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Újabb ritka orchidea faj megkerülése Alsónémedi határában
A fehér madársisak (Cephalanthera damasonium)Hazánkban
három madársisak faj fordul elő, ezek közül egy piros, míg kettő fehér virágú.Településünk környékén eddig csak Ócsáról volt
ismert a fent megnevezett faj néhány példánya. Hajdan nyirkos
erdőkben, tölgyesekben gyakori volt az egész ország területén.
A folyószabályozások, erdőirtások után egyedszáma jelentős
mértékben megfogyatkozott.
Alsónémedin 2013 tavaszán egy turján szegélyerdejében találtam rá hat példányra. Érdekes, hogy több évtizede szinte naponta megfordulok ebben a turjánban, de eddig még egyszer
sem észleltem jelenlétét, holott nem kis termetű, feltűnő növény.
Valószínűleg évtizedek óta pihent rizómája a talajban, s az idei
esős tavasz „ébresztette föl” teszthalott állapotából. Egyébként a
faj könnyen felismerhető. Levelei tojásdad-lándzsásak, laza virágzata (3-12) legtöbbször alig kinyíló virágból áll. Teljes virágzáskor
is bimbóra emlékeztető, zárt virágokon belül megy végbe az önmegporzás.
címlapfotó és ismertető szöveg: Zsin Géza, élővilág tanár

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
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Takács Ernő
„Ha rám gondoltok, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok.”
		
(Váci Mihály)
Takács Ernő
(1934, Rábacsanak-2013, Alsónémedi)
Ernő bácsi hosszas betegeskedés után
visszaadta lelkét Teremtőjének. Mély gyászunkat csak némiképp enyhíti az a sok
szép emlék, mely hozzá fűzi az ASE szurkolóit és Alsónémedi lakosságát.
Takács Ernő iskoláit szülőhelyén, Rábacsanakon végezte. Alsónémedire katonai szolgálata alatt került. Itt ismerkedett meg élete párjával, Margitkával, akivel két gyermeket neveltek fel,s boldog házasságban éltek Ernő bácsi
haláláig. Sok éves szorgos, becsületben végzett munka

eredményeképp 1962-ben a település
tanácselnökévé választották. Tanácselnökként segítette Alsónémedi fejlődését,
támogatta a helyi sportéletet. Nyugdíjaztatása után az ő szavaival élve: „teljes
mellszélességgel és teljes vertikumában”
intézte a helyi sportegyesület ügyes-bajos dolgait. Az Egyesület motorja volt.
Életét kitöltötte a helyi sportélet ügyeinek intézése. Betegsége kezdetéig nem
volt olyan nap, hogy a pályán ne nézzen
körül. Hosszan elhúzódó betegségét békében, belenyugvással tűrte, mindvégig
hűséggel és szeretettel ápolta felesége, aki mellette volt az
utolsó pillanatig.
Ernő bácsi, nagy űrt hagytál magad után, nyugodj békében!
Az ASE vezetősége, játékosai és szurkolói

Beszámoló a Képviselő-testület legutóbbi üléseiről és az ott hozott határozatokról
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete májusban két rendkívüli ülést tartott.
2013. május 14-én döntött arról, hogy az Öreg-tó utca útépítésére és csapadékvíz elvezetési munkákra, illetve a Rákóczi
utca út-és járdaépítés és csapadékvíz elvezetési munkákra
beérkezett 3-3 db árajánlat közül a HIDROGRÁD KFT. bruttó
3.995.612 Ft-os (Öreg-tó utca), illetve 8.999.226 Ft-os (Rákóczi
utca) ajánlatát fogadja el.

tői Testülete által elkészített szakvélemény alapján az új építésű
iskolaszárny- tornacsarnok ABÉVA KFT. tulajdonában lévő
épületrészének KLIK által történő bérbevételére továbbra is
ragaszkodik a jelenleg hatályos bérleti díjhoz, azaz 3.914.000
Ft + ÁFA/hó összeghez. A későbbi tárgyalásokon havi
3.500.000 Ft + áfa összegben sikerült megállapodni a KLIK-kel,
mely megállapodást a Képviselő-testület június 27-i ülésén el
is fogadta.

Ugyanezen az ülésen a Képviselő-testület módosította a ”Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodását, mivel törvényi változások miatt a
társulásoknak 2013. január 30-ával át kell alakulniuk.

Döntött az iskola előtt terület felszíni vízelvezetés és tereprendezés megoldásának szükségességéről és támogatta azt. A
munkálatokra 4.980.000 Ft + ÁFA összeget biztosított.
A 2013. június 8-án tartandó Önkormányzati Vándorkupa és
Sportnap megszervezésére és lebonyolítására 300.000 Ft keretösszeget biztosított.
Megtárgyalta az iskola aulájának lakodalmas célra történő
igénybevételének lehetőségét, hozzájárult az aula bérbeadásához a 2013. augusztus 31-i lakodalom céljára. A tapasztalatok alapján fog a későbbi bérbeadás lehetőségéről dönteni.
Az Alsónémedi, Fő út 56. szám alatti üzlethelyiség bérletére
beérkezett pályázatot elfogadta, három és fél hónapra bérbe
adta az üzlethelyiséget zöldségárusítás céljára.
Hozzájárult ahhoz, hogy a Szent Kereszt Felmagasztalása
Plébániáért Alapítvány az un. Kántorház felújítására biztosított 2012. évi céltámogatási összeg maradványának felhasználásáról (224.750 Ft) 2014. december 31-ig számoljon el.
A Képviselő-testület határozatba foglalta, hogy az önkormányzat fenntartásában működő, Alsónémedi, Iskola út 1.
szám alatti konyha köteles az önkormányzat rendezvényein
közreműködni, amennyiben arra igény és szükség van.

A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat elinduljon két ÁROP pályázaton, az egyik pályázat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztését célozza, a közigazgatási változások zökkenőmentes lebonyolítása
érdekében. A másik pályázat pedig a civil szervezetekkel és a
lakossággal való hatékonyabb együttműködést segíti majd elő.
A 2013. május 31-i rendkívüli ülésen a Képviselő-testület
módosította a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék
kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló rendeletét, mivel
a szemétszállítási díj összegét a törvényi változások miatt
csökkenteni kellett.
Módosította az ABÉVA Kft. Alapító okiratát. A társaság
könyvvizsgálója 2013. június 1-től 2014. május 31. napjáig a
HANNÁK ÉS TÁRSA Kft. - az eddigi könyvvizsgáló - lesz.
A Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Igazságügyi Szakér-
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A Képviselő-testület június 27-i ülésén elfogadta a DAKÖV
KFT. és az ABÉVA Kft. 2012.évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Rendeletet alkotott a 2013. évi költségvetés módosításáról, az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosításáról és ismételten módosította a köztisztaságról és a települési
szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló
rendeletét, a szemétszállítási díj meghatározása a minisztériumi rendelet kihirdetéséig a közszolgáltató feladata lesz, nem
önkormányzati hatáskör. A változás nem érinti a díjtételeket.
Megtárgyalta és elfogadta Alsónémedi Közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi beszámolót.
Az intézményvezetők előterjesztésében elfogadta a Szivárvány Napközi otthonos óvoda, a Fantázia Alapfokú Művészeti
Iskola és a Széchenyi István Általános Iskola éves beszámolóját.
Megtárgyalta és elfogadta Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Hozzájárult, hogy 2013. július l-től 1 fő településőr kerüljön
alkalmazásra, így biztosítva azt, hogy a közterület-felügyelő
a továbbiakban is el tudja látni feladatát. A településőri feladatok ellátása érdekében a Polgárőrség 2013. évi támogatási összegét 200.000 Ft-tal megemelte.

Egyetértett a Nagygödör téren lévő többfunkciós sportpálya és
játszótér esetében a felügyelet szükségességével, a pályagondnoki teendőkkel Galambos Balázst kívánja megbízni, az ehhez
szükséges anyagi keretet október 31-ig biztosítja.
Hozzájárulását adta a helyi iskola elnevezésében a településnév
használatához és tudomásul vette, hogy az iskola új elnevezése 2013. január l-től Alsónémedi Széchenyi István Általános
Iskola.
Döntött továbbá arról, hogy részt kíván venni a KEOP1.1.1/C/13 számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat benyújtása érdekében a Gyál és
Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban.
Elfogadta a polgármester beszámolóját az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, hozzájárult ahhoz, hogy az ASE használja Alsónémedi címerét a mezeken, hozzájárult a telek
megosztáshoz.
Zárt ülésen a Képviselő-testület támogatta Sticzné Szántó Ilona pályázatát az iskola igazgatói posztjára. A döntést a KLIK
hozza meg ez ügyben. Döntött az „Alsónémediért” Kitüntető
Díj és a Díszpolgári cím odaítéléséről, a központi orvosi rendelő látványtervére kiírt pályázatról, és vagyoni ügyről.
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatal

Köszöntő
„Igaz lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhánkat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepre.”
(József Attila)
Kiss Ernő tanár bácsi, festőművész, Alsónémedi Díszpolgára, a Széchenyi István Általános Iskola és az ócsai
Bolyai János Gimnázium nyugalmazott tanára a napokban ünnepelte 85. születésnapját.
Alsónémedire 1960 augusztusában érkezett feleségével, Annával. A tanárházaspár megszerette a községet és
lakosságát, otthonra találtak itt, boldog egyetértésben
nevelték fel két gyermeküket. Miklósból festőművész,
Ádámból orgonaművész lett. S felneveltek több generációt, kik mind szeretettel és tisztelettel gondolnak
rájuk. Ernő bácsi derűs, fürge alakját látva a legborúsabb reggelen is jókedvre derülünk, az utca túloldaláról
is átköszönünk, átintegetünk. Mindenkihez van egy
jó szava, egy kedves kérdése. Igaz lelke, mint ünneplő
ruha ragyog, amerre jár. A szívéhez nagyon közel álló
József Attila írta: „Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
hogy melegednének az emberek...” Bizton állíthatjuk:
Anna néni és Ernő bácsi Alsónémedin megrakták azt a
bizonyos tüzet, a humánum és szeretet tüzét, mely köré
mindannyian odaférhetünk melegedni. Köszöntjük a
Művészt, a Pedagógust, az Embert!
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Isten éltesse sokáig, adjon neki jó egészséget és további szép napokat!
Polgármesteri Hivatal
2013. július
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Az Alsónémedi Községért Közalapítvány közleménye a 2012. évi gazdálkodás mérlegéről
Az Alapítványt 1992-ben hozta létre az Alsónémedi Önkormányzat. 1993. január 1-jétől
közhasznú minőségben végzi tevékenységét az Alapító Okiratban meghatározott célok szerint:
– a község kulturális tevékenysége színvonalának emelése,
– a bűnmegelőzés, vagyonvédelem és kármegelőzés elősegítése érdekében technikai eszközök
biztosítása, közösségi összefogás támogatása,
– a község környezetvédelmi érdekeinek támogatása.
A Közalapítvány bevételei önkormányzati, vállalkozások,
magánszemélyek támogatásaiból, SZJA
1% felajánlásokból tevődik össze, míg kiadásai javarészt a
fent említett célok támogatására fordítódnak.
A Közalapítvány a 2012. évet 1.214.000 Ft eredménnyel
zárta.
Köszönetünket fejezzük ki minden Adózónak, akik szemé-

2012. évi bevételek (ezer Ft-ban)
Magánszemélyek támogatása 1.353
Vállalkozások támogatása 2.000
Önkormányzati támogatás 760
SZJA 1% felajánlás 562
Banki kamat 7
Összesen: 4.682

lyi jövedelemadójuk 1%-át a Közalapítvány részére ajánlották fel. Köszönet illet minden Kuratóriumi Tagot (Belágyi
Tamás, Hägerné Molnár Mária Ilona, Horváth Mária, Juhász Lászlóné, Kiss Menyhértné, Tóth Gábor) és Felügyelő
Bizottsági Tagot (Józanné Vincze Katalin, Józan Menyhért,
Marosi Boldizsár), akik munkájukkal és aktív részvételükkel hozzájárulnak az Alapítvány szabályos és eredményes
működéséhez.
A Közalapítvány 2013. évi tervei között szerepel több olyan
kulturális illetve hagyományőrző esemény megszervezése
és lebonyolítása is, amelyek a településen élő közösségek
összetartozását erősítik majd, s ezzel együtt Alsónémedi
hagyományait, kultúráját, természeti értékeit ismertetik
meg a fiatal és felnőtt generációkkal egyaránt.
Alsónémedi, 2013. június 26.
Dr. Nagy Vilmos
a Kuratórium elnöke

2012. évi kiadások (ezer Ft-ban)
Könyvelés, könyvvizsgálat 102
Szolgáltatás 151
Értékcsökkenés 63
Támogatások: 3.152
Vagyonvédelem 1.022
Játszótéri eszközök 1.701
Audiométer (eü) 332
Tárgyi eszköz átadás 97
Összesen: 3.468

TŰZVÉDELEM ARATÁS ÉS BETAKARÍTÁS IDEJÉN
Az aratással összefüggő alapvető tűzvédelmi szempontok
Kalászos termény betakarításának helyszínén a tűzvédelmet
alapvetően meghatározza:
– a tűzoltó készülékek megfelelősége,
– a mezőgazdasági erő- és munkagépek és egyéb járművek tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzése (jegyzőkönyv, gépszemle),
– az erő- és munkagép kipufogó-vezeték, szikratörő műszaki
állapota, tisztántartása,
– a tartalék üzem- és kenőanyagok elhelyezése,
– a munkaszünet idejére vonatkozó gépelhelyezési előírások
betartása,
– a dohányzásra kijelölt hely megfelelősége,
– a learatott kalászos termény OTSZ szerinti elhelyezése,
– az OTSZ által előírt területen a védőszántás kialakítása,
– a mezőn összerakott kazal tárolási kialakítása,
– a növényi hulladék OTSZ szerinti égetése.
Kalászos termény betakarításkor a telephely tűzvédelmét alapvetően meghatározza:
– a megfelelő tűzvédelmi szabályzat,

2013. július

– az OTSZ szerinti tűzveszélyességi osztályba sorolás,
– a munkavállalók tűzvédelmi oktatása és annak nyilvántartása,
– a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök nyilvántartása (jegyzék, kimutatás) és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállalók foglalkoztatása,
– a villamos- és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata és annak igazolása (jegyzőkönyv, minősítő irat),
– a terményszárítás szabályainak betartása.
Tűzvédelem az aratás idején
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt
jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes
is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a
betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az
aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza.
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A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi szabályai
A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz mezőgazdasági tüzet – gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve
boglyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak.
A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási
és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek
megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő tűzoltókészülékkel is
ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt,
amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle
során kell meggyőződni. Ennek tervezett időpontját nyolc nappal előbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét
követő nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek
meg kell küldeni.
Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve
kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol
se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez
nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését. Fontos, hogy a
munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal
feltölteni. A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a
rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag
folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.
Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszántást kell készíteni
akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani.
A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem
előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére
a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott
vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni. A szalmaösszehúzást és
kazalozást végző erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik
meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt,
ugyanis az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát. Az összehúzott szalma alapterülete nem
haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tartani,
vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.
A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai
Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek egyik oka a monokultúrás termelés. Ez azt jelenti, hogy
a gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanazon táblába, így a növény gombabetegségei fokozottabban megjelennek. A gombabetegségek elleni védekezés jelentős mennyiségű
növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyértelműen
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tiltja a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel ös�szefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettől az
előírástól azonban jogszabály eltérően is rendelkezhet. A kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal sújtható.
Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül és legalább
24 órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen
írásban be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be kell
tartani. A tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos,
biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak
tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos.
Legalább három méter széles, de facsoportok, erdők mellett
már hatméteres védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén is tilos
tarlót égetni. 30 hektárnál nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes szakaszokat védőszántással kell
egymástól elválasztani. Egyszerre csak egy szakasz égethető.
Az égetés idején a területtől függetlenül legalább egy traktort
ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül
nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség, azt el kell oltani.
Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló
részeket el kell oltani. A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy megtörtént-e az előzetes bejelentés. Az előírások megsértése esetén a terület tulajdonosa, illetve az égetést
végző ellen eljárás kezdeményezhető.
A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági
munka, a termés.

forrás: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.
php?pageid=tuzvedelem_gyik_valasz&gyik_id=181

Szelektív hulladékgyűjtés
Tisztelt Alsónémediek!
Törvényi változások és technikai problémák miatt a szelektív
hulladékgyűjtést nem tudtuk júliustól beindítani. Előreláthatólag 2014. januárban tudjuk ismét folytatni a szelektív
hulladékgyűjtést, melyről részletes tájékoztatást kapnak a
honlapon vagy az Alsónémedi Hírmondó hasábjain.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

Angol nyelvtanfolyam!

Augusztus hónapban ingyenes angol nyelvtanfolyam indul a Művelődési Házban!
Még lehet jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban Zagyva
Gabriellánál a 29-337-101/11. számon vagy a Művelődési
Házban a 29-337-198; 70/771-2692. számon.
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Fontos tudnivalók az Útdíjmentességről
Részlet a 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendeletből

a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése
alóli mentesülésének részletes szabályairól
1. § E rendelet alkalmazásában mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: kérelmező):
a) őstermelő vagy az az egyéni vállalkozó, akinek a legutolsó
lezárt évi eredménykimutatása szerint árbevételének legalább
50%-a az 1. mellékletben felsorolt, önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti kódoknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek legalább egyikének főtevékenységként való
folytatásából származik, ..................
2. § (1) A kérelmező a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől kérelmezheti az autópályák kivételével, a 3. melléklet szerinti termények közül a kérelemben
meghatározott termény szállítására vonatkozó, a jegyző illetékességi területén található vagy azon kívül eső, a kérelmező
székhelye vagy lakóhelye és a használatában álló termőföld,
tanya vagy telephely közötti útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozó – július 1-je és november 30-a között – a kérelemben
meghatározott termény betakarításának időtartamáig, de legfeljebb 30 napig érvényes, díjmentes – viszonylati jegy váltására
jogosító hatósági bizonyítvány kiadását.
(2) A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány az abban meghatározott termény betakarításának – a hatósági bizonyítvány
szerint megállapított – időtartamáig érvényes.
(3) A (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása
iránti eljárás illetékmentes.
3. § A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező
aa) családi és utónevét vagy megnevezését,
ab) lakcímét vagy székhelyét,
b) kérelmező belföldi kézbesítési címét,
c) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az 1. § szerinti mezőgazdasági termelőnek minősül,
d) a terménykör megjelölését, amelyre vonatkozóan a hatósági
bizonyítvány kiállítását kéri,
e) az útdíjköteles elemi útszakasz megjelölését,
f) a kérelmező által üzemeltetett gépjármű forgalmi rendszámát, valamint
g) a kérelmező saját kezű vagy cégszerű aláírását.
4. § A kérelmező felelős a kérelemben meghatározott adatok
valódiságáért.

5. § (1) A hatósági bizonyítványt a jegyző a kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül, 2 példányban állítja ki.
(3) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a honlapján történő közzététel útján a jegyző rendelkezésére bocsátja a települési önkormányzatok e rendelet hatálya alá tartozó
útdíjköteles útszakaszokra vonatkozó hatályos jegyzékét.
6. § A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal az egyetemes útdíjszolgáltató a hatósági bizonyítványban megjelölt
útdíjköteles elemi útszakaszokra díjmentes viszonylati jegyet
állít ki a kérelmező részére.
7. § Ez a rendelet 2013. július 2-án lép hatályba.
Díjköteles útszakaszok megtalálhatók az alábbi linkhelyeken:
http://www.utdij.hu/letoltes/torveny/utdijkoteles-utak-listaja.pdf
http://www.utdij.hu/letoltes/terkep-2013-majus.pdf
Alsónémedi termelőket érintően Alsónémedi lakott területi
táblájától Dabasig, ill. az Öregországútig. /Várhatóan díjköteles lesz az OMV kúttól az Öregországútig, az Öregországút
és az Öregországút M5-ig (Gyáli) tartó szakasza is./
Az útdíj mentességi kérelem a település honlapjáról letölthető
(http://www.alsonemedi.hu/start/).
Az eljárás pontos menete az alábbi linken letölthető https://www.
hu-go.hu/articles/view/206728#menu
A hatósági bizonyítvánnyal az egyetemes útdíjszolgáltatóhoz
(Állami Autópálya Kezelő Zrt.) kell menni, ahol a hatósági bizonyítvány egyik eredeti példánya, valamint az erre a célra kialakított iratminta alapján kitöltött díjmentes viszonylati jegy
kiállítása iránti kérelmet az egyetemes útdíjszolgáltató munkatársának le kell adni, abból a célból, hogy a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszerben a hatósági bizonyítványban foglalt feltételek szerint díjmentes viszonylati jegy kerüljön részére kiállításra. Az útdíjszolgáltató 2 példányban díjmentes viszonylati jegyet állít ki a jogosult számára a hatósági
bizonyítványban rögzített adatok alapján, az ott meghatározott
díjköteles elemi útszakaszokra és érvényességi időre, amelyből
az egyik példány a jogosultat, a másik példány az egyetemes
útdíjszolgáltatót illeti.

Felhívás a parlagfű elleni védekezésre!
A földhasználó köteles az ingatlanán a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A védekezés elmulasztása esetén az érintett köteles tűrni a hatóság
által végzett közérdekű védekezést, amelynek költsége, valamint a
növényvédelmi bírság a mulasztót terheli.
A helyszíni ellenőrzést a települések külterületén 2013. július
1-jétől egészen a vegetációs időszak végéig a földhivatalok földügyi
ügyintéző munkatársai végzik, míg a belterületen a jegyző.

2013. július

A parlagfűvel fertőzött területek bemérését követően, az adatok
2-5 napon belül továbbításra kerülnek, a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult társhatóság, a Pest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága felé.
A szankciók elkerülése, valamint az allergiában szenvedő embertársaink életének megkönnyítése érdekében kérem a Tisztelt termőföld Tulajdonost/Használót, hogy a parlagfű elleni védekezést
végezze el!
Dabasi Járási Földhivatal
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata nevében szeretettel köszöntöm településünk egészségügyi dolgozóit és köztisztviselőit a Semmelweis Nap és Köztisztviselők Napja alkalmából. Adjon Isten jó egészséget, türelmet és jókedvet nehéz és áldozatkész munkájuk ellátásához,
Alsónémedi lakosságának szolgálatához!
Vincze József polgármester

Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal
Alsónémedi Kirendeltsége
A lakosság szolgálatában
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2013. január 1-jétől a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási
Hivatalának Alsónémedi Kirendeltsége címe: 2351 Alsónémedi, Fő út 58.
(Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának épülete 3-as
szoba).
Ügyfélfogadás: (Hivatali ügyfélfogadási idő)
Hétfő: 8:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00
Elérhetőség: 06-29-337-101
Ügyintézők: Törökné Lőkös Viktória, Némethné Molnár Judit
Az alábbi szociális igazgatási ügyekben lehet helyben kérelmet benyújtani:
Időskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgálata, ápolási díj
megállapítása, felülvizsgálata, alanyi és normatív alapon járó
közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, gyógyszerkeret felülvizsgálata, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
megállapítása.
Időkorúak járadékáról bővebben: A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 32/B. § (1) bekezdése értelmében az időskorúak
járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A járási
hivatal időskorúak járadékában részesíti azt
a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek
saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, [22
800 Ft-ot]
b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de
75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, [27 065 Ft-ot]
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi
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jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 130%-át. [37 050 Ft-ot]
Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a személy
a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti;
b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik;
A Szt. 32/C. § (1) bekezdése szerint az időskorúak járadékának
havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező
aa) 32/B. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogosult esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a,
[22 800 Ft]
ab) 32/B. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogosult esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-a,
[27 065 Ft]
ac) 32/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogosult esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a;
[37 050 Ft]
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti
összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Ebben az esetben, ha a támogatás összege az ezer forintot nem
éri el, a jogosult részére akkor is legalább ezer forint összegű
járadékot kell megállapítani.
Az ellátás igényléséhez szükséges dokumentumok:
–K
 érelem, mely a Járási Kirendeltség irodájában ügyfélfogadási időben szerezhető be.
– J övedelemigazolás (eredeti)
Ápolási díjról bővebben: Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra
jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b)
pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását
végzi.
Az ápolási díj havi összege jelenleg nettó 26 550 Ft.
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Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a háziorvos
a) igazolását arról, hogy az ápolt
aa) súlyosan fogyatékos, vagy
ab) tartósan beteg,
b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.
A járási hivatal a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére
nettó 34 515 összegű ápolási díjat állapít meg.
Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes
a) étkezni, vagy
b) tisztálkodni, vagy
c) öltözködni, vagy
d) illemhelyet használni, vagy
e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak
közül legalább három egyidejűleg fennáll.
Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban
részesülő jogosult esetén a fent meghatározott összegnek és
a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi
összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot
nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat
kell megállapítani. Az ápolási díj folyósításának időtartama
szolgálati időre jogosít.
Közgyógyellátásról bővebben: A Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal Alsónémedi Kirendeltségében az alanyi
jogon járó, illetve a normatív jogon járó közgyógyellátást lehet
igényelni.
Alanyi jogon az alábbi személyek jogosultak közgyógyellátás
megállapítására:
a) az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú;
b) a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy;
c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
d)
e) a központi szociális segélyben részesülő;
f) a rokkantsági járadékos;
g) az, aki
ga) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja
meg a 30%-os mértéket,
gb) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól
és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba)
alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én
I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra
volt jogosult,
gc) rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik a ga) és
gb) alpont hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát
2012. április 15-éig megállapították,
gd) az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban
részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy
ge) öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon a ga) vagy gb) alpont
hatálya alá tartozott;
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h) az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.
Normatív alapon járó közgyógyellátás feltételei: Normatív
alapon az jogosult közgyógyellátásra, akinek a havi rendszeres
gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert
térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át, [2.850 Ft-ot] meghaladja, feltéve hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét [28.500 Ft-ot], egyedül
élő esetén 150%-át [42.750 Ft-ot].
Közgyógyellátás megigényléséhez szükséges dokumentumok:
Alanyi jogú közgyógyellátásnál:
– Kérelem, mely a Járási Kirendeltség irodájában ügyfélfogadási időben szerezhető be
– Alanyi jogcím szerinti igény esetén a jogcím fennállást igazoló iratot ( pl. Nyugdíjfolyósító szervtől igazolás a rokkantsági,
baleseti járadék megállapításáról vagy A Magyar Államkincstár által kiállított magasabb összegű családi pótlékot igazoló
határozat, kártya (utazási kártya), vagy igazolás.
– Háziorvosi igazolás Zárt borítékban (A borítékon szerepelnie kell a kérelmező nevének, TAJ számának, a háziorvos
bélyegzőszámának) 2013. JANUÁR 1 - JÉTŐL AZ IGAZOLÁST A KÉRELMEZŐNEK IS (KISKORÚ ESETÉN A
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJÉNEK) ALÁ KELL ÍRNIA!
Normatív jogú közgyógyellátásnál:
– Kérelem, mely a Járási kirendeltség irodájában ügyfélfogadási
időben szerezhető be
– Jövedelemigazolás (eredeti) a kérelmező és a közeli hozzátartozói tekintetében (házastárs, élettárs, gyermek)
– Háziorvosi igazolás Zárt borítékban (A borítékon szerepelnie kell a kérelmező nevének, TAJ számának, a háziorvos
bélyegzőszámának) 2013. JANUÁR 1 - JÉTŐL AZ IGAZOLÁST A KÉRELMEZŐNEK IS (KISKORÚ ESETÉN A
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJÉNEK) ALÁ KELL ÍRNIA!
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igényléséről
bővebben: Amennyiben a kérelmező más jogcímen nem jogosult, akkor a járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, [34
200 Ft]
b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át [42 750 Ft] nem haladja meg, és
családjának vagyona nincs.
A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági
bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év. A bizonyítvány a fent megjelölt feltételek fennállta esetén ismételten
kiállítható.
Az ellátás megigényléséhez szükséges dokumentumok:
–K
 érelem valamint vagyon- és jövedelemnyilatkozat, melyek
a Járási Kirendeltség irodájában ügyfélfogadási időben szerezhető be.
Kérjük Önöket, hogy bizalommal keressék fel a Kirendeltség
ügyintézőit!
Babák László
Gyáli Járási Hivatal hivatalvezető
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Önkormányzati hírek

Új focipálya a Nagygödörben
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a 2012. november
29-én aláírt Támogatási Szerződés szerint ( 4/2012. (III.1.)
BM rendelet 3. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás alcímen elnyert 106151. szerződésszámú
támogatás) megvalósította a tervezett többfunkciós gumiburkolatú sportpályát a Nagygödör téren.
Az öntött gumiburkolatos sportpálya ünnepélyes átadására
2013. június 8-án egy sportnap keretében került sor. Délelőtt
megszerveztük a helyi kispályás labdarúgó csapatok részvételével az Önkormányzati Kupát, melyet vándorkupaként
a jövőben minden évben meg kívánunk tartani. A Kupa
eredményhirdetésére és az ünnepélyes átadásra délután
került sor Pánczél Károly országgyűlési képviselő és dr. Juhász István olimpiai bajnok labdarúgó, településünk lakója
részvételével. A pálya átadása után további sportbemutatókra, versenyekre került sor. Az önkormányzat jelen pályázati
vállalásán túl egy ivókutat és kerékpártárolókat létesített a
Nagygödör téren megbízási szerződést kötött Galambos Balázs, Kápolna utcai lakossal a pálya felügyeletére, gondnoki
teendőinek ellátására, továbbá felkérte a Polgárőr Egyesületet a rendszeres ellenőrzésre, a közterület-felügyelő munkaidejét úgy módosította, hogy az esti órákban és a hétvégén is
megoldható legyen a rendszeres jelenlét.
A felújított sportpálya a 2012. szeptemberében önerőből
megépített játszótérrel együtt a település igen látogatott és
magas színvonalú közösségi tere lett, mely a jövőben nagyon
jól szolgálhatja az utánpótlás- és szabadidősportot, valamint
jól kiegészíti az iskolai és óvodai mozgásos tevékenységeket.
A sportpályán a labdarúgáson kívül kézilabda, röplabda, tenisz, tollas, mediball gyakorlására is lehetőség van.
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MOZOGNI JÓ ÉS ÉRDEMES!
Az óvoda 2012/2013-as
nevelési év kiemelt pedagógiai, nevelési feladata:
mozgáskultúra fejlesztése bent és a szabadban
egyaránt. Egészségesebb
életvitel,
táplálkozás
és a mozgás kapcsolata. Ennek szellemében
határoztuk meg az év
munkaközösségi foglalkozásait. Több oldalról
közelítettük meg a témát:
– alapozó terápia egyes
elemeinek beépítése a
testnevelési
foglalkozásokba, - zenés torna,
mozgás, zene, tánc ös�szekapcsolódása, - fizikai
erőnlét növelése, mozgáskoordináció fejlesztése,- mozgásfejlesztés a szabadban. Mindezzel bebizonyítva,
hogy a rendszeres mozgás és az egészséges életmód pozitívan befolyásolja az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődését. Több fórumon hallható, hogy a gyermekek
80% -nak van valamilyen deformitása, beleértve a hanyagtartást, a lábstatikai elváltozásokat, valamint a komolyabb
gerincproblémákat is. A mi óvodánkban is végeztek ebben
a nevelési évben számítógépes talpnyomásos mérést, amely
eredménye a fent említett negatív statisztikát támasztotta
alá. Ezen a területen apró előrehaladás tapasztalható óvodánkban, egyre több szülő odafigyel gyermeke megfelelő,
kényelmes, bokához igazodó lábbelijére, és komolyabban
veszik a gyógytestnevelési foglalkozások lehetőségét. Óvodánkban minden évben fizikai állapot felmérést végzünk
év elején és év végén, ezzel képet kapunk többek között a
gyermekek magasságának, súlyának változásáról. Visszanézve 2005-ig a nagycsoportosok testsúlyának alakulását,
megfigyelhető, hogy egyre több azoknak a gyermekeknek
a száma, akik többletsúllyal rendelkeznek. Az óvodás korosztály ideális súlygyarapodása kb. 1 kg minden 2 cm növekedés esetén. Itt említem meg Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvost, aki évente vizsgálja az óvodás gyermekeket és
akár ortopédiai, akár belgyógyászati jellegű elváltozásokat
felismerve, küldi a gyermekeket a megfelelő szakorvoshoz.
Amennyiben a gyermek túlsúlyos, első teendő kivizsgáltatni, megtudni mi a hízás oka. Nem szabad azt vallani,
hogy genetikailag kövér a gyermek, és ez nem esztétikai
probléma, később súlyos krónikus betegségekhez vezethet
/ magas vérnyomás, II.-es típusú cukorbetegség, stb./A
2013. július

megelőzésnek, az odafigyelésnek van a legnagyobb szerepe ebben a kérdésben. A gyermek egész környezetének
életmód változása a siker kulcsa, hogy egészséges és boldog felnőtt legyen belőlük. Meg kell változtatni az étkezési
szokásokat, ezt a táplálék megfelelő összetételével: sok gyümölcs, zöldség, magas rosttartalmú gabonafélék, alacsony
zsírtartalmú tejtermékek fogyasztásával, valamint napi 1
óra testmozgással érhető el. A rendszeres testmozgás segít
a megfelelő testsúly elérésében, fenntartásában. Mozgás
nélkül nincs egészség, mozgással a gyermek a külvilágról
gyűjt információkat és mellette megismeri önmagát, saját
testét, erőkifejtését, egyre önállóbbá válik az élettevékenységekben, megtanul a környezet viszonyaihoz alkalmazkodni, szabályokat tisztelni. Itt a hosszú nyár, szerencsés
helyzetben vagyunk, ahol élünk, teret ad a különböző családi programoknak: rövidebb – hosszabb séták, kocogás,
kerékpározás. Aki teheti, járjon rendszeresen úszni, vagy
sportoljon szervezett formában. Kívánom, hogy a mozgás
igény, érték és élmény legyen!
„Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden
hatásra reagál, amit az emberek váltanak ki belőle. Hogy
egész élete egészséges lesz- e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében.”
				/ Rudolf Steiner /
Alsónémedi, 2013. 06. 25.
Kovacsik Gyuláné - munkaközösségi vezető
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Kedves Szülők, volt Tanítványaim! Kedves Alsónémediek!

Engedjék meg, hogy itt, a Hírmondó hasábjain köszönjek el Önöktől.
Saint Exupéry írta a következőket: „Ha hajót akarsz építeni, ne csak a fát
gyűjtsd hozzá, ne csak a lemezeket hajlítsd, hanem mutasd meg, milyen csodákat nyújt a tenger, mit jelent megismerni azt. Ha ezt megértik, a hajó elkészítése már nem lesz nehéz.”
41 évvel ezelőtt kezdtem el a hajóépítés, az emberformálás csodálatos művészetét. A gondviselés kegyes volt hozzám, mert egész életemben azt csináltam,
amit szerettem. Neveltem, oktatattam, kicsikhez lehajoltam, nagyokat formáltam, személyiségüket csiszoltam. Hangyaszorgalommal gyűjtöttem a fát, hajlítottam a lemezeket, megismertettem a gyerekekkel, mily csodákra képes a
tenger, mily fontos az, hogy amit teszünk, hittel, elhivatottsággal, odaadással
tegyük.
Néha kemény hullámok ostorozzák mindenki hajóját, van, hogy nehezen állja
az árboc a körülöttünk zajló vihart. Egyszer lecsendesedik a természet is, elül
a vihar, kisüt a nap. A hajó indul tovább.
Most eljutottam a kikötőhöz. Egy-egy hosszú út után a hajós is megpihen,
hogy erőt gyűjtsön a következő útra. Az életemnek egy tartalmas szakasza
befejeződött. 41 évnyitó, évzáró, szorgos, munkás hétköznapok. Számomra
végleg elnémult a csengőszó, de tudom, hogy ezután is szeptember 1-jével kezdők a tanév és minden megy tovább. A helyemet elfoglalja más vezető. Bízom
abban, hogy az új hajó kormányosa biztos irányt vesz, mert a fedélzeten ott
vannak az értékes, lelkes segítői, iskolánk megbízható pedagógusai.
Köszönöm Alsónémedi eddigi Vezetőinek, a település minden lakosának, hogy
befogadtak, segítették munkámat. Építsék tovább a hajókat, ismertessék meg a
tenger nyújtotta csodákat a legnagyobb szeretettel.
Tiszta szívből kívánok mindenkinek sok örömet, jó egészséget, boldog, békés
családi életet, mosolygós, vidám, jól nevelt gyermeket!
Mayer Istvánné

Elmélkedés az élet múlásáról
Egy pálya útja véget ér
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.
Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut úgy a táj,
ahogy elfutott – az ifjúság.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
lassítaná az időt,
s megállítaná
a legszebb perceket,
de az idő kerekét
megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
könnyűnek látszik a búcsúzás,
de a szív nehéz.

Tisztelt Igazgatóasszony!
Kedves Erika!
Nyugdíjba vonulásod alkalmából köszönjük azt a több mint 40 évet, melyet Iskolánk jelentett életedben. Köszönjük mindazt, amit Alsónémedi gyermekeiért, a település lakosságáért tettél. Köszönjük, irántunk való szeretetedet, türelmedet, törődésedet, hogy munkatársaid lehettünk. Kívánunk vidám és tevékeny nyugdíjas éveket, jó egészséget! A Széchenyi
István Általános Iskola kapuja mindig nyitva áll előtted, ahová visszavárnak barátaid!
A Széchenyi István Általános Iskola pedagógusai és minden dolgozója
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„ ... a 2012/13-as tanévet ünnepélyesen bezárom!”

Azt hiszem, ez az a mondat-töredék, amelynek felhangzása mindenkiből: szülőkből és nevelőkből, fenntartóból
és dolgozókból; tanárból és diákból azonos (nem tévedés: azonos) reakciót csalogat ki. Legyen az kisiskolás,
felső tagozatos vagy középiskolás; gyermek vagy felnőtt:
a harsány „ÉLJEN!”- üvöltés vagy a visszafogottabb, halkabb sóhaj; a zajos tapsvihar, az ütemes dobolás, a szolidan összeütött tenyerek csattanása, az ovációkat kísérő
elnéző mosolyok hangtalan rezzenései...: mind-mind a
megkönnyebbülés megnyilvánulásai, a „valami lezárult”
érzés jelzései.
Igen, ez a tanév is véget ért...
S ami véget ér, az számvetést is követel: értékelni és
örülni az eredményeknek; megvizsgálni, hogy lehetett
volna másként, hogyan kellene jövőre...
Lehetetlen volna felsorolni mindazt, amit e tanév során
diákok, szülők és az iskola valamennyi dolgozója végzett;
s értelmetlen is, hiszen terveinkről és eredményeinkről
már korábban a Hírmondó hasábjain is beszámoltunk.
Emlékeztetőül csupán, a teljesség igénye nélkül álljon
itt néhány gondolat.
ALSÓ TAGOZATON kollégáink munkájuk minden
részletében igazodtak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. A kisiskolások mindennapjaiban a mesék, a versek,
a rajzolás, a mozgás, az ének és a tánc, a hagyományok
megismerése és persze a játék stb. területén igyekeztek kihasználni a feladatok és az ünnepi/hétköznapi alkalmak
adta lehetőségeket.
Volt NÉPMESE NAPJA, meseíró és rajzpályázat, játékos
vetélkedő, lovas-tornabemutató, Márton-napi libazsíros
kenyerezés teával és lampionos felvonulás. Úszótanfo2013. július

lyam, népdaléneklési és matematika verseny, tanulmányi
és akadályverseny, kézműves foglalkozás és mentőkutya
bemutató, bélyegkiállítás, papírgyűjtés és színházlátogatás, farsangi álarcosbál...
Az ÖKO-ISKOLA feladatainak végrehajtásába az iskola
valamennyi tanulócsoportja bekapcsolódott. A projektnapok sikere igazolja a környezettudatos nevelésre való
törekvésünket; jövőre újra pályázunk, mely nem lesz kis
feladat vezetőnek, résztvevő pedagógusnak, diáknak sem.
Az Alsónémedi Sportegyesülettel kötött együttműködési megállapodás keretében diákjaink szabadidejének
hasznos eltöltését és egészséges életmódra való nevelését
igyekszünk biztosítani.
E célt szolgálja a Hagyományőrző és a Mazsorett csoport
tevékenysége is, mely komoly sikereket ért el: tagjai Közép - magyarországi és egyéb csapatversenyeken sikeresen szerepeltek.
FELSŐ TAGOZATON szakmai munkánkban az összehangoltan működő három munkaközösség (az osztályfőnöki, a humán és a reál) határozta meg napi feladatainkat.
Az osztályfőnöki munkaközösség a szülőkkel való kapcsolattartás, családlátogatások, szülői értekezletek, fogadóórák lebonyolítása mellett az aktuális emléknapokról,
nemzeti ünnepeinkről való színvonalas megemlékezésről
is gondoskodott.
A mindennapos oktatási-nevelési feladataink mellett
és ezek kapcsán MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ NOBEL-DÍJASAINK megismerésének szenteltük a tanévet. Projektnapok keretében dolgozták fel tanulóink olykor játékos,
elgondolkodtató vagy manuális tevékenységek sorozatával a legfontosabb, legérdekesebb ismereteteket.
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Komoly eredményeket értünk el országos, megyei tanulmányi és sportversenyeken, házi tanulmányi megmérettetéseken igyekeztünk sikerélményhez juttatni tanulóinkat. Szakkörökkel, korrepetálásokkal, felvételi előkészítőkkel biztosítottuk a felzárkóztatást és tehetséggondozást, melyet bizonyítanak a házi és megyei matematika
verseny helyezettjei.
Szakmai munkánk egyik fokmérőjéből, az országos
kompetenciamérésből kiolvasható, hogy iskolánk mindkét felmért területen (szövegértés és matematika) tanulóink országos átlag feletti eredményeket produkáltak.
Az iskolai könyvtár mindenben támogatta az intézmény
programját, könyvtári órák és foglalkozások, tanulástechnikai programok segítették tanulóink tevékenységi területeinek bővülését.
GYERMEKVÉDELMI felelősünk rendszeres, naprakész felkészültségével és tevékenységével, a fejlesztőpedagógusok, a logopédus, a pszichológus és az osztályfőnökök támogatásával igyekezett csökkenteni az egyes
hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett tanulókra háruló
terheket.
„CSALÁDÓRÁK” megtartásával 5-8. osztályban
akartunk diákjainknak segítséget nyújtani, hogy el tudjanak igazodni az őket körülvevő szűkebb környezet leggyakoribb problémái között.
Filmklub, pszichológiai és logopédiai foglalkozások,
szociometriai felmérések segítettek diákjainknak a környezetükben és önmagukban fellelt problémák feldolgozásában és osztályfőnökeiknek a tudatosabb, célirányosabb segítség nyújtásában.
Népszerű programnak bizonyult a FARSANG. Köszönet mindenkinek, aki szülőként, támogatóként, érdeklődőként, pedagógusként vagy diákként hozzájárult a
sikerhez.
A SZÉCHENYI NAPOK három napos rendezvénysorozata megmozgatta az iskola és támogatóinak valamennyi rétegét, összefogta pozitív törekvéseket. A
második nap külső helyszíni programja, a CSODÁK
PALOTÁJÁnak meglátogatása nem jöhetett volna létre
az ÖNKORMÁNYZAT támogatása nélkül.
Szabadidős programokkal színesítette a MŰVELŐDÉSI HÁZ a tanév kínálatát, nagy siker volt a
GYERMEKNAPi rendezvény, népszerűek a nyári programok. Szabadidő-szervezőnk a SZÜLŐK-PEDAGÓGUSOK BÁLJÁnak szervezésén túl tevékenységével az
osztályprogramok lehetőségét gazdagította, mellyel éltek
is az osztályfőnökök.
2013. június 19-én 431 tanuló kapott bizonyítványt.
Tanulóinkból ötvenöten véglegesen lezártak egy korszakot az életükben: ők végzőseink, a nyolcadikosok,
akik jövőre új iskolában, új tanulótársakkal, új oktatókkal, nevelőkkel kezdik középfokú tanulmányaikat, s néz14

nek szembe újabb feladatokkal, örömökkel és gondokkal,
megpróbáltatásokkal és sikerekkel. Az általános felvételi
eljárás keretében minden diákunk iskolára talált, eredményeik jobbak az országos átlagnál.
Hagyományainkhoz híven az iskolában található Széchenyi Emlékfalon elhelyezett márványtáblára végzett tanulóink közül a következők neve kerül fel: Győrvári Noémi 8.b, Szappanos Eszter 8.b, Szlovicsák Béla 8.b,Tenki
Alex 8.a és Varga Ádám 8.b osztályos tanulók; ők szorgalmukkal, magatartásukkal, tanulmányi eredményükkel érdemelték ki ezt a megtiszteltetést.
„Jó tanuló, jó sportoló Emlékérem”-ben részesült: Győri Tamás 8.c és Kotán Ágnes 8.a , akik 8 éven át kiváló
tanulmányi eredményükkel és sportteljesítményeikkel kivívták a nevelőtestület elismerését.
Valamennyi végzős diákunknak és szüleiknek kívánunk sok-sok, erőt, szeretetet, türelmet, megértést és kitartást az eljövendő évekhez.
A tanévzáró ünnepélyen iskolánk igazgatója, Mayer Istvánné nyugdíjazása miatt nem csak a tanévtől, de munkakörétől, ezért a szülőktől és a diákoktól is elbúcsúzott.
„Minden talajban megterem valamiféle virág.
Minden napnak van valamilyen öröme.
Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.”
					(Wass Albert)
Ezzel az idézettel kívánok valamennyi diákunknak, kollégánknak és az ALSÓNÉMEDI HÍRMONDÓ minden
olvasójának kellemes pihenést, feltöltődést, békét és nyugalmat a nyári szünetre.
Hirmann Judit
2013. július
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Magyar nyár magyar ecsettel

„Ők magukra hagyottan őrizték Magyarországot és a mögötte
lévő Európát, olyan egyedül, amilyen egyedül csak lehet az ember,
akit magára hagy a világ. Álltak fönt a várfalakon, és tudták, nincsen senki a hátuk mögött, aki segítene. Csak védtelen völgyek, falvak és városok, kiszolgáltatott asszonyok, más semmi. S mindezek
mögött távol valahol egy érzéketlen nyugati világ, a maga fennhéjázó civilizációjával, értéktelen jelszavaival, egy nagyképű és gőgös
Nyugat, aki barbárnak nevezi azt, aki érte harcol, és akinek eszébe
se jut, hogy kezét nyújtsa annak, aki ebben a küzdelemben elbukik.” (Részlet Wass Albert: Magukrahagyottak című regényéből)
Meggyőződésem, hogy Isten nem csak az egyes embert, hanem
nemzeteket is küldetéssel teremtett. Minket, magyarokat harcra,
küzdelemre és hosszú tűrésre edzett nemzetté formálódásunk évezredei alatt, mígnem ázsiai bölcsőnktől Kárpát-medencei hazánkig (koporsónkig) vezetett. E vándorlásban született meg a magyar
nép, és erőpróbái készítették fel a nehéz küldetésre: álljon Kelet és
Nyugat védvonalán, s őrizője legyen a keresztény Európának.
Mai elménkkel nehéz ezt megérteni, miért is védelmeztük mi
évszázadokon át Európát a Keletről ránk szabadult veszedelmektől: tatártól, töröktől, orosztól, minek is voltak a mi 56-jaink, az
a bizonyos dicső 1456, s majd az elszánt 1956? Azért az Európáért vívtunk 1456-ban, aki egy percig sem hitt győzelmünkben,
aki Kárpát-medencei létünk minden pillanatában kiirtásunkra
törekedett, minden lépésünkre cselt vetett? S majd Trianon után,
1956-ban, az áruló Európa szavának hitt ismét a magyar, s állta a
bolsevik-Szovjetunió csapásait, remélve, hogy majd Nyugat segít?
A választ Isten adja meg: erre rendeltettünk.
Minden harangzúgás emlékeztessen elrabolt hazánkra, testvéreinkre, kik a határokon kívül rekedtek, s az elveszett hazában
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teljesítik kötelességüket: mind a mai napig őrzik a magyarság
utolsó bástyáit.
Zúgjanak a harangok, hisszük: nem a magyar temetőre, hanem a
magyar feltámadásra.
93 éve történt:1920. június 4. Trianon
157 éve történt: 1456. július 22. Nándorfehérvár		
Jobbágy Ilona
NÁNDORFEHÉRVÁR, 1456. július 4-22.
A török szultán, II Mohamed a görög területek behódoltatása
után a Balkán még keresztény kézen maradt területei ellen fordult. A veszély így Magyarországot közvetlenül, a nyugati államokat meg közvetve fenyegette. A magyarok 1456. április elején
értesültek arról, hogy a szultán Nándorfehérvár ostromára készül
és, hogy portyázói már a Duna menti terülteket nyugtalanítják.
V. László király elrendelte az általános nemesi felkelést, és segélykérő leveleit is szétküldte szerte Európába. Ismerve a nemesség
hozzáállását általában a háborúhoz, most sem lehetett csodára
számítani, de Európa koronás uraitól sem lehetett semmit remélni.
Hunyadi János tőle telhetően készült az összecsapásra. Megerősítette a védővonalat, felemelte a várak helyőrségének létszámát.
A fenyegetett Nándorfehérvárba mindegy ötezer főnyi zsoldos
sereget küldött, a vár főparancsnokságát pedig sógorára, Szilágyi
Mihályra bízta. A külföldi, de a belföldi segítség is elmaradt. Habár az új pápa, a spanyol származású III. Calixtus megválasztása
után megesküdött, hogy a törököt kiűzi Európából, a keresztesek
toborzása nagyon lassan haladt, mégis Kapisztrán János ferences
szerzetes hívására július közepén mintegy tizennyolcezer keresztes
gyűlt össze, többségében magyarok, szerbek, horvátok.
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Közben a törökök sem tétlenkedtek. A szultáni seregek
nyár elején megindultak Szerbia ellen, elfoglalták az ezüstbányáiról híres Osztovicát, hogy innen a despota székhelye, Szendrő, majd Nándorfehérvár ellen forduljanak. A
vár ostroma július 4-én kezdődött meg. A török haderő a
Duna és a Száva közötti síkságot elözönölve, a szárazföld
felől hatalmas hurokba fogta a várat, míg a szultáni flotta
a Száva torkolatával szemben fekvő szigetek mellett lehorgonyozva a víz felől tette megközelíthetetlenné. A török
haderő hetvenezertől - százezer főt számlált. Ehhez viszonyítva a másik oldalon maroknyi sereg állt velük szemben. Az ostromlott vár alá Hunyadi tízezer jól kiképzett,
harcedzett katonával érkezett, de a zárlat miatt oda nem
tudott bejutni. Azonnal a dunai hajózásban használatos
dereglyéket, kb. kétszázat, átalakíttatott hadihajókká, amelyek hátulról úsztak rá a török hajókra. A mozgékony kis
hajócskák körülvették a török gályákat, elválasztották őket
egymástól, hogy a folyón tartott kemény küzdelemben három
gályát elsüllyesszenek, négyet foglyul ejtsenek, a többiek meg
sietve elmenekültek. A hajózár megszűntével jutott be Hunyadi
katonáival a várba. Az általános támadást július 21-én rendelte
el a szultán, amikor napnyugtakor a török tábor megindult a vár
felé. A küzdelem reggelig tartott. Még háromszor indítottak rohamot a törökök a vár ellen, de mind a háromszor sikertelenül.
Mind a két oldalon nagy volt a veszteség. A hős várvédők közül
külön kiemelkedik Dugovics Titus hőstette, aki élete árán akadályozta meg a török zászló kitűzését a várfalakra. A török sereg
1456. július 22-i megfutamodásával ért végett Nándorfehérvár
ostroma és mintegy fél évszázadon át arra emlékeztette őket,
hogy Magyarország nem könnyű préda, megtámadásától jó lesz
óvakodni. Annyi harc után, dicsősége teljében nem sokkal a győzelem után augusztus 11-én Hunyadi a táborban pusztító pestis
áldozata lett. A kormányzó augusztus 4-én kapta meg a fertőzést.
Zimonyba vitette magát, ahol Kapisztrán János egy héten keresztül ápolta és vigasztalta a lelkét. Mikor érezte a vég közeledését,
magához kérette hű barátait, Vitéz Jánost és Szilágyi Mihályt,
akik szomorú szívvel nézték, amint a törökverő hős küldetését
teljesítve örökre lehunyta szemét.

TRIANON – 1920. június 4.
„ A háborús vesztesek közül Magyarországot nem megbüntették – Magyarországot kivégezték.”
A Magyar Királyság területe Trianon előtt 325 ezer km2, ebből
a Csonka Magyarországnak megmaradt 92 ezer km2, elveszett:
233 ezer km2. Csehszlovákia megkapott belőlünk 63 000 km2-t,
1 millió magyarral, ebből a legutóbbi szlovák népszámlásra maradt: 460 ezer magát magyarnak valló lélek.
Romániához 102 000 km2 jutott, több mint az egész maradék
Magyarország, 1,7 millió magyar emberrel, melyekből 2012-re
maradt 1,200 ezer magyar. A Szerb-Horváth-Szlovén Királysághoz került 64 ezer km2, 560 ezer magyarral, ebből jelenleg
magyarnak vallja magát 293 ezer fő. Sőt még Ausztria is kapott
belőlünk 4000 km2-t, 25 000 magyar emberrel, kikből a mai napra maradt kb. 6 000 fő. Néhány év, és a statisztikai adatok még
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elborzasztóbbak lesznek, mert a magyarnak vallók létszámának
zöme 60 év vagy afölötti, s a születések száma drasztikusan csökken. A történelmi Magyarország rendelkezett 15 millió kat. hold
erdővel, ebből maradt 1 millió kat. hold. 24 millió kat. hold szántóföldünkből maradt 15 millió kat. hold. A 12 millió q vasércből
maradt 2 millió q, réz, arany, ezüst, só, mind elveszett. A 7 milliós szarvasmarha állományunkból maradt 2 millió. A 22 ezer km
vasúthálózatunkból pedig meghagytak 8 ezret.
„Consummatum est” magyarul ez annyit tesz: Bevégeztetett.
Herczeg Ferenc a kiváló író így emlékezik vissza 1920. június
4-ére:
„Az aláírás időpontját június 4-én délelőtt 10 órára tűzték ki.
Az ország hangulata nyomasztó volt, a sajtó hangja levert, rezignált, drámai. A nagy lapok kiadóhivatalai előtt tömegek lesték
a kirakatban időnként megjelenő hírközleményeket. Az utcák
reggel óta valami furcsa nyugtalansággal voltak tele. Minden
arcon szorongás, a tekintetek fáradtak, üresek, mint a halottasházaknál virrasztás után. Még a szokott utcazaj is tompább volt,
mint máskor. Tíz óra után egy-két perccel jött a végzetes hír, és
akkor megkondultak a harangok, előbb Pesten, majd ahogy villámgyorsan szétfutott a hír, egymásután mindenfelé az országban. A magyarok két óra hosszat tartó harangozással temették
múltjukat és jövőjüket. Budapest percek alatt feketébe öltözött.
Perceken belül fekete gyászlobogók lengtek mindenütt, az ablakokban fekete drapériák. Az utcák fekete gyászruhákkal teltek
meg. Emberek, asszonyok, férfiak, gyerekek mentek az utcán
patakzó könnyekkel, nem egyszer hangosan zokogva. Az Oktogon sarkán egy rokkant katona letépte zubbonyát és könyökben
levágott csonka karját mutatva, őrjöngve kiabálta: „Hát ezért?”
Az utcákon ismeretlen, egymást soha nem látott emberek borultak egymás nyakába, a terek padjain zokogókat vettek körül
vigasztaló emberek. A lapok gyászkeretben, mindenki mohón
olvasta, amit úgyis tudott, mindenkiben fellángolt a tehetetlen
düh. A Múzeum-téren elkezdték a Himnuszt énekelni...és a harangok kongtak, kongtak szakadatlanul, szinte elviselhetetlenül.
A templomok gyorsan megteltek síró emberekkel, hisz a kétségbeesés mélyén mindnyájan Istenbe próbáltunk kapaszkodni, papok mentek fel a szószékre megkísérelni a lehetetlent, vigasztalni
ott, ahol nem volt vigasztalás. A vidéken ugyanez volt a kép. Harangkongás, gyász és kétségbeesés mindenütt.”
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Trianon ma – gyermekszemmel

Bálint Barnabás, 8. osztályos tanuló
Több mint 20 éve testvérfalunak fogadtuk a székelyföldi
Nagyajtát. Én még akkor nem éltem, de az iskolai évek alatt
többször találkoztam testvérfalunkból érkezett vendégekkel,
láttam népviseletüket, táncaikat, hallgattam ízes beszédüket.
Aztán eljött az idő, amikor pár éve szüleimmel ellátogattam
hozzájuk. Azóta rokoni kapcsolat is alakult közöttünk, hiszen
az unokatestvérem egy nagyajtai lányt vett feleségül. Már született egy kislányuk is. Tehát nem kérdés számunkra, hogyha
Nagyajtáról vendégek jönnek Némedire, örömmel fogadjuk
őket.
Bolnovszky Boglárka, 8. osztályos tanuló
Anyukám 20 éve hagyta el szülőföldjét, a gyönyörűséges
Székelyföldet, s az anyaországba költözött, ugyanis nem
könnyű ma Erdélyben magyarnak lenni. Hiszen a románok
„bozgornak”, azaz hontalannak titulálnak bennünket. Idejöttünk mi magyarok a magyarok közé, az anyaországiak meg
románnak tartanak. Pedig mi magyarok vagyunk! Arról nem
tehetünk, hogy a szülőföldünk a trianoni döntés következményeként idegen ország irányítása alá került. Pedig ott, a messzi
Kárpát-kanyarban őrizzük nyelvünket, őrizzük kultúránkat,
hagyományainkat, táncainkat, népdalainkat minden nehézség
ellenére. Kérjük Önöket, fogadják el, hogy mi is magyarok vagyunk, és segítsenek az ott maradott „őrzőknek” megtartani
magyarságukat! Segítsenek, hogy testvére, és ne ellensége legyen magyar a magyarnak!
Varga Ádám, 8. osztályos tanuló
Két évvel ezelőtt egy autóbuszos csoporttal indultunk útnak
mi, némediek a székelyföldi Nagyajtára.
Többen először utaztunk oda, mi a barátommal szülői kíséret
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nélkül. Nem aggódtunk, mert már sokat hallottunk az erdélyi
emberek vendégszeretetéről. Útközben több helyen megálltunk. Nagyváradon Szent László király csatabárdját, Kolozsváron Mátyás király lovas szobrát, Segesváron a várat csodáltuk meg. Éjjel érkeztünk Nagyajtára. Mi ketten Bécivel a Léta
családhoz kerültünk. Volt alkalmunk megtapasztalni kedvességüket, vendégszeretetüket és segítőkészségüket, ami nekik
természetes, de amit itthon már csak ritkán érezhetünk.
Sok finom, új ételt kóstolhattunk meg, amelyek ízét még ma is
a szánkban érezzük. Amikor haza indultunk, tudtuk, hogy ide
még vissza kell jönnünk. A Léta család fiával azóta is tartjuk
a kapcsolatot. Reméljük, hogy mihamarabb találkozhatunk új
barátainkkal. Örökké emlékezni fogunk arra a csodálatos hétre, amit Erdélyben töltöttünk. Ez a néhány nap segített abban,
hogy sok mindent másképp lássunk, mint előtte.
Józan Levente Sándor 5. osztályos tanuló
2011. nyarán jártam Erdélyben. Testvértelepülésünk, Nagyajta
800 éves fennállásának megünneplésére tartott rendezvénysorozatra érkeztünk. Emlékszem milyen kíváncsisággal, izgatottan vágtunk neki a hosszú útnak. Reggel hatkor indult
a buszunk, s elmúlt éjfél mire Nagyajtára érkeztünk. Már ott
is nagyon vártak bennünket. Találkozásunkkor az első dolog
volt, hogy elénekeltük a magyar és a székely himnuszt.
Egy igazán kedves családhoz kerültem, akik folyton a kedvemben jártak. A fiukkal jól kijöttünk, őt Alpárnak
hívták. Először furcsának találtam ezt a nevet, de elmesélték,
hogy a gyerekeknek próbálnak olyan magyar nevet adni, amit
nem lehet románra lefordítani. Bár átléptük az országhatárt,
egyáltalán nem éreztem, hogy külföldön vagyok. Az emberek
többsége, amerre jártunk, magyarul beszélt. A faluban pedig
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még román feliratot se nagyon láttam. Emlékezetes kirándulásokat tettünk. Jártunk: Aradon, Nagyváradon, Brassóban, Déván, a Szent Anna tónál. Mindenhol magyar történelmi emlékek tárultak elénk: Mátyás király szobrától, az Aradi vértanúk
emlékművéig. Ha történelemórán majd ezekről fogok hallani,
mindig büszkén gondolok arra, hogy én már jártam ott. Láttam, hogy az ottaniak sokkal szerényebb körülmények között
élnek mint mi, mégis sokat törődnek egymással, s nagyon
vendégszeretőek. Meghatott, hogy vendéglátóim hazaindulásunkkor az egész családomnak küldtek egy-egy kedves emléket. Alpárral azóta is tartom a kapcsolatot, s remélem lesz még
alkalmunk találkozni.
Kádas Gyöngyi - Szappanos Mirjam
Várakozással és kíváncsisággal teli szívvel indultunk osztálykirándulásunkra május 15-én reggel a Felvidékre, a jelenlegi
Szlovákiába. Ellátogattunk azon területekre, amelyek Trianon
előtt hazánkhoz tartoztak. Első úti célunk a Betléri kastély volt,
ahol megismertük az Andrássy család életét magyar nyelvű
idegenvezető segítségével. A Dobsinai jégbarlang lenyűgöző
látványával ejtett rabul minket. Itt sajnos csak egy magyar
nyelvű magnós tájékoztatást hallgathattunk meg. Senki sem
beszélte a nyelvünket, érzékelhetően távolságtartóan viselkedtek velünk. A nap végére megérkeztünk szálláshelyünkre a
Magas-Tátrába. A tulajdonos ízes magyar köszöntéssel fogadott bennünket, és az étterem tulajdonosa is így tett. A többiek
viszont alig ismertek magyar szót. Másnap a Csorba-tóhoz és
Poprád környékére látogattunk. Jól esett tapasztalnunk, hogy
más magyar csoportok is járnak ide. Vásárolni csak angolul
tudtunk. A késmárki Vörös templomban nyugszik Thököly
Imre. Sírhelye fölött magyar nyelvű márványtábla ad tájékoztatást. Az utolsó napon Besztercebányára látogattunk, ahol a
járókelők segítségével kellett kitöltenünk egy feladatlapot
a városról és a nevezetességekről. Sajnos egyetlen emberrel
sem találkoztunk, aki beszélt volna magyarul, pedig a városban Trianon előtt 51%-ban éltek magyarok. Elfelejtették volna

anyanyelvüket? Igaz ma csak a város lakosságának 1%-a vallja
magát magyarnak.
Mégis jó érzés volt megtapasztalni, hogy az országhatáron túl
is élnek magyar emberek, akik őrzik anyanyelvüket, és érezni
az anyanyelv összeköt minket, s az összetartozás tudatát nem
lehetetleníti el a távolság. Elszorult a szívünk a gyönyörű tájakat látva, melyek egykor hozzánk tartoztak.
Mi, némedi gyerekek mit tehetünk Trianon ellen?
Elsősorban azt, hogy a Kárpátok karéjában élő nemzettársainkkal kapcsolatokat keresünk, építünk, majd barátsággá erősítjük azokat, hogy minél többen érezzük, határainkon innen és
túl: összetartozunk!
fotók: György Péter

Kirándulók figyelem!
2013. augusztus 16 és 20 között kirándulni hívok minden utazást kedvelőt a Fekete erdőbe és a Bódeni-tó környékére.
Röviden a programról:
1. nap: Délután érkezés, Tirol fővárosába, Innsbruckba, ismerkedés a nevezetességekkel.
2. nap: Fekete erdő. Első állomás Mainau, a virágsziget. Donaueschingenben megtekintjük a „Duna forrást” és a Titi tavat.
3. nap: Elzász fővárosába, Strasbourgba utazunk tovább. Megnézzük többek között az Európai Parlamentet és az Európai Tanács
épületét. Freiburgban a Fekete erdő fővárosában nézelődünk.
4. nap: Az óriások völgyébe vezet az utunk. Első állomásunk Furtwangen, ahol az Óramúzeumot, Fribergben pedig Németország
legnagyobb vízesését nézzük meg.
5 nap: Kirándulunk Wattensba, ahol a Swarovski-kristályok világával ismerkedhetünk, hazafelé Európa legszebb falujába
Alpbachba látogatunk. Este érkezés Alsónémedire.
Utazás külön autóbusszal, étkezés reggeli és vacsora. Aki szeretne szép élményekben részesülni, tartson velünk. Néhány hely még
szabad az autóbuszon. Várom szeretettel a jelentkezőket!
Telefon: 06-29-337-861 vagy 06-20-426-4153.
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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A 100 éve született Weöres Sándor emlékezete
Weöres Sándor:
A paprikajancsi szerenádja
Gyönge fuvallat a tóba zilál,
fények gyöngysora lebben.
Sóhajom, árva madár-pihe, száll
s elpihen édes öledben.
Tárt kebelemben reszket a kóc:
érted szenved a Jancsi bohóc.

,,A költő közelségében nappalok és éjszakák egybeérnek, nincs szokásos életritmus,
csak a munka időtlensége…”(Kiss Tamás )

Szép szemeidtől vérzik az ég,
sok sebe csillagos ösvény.
Egy hajfürtöd nékem elég,
sok sebemet bekötözném.
Hull a fürészpor, sorvad a kóc:
meghal érted a Jancsi bohóc.

nem annak szánt. Aztán hosszú évekig megint
hallgatnia kell, világirodalomból fordít, és képes gyermekkönyvekben engedik csak szerepelni. Csupán a hatvanas évek közepe táján
kap zöld utat. Az újabb kényszerített némaság
szakaszának termése a ,,Tűzkút”(1964), benne
az ,,Átváltozások” szonettfűzérrel. Majd követi a Psyché, a kitalált XIX. század eleji poétanő
verseskötete. A következő évtizedekben egymás követték verseskötetei, közülük néhány:
Zimzizim(1969); Télország(1972); Tizenegy
szimfónia(1973); Áthallások(1976); Weöres
Sándor legszebb versei.(Bukarest.1976); Magyar etűdök(1985); A sebzett föld éneke(1989);
színpadi művei, publicisztikai írásai, műfordításai. Életműsorozatát a Magvető kiadó adja ki
(1970-1975), s végül Kossuth díjat is megkapja
(1970).
„Weöres Sándor száz éve született” - írja legendás esszéjében a minap a klasszika-filológus Szörényi László, majd így folytatja, - „mivel
még negyed százada sincs, hogy meghalt, csak
a kezdetén vagyunk egyre nyilvánvalóbb halhatatlanságának. Ez persze egészében a miénk is,
azaz mindazoké, akiket a magyar nyelv és a benne megjelenő magyar gondolkodás véd - afféle
ózonpajzsként - a halált hozó pusztító erőktől…”
A költő a maga csendes módján mindezt jelezte a Testamentum című, csak jóval halála

Weöres Sándor (Szombathely, 1913.
jún.22. - Budapest, 1989. jan.23) költő,
műfordító, drámaíró. A Nyugat harma- Tálad a rózsa, tükröd a Hold,
dik nemzedékének egyik vezéregyénisé- ajkadon alkonyok égnek.
ge, annak mely már nem hisz a költészet Víg kedvem sürü búba hajolt,
nemzetmentő, világmegváltó hatalmá- téged kérlel az ének.
ban… Talán a legtöbb arcú, legtöbb sze- Hogyha kigyullad a szívem a kóc,
repet játszó költőnk, fenegyerek és koranem lesz többet a Jancsi bohóc.
vén bölcs. Tüntető játékosság és bölcselő
mítoszidézés békésen együtt él nála és benne.
Édesanyja Blaskovich Mária, Nagyszebenből elkerült szerb
hivatalnoki család leszármazottja. Négy nyelven olvas és beszél, 6-7 éves kisfiának olyan olvasmányokat ad kezébe, mint
Shakespeare, Goethe, Madách, Csokonai. Édesapja budakeszi
Weöres Sándor hivatásos katonatiszt, kényszernyugdíjaztatása
után (1921) csöngei (Vas megye) birtokán gazdálkodik. Középiskoláit Szombathelyen, Győrött és Sopronban végzi. Lapokban
először 1928-ban jelennek meg versei.
Rossz tanuló és csodagyerek. A pécsi egyetem hallgatója 1933tól, történelem-földrajz- jog, filozófia-esztétika szakon. Amikor
első kötete ,,Hideg van” címmel megjelenik (1934) már ismert
költő, két éve közöl a Nyugatban is. Fokozatosan eltávolodik a
Nyugat-hagyománytól és önálló költészeti kísérletezésbe kezd.
Ezt tanúsítják a Medúza (1944), Elysium(1946), A fogak tornáca (1947) verses kötetei. Weöres nem hajlandó lelkesedni a
beköszöntő kommunista ,,új világért,” tapsolni a Moszkvából
egyre csak érkező, hazaszivárgó hazaárulóknak (Rákosi-GerőRévai-Farkas), s ennek rendkívül bátran hangot is ad. Az 1946- után megjelentetett versében:,, Figyelmeztetlek benneteket, hogy
os ,,XX.századi freskó”-jában ez áll: ,,Az égen egy maradt: a olyan írásművet/hagyok rátok, mint az olaszokra Dante, az antétlen, közönyös lélek, /az Undor Angyala. Most már csak az golokra/ Shakespeare. Ez nektek, csibéim legalább ötezer év/ éleutálat, melynek lelke van./ Ha látnánk az eleven fáklyafénynél: tet jelent, ha csak valamennyire is tudtok bánni vele./ Ne hagyjátok füstbe szóródni, se mennybe szállni, legyetek kissé reálisabbak
őt látnánk, az Undor Angyalát...”.
Így aztán hét éven át hallgatnia kell. Legközelebb csak 1956- és praktikusabbak.”
Bálint István János,
ban jelenik meg tőle ,,A hallgatás tornya.”. Egész pályáját felFaluház
ölelő válogatás ez, vannak benne gyermekversek is, amiket igaz
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Iskolaszoktató Tematikus Napközis Tábor a Faluháznál

Nyárvégi egész napos elfoglaltságot biztosítunk a gyermekeknek, akik unatkoznak,
vagy akiket szüleik nem tudnak kire bízni. Minden napra színes program: sok mozgás,
sport, kézműves foglalkozás, filmvetítés, bábfoglalkozás, ügyességi feladatok.
Helyszín: Faluház
Időpont: 2013. augusztus 19-24. 9-15 óra
Akár egyes napokra is lehet jelentkezni!
Részletes program a Művelődési Házban szerezhető be!
Részvételi díj:3000Ft/nap (anyagköltség +tízórai)
Jelentkezni lehet Szántó Erzsike tanító néninél (06/30-357-1441) vagy a Művelődési Házban (29/337-198; 706771-2692)
Várjuk a jelentkezőket!

Ősszel érik, Babám, a fekete szőlő!

Figyelem! Figyelem!
Közhírré tétetik! Hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre kerül Alsónémedin a Szüreti Felvonulás
és Bál! Szeretettel várjuk a kedves jelentkezőket, községünk apraját, nagyját!
Időpont: 2013. október 12. szombat
A színvonalas felvonulásra várjuk a lovasok, hintók, lovaskocsik,
betyárok, maskarák jelentkezését! Természetesen táncoslábú csőszlányokat, csőszlegényeket, kicsiket, nagyokat egyaránt hívogatunk,
hisz nélkülük nem lehetne teljes a kitűnő hangulat.
Kérjük hagyományos értékrendünk megőrzőit, a közép- és idősebb korosztályt is vegye ki részét a szüreti mulatságban!
Jelentkezni lehet: Juhász Lászlóné tanító néninél: 29/338-237.
j.laszlone56@gmail.com,
További információ: Halászy Károly Művelődési Ház,
Tel.: 29/337-198, 70/771-2692;
e-mail: muvhaz@alsonemedi.hu
Várjuk a közreműködők mielőbbi jelentkezését!
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Bemutatkozik új könyvtárosunk
Kelemen Juditnak hívnak. Kaposvárott születtem. Tizenöt éve élek Alsónémedin. Azért költöztünk ebbe a faluba, mert négy gyermekem születése előtt a
Dunaharasztin működő Bárka Alapítványnál dolgoztam, ahol értelmi fogyatékos fiatalokkal foglalkoztam. Férjem, Kelemen Ákos, fafaragó mester, gyermekeim: Zsombor, Lívia, Gyuri és Panni. Miután gyermekeim iskoláskorúak lettek,
nagyon örülök, hogy helyben vállalhattam munkát, s különösen annak, hogy
könyvtáros lehetek, mert magam is szeretek olvasni, könyvekkel foglalkozni.
Szívesen végzem a könyvtári munkát. A munka elvégzése mellett szakirányban
továbbtanulok. Örömet jelentett az óvodai Mókus csoporttal való találkozás
könyvtári foglalkozás keretében, lelkesen készültem rá. Őszre szeretettel várjuk
az óvodai és iskolai csoportokat is. Kérem a falu lakosságát, aki még nem könyvtári tag, látogasson el egyre szépülő, bővülő könyvtárunkba! Könyvek mellett,
folyóiratok, DVD-k is kölcsönözhetők. A beiratkozás és a kölcsönzés is ingyenes.
Különféle szolgáltatásokkal állunk a hozzánk látogatók rendelkezésére: internet elérhetőség, fénymásolás, nyomtatás, faxolás, spirálfűzés, laminálás és más
egyéb hasznos segítség is igénybe vehető.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket: Kelemen Judit, könyvtáros

Nyugdíjasoknak a Nyugdíjas Klubról

Tisztelt Alsónémedi Nyugdíjasok!
Szeretném részetekre is eljuttatni a Nyugdíjas Klub programját, és örülnénk neki, ha minél többen csatlakoznátok hozzánk,
részt vennétek közös programjainkon. Hetente tartunk klubnapot, ami hétfői napra esik. Télen 4-től 6 óráig, nyáron pedig
5-től 7 óráig tart.
Örömmel várjuk minden nyugdíjas társunkat. Különféle programokkal próbáljuk élménydúsabbá tenni nyugdíjas éveinket,
pihenéssel, fürdőzéssel és az ország tájainak megismerésével.
Minden év elején programot készítünk, amit most szeretnék
mindenkivel megismertetni.
Az 2013. évi programunkban március 11-én Nőnapot tartottunk, melyen az óvodások műsorral kedveskednek a nőknek.
Március 19-én Gyálra mentünk a IX. Kistérségi Nyugdíjasklubok
Találkozójára, melyen a tánccsoportunk is fellépett a műsorban.
Április 13-án szombaton Kiskunmajsára kirándultunk, a szépen felújított gyógyfürdőben áztattuk beteg tagjainkat. Az
ócsai nyugdíjasok meghívására ellátogattunk az ócsai Pincenapra, nagy szeretettel vendégeltek meg bennünket az ócsai
nyugdíjasok a zenészek még a buszhoz is elkísértek.

2013. július

Május elején Majálist tartottunk a Faluházban, bográcsoztunk.
, majd kirándulás a Margit-szigetre menetrend szerinti hajóval,
a szigeten kisvasúttal, mely bejárja az egész szigetet.
Június 22-én mi láttuk vendégül az ócsai nyugdíjasokat. Ezeken
a találkozókon megbeszéltük problémáinkat, terveinket,miként
segítünk egymásnak.
Augusztus 31-én kétnapos kirándulásra megyünk Tamásiba, a
csodálatos erdős környezetben található gyógyvizes fürdőbe,
melyet most bővítettek és újítottak fel, dámvadairól híres.
A Falunapokra műsorral készülünk és rétessütéssel.
Az év végén már hagyományos Szilveszteri Bál, vacsorával és jó
hangulatú mulatsággal december 28-án lesz.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne programjainkon
részt venni.
Jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet:
Lakástelefon: 06-29-337-334, Mobiltelefon: 06-30-900-64-65
Jakab Istvánné
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Halászy Károly Mûvelôdési Ház és Könyvtár
2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
Tel.: 06/29-337-198
E-mail: muvhaz@alsonemedi.hu
Önkéntes Gyűjtők Országos I. Tradíció Tábora
Alkotó jellegű és honismereti Tábor
2013. július 22-26.
Téma: Néprajzi gyűjtőmunkára felkészítő országos továbbképzés és
műhelygyakorlatok az I. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat műkedvelő gyűjtőinek
Mottó: “Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai
művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítjuk az európai
művelődést!” (Györffy István)
PROGRAM:
Július 25. (csütörtök) Alsónémedi – Faluház
09.45
Megérkezés az Alsónémedi Faluházba, a programok helyszínére
10.00-10.15	Beszámoló a Faluház létrejöttéről az első gyűjtésekről, a még élő néphagyományokról, Alsónémedi múltjáról.
10.30-11-45:	Jobbágy Ilona: Alsónémedi és a Faluház néprajzi értékei, az értékmegőrző munka folyamata, a még fellelhető
tárgyi anyag gyűjtésének módszerei, a szellemi néprajz, az oral-history, fotóarchiválás. Gyakorlati lépések a
néprajz, a helytörténet, a hagyományos alföldi paraszti kultúra nemcsak múzeumi szinten kezelésére, a mindennapok organikus részévé tételéért.
11.30-11.45	Az előadóval a résztvevők kötetlen beszélgetése.
12.00-13.00	Bárány Krisztián gyűjtőnk filmjeiből részletek vetítése: helytörténeti és oral history témában. Beszélgetés az
alkotóval.
13.00-14.00:	Ebéd a kemence árnyékában: Gölödin leves, krumplis talpas, csörögefánk Készíti: Jobbágy Jenőné és Józan
Györgyné
14-15.30 óra közt: 	Jobbágy Ilona délutáni előadása a honismeret oktatásról a Széchenyi István Általános iskolában: miként építik be a tanrendbe a helytörténetet, s ebbe miként vonják be az egész faluközösséget. Ezt követően beszélgetés a témákban.
16-18 óra között	3 program közül választhatnak a résztvevők: a-c.
	a) Faluházban: Kukoricacsuhéból cekkerkészítés bemutatót tart Józan Sándorné, szalmafonás bemutatót tart
Végh László bácsi
	b) Juhász Borbála helyi születésű fazekas a Dabas és Térsége Népművészeti Egyesület tagja műhelyének felkeresése.
	c) Nywyg Hagyományőrző Egyesület íjászbemutatója Suplicz Zsolt valamint a Galagonya Kézműves Kör
foglalkozása Bodó Anna vezetésével. A Nywyg Egyesület íjászainak ajánlata: Íjászat története vetített képes
beszámoló, Íjak bemutatása és kipróbálása, Ópusztaszeren megrendezett Nyílzápor rendezvényről vetített
képes beszámoló

Meghívó
Szeretettel várjuk az érdeklődőket 2013. július 25-én,
csütörtökön a Faluházban, ahol egésznapos szakmai
napját tartja a Magyar Néprajzi Társaság.
Bármelyik programba be lehet kapcsolódni.
										
						A részvétel ingyenes.
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Falunapok - 2013. Ízelítő a programokból
Szeptember 15. – Búcsú a Nagygödörben
Szeptember 20-22. Falunapok: Borkóstoló, Szomszédoló, Dalárda találkozó, Gödöllő Néptáncegyüttes, Pörkölt
Fesztivál, Egészségügyi szűrés, Falubál, Kirakodó vásár,
Kézműves foglalkozások, stb.
Szeptember 28. – EDDA koncert az Aulában

Szomszédoló - 2013.
Két évvel ezelőtt került első alkalommal megrendezésre a
Művelődési Ház szervezésében a Szomszédoló program.
Akkor a környékbeli településekről hívtunk meg előadókat. Tavaly kiszélesítettük határainkat és a Szomszédoló
keretében már az Alföld találkozott a hegyvidékkel, amikor a mecseki és a Mátra-környéki néptáncokat ismerhettük meg. Idén már az országhatárokat is át szeretnénk
lépni.
Önkormányzatunk elnyert egy olyan Európai Uniós
pályázatot, melyből testvérfalu kapcsolatunkat tudjuk
megerősíteni, illetve lehetőségünk van új kapcsolatok kialakítására. Ezért 2013. szeptember 17-23. között végre
ismét meglátogatnak minket székelyföldi testvérfalunk
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Nagyajta község, kinek Dalárdáját fogadhatuk, hanem
két új Magyarország és azonbelül Alsónémedi felől érdeklődő közösséggel is megismerkedhetünk - az olasz
Colletorto és a macedón Demir Kapija – küldöttsége is
vendégünk lesz.
Vendégeinket szeretnék lehetőség szerint családoknál
elhelyezni, ehhez keresünk olyan családokat, akik szívesen fogadnának erre az időszakra egy, vagy akár több
vendéget. A Művelődési Házzal közösen igen gazdag
programot terveztünk számukra, a fogadó családoktól azt
kérjük, hogy szállást, reggelit és barátságot biztosítsanak
vendégeinknek.
Nagyajtáról érkező vendégek létszáma: 40 fő felnőttek, a
nagyajtai dalárda tagjai és a falu vezetősége
Colletortoból érkező vendégek létszáma: 15 fő, többnyire
30 év alatti fiatalok
Demir Kapijaból érkező vendégek létszáma: 19 fő, többnyire 30 év alatti fiatalok.
Kérjük , akik a vendégek fogadásában segítségünkre tudnának lenni, és a kölcsönös vendégbarátságba szívesen
bekapcsolódnának jelentkezzenek Zagyva Gabriellánál a
Polgármesteri Hivatalban (29-337-101/11) illetve a Művelődési Házban (29-337-198;70-771-2692).
Részletes programok az augusztusi ünnepi számban olvashatók.
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A NYWYG
A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2013 tavaszán Alsónémedin
Közép Magyarországi Diákolimpia, 2013. Április 13 Szombat, Mogyoród
A 2013-es Íjász Diákolimpai sorozatunk második állomása a mogyoródi verseny volt. Csapatunk minden tagja lelkesen készült
erre a megméretésre is. Heti edzéseken kívül tartottunk külön edzést is, a technikai és fizikai erősítésen kívül, a mentális felkészítés részeként a hullámvölgyek és nehézségek kezelését is gyakoroltuk. Figyeltük az időjárás alakulását és az ellenfelek nevezését
is. Rendkívül nagyszámú nevezés érkezett az idei versenyre - több,mint 120 diák állt a lő táblák elé. A Nywyg a erős csapattal, 9
fővel indult, minden kategóriában volt kellő számú ellenfél , volt olyan csoport ahol 9-10 fő is igyekezett elérni a legjobb szintet.
Eredmények: Gyerek Reflex: 2. hely Laczik Máté, Gyerek tradicionális: 4. hely Katona Nándor 5. hely Urda Szabolcs, Serdülő Reflex : 1. hely Ettl Domonik ,2. hely Prém Dominik, Ifi tradicionális: 1. hely Nyenyestyán 2. hely Urda Bence, Összesítésben: 2 fő első
helyet, 3 fő második helyet , 2 fő helyezést ért el. Ügyesek voltak a fiúk és jól küzdöttek az igen erős a mezőnyben is !
Budapesti Diákolimpia, 2013. Május 18 Szombat
Az idei szabad téri versenyidényünk következő állomása a Budapesti Diákolimpia volt Rákospalotán.
Ezen most 8 fővel indult a Nywyg ifjúsági csapata, 2 új versenyzővel, ők először érezhették meg az íjász diákolimpia légkörét.
Szép májusi időben érkeztünk. A gyors nevezés, felszerelések beállítása és bemelegítés után készen álltunk a küzdelemre.
Megjelentek az ügyesebb ellenfelek is, így kellő fegyelmet és figyelmet igényelt a lövészet. A fiúk élesben is alkalmazhatták amit
gyakoroltak. A célok tetején kis zászlók jelzik a szélirányt, volt olyan szakasz is amikor teljes szélcsendben lőhettünk. Így minden
adott volt egy jó eredményhez. Ez csapat nagy részének sikerült is.
Eredmények: Gyerek Reflex: 2.hely Laczik Máté,4. hely Pázmándi Levente Serdülő Reflex : 3. hely Ettl Dominik Serdülő Tradi: 4.
hely Demeter Mátyás, Kadet Tradi: 2. hely Nagy Ármin, Kadet Reflex: 1.hely Suplicz Gergely, Ifi Tradi : 1. hely Urda Bence ,Ifi Csigás
1. hely Suplicz Áron
Központi Diákolimpia Döntő, 2013. Június 22 Szombat Elérkeztünk a tavaszi diákolimpiai (Suli Íjász Bajnoki) sorozatunk
utolsó versenyéhez. A 2012/13-ben ismét változott a verseny kiírás .A feltételek szerint a 7 regionális forduló bármelyikén rész
vehetett a diák és ezzel jogot nyer a döntőre. A végső sorrendet csak a döntő eredményé adta. A regionális fordulókban 356
versenyző vett részt, közülük a döntőn közel kétszáz versenyző szállt harcba a Bajnoki címek elnyerésért. A NYWYG diákjai két
közeli versenyen, Lakitelken és Mogyoródon gyűjtögették a pontjaikat, ezeken a megmérettetéseken 17 ifjúnk versenyzett,
végül a legjobb 8 fő a budapesti döntőben is megmérettetett. Már tavaly is ilyenkor , az iskola befejezése után egy héttel
rendezték a döntőt a budapesti Rákospatak melletti sporttelepen. Időben érkeztünk a helyszínre és a két focipályányi terület
szélén sátor állítással tábort foglaltunk. Több kategóriában voltak érem és helyezési reményeink így bizakodóan tekintettünk a
verseny elé. A regisztráció, technikai ellenőrzés, majd mindenki lőállásának meglelése után kezdődhetett a belövés. Mire minden a helyére került volna, megijesztette a csapatot a közeledő vihar. Pár perc, pár csepp, pár fok lehűlés. Végül igen meleg lett,
gyakori szélcsendben és tűző napon kellett a fiúknak egész nap helyt állniuk. A többiek jobb felkészültsége, a forma időzítés és
a koncentráció hiány miatt elmaradtak a tervezett eredmények ,de így elismerés illeti a fiúkat az igyekezetért és a kitartásért!
Eredmények: 2012-ben 6 db helyezésünk volt a 4., 5, és a 6. helyen, míg 2013-ban Nyenyestyán Balázs Tradicionális ifi
kategóriában első lett- s így megkapta a Magyar Íjász Szövetség Sárga bajnoki sapkáját - Suplicz Áron pedig Ifi Csigás
kategóriában 2 lett.- ezzel három év után ismét vannak érmeseink!!
Minden évben egyre újabb gyerekek kezdenek el íjászkodni és emelkedik a színvonal, csak több gyakorlással, szorgalommal,
kemény munkával lehet bekerülni a legjobbak közé. Folytatjuk!
Nagyon köszönjük támogatóinknak segítségét! Elsősorban az Alsónémedi Önkormányzatnak és az Öregtó Horgásztó tulajdonosának az íjász pályát, szülőknek az időt és a felszerelés, szállítás biztosítását!
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PÜNKÖSDI AVATÓ

2013. május 20-án az Alsónémedi sportpályán került megrendezésre a Pünkösd Kupa kispályás torna az Iskola csapata szervezésében. A pünkösd hétfői eseményt színesítette, hogy a kupa mérkőzéseinek kezdete előtt hivatalosan átadásra került - a 2011/12.
évi TAO pályázat keretein belül az Alsónémedi Önkormányzat
önrész biztosításával - a sportpálya mellett épített edzőpálya.
Az edzőpálya megnyitása Vincze József polgármester és Dr.
Tüske Zoltán ASE elnök közreműködésével történt. Az új pálya
mind az egyesületben sportolóknak mind a helyi lakosoknak
új lehetőségeket nyújt sportolási, szabadidős tevékenységük

2013. július

végzésében. Viszont legalább annyira fontos a pálya rendeltetésszerű használata és állagának megóvása, amelyre kérték a jelenlevőket és a jövőben sportolni vágyókat rövid beszédükben
az Átadók.
A tényleges használatbevétel pedig az elmúlt évtizedekben a
kispályás kupákon szereplő játékosokból alakult két csapat
mérkőzésével kezdődött.
Fotók: Surányi Attila
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