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Rövid beszámoló az EACEA Európa a polgárokért programról
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott az EACEA Európa a polgárokért
programjában, így 2013. szeptember 17-23. között 89 külföldi barátunkat láthattuk vendégül Alsónémedin Nagyajtáról (Románia), Colletortoból (Olaszország) és Demir Kapijaból (Macedónia).
Vendégeink részére igen színes programot állítottunk össze, mely alkalmat adott arra, hogy
megismertessük velük hazánkat, településünket, kultúránkat, hagyományainkat. Barátságok szövődhettek, erősödött a testvérfalu kapcsolat Nagyajtával és új kulturális és oktatási együttműködési lehetőségek nyíltak meg Colletortoval és Demir Kapijaval.
A pályázattal hatalmas feladatra vállalkoztunk, de úgy gondoljuk, hogy közösségünk becsülettel
helyt állt a vendégbarátság elvárásainak, mind a vendégek, mind a vendéglátók jól érezték magukat, a programmal megvalósultak azok a célok, melyeket elterveztünk, és kialakulhattak olyan
kapcsolatok, melyek egy hosszú távú, gyümölcsöző együttműködést eredményezhetnek majd
külföldi barátainkkal. Az eseményekről képes beszámolót közlünk.
www.alsonemedi.hu/static/europai-polgarokert_programok;
www.alsonemediineurope.weebly.com
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik (a Posta illetve
a katolikus templom közötti úton közelíthető meg).
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon: 1/301-6969 (vonalas
telefonról ezt a számot érdemes hívni) és a 104 (mobiltelefonról
ez a szám javasolt). Tel.: 29/378-651 Mobil: 30/948-1472
MEZŐŐRSÉG 06-30-508-6827; POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658
RENDŐRSÉG 107, 112; KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK:
Bodó Zoltán 06-30-503-6739;
Dernóczi Zoltán településőr 06-70-607-9601
KÖRZETI MEGBÍZOTT: Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyáron három rendkívüli ülést tartott az őszi első ülés
– 2013. szeptember 10. – előtt.
2013. július 25-én a rendkívüli ülés összehívásának legfőbb
indoka a Bajcsy-Zs., Petőfi, Jókai, Ó, Kölcsey, Kinizsi és Vörösmarty utcai útépítésekkel kapcsolatos döntések meghozatala volt. (Az érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló
önkormányzati rendeletek elfogadása, az utcák kiépítésére
közbeszerzési eljárás megindítása, valamint a munkálatokhoz
műszaki ellenőr kiválasztása – Teleszolg 2002 Bt. (2365 Inárcs,
Bajcsy-Zsilinszky út 20.), 3.900.000 Ft + ÁFA).
Az érintettek az augusztus 20-i Hírmondóban már részletes tájékoztatást kaptak a témában. Azóta az útépítések elkezdődtek
és várhatóan novemberben az átadás is megtörténik.
Kérjük, akik az együttműködési megállapodást még nem
írták alá, fáradjanak be mielőbb a Polgármesteri Hivatalba, ill.
fizetési kötelezettségeiknek is tegyenek eleget (a határidő
szeptember 15 volt!)!
A Képviselő-testület hozzájárult az Önkormányzat tulajdonában lévő az ún. Birgejárás II. területek vázrajz szerinti
rendezéséhez és megosztásához, majd következő napirendje
keretében a szennyvíz közmű vagyonértékelésének és Pótlási tervének elkészítésével a BDL Környezetvédelmi Tervező,
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (1118 Budapest, Rétköz u. 5.)
bízta meg (7.927.000 Ft + ÁFA).
Zárt ülés keretében egy önkormányzatnak felajánlott földterület elfogadásáról döntött, ill kamatmentes kölcsön nyújtásáról tárgyalt.
2013. augusztus 15-én ismét rendkívüli ülés összehívására
került sor.
Először az útépítésekhez szükséges összeget átcsoportosítással biztosította a Képviselő-testület, majd az útépítésekre
érkezett közbeszerzési eljárásokat eredményesnek nyilvánította és győzteseket is hirdetett. A döntések értelmében a Bajcsy
I-II., Jókai, Kinizsi utcák szilárd burkolattal történő kiépítését a
Swietelsky Magyarország Kft. (2120 Dunakeszi, Székes dűlő
sor 135.), míg a Petőfi, Vörösmarty, Ó, Kölcsey utcák szilárd
burkolattal történő kiépítését a HIDROGRÁD KFT (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a.) végzi. Mindemellett második helyezettet is kijelölt a Testület, hogy problémák felmerülése esetén
is biztosítva legyenek az idei évben az útépítések.
Következő döntésében az ivóvíz vízi közmű vagyon
több szempontú integrált vagyonértékelésének elkészítésével, strukturált vagyonleltár felállításával, hitelesített
Értékelési Szakvélemény elkészítésével, valamint Értékelési tanúsítvány kiállításával a BDL Környezetvédelmi Kft.-t
(1118 Budapest, Rétköz u. 5.) bízta meg a Képviselő-testület (4.000.000 Ft + ÁFA).
Egy régen húzódó útlejegyzési ügyben döntött a Budapest
Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, mely kapcsán
az abban foglalt kötelezés kifizetéséről döntött a Testület, de
egyben támogatta az ítélet felülvizsgálati kérelemmel történő
megtámadását is. Az ülés után a Polgármester úr beszélt az
érintett ingatlantulajdonossal, aki korábban vállalta a költsé-
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gek 50 %-ának megtérítését, melyről a szeptember 10-i ülésen
hozott döntést a testület.
A Képviselő-testület jóváhagyta a DAKÖV Kft-vel meglévő
bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását, mely a csatorna
közmű éves bérleti díját állapítja meg.
Egy szintén régen húzódó ügy és hosszas tárgyalás végére került pont, amikor az állam képviseletében a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal (KLIK) az önkormányzat sikeresen megállapodott visszamenőlegesen, 2013. január l-től
kezdődően az új iskolaszárny használatában havi 3.500.000 Ft
bérleti díj ellenében. Emiatt szükségessé vált az önkormányzat
és ABÉVA KFT. közti bérleti szerződés módosítása, így – figyelemmel a KLIK által fizetett bérleti díj összegére – a korábbi bérleti díjat (3.914.000 Ft) havi 414.000,- Ft+ÁFA összegre
csökkentette.
Lehetőség adódott a Norvég-EGT Alap Önkormányzati
kapacitásfejlesztésre kiírt pályázaton való indulásra a Polgármesteri Hivatal fejlesztésére vonatkozóan, melyet a Képviselő-testület támogatott és felhatalmazza a polgármester, hogy
a pályázat előkészítésére és megírására a legkedvezőbb ajánlatot
benyújtó céggel szerződést kössön az általános tartalék terhére,
amellett, hogy látványtervek elkészítéséről is intézkedjen. Időközben ez megtörtént és a szeptember 10-i ülésen a Képviselőtestület a Ligetvári István és Kovács Zoltán építészmérnökök
által elkészített látványtervét, ill. a fejlesztés engedélyezési tervének.
2013. szeptember 04-én a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság ülése előtt került sor ismét egy rendkívüli ülés ös�szehívására, melyen a testület az „Egyösszegű fix átalányáras
vállalkozási szerződés Alsónémedi szennyvíztisztító telepének
FIDIC sárga könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátására a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásaként elfogadta a Bíráló Bizottság döntési javaslatát. Ez azt
jelenti, hogy alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést
benyújtó jelentkezők a STRABAG-MML Kft. (1117 Budapest,
Gábor Dénes u. 2.), a G-A-HÍD 2013 Konzorcium (1138 Budapest, Karikás F. u. 20.) és a Veolia Water Solution & Technologies Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.),
így az ajánlattételre is nevezett jelentkezőket kívánja felhívni a
Testület. A döntés hatálybalépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának a
jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályossági tanúsítvány kiállítása.
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Széchenyi
István Általános Iskola félállású gyermekvédelmi felelős státuszának anyagi fedezete biztosítását jelen tanévre.
Megjegyzés: a határozat időközben okafogyottá vált, miután
időközben, egyeztetés alapján a KLIK vállalta ennek pénzügyi
finanszírozását.
A munkaterv szerinti soros ülésre 2013. szeptember 10-én
került sor.
A Képviselő-testület a napirend elfogadása után az Óvoda beszámolóját fogadta el a tanévkezdés tárgyi és személyi feltételeiről, valamint a nyári nyitva tartás tapasztalatai-

3

Önkormányzati hírek
ról. Emellett a 2014. évi nyári nyitva tartást úgy hagyja jóvá,
hogy az intézmény 2014. június 16-tól összevontan működik
a Rákóczi úti épületben, a nyári 2014.07.28.-08.22.-ig tart,
míg 2014.08.25.-29. között összevontan a Szent István téren
működik az óvoda, mindkét épületben pedig 2013.09.01-jén
kezdődik a nevelési év.
Soron következő napirend az önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak elfogadása volt, mely kapcsán a
Képviselő-testület elfogadta az Alsónémedi Községért Közalapítvány, a Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány,
az Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány, valamint a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2012. évről
szóló beszámolóját.
A törvényi változások miatt szükségessé vált az Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása, melynek elfogadásával
a Képviselő-testület tudomásul vette az abban foglalt többletkötelezettségek ellátását és terheit is, majd ugyanezen okokból
sor került az Óvoda Alapító Okiratának módosítására is. Szintén a törvényi változás miatt kellett az Óvoda vezetőjének az
intézményvezetői pótlékáról is tárgyalni, mely kapcsán annak
mértékét a Testület 2013. szeptember l-től a kötelező pótlékalap
65 %-ában, azaz 100.519,- Ft-ban állapította meg.
A Képviselő-testület tárgyalt – a korábban napirendről levett
– II. Ferdinánd császár által adományozott oklevélről, mely a
Garay család tulajdonában van. A Képviselő-testület köszönettel elfogadja az oklevelet, és amennyiben az részére átadásra
kerül, biztosítja az oklevél restaurálását és annak Alsónémedi
Nagyközség területén való biztonságos őrzését, ill. igény szerint
annak a közönség általi megtekinthetőségét is, valamint a család részére másolat készítését.
Régen húzódott az „öreg temető” ingatlanrészének megvásárlási ügye is. Az ingatlan megosztási vázrajza elkészült és
a telekalakítás után az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközségtől 9591 m2 nagyságú területet (vételár: 17.263.800,- Ft),
az Alsónémedi Református Egyházközségtől 6186 m2 nagyságú területet (vételár: 11.134.800,- Ft) vásárol meg az Önkormányzat.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy engedélyezi max.
300 fő vendég erejéig az Iskola épületében lévő Aula lakodalmas célú igénybevételét, amennyiben a házasulandók vagy
azok szüleinek egyike Alsónémedin állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él. A bérleti
díjat 2014. évre 230.000,- Ft/alkalom + ÁFA összegben határozta meg (minden év október 31-ig felülvizsgálja), emellett az
óvadék összegét 100.000,- Ft-ban állapítja meg. Az ABÉVA Kft.
ügyvezetője a fentiek figyelembevételével kizárólag a Betyár
étterem üzemeltetőjével köthet bérleti szerződést.
A Testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve megtárgyalta és
elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót. A beszámoló elfogadása
után a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 26.) sz. önkormányzati rendelet második módosításának jóváhagyására is sor került.
Régóta folyik a hatályos jogszabályi előírások alapján a hulladékszállítási, -elhelyezési, -ártalmatlanítási feladatokról való
gondoskodás ügye. A Testület a jelenleg legjobbnak látszó alternatíva alapján 2 éves, határozott időre szóló ellátására indítja
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meg a közbeszerzési eljárást, melynek kapcsán közbeszerzési
eljárás lefolytatására a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és
Üzletviteli Tanácsadó Kft-vel (1.100.000,- Ft + ÁFA) köt szerződést a Polgármester (amennyiben a közbeszerzési eljárást
meg kell ismételni, az további 500.000,- Ft + ÁFA).
Mire e sorokat olvassák az „Európa a polgárokért program” kapcsán vendégül látott macedón, olasz és nagyajtai
vendégeink már otthon mesélik az itt töltött tartalmas és kellemes napok élményét. (Erről részletes beszámoló olvasható
majd.) Egyben itt mondunk köszönetet mindazoknak, akik
bármilyen módon segítették, támogatták a közel egy hetes
program lebonyolítását! A program kapcsán a Testület elfogadta a Demir Kapija Önkormányzatával kötendő támogatási
szerződést (a macedón delegáció utazási költségeinek biztosítása), Demir Kapija Önkormányzatával valamint a Colletorto
Önkormányzatával kötendő Kulturális és Oktatási Együttműködési Megállapodást és hozzájárult ahhoz, hogy hivatalos
megkeresés esetén az Önkormányzat partnerként részt vegyen Colletorto (Olaszország) és Pelplin (Lengyelország) 2014.
évben megvalósítandó Európai Uniós pályázatán.
Korábban már alkotott rendeletet a Testület a „tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról”, de azt
AB döntés és törvényi módosítás miatt hatályon kívül kellett
helyezni. Most lehetőség adódott egy hasonló rendelet megalkotására és a Képviselő-testület elfogadta 20/2013. (IX.10.)
sz. önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. E
rendeletet Hírmondónkban teljes terjedelemben olvashatják.
Az iskolában felmerült az orvosi szoba kialakításának kérdésköre, mely kapcsán a Képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy
miután az épülő egészségházban megfelelő módon és helyen
kerül biztosításra a gyermekorvosi, védőnői, ill. iskolaorvosi
rendelő, így nem indokolt az iskolaépületben külön orvosi szoba kialakítása, hiszen az jelentős többletköltséget jelentene.
Soron következő napirenden a Polgármester szokásos beszámolója szerepelt, mely a testület szóbeli kiegészítésekkel
együtt elfogadott.
A Józan Kft. volt Suzuki telephely részbeni bérletére vonatkozóan kérelmet nyújtott be, melyhez a Képviselő-testület
hozzájárult (bérleti díj 500,- Ft/m2/hó + ÁFA + rezsi + biztosítás, határozatlan idejű bérleti jogviszony, 3 hónapos felmondási
idő, 3 havi bérleti díjnak megfelelő kaució), így az ABÉVA Kft.
szerződést köthet a Kft-vel a Testület által megszabott feltételek mellett.
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú és lejáró bérleti szerződésű külterületi ingatlanok további
bérbeadásának ügyét és amennyiben Földesi Gábor nem tart
igényt a földterület bérlésére, úgy a Polgármester felhatalmazást kapott más bérlővel történő szerződéskötésre.
Az egyebek napirend keretében felmerült a Damjanich utcai játszótér problematikája, melyre a Polgármester úr a közösségi összefogásban lát megoldást, ahogy történt az a Nagygödörnél lévő játszótérnél is. A sóderbánya kutatások ügyében
Némedi Rezső szólalt fel.
Zárt ülés keretében a fiatalok lakásépítési támogatásáról
döntött a Testület (2 család kapott 300.000,- Ft-os támogatást).
Győrvári István Lászlóné
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MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi közmeghallgatását
2013. december 12-én (csütörtök) 17 órakor tartja
a Halászy Károly Művelődési Ház, Könyvtár és Teleház
emeleti nagytermében (2351 Alsónémedi, Dózsa tér 2.),
melyre minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk!
A közmeghallgatás keretében – a hagyományokhoz híven – napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (tűzoltóság, rendőrség, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., AIRVAC Kft.,

stb.) rövid tájékoztatást adnak és hozzájuk az közmeghallgatás
résztvevői kérdéseket intézhetnek.
A továbbiakban tájékoztatást kapnak az Önkormányzat 2013.
évi költségvetésének várható teljesüléséről, valamint a 2014.
évi elképzelésekről, lehetőségekről.
Amennyiben már most tudja, mit szeretne kérdezni – akár valamelyik szolgáltatótól, akár a Képviselő-testület tagjaitól vagy a
polgármestertől, úgy köszönettel vennénk, ha azt előre írásban
/levélben, a 337-250-es fax számra, vagy e-mail (alsonemedi@
upcmail.hu)/ eljuttatná hivatalunkhoz.
Vincze József polgármester
a Képviselő-testület nevében

ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKARENDVÁLTOZÁSOK
2013. október 23. (szerda) ünnepnap, a Polgármesteri Hivatal ZÁRVA lesz!
2013. november 01. (péntek), Mindenszentek, a Polgármesteri Hivatal ZÁRVA lesz!
2013. december 06. (péntek), a Polgármesteri Hivatal 16 óráig fogadja az ügyfeleket,
2013. december 07-én (szombat) zárva tart!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Önkormányzatunk honlapján erről, illetve számos hasznos
és újszerű információról folyamatosan értesülhetnek! Keressék a www.alsonemedi.hu honlapot!

Határidők!!!
Minden hónap 15. napja a beszedett idegenforgalmi adó bevallásának
és befizetésének határideje.
Lomtalanítás
Ahogy korábban is jeleztük, az idei évben szakítunk a lomtalanítás eddigi hagyományával és egy olyan rendszert szeretnénk
kipróbálni, ami megakadályozza a guberálást, az utcák, árkok
elszemetesedését, ezért az idei évben a lomtalanítást

november 15-én pénteken 8-16 óráig és
november 16-án szombaton 8-14 óráig
tartjuk meg a volt MAGÉV telepen (Haraszti út, CBA melletti
zárt terület).
Ez idő alatt a lomot a volt MAGÉV telepre a lakosoknak kell
kiszállítaniuk. Aki nem tudja megoldani a lomok szállítását,
azok részére biztosítjuk a házaktól történő elszállítást kizárólag
előzetes telefonos egyeztetés alapján. A szállító csak a kerítésen belül összegyűjtött lomokat viszi majd el november 16-án
szombaton 7-16 óra között. Kérjük ezért, hogy akinek elvitelre
szánt lomja van, legkésőbb november 11-én 16 óráig jelentse
be a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán a 337-101/16-os
melléken, és a szállítás napján tartózkodjon otthon!
LOMOT, HULLADÉKOT AZ UTCÁRA KIVINNI TILOS!
Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a lomtalanítási akció
nem arra szolgál, hogy kommunális hulladékot elvigyék a kije-

2013. október

lölt helyre vagy elvitessék a lomtalanítás alkalmával!!! Azoknak
a rendes hulladékgyűjtési napokon díjazás ellenében kell, hogy
kikerüljenek portáink elé. Ugyancsak nem viszi el a szolgáltató – mert nem a lom kategóriájába tartoznak – a veszélyes
hulladékokat, az akkumulátorokat, a gumihulladékokat, a tavaszi kertmegújításból származó hulladékokat (gaz, fagally,
nyesedék, stb.), építési törmeléket stb., viszont november 16án szombaton 8-14 óráig a tavalyi évhez hasonlóan idén is
veszélyes hulladék gyűjtést szervezünk kizárólag alsónémedi
lakosoknak, háztartási mennyiségű veszélyes hulladékok begyűjtésére a volt MAGÉV telepen. Ez idő alatt be lehet hozni
a háztartásokban keletkezett veszélyes-, elektronikus és elektromos hulladékokat, mezőgazdasági fóliákat, személygépkocsi
gumiabroncsot.
Amennyiben valakinek nagy méretű elektromos háztartási
gépe van, amelynek szállítását nem tudja megoldani, kérjük,
azt is jelentse be a fenti telefonszámon november 11-én 16
óráig, hogy ezen hulladékok begyűjtését is meg tudjuk szervezni.
Köszönjük az aktív közreműködésüket!
Reméljük, hogy az új rendszer beválik és a későbbiekben tovább fejleszthetjük majd, hogy településünk tisztább, rendezettebb lehessen.
Polgármesteri Hivatal
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KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS
Alsónémedi közigazgatási határán belül a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. november 30-ig tart.
A dolgozók névre szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.
A Magyar Kémény Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.) Ócsai
Kirendeltségének elérhetősége: 2364 Ócsa, Nefelejcs u. 2/a.
Telefon: 06-29-378-001

A DAKÖV KFT. KÖZLEMÉNYE
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAKÖV KFT a vezetékes vízrendszer hálózatmosatását 2013. október 21-25. között végzi. A mosatás következtében előfordulhat, hogy a víz
zavarossá válik, de ülepítés után természetesen fogyasztható.
Szíves elnézésüket kérjük a kellemetlenségért!
							
					DAKÖV KFT.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2014. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a települési önkormányzat illetékességi terüle- szerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendtén állandó lakóhellyel rendelkező
szer) pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
a) hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehethallgatók részére, akik felsőoktatási intézmény- séges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott
ben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) önkormányzatok pályázói részére. A személyes
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és és pályázati adatok feltöltését követően a pályászakképzettséget eredményező alapképzésben, zati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
mesterfokozatot és szakképzettséget eredménye- önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályáző mesterképzésben, egységes, osztatlan képzés- zóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
ben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakkép- meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
zésben folytatják tanulmányaikat,
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott
valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül!!! A benyújtott pályázatok beb) hátrányos szociális helyzetű fiatalok a fogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa
2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogaálló középiskolások vagy felsőfokú diplomá- dott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
val nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a
2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási in- A pályázati űrlapot Alsónémedi Polgármestetézmény keretében teljes idejű (nappali tagoza- ri Hivatal ügyfélszolgálatán (2351 Alsónémetos), alapfokozatot és szakképzettséget eredmé- di, Fő út 58.), a pályázó által aláírva, egy pélnyező alapképzésben, egységes, osztatlan képzés- dányban kell benyújtani. További információ a
ben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 29/337-101/16m-os mellék telefonszámon kérrészt venni.
hető.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
Figyelem! Változás
a pályázat benyújtásának rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rend-
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A pályázat benyújtásának ideje: 2013. október
14.- 2013. november 15.
A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
Az A és B típusú pályázati kiírás
a település honlap olvasható és letölthető.
www.alsonemedi.hu/palyazatok
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Ünnepi melléklet
„...és nekünk mindig csak az jutott, hogy a világ minket csodáljon, és fiaink kapják a golyót!”

1956 októberére emlékezünk
Minden évben, mikor közeledik október 23-a, egyre
többet gondolunk az 1956-os forradalom hőseire. Ifjakra, idősebbekre, akik hősi halált haltak, akik börtönben
sínylődtek, akik az akasztófa alatt még elkiálthatták: Éljen
a Haza! Azokra, akiket a tankok lánctalpa zúzott agyon,
akikkel az orvlövészek golyója végzett. S azokra, kiknek
el kellett hagyniuk hazájukat, s örök hontalanságban élve,
honvágytól gyötörve, idegen földön élték életük, s csak
álmaikban térhettek haza.
S gondolunk a hős Magyarországra, ki megmutatta a
világnak, ha már élni nem lehetett szabadon, hogyan tudnak a magyarok dicső halált halni a szabadságért.
Rövid irodalmi összeállításunkban rájuk emlékezünk,
kiket feledni nem tudunk, kik ma is lelkünk legélőbb részei: apáink, testvéreink, barátaink, magyarok.
Örkény István, jeles magyar írónk börtönbüntetést szenvedett 1956-os kiállásáért.
Kiss Dénes költőt, ki versét egyetemistaként írta, évtizedes hallgatásra ítélte a Kádár-rezsim.
Albert Camus, francia írónak jelentős szerepe volt abban,
hogy a nyugati világ 1956-ig kommunista szimpatizánsai
borzadva fordultak el az álnok vörös eszmétől.
A világhírű írónő, Claire Kenneth versét 1957-ben írta,
az októberi szabadságharc első évfordulóján, a legifjabb
hőseink emlékére.
Az ünnepi mellékletet összeállította:
Bálint István János

Örkény István: Fohász Budapestért
Ki itt születtem és mégsem ismertelek, ki szerettelek és
mégis ócsároltalak, bocsáss meg tévelygő fiadnak, dicső
városom, Budapest. Hogy is hihettem rólad, szülővárosomról, hogy olyan vagy, mint a többi, egy város a városok
között. Jártam köveiden, s elhittem, hogy a kövezet közlekedésre való. Ültem a villamoson, és azt hittem, hogy
a villamos utazásra szolgál. Számos házadban megfordultam, és azt hittem, hogy e falak közt élni, enni, inni,
lakni lehet csak… Nem tudtam, hogy ezek az ablakok:
lőrések, e villamosokból barikádokat lehet rakni, s ezeken
az utcákon rohamra menni, harcolni és győzni is lehet! A
kerek világon, minden térképen és glóbuson, ma átírják
a nevedet, Budapest. Ez a szó nem várost jelöl már. Budapest ma ennyit tesz, mint a tanknak neki lehet menni
puszta kézzel. Budapest, minden nyelvén a világnak, azt
jelenti, hűség, önfeláldozás, szabadság, nemzeti becsület.
Minden ember, aki szereti szülővárosát, azt kívánja: Légy
te is olyan, mint Budapest!
Kívánom én is: légy mindörökké olyan, amilyen ma
vagy, Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája, magyarok jó útra vezérlője, az emberi fajta csillagfénye, Bu2013. július

dapest! Légy vendéglátója a világ
minden nemzetének, de ne tűrj
meg többé megszálló hordákat,
idegen zászlókat e megszentelt falak között.
Légy te is olyan, mint Budapest, Budapest: és tedd, hogy mi,
méltatlan fiaid, méltók lehessünk
hozzád és egymáshoz.
Élj örökké, munkában, harcban,
füstben és vérben és koromban és
dicsőségben, szabadság főváros, Budapest!
Igazság, 1956. november 2, péntek

Albert Camus: A magyarok vére
Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a
magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésbe — a nyugati világ szeme láttára,
amely nem takarékoskodnék sem tapssal, sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házipapucsát,
mint a futball szurkolók a vasárnapi kupamérkőzés után.
Túl sok a halott már a stadionban, s az ember csak saját
vérével gavalléroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke
Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden
cseppjét. Azok közé sem tartozom, akik úgy hiszik, alkalmazkodni kell, ha átmenetileg is, bele kell törődni a
rémuralomba. Ez a rémuralom szocialistának nevezi magát, nem több jogon, mint ahogyan az inkvizíció hóhérai
kereszténynek mondták magukat.
A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom,
hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával elérjea nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben. És ha ez a közvélemény
nagyon is erőtlen és önző ahhoz, hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi hangunk túlságosan
gyenge, kívánom, hogy a magyar ellenállás megmaradjon
addig a pillanatig, amíg keleten az ellenforradalmi állam
mindenütt összeomlik ellentmondásainak és hazugságainak súlya alatt.
A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az
elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi
leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati
társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullni — s ez a
vérfolyam most már alvad az emlékezetben.
A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk,
amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha sehol
— még közvetve sem — igazoljuk a gyilkosokat.
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Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat,
revideálva tévedéseinket,
megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában. Hisszük, hogy valami
bontakozik a világban, párhuzamosan az ellentmondás és
halál erőivel, amelyek elhomályosítják a történelmet —
bontakozik az élet és meggyőzés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, melyet kultúrának nevezünk,
s amely a szabad alkotás és szabad munka terméke.
A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett
annyi tehetetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt, sőt
azok, akik mindennek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztozunk — miénk a reményük is.
Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk:
a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap
alatt visszaadtak nekünk!
Claire Kenneth: Anyu, tüntetni megyek!
Tegnap még, selymes szőke hajad
Simogatta szelíd anyai kéz…
Ma fegyverrel a kezedben
A barikádra mész…
Tegnap még féltél az iskolában,
Hogy a leckét nem tudod jól…
Ma? Orosz túlerővel szemben
A géppisztolyod szól…
Csak tizennégy éves voltál
Vézna, kékszemű gyerek,
Bekiáltottál a konyhába:
Anyu, most tüntetni megyek!!!
Olcsó mackóruhát viseltél,
Megtalpalt iskolacipőt.
Emléked azóta már
Csodás legendává nőtt…
Mert soha, soha a világon
Még nem harcolt ilyen sereg,
Halált megvető bátorsággal
Ennyi gyerek, magyar gyerek!
Szemben az orosz tankokkal
Mely mint dübörgő halál
Pillanatonként százakat
Irgalmatlanul lekaszál!
Drága kis testeken gázol
Páncélszörnyek hernyótalpa
Szovjet tankokra vér tapad
És ott feküsztök halva. Halva!
Megölték a gyerekeinket
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A hősöket, mert szembeszálltak…
Bolsevista bitangok hada
Nemzetgyilkossá váltak!
Ezt a vért nem mossa le
Évezredek itélőszéke
És egy napon fegyvert ragad
A világnak minden népe!
Példát vesz Rólad kisfiú,
Te vézna iskolásgyerek,
Aki beszóltál a konyhába:
Anyu, most tüntetni megyek!!!
			1957.

Kiss Dénes: Velünk, vagy ellenünk
Döntsd el magyar, mondd ki a szót!
Itt visszalépni nem lehet!
Az ifjúság acél-szíve
a forróságtól megreped!
Döntsd el magyar, döntsd el diák,
és fonjuk lánccá kezünk!
Döntsd el, ki élsz e honban
velünk jössz-e? Vagy ellenünk?
Ébredj magyar! Ma aludni
gyalázat! Vakondok-szerep!
Jöjj el közénk égő szívvel
s emeld fel büszkén a fejed!
Birka-fejjel gyávák járnak!
Napba-néző a mi szemünk!
Ne várj tovább! Ma határozz!
Velünk jössz-e? Vagy ellenünk?
Felgyújtottuk a szíveinket,
szemünkben villámfény lobog,
hozzátok szólunk fásult falvak,
ébredő magyar városok!
Mi lettünk ma a vérkeringés,
új indulókat ver szívünk.
Tudni akarjuk, még ma! Tudni!
Ki van velünk és ellenünk?
Utódai a mártíroknak –
mi döntsük el a holnapunk!
Bitófák nőnek virágok közt,
ha nem merünk, ha hallgatunk! –
kiégetik lelkeinket,
férgek marják az életünk!
Holnap késő már! Ma kiáltson!
Ki van velünk és ellenünk!
			1956.
2013. október

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

TAKARÍTÁSI VILÁGNAP AZ ÓVODÁBAN!

A Takarítási Világnap hagyománya Ausztráliából ered.
Konkrét dátumhoz nem kötődik, hazánkban általában a szeptember 20. körüli hétvégén ünneplik. A világnap célja, hogy
felhívjuk a figyelmet környezetünk tisztántartására. Ezáltal
megértik a gyermekek, hogy a környezetszennyezés növényre, állatra, emberre mennyire veszélyes. A Takarítási Világnap
alakalomszerű munka, ahol mindenki, kortól és nemtől függetlenül, megtalálja a számára megoldható feladatot.
A Takarítási Világnap tartalmi elemei szorosan kapcsolódnak az óvoda munkajellegű tevékenységeihez. Ahogy a munka egyre önállóbbá válik, úgy a gyermekek egyre jobban odafigyelnek egymásra. Hozzászoknak ahhoz, hogy türelmesek,
toleránsak legyenek egymáshoz, így a szociális kapcsolatok is
kialakulnak. A munkavégzés közben egyre több tapasztalatot
szereznek az őket körülvevő világról. Ismereteket szereznek,
tanulnak, eszközhasználatot sajátítanak el, ezáltal természetes
módon fejlődnek.
A mi óvodánk szeptember 20.-ra hirdette meg a Takarítási
Világnapot.
Erre a napra csoportszobai és udvari tevékenységeket határoztunk meg differenciált csoportszervezéssel. Nagytakarítást végeztünk
a csoportszobában, öltözőben, a
kisebbek segítséggel, a nagyobbak
önállóan felnőtt irányításával. /
babafürdetés, polcok, szekrények
portalanítása, játékok rendezgetése, seprés, növényápolás stb./. Beszélgettünk a szemét és hulladék
jelentéséről, az újrahasznosításról, a
komposztálásról, és arról mi a sorsa
Alsónémedin a szemétnek. Barkácsoltak a gyermekek dobozokból,
dugóból / újrahasznosítás/. Különböző szólásokat, közmondásokat
értelmeztünk a munkával kapcsolatban,/ pl.: A munka nem szégyen
stb. /.
„Tiszta udvar, rendes ovi” címmel takarítást szerveztünk az udvaron és az utcán. A nagyobbak
járdát sepertek az utcán, a kiseb-
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bek levelet gereblyéztek, szemetet szedtek az udvaron. / Lombseprűt és lapátot kaptak a gyerekek./ Volt olyan csoport, aki
levélkupacot készített rovaroknak, bogaraknak téli búvóhelynek. Meghirdettük erre a napra a szárazelemgyűjtést, valamint
elindítottuk csoportonként a papírgyűjtést. A nap eseményeiről fényképeket készítettünk, amelyekből tablót állítunk össze
a szülők számára.
Ez a nap nemcsak a környezetünk tisztántartásáról szólt,
hanem, hogy a gyermeki munkára nevelésnek két fontos dolgot kell teljesítenie hosszútávon: az egyik az, hogy a gyermek
megértse, a munka hozzátartozik a mindennapokhoz, / vannak
olyan dolgok, amit szívesen végzünk és olyanok is, amit nem
szívesen, de akkor is meg kell csinálni/, a másik lényeges dolog
az, hogy figyeljünk mindig arra, mit tud az adott életkorú gyermek elvégezni, ne terheljük olyan feladatokkal, amelyekben
nincs sikerélménye.
Alsónémedi, 2013. 09.22.
Kovacsik Gyuláné Munkaközösség vezető
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Széchenyi István Általános Iskola

Egy új tanév kezdetén
Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskolában 445
tanuló jó hangulatban kezdte meg a 2013/2014-es tanévet.
Ebben az évben az iskola vezetőségében személyi változások
történtek. Mayer Istvánné, Erika néni nyugdíjba vonult. Helyébe sikeres pályázat útján Sticzné Szántó Ilona igazgató helyettes lépett. A pedagógiai igazgató helyettes Nagyné Ligetfalvi Magdolna tanárnő lett.
Az új Nemzeti Köznevelési Törvény, változásokat hozott az
iskolák életében. Minden magyar iskolában, nálunk is kötelező 16 óráig foglalkozást, 17 óráig felügyeletet biztosítani a
tanulóknak, ami alól a szülő nyilatkozatával felmentést kérhet
gyermeke számára.
Új tantárgy az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan tanítása indult
meg az 1. és 5. osztályban. Az előzetes szülői bejelentésnek
megfelelően minden diákunk az általa választott órán vehet
részt, heti egy alkalommal.
Már a tavalyi tanévben bevezetésre került a mindennapos
testnevelés, így az idén már az 1., 2., és az 5., 6. évfolyamon is
van minden nap testnevelés órája diákjainknak.
A legkisebbek, az első osztályosok életében történt a legnagyobb változás. Szeptember 2-án 64 kisgyermek lépte át az
iskola kapuját. Ők izgatottan, kíváncsian érkeztek óvónőik kíséretében az iskolai tanévnyitó ünnepségre. Ma már komoly iskolások, mostanra megismertek néhány betűt és nagyon ügyesen tudnak számolni is.
Az Igazgatónő az elsősök mellett a nyolcadikosokhoz és a
szülőkhöz is szólt, majd köszöntötte a jubiláló pedagógusokat
az első tanítási napon.
25 éve tanít Horváth Dánielné, Káli Erika és Szinger Éva.
30 éves jubileumát ünnepelte Hangyás Erika, Molnárné Hirmann
Judit és Strupka Margit.
35 éve foglalkozik gyerekekkel Györgyövits Gáborné és Jakab
Mária.
Szintén jubilál Zsin Géza, aki 40 évet töltött már el a pedagógus
pályán.
Az iskola titkárságán dolgozó Szelle Istvánné, Margitka 25 éve
segíti az itt folyó munkát.
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Kívánunk, minden diákunknak és családjuknak, az iskola valamennyi dolgozójának jó egészséget, lelkes és kitartó
munkát, sikeres örömteli tanévet!
Iskola vezetősége

2013. október

Idősek köszöntése

KÖSZÖNTJÜK AZ IDŐSEKET

2013 nyarán ünnepelte 90. születésnapját Kiss Andrásné,
Suhajda Veronika, Isten éltesse sokáig, adja meg, hogy még sok
boldog évet élhessen erőben, egészségben családja körében.

Galambos Teri néni búcsúja

„Elhull a virág, eliramlik az élet”. Az élet ugyanúgy kezdődik, fejlődik, szépül és teljesedik, majd lassan hervad, fogy
és elmúlik, ahogyan a legszebb virág is egyszer. Ettől szebben, kifejezőbben szavakba önteni a mulandóság törvényét
azt hiszem senkinek sem sikerült még, nem véletlenül tartják sokan Petőfi sorait a világirodalom egyik legszebbjének.
A múlandóság örök törvénye mellett nagyon fontos egy
másik igazság is: „Az idő, melyet Isten számunkra enged,
drága szövet, melyet mindenki a maga módján hímez ki”
Az Idősek Világnapján e két örök igazság legyen alapgondoltunk, hisz ez az amit soha, senkinek nem szabad
elfelednie.
Mindannyian tudjuk, hogy az idő órája megállíthatatlanul
pereg. Ez az, amin változtatni nem tudunk, ami nem rajtunk,
akaratunkon, kitartásunkon múlik, de az már igen, hogy arra
a „drága szövetre” mit tudunk életünk során ráhímezni, sikerül-e mindenhová mintát tenni, színt vinni, ha rátekintünk
életünk szövetére vajon azt látjuk, amit látni szeretnénk?
Életünkben a szeretet és az egymásra való odafigyelés a
legnagyobb ajándék.
Tudást, erkölcsiséget, a közösség melegét adják át a generációk egymásnak. És ebben a legfontosabb szerepe az időseknek van, akik irigylésre méltó élettapasztalatra, bölcsességre tettek szert hosszú életük során. Ez a tudás másokra
is kisugárzik.
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A nagymamákat és nagypapákat köszöntő óvodások

A nagymamákat és nagypapákat köszöntő óvodások
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Idősek köszöntése
Tisztelet és köszönet érte!
Mi pedig, a mindenkori fiatalabb
generáció remélem mára már
megtanultuk a
leckét: soha nem
szabad elengednünk azoknak a
kezét, akik valamikor a mi kezünket fogták.
„Törődjél és
szeress, mindenki
azt mondja: hogy
amennyit most
Az óvodások műsorát összeállította:
adsz, annyit kapsz
Kecskeméti Istvánné és Szántó Károlyné
majd vissza!”
Remélem, hogy még nagyon sok odafigyelést és szeretetet
tudunk adni Önöknek s csak remélni tudjuk, hogy egyszer mi
is megkapjuk majd ezt az utánunk következő generációtól.

1963-ben 40 fiatal pár jelent meg az alsónémedi anyakönyvi kerületben, hogy a kimondott igennel egy egész életre társak legyenek.
Simonics János és Lovas Mária 1963. január 19-én,
Szabó Zsigmond és Lukácsi Mária 1963. március 30-án,
Borbély Jenő és Krizsa Zsófia 1963.május 25-én,
György Béla és Czeróczki Etelka 1963. július 6-án,
Ferenczi Balázs és Ungvári Erzsébet 1963. aug. 18-án
és Drozgyik János és Lovas Margit 1963. október 26-án
kötöttek házasságot.
1953-ben 36 fiatal pár mondott igent az anyakönyvvezető
kérdésére, így ez évben gyémánt- lakodalmukat ünnepelik:
Surányi Balázs és Csap Rozália 1953.október 17-én,
Lovas József István és Győrvári Regina 1953.nov. 14.én,
Lovas András és Kovács Etelka 1953. augusztus 7-én.
Szívből kívánom az időseknek, a jubiláló házaspároknak,
hogy szeretetben, családjuk körében, békében és boldogságban teljen életük.
(Idősek Napján elhangzott köszöntő kivonatos formája)
Dr. Percze Tünde jegyző

50 és 60 éve házasok

Imádság
Mennyben lakó én Istenem!
Kérlek, légy mindig velünk. Fogd kezünket, és óvd botladozásunkat! Kérlek, adj erőt, hogy
küzdelmes utunkon járni tudjunk, és Hozzád fohászkodjunk! A Te két szerető karod öleljen
át bennünket egész életünkben. Ámen. (özv. Józan Sándorné)
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Közösségi szolgálat
Közösségi szolgálat: a közösség javáért és a felelős gondolkodású diákokért
Azok a diákok, akik szeptemberben kezdik meg középfokú tanulmányaikat a 9. évfolyamon, a következő három
tanév során kötelesek lesznek összesen legalább 50 órán
keresztül szociális vagy karitatív tevékenységet folytatni az iskola által szervezett keretek között. Az egy évvel
ezelőtt bevezetett iskolai közösségi szolgálat célja, hogy
a fiatalok jobban figyeljenek oda embertársaikra, és erősödjön bennük a társadalmi érzékenység.
A 2016. január 1-je után érettségizők számára csak akkor
állítható ki az érettségi bizonyítvány, ha igazolni tudják, hogy
legalább 50 órát tevékenykedtek közösségi szolgálat keretében. Közösségi szolgálat csak olyan tevékenység lehet, amely
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.)
EMMI rendeletben meghatározott területeken szervezik,
amely során a diákok minden anyagi érdektől mentesen,
társadalmilag hasznos, valamely közösség javát szolgáló tevékenységet végeznek, legyen az egészségügyi, környezetvédelmi, sport, vagy más területen. Közösségi szolgálatot az
iskolán belül és olyan fogadó intézményben és szervezetben
lehet végezni, amely megfelel a vonatkozó jogszabályokban
foglalt feltételeknek.
Fontos, hogy a közösségi szolgálatot a 9-11. évfolyamon
kell elvégezni. Vagyis aki ez idő alatt nem teljesíti az 50 órát,

az érettségi évében erre már nehéz lesz lehetőséget teremteni, ezért mindenképpen célszerű beosztani a rendelkezésre álló, hároméves időszakot. A terhelés csökkentése érdekében ugyanakkor lehetőség van arra, hogy a közösségi szolgálatot a nyári szünetre időzítsék a diákok, azonban mivel
a szervezés és koordinálás az iskola feladata, ehhez elsősorban az oktatási, és adott esetben a befogadó intézmények
együttműködése is szükséges.
A témával kapcsolatban az összes érintettnek – diákok,
iskolák és fogadó intézmények – érdemes felkeresnie az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által létrehozott Közösségi
Szolgálat Portált, ahol további tájékoztatást kaphatnak a
közösségi szolgálat részleteiről, a jelentkezési feltételekről és
a már regisztrált fogadó intézmények listájáról.
A tanévkezdéssel kapcsolatos további információkat kérdésfelelet formájában tartalmazó Tanévkezdő EMMInens kiadvány
letölthető a kormany.hu oldalról, vagy megtekinthető Balog
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere honlapján.
Budapest, 2013. augusztus 13.
Sajtó-, Kommunikációs, Közkapcsolati
és Protokoll Főosztály
H-1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Telefon: +36 (1) 795 12 35
E-mail: sajto@emmi.gov.hu
Web: www.kormany.hu

A védőoltásokkal kapcsolatos alaptalan félelmekről
A 21. század embere számára talán már feledésbe
merült, hogy a védőoltások bevezetése forradalmi módon változtatta meg az életkilátásokat, csökkentette a
gyermekhalandóságot és növelte a születéskor várható
élettartamot. Magyarországon a több évtizede működő,
évente felülvizsgált és aktualizált védőoltási rendszernek
köszönhetően számos, korábban halálos betegség (járványos gyermekbénulás, feketehimlő) eltűnt, más betegségek (kanyaró, torokgyík, rubeola, stb.) gyakorisága pedig
nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a kevésbé szigorú
védőoltási rendszert alkalmazó országokban. A védőoltások gyakran saját sikereik áldozatává válnak, hiszen
mind a lakosság, mind az orvosok tudatából fokozatosan
kikopik az adott betegséggel szembeni félelem. Gyakran
ennek helyét a védőoltások mellékhatásaival kapcsolatos
alaptalan félelmek veszik át.
A mai modern védőoltások biztonságosak és beadásuk
összehasonlíthatatlanul kevesebb kellemetlenséggel jár,
mint magának a betegségnek az átvészelése. Az oltások
hatásosságát és biztonságosságát gyakran több tízezer
emberen vizsgálják, a minőség biztosításáért pedig a
gyártóktól független hatóságok felelnek, a követelmények
rendkívül szigorúak. Hazánkban az aktuális védőoltási
rendet szakmai bizottság állítja össze a rendelkezésre álló
2013. október

valamennyi klinikai vizsgálati eredmény, valamint az
aktuális járványügyi helyzet figyelembe vételével. Egyegy kutatás eredményéből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, az eredmények összehasonlítása,
szintézise elengedhetetlen.
Felelős szülőként a védőoltások által megelőzhető betegségek következményeit is mérlegelni kell. Az egyik leggyakrabban támadott, úgynevezett Engerix-B védőoltás a
Hepatitis B vírus fertőzés megelőzésére szolgál, amely
világszerte az egyik legelterjedtebb betegség. A világon
350 millióra becsülik a fertőzöttek számát és évente egymillió ember hal meg a fertőzés következtében. A klinikai kép a tünetmentes fertőzéstől - az esetek kétharmadánál jellemző - a májgyulladáson át a májrákig terjed. A
tünetmentes fertőzés és a heveny májgyulladás általában
gyógyul, utóbbi az esetek 1%-ában halálozással jár, 10%ában krónikussá válik. A krónikus betegség kevés tünettel járó, évekig tartó enyhe betegség, 10-30%-ban májcirrózisba torkollik, amely rákos betegséggé alakulhat.
A vírust a vér és testnedvek, nyál, ondó, hüvelyváladék
terjesztik. Gyakran szexuális úton terjed, de mivel küzdősportok során szerzett sérülések, közös borotva, fogkefe, törülköző használata, tetoválás, akupunktúra, testékszerek felhelyezése is átviheti a fertőzést, nyilvánvaló a
13

tizenéves korosztály fokozott veszélyeztetettsége. A vírust
100%-os biztonsággal kiirtó gyógyszer nem létezik, ezért
különösen jelentős, hogy a védőoltással 95-100%-os védettség szerezhető.
A védőoltások visszautasítása a fertőző megbetegedések előfordulásának emelkedésével járhat együtt, mely
egyaránt káros az egyén és a társadalom számára is. A
fentiek miatt Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve arra biztatja a felelősségteljes szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, higgyenek a tudományos és megalapozott tényeknek, valamint kellő kritikával olvassanak minden
védőoltással kapcsolatos internetes bejegyzést.

Összeállította: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Járványügyi Osztály
Felhasznált irodalom:
Dr. Kaló Z. és mtsai: „Value of vaccine – A védőoltás érték”
program Fehér Könyve. IME IX. évfolyam 1. szám, 2010.
Dr. Telegdy L.: A vírushepatitisek epidemiológiája, diagnosztikája és kezelési lehetősége. Hippocrates VII. évf. 2.
szám, 2005.
Ferenci T.: Védőoltásokról a tények alapján.
http://vedooltas.blog.hu/

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!
2013. október 26-án szombaton este a Thália Színházba hívom Alsónémedi lakóit. Szörényi Levente
– Bródy János Szent István megkoronázásának ezredik évfordulójára írta a ˇVeled Uram” című színdarabot
darabot. Most lehetőségünk lesz megtekinteni. István királyt uralkodásának idején. Olyan meg nem fejtett
rejtélyek nyomába kalauzolja a nézőt, mint például egyetlen fiának, trónörökösének Imre hercegnek máig
tisztázatlan halálára. A háttérben és a nyilvánosság színpadán ármánykodás, cselszövés húzódik. Főbb
szereplők: Sasvári Sándor, Homonnay Zsolt, Vágó Bernadett, Fekete Pál, Janza Kata A színdarab megtekintését
minden korosztálynak ajánlom.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket! Telefon: 29/337-861 vagy 208426-4153
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

Kedves Alsónémedi emberek!
2013. márciusában lakásunkban tűz ütött ki. Házunk lakhatatlanná vált.
Mára már újra örülhetünk otthonunk nyugalmának, de a mögöttünk álló időszak cseppet sem volt könnyű
számunkra. Köszönetet szeretnénk mondani a polgármester úrnak és a képviselő testület tagjainak, mert döntésükkel lakást biztosítottak számunkra a felújítási munkák idejére. Ez nagyon sokat jelentett nekünk, mert így
meg tudtuk oldani gyermekünk folyamatos óvodába járását is. Az óvodai szülői munkaközösségének és a Némedi „Baba-Mama”klubnak is, hogy fáradhatatlan szervezőmunkájuk révén segítséget nyújtottak.
Kedves Barátok, Ismerősök és Községbeliek! Hálásak vagyunk az összefogásért, lelki támaszért, mert segítségetekkel elviselhetőbb volt-e szörnyű tragédia. Ti bebizonyítottátok, hogy vannak még önzetlen segíteni tudó
emberek, ezt nagyon köszönjük nektek!
Tisztelettel: a Föglein család

VÉRADÁS
2013. NOVEMBER 18 ,HÉTFŐ 15-18 ÓRA KÖZÖTT
A RÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN (Fő út 73.)
A véradáshoz hozza magával. személyi igazolványát,
lakcímkártyáját és TAJ-kártyáját!
ADJ VÉRT, ÉLETET MENTESZ!
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Állatsarok, avagy közegészségügyi jelentőséggel
bíró élősködők házi kedvenceinkben
A kutyák és macskák belső szerveiben, szöveteiben számos élősködő faj található meg. Gyakran a parazitás fertőzöttség nem okoz jellegzetes panaszokat, de a hosszú ideje
fennálló „férgesség” következtében kedvencünk lesoványodhat, hányás, hasmenés jelentkezhet. Ezek a kórokozók gyengítik az állatok szervezetét, ellenálló-képességét,
sőt néhány élősködő faj az emberben is megtelepedhet.
A különböző fajok egy része kedvenceink emésztőcsatornájában válik kifejletté, ezért ivari produktumaik a
bélsárral ürülve a környezetbe kerülnek. A kórokozók továbbterjedésében a bélsárra rászálló legyek is szerepet játszanak. A talajon a paraziták továbbfejlődnek és bekerülhetnek más állatok szervezetébe, illetve megfertőzhetik
az embert is, ahol a bélfalon át a vérkeringésbe kerülnek,
így jutnak el a különböző szervekbe (máj, tüdő, szem...).

Egyes fonálféreg fajok (Toxocara fajok) az anyaállatból a
méhlepényen keresztül is eljutnak a magzatokba, illetve
a szuka tejével ürülő kórokozót a kölykök a szopás során
is felvehetik. Így már a két-három hetes állatok is ürítik a
féregpetéket.

A következőkben a három leggyakoribb állatról emberre terjedő belső élősködőt és az ellenük való védekezés
lehetőségeit mutatjuk be: A kutya „háromtagú” galandférgessége (Echinococcus granulosus) nagy közegészségügyi jelentőséggel bír, mert a kórokozó iránt fogékony az
ember is. Az állatok leggyakrabban a nyersen adott sertésmájtól fertőződnek.

Toxocara canis petéje

Echinococcus granulosus
Az „uborkamag-képű” galandféreg (Dipylidium caninum)
fejlődéséhez bolhák is szükségesek, bennük alakul ki a galandféreg fertőző alakja, így kutyánk „bolhászkodás” során
fertőződik.

Dipylidium caninum
2013. október

A belső élősködők elleni védekezés több pilléren nyugszik. Elengedhetetlen az állatok rendszeres féregtelenítése. Ne felejtsük el, hogy a különböző fejlődési alakok
mikroszkópikus méretűek, szabad szemmel nem láthatóak. Kezelni kell a vemhes és szoptató szukákat, a kölyköket valamint negyedévente a felnőtt állatokat is. A hatékony szert az állatorvos határozza meg. A féregtelenítés
mellett a bolhairtásra is fordítsunk figyelmet. Az ürített
bélsarat rendszeresen távolítsuk el, lakás esetén a helyét
mossuk fel és fertőtlenítsük. A közterületre kerülő bélsár feltakarítása minden kutyatulajdonos kötelessége. Ne
etessük kedvenceinket nyers belsőséggel. Végül meg kell
említeni, hogy a személyi higiénia betartása elengedhetetlen. A legveszélyeztetettebbek a kisgyermekek, mert
előszeretettel ölelgetik az állatokat, szopják az ujjukat, játszanak a homokozókban. Ezért feltétlenül tanítsuk meg,
hogy az állatokkal való játék után, és evés előtt mindig
mossanak kezet. A legjobb példát magunk mutathatjuk.
Nyers zöldséget és gyümölcsöt csak gondos mosás után
fogyasszunk. Ne igyunk vizet patakból, forrásból, mert
ürülékkel szennyezett lehet. Az erdei rágcsálókat igyekezzünk távol tartani otthonunktól, háziállatainktól.
A fertőződött emberek kezelése rendkívül nehéz, mivel
az emberben az említett férgek a különféle szövetekben
tartózkodnak vagy vándorolnak a gyógyszerek nehezen
érik el a fejlődési alakokat. Így a hangsúly az állatok bélsárvizsgálatra alapozott célzott kezelésén és a fent említett
megelőző intézkedéseken van. Ha betartjuk a higiénikus állattartás szabályait és az állatainkat megfelelően
ápoljuk a fertőzési kockázat minimálisra csökken. Valamint ne felejtsék el, bármilyen kérdésükkel, problémájukkal bizalommal fordulhatnak állatorvosukhoz.
Alsónémedi Állatorvosi Rendelő
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Aktualitások a mezőgazdaságban: AKG – NITRÁT-ADATSZOLGÁLTATÁS

AKG – web-GN
A „web-GN” elektronikus adatszolgáltatási kötelezettsége,
azaz a gazdálkodási napló bizonyos adatainak elektronikus
feltöltése minden AKG támogatásban résztvevő gazdálkodó számára kötelező. A gazdálkodási naplókat papír alapon
nem lehet beküldeni. Az adatszolgáltatások teljesítéséhez a
„web-GN” esetében a negyedik gazdálkodási évre vonatkozóan rendelkezésre álló időszak 2013. szeptember 1-től
november 30-ig tart.
Az AKG-programban résztvevőknek 2013. szeptember
30-ig, vagy az ezután betakarított főnövény esetében a betakarítást követően haladéktalanul el kell készíteniük a következő gazdálkodási évre (2013/2014-re) vonatkozó tápanyaggazdálkodási, illetve földhasználati tervet is. Ehhez nagy
segítséget nyújt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
ingyenes szolgáltatása, a vetésszerkezet-kalkulátor, amely az
akg.agrarkamara.hu weboldalon érhető el.
Nitrát adatszolgáltatás
A nitrát adatszolgáltatási kötelezettséget elektronikusan
is lehet teljesíteni, az adatlap adattartalmával megegyező
elektronikus adatszolgáltatás keretében. Továbbra is lehet
papír alapon adatot szolgáltatni, melyet a mezőgazdasági
tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak
kell benyújtani. A Nitrát adatszolgáltatást 2013. szeptember 1-től 2013. december 31-ig kell teljesíteni, az előző
gazdálkodási évre vonatkozóan.
Kiknek kell adatot szolgáltatniuk?
– a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személyre,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra. (Az egy háztartás igényeit meg nem haladó állatlétszám vegyes állattartás esetében 5 számosállat/ingatlanban,
baromfi esetében 3 számosállat/ingatlanban került meghatározásra. A számosállat az állattenyésztés fogalomkörében
az 500 kg élőtömegű állategyedet, vagy csoportot jelenti.)
– Minden gazdálkodó, aki a 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet szerint nitrátérzékeny területen gazdálkodik, illetve a
41/1997. (V.28.) FM rendelet melléklete szerint nagylétszámú
(30 ló, 50 szarvasmarha, 200 juh, kecske, 2.000 broiler stb ÚJ:
ötven prémesállat;.) állattartó teleppel rendelkezik, vagy a
314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet szerint IPPC állattartó
teleppel rendelkezik. A belterületek egésze a 27/2006. (II.7.)
Korm. rendelet alapján nitrátérzékenynek minősül.
Gazdálkodási napló esetében a határidőn túli adatszolgáltatásra nincs lehetőség. A nitrát adatlap esetében amen�-
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nyiben az ügyfél felszólítást kap a Hatóságtól, hogy nem
teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben,
akkor lehetőség lesz a határidő letelte után is elektronikusan
eleget tenni ezen kötelezettségének.
Az adatszolgáltatást mind a gazdálkodási napló, mind pedig a nitrát adatlap esetében az alábbi két módon teljesítheti
a gazdálkodó:
 A honlap felső menüsorában a Nyomtatványok/Enyomtatványok menüpont alatt találhatóak az elektronikusan beküldhető nyomtatványok valamint a kitöltéséhez szükséges keretprogram (ÁNYK).
 A honlap felső menüsorában a Nyomtatványok/Xml
feltöltő menüpont alatt a táblatörzskönyv szoftverek
által generált (honlapon korábban közzétett) xml fájl
tölthető fel bejelentkezést követően.
Az adatokat mindkét esetben a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, az ebből a célból működtetett elektronikus felületen keresztül, amely a Hivatal
honlapján (nebih.gov.hu) érhető el. Amennyiben segítségre
van szüksége, keresse fel kamarai tanácsadóját!
Fontos: A fentiek szerint adatszolgáltatásra kötelezetteknek
az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást
kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló
tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, parcella művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek
megfelelő adattartalommal.
Kérdés esetén keresse fel kamarai tanácsadóját:
Sándor Krisztina, 2330 Dunaharaszti Boróka utca 3.
Tel:30/429-7641
E-mail: sandor.krisztina@agrarkamara.hu
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
felhívja az egységes területalapú támogatást igénylő
gazdák figyelmét arra, hogy az előlegfizetés zökkenőmentes utalása érdekében szükséges ellenőrizni a Hivatal számára megadott minden elérhetőséget, különös
tekintettel az e-mail címre valamint a belföldi fizetési
számlaszám érvényességre. Az ügyfél-nyilvántartási
rendszerbe bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat a természetes személyeknek (őstermelőknek,
egyéni vállalkozóknak) a G1010-01 jelű „Nyilvántartásba
vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti
kérelem – természetes személyek számára” elnevezésű,
míg nem természetes személyeknek (gazdasági társaságok, egyéb szervezetek) a G1020-01 jelű „Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása
iránti kérelem – nem természetes személyek számára”
elnevezésű nyomtatványon lehet megtenni.
A támogatás utalásához szükséges ellenőrizni az
ügyfélnyilvántartási adatokat!
A nyomtatványok elérhetőek a www.mvh.gov.hu honlapon.
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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y – Többen többet vallottak
Budapest, 2013. október 2.

Nőtt a magánszemélyek jövedelme a Közép-magyarországi Régióban

A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságához mintegy 1 millió 298 ezer adóalany nyújtott be 2012-re vonatkozó személyijövedelemadó-bevallást, tízezerrel többen, mint előző évben. A budapesti és Pest megyei magánszemélyek
által megszerzett jövedelmek összege 71 milliárd forinttal emelkedett, családi kedvezményt pedig 21 ezerrel többen vettek
igénybe.
A személyijövedelemadó-bevallások adatai szerint a fővárosban és Pest megyében tízezerrel több magánszemély szerzett jövedelmet 2012-ben, mint egy évvel korábban, így a területi adóigazgatóságokhoz összesen 1 millió 298 ezer szja-bevallás érkezett.

Nem csupán a bevallók száma, hanem a megszerzett jövedelem is nőtt: a magánszemélyek mindösszesen 3 267 milliárd forintra
tettek szert. Ez 71 milliárddal több, mint 2011-ben volt.
A régió adózói 2 983 milliárd forint összegű összevont jövedelmet vallottak, mely legmeghatározóbb elemének (90 százalék)
továbbra is a bérjövedelem (2 685 milliárd forint) bizonyult. A munkaviszonyból származó jövedelmek összege 3 százalékkal
növekedett. Az alkalmazottak éves szinten átlagosan 99 ezer forinttal több fizetést vihettek haza, mint 2011-ben. Az éves
átlagos bér 2 millió 504 ezer forint volt.
Százmillió forintot meghaladó bérjövedelemről 102 magánszemély adott számot. A régió és egyben az ország legnagyobb (teljes
egészében munkaviszonyból származó) összevont jövedelemmel rendelkező adóalanya 760 millió forint jövedelmet vallott, amelyet
154 millió forint adókötelezettség terhelt.
Az önálló tevékenységből származó jövedelem meghatározó tétele 2012-ben is a vállalkozói kivét volt. Bár a bevallást benyújtó
egyéni vállalkozók száma 2200 fővel csökkent, a vállalkozói kivét összege az előző évhez képest 491 millió forinttal emelkedett.
A fővárosi és Pest megyei egyéni vállalkozók éves szinten átlagosan 983 ezer forint kivétet számoltak el, mely 90 ezerrel több, mint
korábban. A „toplista” első három helyét a közjegyzői szakma képviselői foglalják el.
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Az elmúlt évben 217 magánszemély rendelkezett százmillió forint feletti osztalékból származó jövedelemmel. A legnagyobb
osztalékjövedelem meghaladta a 4,9 milliárd forintot, amelyet egy „információ, kommunikáció” nemzetgazdasági ágban működő
társaság fizetett ki.
A legnagyobb ingatlanértékesítésből származó jövedelmet – 287 millió forintot – egy észak-budapesti adózó szerepeltette a
bevallásában, amely a tavalyi év top-befizetését 83 millió forinttal haladta meg.
Árfolyamnyereségből két adózó jutott egymilliárd forint feletti jövedelemhez.
Az elmúlt évben 21 ezerrel többen vettek igénybe családi kedvezményt. Összege mindösszesen 9 320 millió forinttal (2,6 százalékkal) nőtt és meghaladta a 349 milliárd forintot. Az igénybe vevő magánszemélyek átlagosan 1 millió 149 ezer forinttal csökkentették
adóalapjukat.
Az egy főre jutó összevont jövedelmek területenkénti megoszlását vizsgálva a Főváros XII. kerületében (Hegyvidéken), valamint
Budaörsön élők keresnek a legjobban, míg a XXI. kerületben (Csepelen) és a Nagykőrösön lakók visznek haza a legkevesebbet.

(A közleményhez külön mellékletben csatoljuk az ábrákat és a magyarázó táblázatokat.)
A régióban mintegy 61 ezer személyi jövedelemadó törvény szerint adózó egyéni vállalkozói bevallást dolgoztak fel.
A tételes költségelszámoló egyéni vállalkozók bevétele 2012-ben 317 milliárd forintra nőtt. Az egy főre eső bevétel 3,8 százalékkal emelkedett, összege elérte a 6 millió forintot. Az összes bevétel több mint kétharmada négy ágazatban – kereskedelem, gépjárműjavítás; feldolgozóipar; szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, valamint a szállítás, raktározás – keletkezett.
A szakmai, tudományos, műszaki tevékenység területén dolgozók a korábbinál nagyobb mértékben, 4,4 százalékkal növelték
bevételeiket, az ingatlanszektorban pedig a korábbi visszaesést követően 2,8 százalékos emelkedés következett be.
A bevételek mellet az egyéni vállalkozók által elért eredmény is növekedett: 8,2 milliárdról 9,5 milliárd forintra. Ezen egyéni
vállalkozói kör eredményesebb működését jelzi az is, hogy az elmúlt évben a nyereségesek növelni tudták eredményüket, a
veszteségesek pedig csökkentették deficitjüket.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
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Kultúra

Beszámoló a III. Traktorfesztiválról…

Az elmúlt 2 évben nagy sikerrel megrendezett Traktorfesztivál az idei évben sem okozott csalódást a kilátogatóknak. Ehhez a sikerhez nagymértékben hozzájárultak
támogatóink, akiknek ezúton is köszönjük nagylelkű felajánlásukat, önzetlen segítségüket.
A rendezvény a hagyományt követő módon ismét a traktorok felvonulásával kezdődött, a fesztivál helyszínére
érve kezdetét vették a versenyszámok. A színpadon a
megnyitót követően folyamatos programokkal szórakoztattuk a közönséget. Külön öröm volt számunkra, hogy
a gyerekek kedvencét, az ALMA együttest is vendégeink
között köszönthettük. A záró program, a gyorsulási verseny ismét a nap fénypontja volt.

Találkozzunk jövő augusztusban…!
További részletek, képek, videók a fesztivál honlapján:
www.alsonemeditraktorfesztival.eoldal.hu és Facebook
oldalán: www.facebook.com/alsonemedi.traktorfesztival

Bízunk benne, hogy minden korosztály talált magának
érdekes programot, látnivalót és már türelmetlenül várja
a következő Traktorfesztivált.
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FALUNAPOK 2013.

Falunapok 2013.
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Surányi Attila felvételei
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FALUNAPOK 2013.

Falunapok 2013.
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Surányi Attila felvételei
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NYWYG

A NYWYG
A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2013. nyarán Alsónémedin

VII. Íjásztalálkozó és Nyílzápor, Ópusztaszer 2012 június 29.
Már hatodik éve, hogy ott vagyunk Ópusztaszeren a Kárpát-medencei Íjásztalálkozón, és egyre gyarapodó számú
csapattal vált életünk részérvé ez az ünnep. Az idén már 30 fős csapattal vettünk részt a rendezvényen. Szombaton
korán tábort foglaltunk, így volt időnk bőségesen ünneplőbe öltözni: hagyományos ing - kaftán, díszes öv és süveg,
csizma, fegyveröv, készenléti tegez, íj, fokos, ostor, kürt, tarsoly, - minden szükséges és Őseink viseletét idézi. Egy
gyors ebéd után már készültünk a Nyílzápor felvonulásra. 1300 Íjász között vonult a NYWYG csapata is, több ezer
fő lelkes buzdítása mellett. Ott voltunk a menetben, nagy örömmel és gyönyörűséggel, lobogtak a zászlók és szóltak
a dobok, zengtek a kürtök. Most is fényes győzelmet arattunk, átélhettük, hogy mit jelentett egy seregbe tartozni és
milyen ereje van, amikor együtt kiálltjuk: hogy „HUJ-HUJ- Hajrá!”Hála az Úrnak, hogy van Magyarság 2013-ban is
a Kárpát-medencében!!
Szt. István napi ünnepség ,Alsónémedi Szent István tér 2013. augusztus 20.
Az egyesületünk aktív működése óta mindig az egyik legfontosabb ünnepnek tekintette államalapítónk ünnepét, hiszen történelmi korban ez áll legközelebb dicső íjász eleink korához! Most is örömmel vállaltuk a felkérést, hogy részt
vegyünk a programokba. Bodó Anna vezényletével a Galagonya kör és az asszonyok igen derekasan kitettek magukért,
a napközbeni foglalkozások és játékok mellet nagyon finom vacsorát is készítettek!! Az íjászokra több irányú feladat
várt, Jurta építés, íjászbemutató, zászlós- kaftános díszőrség. A NYWYG működésének 5. éves évfordulójára meghívtuk a Varsányi Baranta egyesületet akik színvonalas bemutatója is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy méltó módon
ünnepelhettünk együtt!
Közép Európai kupa és pályaíjász Országos Bajnokság Budapest Ikarus pálya 2013. augustus 31.
Az idén a Magyar Íjász Szövetség összevonta a két rendezvényt, így igen szép számú hazai és nemzetközi mezőny
gyűlt össze. A négy fordulós sorozat záró versenye került megrendezésre hazánkban ,a hazai versenyzőkön kívül
Szlovéniából, Horvátországból, Szerbiából, Szlovákiából és Ausztriából is érkeztek résztvevők. Már tavaly is
részt vettünk ezen a rangos eseményen, így tudtuk, hogy erős lesz a mezőny. A nyári szünet miatt a felkészülést nem
volt könnyű egyeztetni, de most komolyan odaszántuk magunkat a gyakorlásra, az észt és erőt is sikerült koncentrálnunk. A pálya versenyben a szépsége mellett – egységes táv, egységes célok- nehézsége is adott – forróság, tűző
napsütés, feltámadó széllökések mellet kell a 30 illetve 50 méteres távon terelgetni a vesszőket.
Most ezeket az akadályokat is nagyon jól vették versenyzőink! Eredmények: Kadetek: Tradicionális: Nyenyestyán
Balázs 2. hely, Vadász reflex : Suplicz Gergely 1. hely, Csigás Ifi: Suplicz Áron 3. hely, Felnőtt Longbow: Suplicz
Zsolt 2. hely.
Suplicz Áron,aki mind a négy nemzetközi versenyen is részt vett és az összetett harmadik helyet érte el!- Gratulálunk a szép eredményekhez!
Minden évben – ősszel is egyre újabb gyerekek kezdenek el íjászkodni és emelkedik a színvonal, csak több gyakorlással, szorgalommal, kemény munkával lehet bekerülni a legjobbak közé. Folytatjuk!
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Nagyon köszönjük támogatóink segítségét! Elsősorban az Alsónémedi Önkormányzatnak és az Öregtó Horgásztó
tulajdonosának az íjász pályát, szülőknek az időt és a felszerelés, szállítás biztosítását!
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 0
6-70-43-64-194

Magyar siker a Diaeuro 2013-on
Ukrán kezdeményezésre 2012-ben cukorbeteg sportolók részére Európa-bajnokság zajlott Kijevben.
Idén augusztus végén a dalmáciai Zadar adott otthon e
rangos futsal teremtorna eseménynek. Szabályokról röviden: 1 kapus + 4 mezőnyjátékos,továbbá 3 játékos folyamatos csereként. A játékidő 2 x 20 perc!
12 ország sportolói vonultak fel,köztük a magyar csapat
is.Természetesen több fordulós válogató ill.balatoni edzőtábor előzte meg az eseményt, a csapat edzőségét Hevesi
Tamás vállalta,akit nemcsak erről az oldaláról ismerhetünk! A kezdő csapat tagjaként lépett pályára Sándor Balázs, az ASE labdarúgója.
Végül 10 sportoló utazhatott, de – a szervezők kérésére – csak 8 fő játszott. A mieink erős csoportba kerültek, Olaszország és Lengyelország társaságában. Az első
mérkőzést izgalmas csatában megnyertük az olasz csapat
ellen 4:3-ra. Ugyanaznap délután következett a lengyel
csapat,akik ellen 3:0-ás vezetésünk után sajnos -kiütközött a fáradtság – 5:3-ra veszítettünk.
A 4 közé jutásért a szerb csapatot 6:1-re vertük,majd
jött a hazai,horvát csapat elleni elődöntő. Hihetetlen
izgalmak után (a 39. percben egyenlítettünk!) döntetlen és jöttek a büntetők. A kapuba a fantasztikusan
védő,lelkes,de idősebb kapusunk helyett, mezőnyjáték
után Sándor Balázs állt. Rögtön kifogta a legjobb horvát
játékos büntetőjét,majd még egy l lövést megfogott, utolsó emberünk pedig belőtte saját büntetőjét,így készülhettünk a portugálok elleni döntőre.
A mérkőzés előtt odajött hozzánk Armando Sá,az egykori kiváló labdarúgó, a portugálok edzője. Sok sikert kí2013. október

A fényképen első sor jobb 2. Sándor Balázs

vánt, és közölte,hogy Fehér Miklós barátja volt, és ott volt
a pályán,amikor a magyar játékos tragikusan elhunyt...
A döntőben 0:2 után fordítottunk 3:2-re, majd portugál egyenlítés,újra büntetők és ismét Sándor Balázs a
kapuban. Ismét hárít,majd utolsó rúgónk megint Kuruc
Gábor,aki újra értékesíti büntetőjét és ez egyben a tornagyőzelmet is jelenti!
És végül egy történet: a szerb meccs után zúgott az
elődöntőn és a döntőben is RIA-RIA-HUNGÁRIA! A
lengyel-szlovák-szerb-román-olasz-bulgár és a belga csapat tagjai alkottak alkalmi kórust,és rövid betanítás után
teljes mellszélességgel szurkoltak nekünk.
2014-ben -köszönet a szponzoroknak – Magyarország
ad otthont a Diaeuro2014-nek! Várunk minden lelkes
szurkolót. 				 Sándor Miklós
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Beszámoló a XII. Chek-Nisszá Fesztiválról
2013. július 27-én került megrendezésre immár a
tizenkettedik alkalommal a Chek-Nisszá Fesztivál az
ASE pályán, mely a nagy hőség, kánikula ellenére a vis�szajelzések szerint idén is nagyon jól sikerült.
Szeretnénk megköszönni a kapott támogatást, és köszönetet mondani azoknak, akik eljöttek, részt vettek a
2013-as Chek-Nisszá Fesztivál elnevezésű rendezvényen,
és ezzel növelték a hangulatot, a jókedvet!
Aki esetleg nem hallott még e rendezvényről, annak
szeretnénk tudtára adni, hogy a Chek-Nisszá Fesztivál a
környék legnagyobb csapatszámú –16 férfi csapatból
és 6 női csapatból álló – egész napos focikupája, mely
időtartama alatt a gyermekek is kedvükre játszhatnak, a
felnőttek főzőversenyen vehetnek részt, majd este mindenki kitáncolhatja a kupa fáradalmait egy belépőmentes
buliban.
Mint minden évben, idén is díjaztunk minden résztvevő csapatot oklevéllel és egy-egy üveg pezsgővel mind
a lányoknál, mind a fiúknál, a dobogósok érmeket, a bajnok kupát és egy Adidas focilabdát kapott, jutalmaztuk
a legjobb kapust, a legjobb mezőnyjátékost, a gólkirályt,
valamint legsportszerűbb csapatot is választottunk. A
döntő után büntetőrúgásban is bizonyíthatták tudásukat
a játékosok, mely végén a hetesrúgóverseny győztesét is
megjutalmaztuk.
A kupa alatt a gyermekek részére ingyenes játékokkal
készültünk, például gyöngyfűzés, tésztából ékszerkészítés, valamint volt arcfestés is, továbbá az egész nap folyamán díjmentesen lehetetett használni a 3D karikát
(felügyelettel), a csocsóasztalt, a szkanderpadot, illetve
a felfújható légvárat.
Az idei évben is megmutathatták a gasztronómiát kedvelők egy főzőverseny keretében, ki hogyan tud főzni.
Bátran mondhatjuk, hogy minden résztvevő győztesen
tért haza, hiszen nagyon nehéz volt kiválasztani a finomabbnál finomabb ételek közül a győztes főzetet, amelynek készítőjét természetesen meg is jutalmaztunk egy értékes főzéshez kapcsolódó nyereménnyel.
A 22 órakor kezdődő belépő nélküli buli elején a modernebb zenék szóltak, de hamar kiderült, hogy a közönség a régi, jól bevált dalokat jobban szereti, így aztán a
party nagy részében az idei évben is a retro hangulat uralkodott igen nagy sikert aratva mind a huszonéveseknél,
mind a ’30-as ’40-esek körében is. Akinek a hangulata
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estére még nem volt eléggé felpörgetve, az pöröghetett
néhányat a 3D-s karikában is, aki pedig nem focizta ki
magát nappal, az a csocsóasztalon mutathatta meg „futballtudását”. A buliban végül igen jó hangulat alakult ki,
sokan táncra is perdültek. A „táncparkett ördögei” az
egész buli során projektor segítségével kivetítőn keresztül
figyelhették magukat, hogyan táncolnak egészen hajnalig.
A nap eseményeit fényképek formájában sikerült megörökíteni, mely képek megtalálhatóak a honlapunkon:
www.cheknissza.hu.
Szeretnénk megköszönni támogatóinknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a rendezvény ilyen színvonalasan
létrejöhessen!
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT!
Fő támogatatóink:
 Alsónémedi Önkormányzat
 Rendezvénykellék Kft.
 Józan KFT.
További támogatóink:
 CBA Kereskedelmi Kft.
 Dinamit Gold Kft.(Adidas bolt)
 Horváth Béla
 Makádi Csaba
 Nyárádi Balázs
 Presszó-2010 Kft.
 Verőcei Attila (EFR Kft.)
 Zsebedics Ferenc
Továbbá köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki munkájával hozzásegített minket a ChekNisszá Fesztivál lebonyolításához (a teljesség igénye
nélkül):
 Acsai László - hang-, és fénytechnika
 Császár Sarolta – arcfestés
 Dikovics Mónika - gyermekprogramok
 Kiss Dezső - fotó és honlap
 Surányi Attila - fotó
 Nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni barátaink
és szüleink támogatását, segítségét is!
Reméljük, jövő nyáron is ilyen remek lesz a hangulat,
mindenkit szeretettel várunk!
A Chek-Nisszá Fesztivál szervezői
2013. október
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Alsónémedi Tigris Dojo Kyokushin Karate beszámoló

A karate csoportban hetente két alkalommal gyerekek és felnőttek fejlesztik erejüket, állóképességüket.
A nyári edzéseken a júliusi edzőtáborra készültünk ahol négy
harcos ment magasabb fokozatra vizsgázni. A felkészülés jól sikerült így mindannyian jó formában indultunk a nyári táborba. Az
edzőtábor Tatán a strand melletti zöld övezetben volt. Strandolásra is volt lehetőség, de a napi négy edzés mellett erre nem sok
idő maradt. A hat napos tábor nagyon jó hangulatban telt el, sokat
izzadtunk, sokat fejlődtünk. Az ötödik napon klubvezetőnk Fris
Ferenc /4.dan/ övvizsgát tartott, ahol a tűző napon 3 órát keményen végigdolgozva sikeres vizsgát tett:
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Kiss Krisztofer 8 kyu
Szász Levente 8 kyu
Győri Tamás 7 kyu
Györgyövics Zsolt 3 kyu
Mind a négyen jól megállták a helyüket és látszott a kitartó,
szorgalmas munkának az eredménye. Ez a kitartás, szorgalom a
tanulásban, majd később a munkában is hasznukra válik.
Minden érdeklődőt várunk kedden és csütörtökön az edzésen,
kortól és testalkattól függetlenül, aki szeretne mozogni és többet
kihozni önmagából.
Györgyövics Attila edző
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