ott szorgalmasan dolgozott, jelentős fejlődést ért el, és az év végi szavazáson a legtöbb szavazatot kapta. Eredmények:
Az év ifjúsági versenyzője 2013-ben : Kruppa Viktória 2. Suplicz Áron, 3. Laczik Máté, Az év ifjúsági sportolója 2013-ben:
Pázmándi Levente 2. Facsar Gergely és Katona Nádor. Még az 5 éves évforduló alkalmával megköszöntük alelnökeink munkáját:
Bodó Anna alelnökünk, a Nywyg Galagonya kézműveskör vezetője az elmúlt évek alatt rengeteg programot szervezett és vezetet.
Nagyon sokat tett azért, hogy a hagyományőrzés elevenen éljen közösségünkben, a gyerekek és szüleik is aktívan foglalkozzanak szép
és értékes dolgokkal. Győri József alelnökünk folyamatosan részt vesz az íjászat edzésein és versenyein, tanítja és neveli az ifjúságunkat. Példamutatásával, segítségével és bátorításával viszi előre a Nywyg ügyét. Nagyon köszönjük nekik eddig helytállásukat és
továbbra is számítunk rájuk- csak így, együtt tudunk célt érni!!
Terméseseten esténk fénypontja - a tombola mellet - a születésnapi torta és a kapcsolódó lézer show volt. Többek visszajelzése az volt,
hogy jól sikerült a rendezvényünk. Tavasszal újra szervezünk hasonló családi találkozót. Nagyon köszönöm az Abéva Kft-nek a helyszínt, a Művelődési háznak az asztalokat és mindenkinek a hozzájárulását, a részvételt!
Őrs csapat kupa 2014.január.11 Kvalifikációs teremíjász verseny Budaörs
Hála az Úrnak elindult ezen évünk is. Hosszabb szünet után ismét odaállhattunk a lővonal elé és kellemes belső feszültséggel
szemléltük a célt, vártuk a jelet és indítottuk a lövési ciklust. Többször elhangzott kérdés, hogy mitől más egy verseny , mint egy
edzés? Ezt az eltérést látni és érezni kell, belülről megtapasztani. Hiszen nem csak sportcsarnok nagysága, fények, hőmérséklet,
zajok, a társak jelenléte ad egy egészen más környezetet. Hanem a jó és a kevésbé jó lövések aránya , az eredmény beírás, a kipattanó vesszők együtt teszik nehézzé és örömtelivé a versenyt.
Így készültük erre a versenyre is, bár az ünnepek miatt edzéseink hiányosak voltak. A versenykiírások is későn jelentek meg, látjuk
az Íjász Szövetség munkáján is van mit javítani. A novemberi mogyoródi versenyző csapatunk nagy része ismét megmérettetett.
Eredmények: Gyerek VR: 1. Facsar Gergely, 2. Pázmándi Levente Serdülő TR 4. Katona Nándor, VR. 1. Pázmándi Marcell.
Felnőtt LB 2. Suplicz Zsolt
Nywyg Háziverseny Alsónémedi 2014. Január 19.
Hálás szívvel tekintettem ma vissza lehetőségünkre, hogy saját gyakorló csarnokunkban 30 fővel egy jó háziversenyt tudtunk szervezni. Volt minden, ami kellett a versenyhez, hirdetés, nevezési díj, sütemény-tea, beíró lap, különféle célok, változó távolságok.
Igyekeztünk az életkornak és a tudás szintnek megfelelő célokat kitalálni.
Csak a lóról lövés, a lengő és úszócél maradt ki- ezt majd a tónál tavasszal.:) de itt a teremben volt farkas, róka, nyúl, borz, muflon, katona, katona és még katona- persze lőlapok. Nagyon jó érzés, hogy közel húsz célt felépíthettünk az Nywyg készletéből! A
haraszti íjászok igazán jó csapattal érkeztek, így bőven volt versenytársunk.
Köszönöm Kerekesné Esztinek az irodai munkát, Edinának és Ibolyának az eredményhirdetés előkészítését, Balázsnak az okleveleket! Mindenkinek a sütit és a teákat!
Mindenkit szeretettel várunk edzéseinkre!!
Hajrá Nywyg!
Az edzéseket a Schuller Csarnokban tarjuk
Péntek 18 órától, Vasárnap 17 órától
Gyertek Bátran!
Üdvözlettel :Suplicz Zsolt
A NYWYG elnöke 06-70-43-64-194
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