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TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLAT 2012-BEN
A TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLAT HELYE: ALSÓNÉMEDI, FŐ U. 73.
IDŐPONTJA: 2012. FEBRUÁR 9 – FEBRUÁR 23-IG
				HÉTFŐ:
11:45 - 17:45
				KEDD: 		7:45 - 13:45
				SZERDA:
11:45 - 17:45
				CSÜTÖRTÖK:
7:45 - 13:45
				
PÉNTEK:
7:45 - 13:45
FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN CSAK 12:00 ÓRÁIG!
KÉRJÜK, HOGY A VIZSGÁLATRA TAJ KÁRTYÁJÁT, SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁT ÉS
LAKCÍMIGAZOLÓ KÁRTYÁJÁT, ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRÉSI KISKÖNYVÉT HOZZA MAGÁVAL!
A TÜDŐSZÚRŐ NEM KÖTELEZŐ. A TÁVOLMARADÁST NEM KELL IGAZOLNI.
A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEMÉLYES ÉRTESÍTÉST NEM KÜLD SENKINEK.
A TÜDŐSZŰRÉS A FALUBAN ELHELYEZETT HIRDEMÉNYEKEN, AZ ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJÁN
ÉS A TÜDŐSZŰRŐ IDEJE ALATT MEGJELENŐ ALSÓNÉMEDI HÍRMONDÓBAN LESZ MEGHIRDETVE.

MEZŐŐRSÉG 06-30-508-6827; POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658
RENDŐRSÉG 107, 112; KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK:
Bodó Zoltán 06-30-503-6739; Dernóczi Zoltán 06-70-607-9601
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
KÖRZETI MEGBÍZOTT: Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!

Alsónémedi
Hírmondó
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselő-testületének
ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. ISSN: 2063-0972
Felelős szerkesztő: Vincze József polgármester.
Szerkesztőbizottság elnöke: Józan Krisztián.
A szerkesztőbizottság tagjai: Szabó Éva,
Lakatosné Nagyszegi Mariann, Jobbágy Ilona.
Elérhetőség, hirdetésfelvétel: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala, 2351. Alsónémedi, Fő út 58.
Győrvári István Lászlóné Tel.: 06-29-337-101/11;
Fax: 06-29-337-250, e-mail: alsonemedi@upcmail.hu
Felelős kiadó: Pressman Nyomdaipari Bt.
2371 Dabas, Rozmaring u. 22. /www.pressman.hu; info@pressman.hu/
Terjeszti a Magyar Posta.
A cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni a Polgármesteri
Hivatal Titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem őrzünk meg!
A következő szám várható megjelenésének időpontja:
2012. március 15-19., Lapzárta: 2012. március 02.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után küldött cikkeket nem áll
módunkban megjelentetni a nyomdai határidők miatt!
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Tisztelt Alsónémediek!
Az újesztendő küszöbén kívánok jó egészséget, hitet és reménységet, hogy az előttünk álló igen nehéznek ígérkező
2012. évben legyen erőnk szembenézni a reánk váró nehézségekkel.
Az Alsónémedi Hírmondó első számának címlapján lévő fotón ott láthatjuk a reményteli jövőt, egy kisgyermeket. E felvétel 2011. Karácsonyán készült Alsónémedin, mikor meggyújtottuk a gyertyát a Falu Karácsonyfáján.
Értsük meg a képben rejlő üzenetet, ismerjük fel benne a magyarság szimbólumait: a jelent, a meleget és biztonságot
adó megrakott tűz formájában; a múltat, a háttérben álló kopjafát, mely őseinket, az ő példaadásukat jelképezi. S a jövendőt, a tűz melegében kezeit melengető kisgyermeket.
Adja Isten, hogy gyermekeinknek már jobb életük legyen! Ezért dolgozzunk, ezért fogjunk össze!
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testületének nevében:
Vincze József polgármester

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb időt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!
Alsónémedi, Szabadság tér, 2011. Karácsonyán

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!

Ünneplő közönség a Magyar Kultúra Napján , Alsónémedi, 2012. január 22.
2012. február

(népköltés)
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Képviselő-testületi hírek
2011. december 16. - Közmeghallgatással egybekötött
testületi ülés
A közmeghallgatás keretében a helyi közszolgáltatók személyesen megjelent képviselői (tűzoltóság, rendőrség,
DAKÖV Kft., AIRVAC Kft., Ócsai Orvosi Ügyelet) adtak
tájékoztatást munkájukról, a települést érintő témákról,
majd válaszoltak a lakosság részéről feltett kérésekre.
Ezt követően Vincze József Polgármester Úr rövid ismertetőt tartott a 2011-es költségvetési év fejlesztéseiről, legfontosabb eseményeiről, vázolta a 2012-es elképzeléseket.
A polgármesteri tájékoztató után az érdeklődő választópolgárok kérdéseire, észrevételeire, valamint a válaszadásokra került sor.
A képviselő-testületi ülésen hozott döntések:
1. A Haraszti út - Nefelejcs utca kereszteződésében
további 1 db kamerapont kivitelezése, az erre
vonatkozó szerződéskötés jóváhagyása a Multi
Alarm Kft-vel.
2. A bekért ajánlatok alapján az önkormányzati
vagyonbiztosítás átkötése a CIG Pannónia Első
Magyar Általános Biztosító Zrt-vel.
3. 13 db utca építési engedélyezési terveinek elkészítésére vonatkozó ajánlatok elbírálása, a pomázi
FORGALMÁSZ KFT-vel az erre vonatkozó tervezési szerződés megkötésére való felhatalmazás.
4. A Pressman Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt.
megbízása az Alsónémedi képeskönyv
nyomdai munkálataival.
5. A Grópius Zrt. felszámolással kapcsolatos hitelezői követelés kapcsán fellebbezés támogatása az
ABÉVA Kft. felé.
Az ülésen két díjrendelet került módosításra, melynek
kapcsán 2011. december 31-től az alábbi víz- és csatornadíjak kerülnek alkalmazásra a településen:
Vízdíjak:
lakossági 		
217,50 - Ft + ÁFA/m3
közületi
		
353,12- Ft + ÁFA/m3
Szennyvízdíj:
lakossági 		
291.34,- Ft + ÁFA/m3
közületi: 		
527,56,- Ft + ÁFA/m3
Leeresztési díj: 			
630,- Ft + ÁFA /m3
A rendelet teljes szövege a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán és a honlapon megtalálható.
Az ülésen megállapításra kerültek a 2012-re vonatkozó
szemétszállítási díjak is. Az Országgyűlés ezt követően
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elfogadta az Alaptörvénnyel kapcsolatos egyes törvények
módosítását, mely alapján – törvényi rendelkezések miatt - a díjrendelet hatályon kívül helyezésére került sor a
2012. február 2-i testületi ülésen. Ennek megfelelően a
szemétszállítási díjak mértéke NEM VÁLTOZIK.
2012. január 12-i rendkívüli ülés
A szennyvízberuházással - KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051.
sz. projekt - kapcsolatban két közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére került sor ezen az ülésen:
-

-

A projektmenedzsment szervezeti
feladatok teljes körű ellátása”
tárgyban hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásban:
A nyertes ajánlat, ajánlattevő neve, címe, bírálati
részszempontok szerinti ajánlati tartalmi elemek:
az Absolvo Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.) nettó ajánlati ár: 12.970.000
Ft. A meghiúsulási kötbér mértéke, forintban megadva: 500.000 Ft.
A FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyban hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásban:
A nyertes ajánlat, ajánlattevő neve, címe, bírálati
részszempontok szerinti ajánlati tartalmi elemek:
a K&K Mérnöki Iroda Kft. és az Innober – Wave
Kft. közös ajánlattevők (6640 Csongrád, Ifjúság
u. 2. ; 1087 Budapest, Baross tér 2/1/5.) nettó ajánlati ár: 8.600.000 Ft. A meghiúsulási kötbér mértéke, forintban megadva: 1.500.000 Ft.

A képviselő-testület az Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás tagjaként a
Nagykadácsi Kft. kérelmére - 5,5 %-os díjemelést
fogadott el 2012-re vonatkozóan az ügyeleti ellátás
biztosítása érdekében.
Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a járási
rendszer kialakításáról szóló elképzeléseit. Országosan 168 járás, Budapesten pedig hét úgynevezett
körzet létrehozását tervezik. Alsónémedi települést
a tervezet a Gyáli kistérséghez sorolja. A képviselőtestület az elképzeléssel kapcsolatban az alábbi határozatot juttatta el az államtitkárság felé:
„ A képviselő-testület nem fogadja el a Gyáli járáshoz tartozás tervezetét.
A jelenlegi közösségi közlekedési lehetőségek,
utazási feltételek, a szolgáltatás ügyfelek általi
2012. február
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igénybevételének lehetősége a dabasi járáshoz
való tartozás esetében sokkal kedvezőbbek az
itt élőknek.
A Dabasi járáshoz való tartozást indokolja
továbbá az a tény is, hogy az igazgatás egyéb
ágainak (földhivatal, rendőrség, munkaügyi
központ stb.), de a bíróság és az egészségügyi
szakellátás szolgáltatásait jelenleg is Dabason
tudják igénybe venni az alsónémedi lakosok.”

2012. február 2. – ez évi első rendes ülés
A Képviselő-testület napirendjének első pontjában a
2012. évi munkaterv elfogadása szerepelt, melyet a bizottságok is véleményeztek. A javaslatokat is figyelembe
véve, ill. az ülésen tett módosító javaslatok alapján az
alábbi munkaterv került elfogadásra:
2012. január 12. és február 2. már megtartott ülések.
2012. február 28.
Napirend:
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása
2. Szociális rendelet módosítása
3. Civilszervezetek részére kiírt pályázat elbírálása
4. A 2011. évi költségvetés IV. módosítása
5. Közlekedési koncepció elfogadása
6. Vízelvezetési koncepció elfogadása
7. Környezetvédelmi koncepció elfogadása
8. 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása
9. Teljesítménykövetelmények alapját képező célok
meghatározása
2012. április 24.
Napirend:
1. Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásának
megtárgyalása és elfogadása.
2. Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása
(Beszámolót készít: háziorvos, gyermekorvos,

védőnő, fogorvos)
3. Helyi kitüntetésekről, elismerésekről szóló rendelet megtárgyalása
4. Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól
2012. május 22.
Napirend:
1. A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása.
2012. február

2. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vezetői állásra kiírt pályázat elbírálása
3. Helyi Építési Szabályzat módosítása
4. A település közbiztonságáról szóló beszámoló elfogadása.
2012. június 26.
Napirend:
1. A helyi védelemről szóló rendelet elfogadása
2. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója
3. Tanulmányokat ösztönző helyi rendeletek felülvizsgálata
4. 2012. évi költségvetés I. módosítása
2012. szeptember 11.
Napirend:
1.
Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.
2.
Tanévkezdés tárgyi és személyi feltételei
az oktatási, nevelési intézményekben
3.
Önkormányzati alapítású alapítványok
beszámolói.
4.
A 2012. évi költségvetés II. módosítása
5.
Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata
6.
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
2012. november 27.
Napirend:
1. Az önkormányzat 3/4–ed éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása.
2. A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása és elfogadása.
3. A 2012. évi költségvetés III. módosítása
4. A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
2012. december 16.
Napirend:
1. 2012. évi Víz-és csatornadíj megállapítása
2. 2012. évi Szemétszállítási díjak megállapítása
3. A helyi adópolitika érvényesülése, a 2012. évi
adómértékek meghatározása.
4. A 2010-2011. évi testületi munka értékelése.
5. Alsónémedi település környezeti állapotának
értékelése
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KÖZMEGHALLGATÁS
A testületi ülések időpontja: KEDD , a kezdési időpont 15.00 óra
A rendkívüli ülések időpontja ettől eltérhet.
Bizottsági ülések időpontja: testületi ülést megelőzően kedden és szerdán.
Kezdési időpont: bizottságok saját hatáskörben határozzák meg.
A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal - házasságkötő terem
A testületi ülések állandó témái:
- Tájékoztató az elmúlt rendes ülés óta eltelt
időszak fontosabb eseményeiről.
- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
- Tájékoztató a Képviselő-testület és szervei
feladat- és hatáskörét érintő új jogszabályokról.
- Egyéb – javasolt napirendi pontokat nem
érintő – bejelentések, kérdések.
A napirendi pontok előkészítése, előterjesztése:
A napirendi pontokban érintett intézmények, szervezetek az előterjesztések elkészítésében közreműködnek.
Az előterjesztések véleményezése: Az adott napirendi
pontokhoz tartozó előterjesztéseket az érintett bizottságok véleményezik.
A munkaterv elfogadása után a Polgármester úr
jogszabályi kötelezettségének eleget téve beterjesztette az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
tervezetét. Ezzel kapcsolatban a pénzügyi csoportvezető tájékoztatást adott a megváltozott államháztartási törvényről és így a költségvetések készítésének módosulásáról. A soron következő ülésen egy új
szerkezetű rendelet-tervezetet kapnak a Képviselők,
miután intézményenként külön költségvetést kell
készíteni. A rendelet elfogadására – a bizottságok véleményezése után – a soron következő testületi ülésen kerül sor.
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság és a Településfejlesztési, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság az elmúlt időszakban
már többször tartott együttes ülést, hiszen a feladatkörüket általában mindig több napirend is
együttesen érinti. A Polgármester úr úgy ítélte meg,
6

hogy e két bizottság hatékonyabban, egyszerűbben,
munka, idő és költségkímélőbben is el tudná látni
munkáját, ha összevonásra kerülne, ezért javasolta
az SZMSZ módosításával a két bizottság összevonását. A javaslatok elhangzása után a Képviselő-testület az új összevont bizottságot Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság névvel és az alábbi
személyekkel választotta meg: Bálint Sándor, Némedi Rezső, Józan Krisztián, Zsin Géza és képviselőként, Linke György, Suplicz Zsolt és ifj. Takács Ferenc külsősként. A Bizottság elnöke Bálint
Sándort lett. Az összevonás a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságot nem érintette, annak
összetétele változatlan maradt.
Régóta húzódik a HM-Hungary Kft. lakóterület kialakítási ügyével kapcsolatos út kialakításának ügye is.
Egy korábbi szerződéses kötelezettség miatt a képviselő-testület jóváhagyta az alsónémedi 3105/9 hrsz-ú út
ajándékként történő elfogadását Önkormányzat részéről és a Képviselő-testület – az út kimérése után - felhatalmazta a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
Mikusné Végh Magdolna óvodavezető 5 éves vezetői megbízatása a nyáron lejár, azért a Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda vezetői állására pályázatot írt ki a Testület. (A részletes pályázati kiírás később a Hírmondóban majd megtalálható.)
Önkormányzatunk Támogatási szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztériummal, melyben
3.113.904 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtanak Turizmusfejlesztési támogatások
és tevékenységek támogatására. Az összeget legkésőbb 2012. április 15. napjáig kell felhasználni.
A művelődési ház igazgatója elkészítette – előzetes
egyeztetésünk alapján – javaslatát. A támogatás felhasználására tett javaslatot a Képviselő-testület –
a bizottsági javaslattal egyetértve – az alábbi célok
felhasználására fogadta el:
– Turisztikai marketing tevékenység 1 700 000 Ft
(Alsónémedi Képeskönyv nyomdai költségei és turisztikai kisnyomtatvány)
– Egyéb turisztikai tevékenységet folytató intézmények fenntartása, tevékenységük megvalósítása
1.200 000 Ft (Faluház kertrendezés, kemence és kerítés építése)
2012. február
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– Rendezvényekkel kapcsolatos költségek 220 000 Ft
(Széchenyi Napok megrendezése).
A testület egyben felhatalmazta a Polgármestert
és az Intézményvezetőt a fentiekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokra.
Már a tavalyi évben felmerült a Kisdunáért Önkormányzati Társulás megszüntetése, mely mára
aktuálissá vált, így a Képviselő-testület egyetértett a
megszüntetéssel és a Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a megszüntetéssel kapcsolatos
megállapodások és elszámolások aláírására.
Indokolt volt a korábban civil szervezetek támogatására kiírt pályázati rendszer áttekintése, mely
alapján elkészítettük Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának,
rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és
ellenőrzésének eljárási rendjét, melyet a Képviselőtestület – bizottsági támogatással – elfogadott. A szabályzat célja, hogy a településen tevékenykedő bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezetek számára,
azok helyi működéséhez és tevékenységéhez az önkormányzat pénzbeli támogatást biztosítása során
egységes elveket, eljárási rendet állapítson meg. A
pályázati kiírás majd a Hírmondóban és a település
honlapján kerül kiírásra.
Jakab Istvánné ócsai lakos felajánlotta a tulajdonában lévő alsónémedi 0259/2. hrsz-ú 3121 m2
nagyságú, 1,09 Ak értékű, szántó művelési ágú területét (Kóhalmai dűlő) a településnek. Az ajándékot
a Képviselő-testület köszönettel elfogadta, a szerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert.
A település hallgatólagosan régóta biztosítja
a KMB-s irodát és annak fenntartását a rendőrség részére, de ez idáig nem volt bérleti szerződés
erre vonatkozóan. A Képviselő-testület a rendőrség
megkeresése nyomán úgy döntött, hogy továbbra is
térítésmentesen használatba adja a helyiséget iroda
céljára és a rezsiköltségeket is finanszírozza. A Testület felhatalmazta a Polgármestert a bérleti szerződés
aláírására.
A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságok vezetői 2010-ben és 2011-ben
sem kaptak jutalmat. A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és
Tájékoztató Bizottság egy havi bruttó bér kifizetését javasolta a két ügyvezetőnek (Belágyi Tamás és
Kozma Miklós) A Bizottság a testületi ülésre írásos
beszámolót kért az ügyvezetőktől.
2012. február

Soron következő napirendben a Polgármester
írásos beszámolóját – a kérdésekre adott szóbeli kiegészítésekkel együtt – fogadta el a Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
a két ülés közti eseményekről.
A Képviselő-testület – a korábbi szokásoknak
megfelelően – közmeghallgatáskor fogadta el a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és
ártalmatlanítás díjának megállapításáról. A Magyar
Közlöny 2011. december 30-án megjelent 165. számában kihirdetésre került az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi
CCI. Törvény, mely több tucat haza jogszabályt módosított, így többek között a hulladékgazdálkodásról
szóló törvényt is. Az un. salátatörvény meghatározta
a 2012-ben alkalmazható, legmagasabb hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékét, ill. a Kormányhivatal időközben szakmai tájékoztatót is közzé tett a
2012. évi közszolgáltatási díjakra vonatkozó év végi
jogszabályváltozásokról. így szükséges a rendelet hatályon kívül helyezése 2012. január l-ig visszamenőlegesen. A díjak így a tavalyi díjakkal megegyeznek,
csak az ÁFA-változással emelkednek: a gyűjtőedény
egyszeri ürítésének díjai: 1 db 50 vagy 60 literes űrtartalmú 232,- Ft + ÁFA, 1 db 110 vagy 120 literes
űrtartalmú 348,- Ft + ÁFA, a 60 literes emblémás
zsák díja pedig 328,- Ft + ÁFA.
A díjakról részletesen a szolgáltató, Kovács György
külön cikkben ad tájékoztatást.
Az egyebek napirend keretében a szemétszállítási díj mennyiség szerinti fizetése, a sajnálatosan
megszűnt falugazdászi ügyfélfogadás – az új ügyfélfogadás rendje jelen Hírmondóban olvasható –, az
új, Dabasra közlekedő VOLÁNBUSZ járatok – erről
külön cikkben olvashatnak –, a Községért Közalapítvány Elnökének lemondása, a külterületi utak állapota, rongálása és ingatlanvásárlás témaköre került
szóba.
A Képviselő-testület zárt ülés keretében
a 277/2011. (XI. 29.) sz. önkormányzati határozat
végrehajtásáról tárgyalt, mely kapcsán a Képviselőtestület – a Polgármester javaslatára – úgy döntött,
hogy az ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottságába Juhász
Zoltán helyett az újonnan megválasztott Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnökét, Bálint Sándort delegálja.
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Új Alaptörvény
Az országgyűlés 2011. április 18-án fogadta el Magyarország új Alaptörvényét, mely 2012. január
l-től hatályos.
Az elmúlt időszakban több tízezren kapták kézhez az Alaptörvény személyre szóló díszkiadását, amely
Kövér László, az Országgyűlés Elnöke személyes aláírásával a Magyar Közlöny különkiadásaként
jelent meg. A megrendelt példányokat a Magyar Posta kézbesíti.
A kormány szeptemberben kérte fel az önkormányzatokat, hogy állítsanak fel egy asztal, ahol az
állampolgárok egy adatlap kitöltésével személyre szólóan kérhetik az új alkotmányt.
Hivatalunkban kialakított un. Alkotmány Asztalánál a dedikált díszkiadást ügyfélfogadási időben
Ön is igényelheti!

Határidők!!!
Minden hónap 15. napja a beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
A felsőoktatási intézményben tanulók 2011/2012-es tanév második tanulmányi félévére vonatkozóan az önkormányzati támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje 2012. február 28.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felkészülési tevékenysége
a rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező
katasztrófavédelmi feladatok ellátására
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a feltételek megteremtésével és a személyi állomány felkészítésével felkészült a rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására. A megtartott megyei és a helyi védelmi bizottságok ülésein egyeztették
a polgármesteri hivatalokra, a katasztrófavédelemre, az ÁNTSZ-re és a rendőrségre háruló feladatokat,
és ezzel felkészültek a szervezetek az esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetre.
A települési önkormányzatok közreműködésével felmérésre kerültek a megyében található élelmiszer és
gyógyszerkészletek, a szükségellátási, melegedési helyek, a mentési munkálatokba bevonható gépjárművek,
technikai eszközök a településen rekedt, más településen dolgozók, diákok, úton rekedtek mentése, az ideiglenes elhelyezés és ellátás érdekében.
Az igazgatóság a népegészségügyi szakigazgatási szervvel együttműködve összegyűjtötte a folyamatos,
rendszeres ellátást igénylő betegek, illetve a szülés előtt álló kismamák számát, lakhelyét, szállításuk módját.
Állandó kapcsolatban állunk a területileg illetékes áram-, gáz-, víz- és távhő szolgáltatókkal, a társszervekkel,
az együttműködő szervezetekkel, szervekkel a megelőzési, mentési tevékenység összehangolása, logisztikai
támogatás biztosítása érdekében.
A hivatásos, valamint az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szükség esetén megerősített szolgálattal
biztosítják a védelmet. Benkovics Zoltán pv. dandártábornok, a Pest MKI Igazgatója elrendelte, hogy azoknak
az úton rekedt személyeknek, kiknek gépjárműve a megye területén elakadt, a közúti mentés idejére, tekintettel a zord időjárásra, a tűzoltó laktanyákban tartózkodjanak.
A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőjének közleményét továbbítottuk a megyében veszélyes áru
szállításával foglalkozó vállalkozások felé. Ebben a közleményben felhívtuk a vállalkozók figyelmét a rendkívüli téli időjárási viszonyokra, illetve felszólítják őket, hogy lehetőség szerint ezen időszakban korlátozzák-, vagy
függesszék fel a veszélyes áru szállító tevékenységüket.
A lakosság a médiából, a www.katasztrofavedelem.hu, a www.pest.katasztrofavedelem.hu honlapokon,
illetve az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján (www.met.hu) tájékozódhat a kialakult helyzetről és
a követendő magatartási szabályokról.
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Megszűnt az Alsónémedi falugazdászi fogadónap!
Ügyfélfogadás:
Dabas, Szent István u. 67. sz. (az Öregek Otthona mellett)
Hétfő: 9-12; 13-16, Kedd: 9-12; 13-16,
Szerda: 9-12; 13-16, Pénteken: 9-12; 13-14.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Alsónémedi nagyközségben
2012. január 4-től – 2012. március 31-ig
A Magyar Kémény Kft. az 51/1999.(XII.25.) BM rendelettel módosított 27/1996.(X.30.) BM. Rendelet 3-7. §-a értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatok lát el.
A Magyar Kémény Kft. alkalmazásában álló dolgozók névre szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.

A Haraszti útra betérő, Dabasra közlekedő járatok indítása várható
2012. március 01-től
A Budapest, Népliget aut. pu.-ról induló, Alsónémedi, Árpád utca 59., Dunaharaszti utca 81.,
Dunaharaszti utca 13., illetve Dabas, Vörösmarty utca megállóhelyeket is érintő járatok
a szolgáltató és a KTI SZI egybehangzó véleménye szerint az alábbiak lehetnek:
628/1
628/3
626/1

(ind. Bp. Népliget 6:30)
(ind. Bp. Népliget 9:30)
(ind. Bp. Népliget 12:00)

A Budapest, Népligetbe érkező Dabas, Vörösmarty utca, illetve Alsónémedi, Dunaharaszti utca 13.,
Dunaharaszti utca 81., Árpád utca 59. megállóhelyeket is érintő járatok az alábbiak lehetnek:
626/1080
628/12
627/6

(a Volánbusz tervezete szerint ind. Dabas, Vörösmarty utca 10:16)
(a Volánbusz tervezete szerint ind. Dabas, Vörösmarty utca 12:18)
(a Volánbusz tervezete szerint ind. Dabas, Vörösmarty utca 14:14)

Részletes vélemény letölthető a www.alsonemedi.hu honlap főoldaláról. Ha az új menetrend ezzel kapcsolatban
megjelenik, természetesen a soron következő Hírmondóban is közölni fogjuk.
KÉRJÜK, A PONTOS INFORMÁCIÓK MIATT KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL HONLAPUNKAT
ÉS A VOLÁNBUSZ MENETRENDJÉT!

TÁJÉKOZTATÁS
CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGÉRŐL
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 2-i ülésén elfogadta a költségvetésből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről szóló SZABÁLYZATOT.
A képviselő-testület várhatóan 2012. február 28-i ülésén fogadja el az önkormányzat 2012. évi költségvetését,
melyben pénzügyi keretet különít el a településen működő civil szervezetek támogatására. A keretből a bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezetek – a most elfogadott szabályzatban foglaltak szerint – pályázat útján
igényelhetnek támogatást.
Ennek megfelelően a pályázati dokumentációt – a költségvetés elfogadását követően – a pályázni kívánó szervezetek, csoportok számára a honlapon elérhetővé tesszük, ill. hivatalunkban is igényelhető lesz.

2012. február
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Fontos tudnivalók a szelektív hulladékgyűjtésről
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek konténereinek begyűjtése 2012. január 11-én megkezdődött.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a konténerek helyére ne rakjanak ki szemetet, már csak a „sárga
zsákos” szelektív hulladékgyűjtőket használják!
A szállítást végző cég kérése, hogy a zsákokat csak akkor rakják ki, ha megteltek! Fél vagy negyed zsákok
elszállítása gazdaságtalan!
Az illegális szemétlerakókat a közterület felügyelő megbírságolja! A 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
(a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról), valamint a
helyi Hulladékgazdálkodási rendelet értelmében a jegyző 50.000 Ft bírságot szabhat ki azokra, akik hulladékot
közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy az önkormányzati rendeletben meghatározott szelektív
gyűjtésére vonatkozó kötelezettséget megszegik.
Óvjuk együtt lakókörnyezetünket!

Kevesebb szemetet!
Talán a hulladék mennyiségének és összetételének változása mutatja meg legjobban, hogy mennyire megváltozott az
életmódunk és a természethez való viszonyunk. Ha csak egy
emberöltőt megyünk vissza az időben és visszaemlékszünk
arra, hogy mit, hogyan, milyen csomagolásban vásároltunk
anno, látni fogjuk a különbséget. Megváltoztak a vásárlási és
fogyasztási szokásaink, ezek a változások pedig végzetes hatással vannak a környezetünkre.
Nem csupán arról van szó, hogy illegális hulladéklerakók
borítják az utak mentét, az erdőket, réteket. Arra is gondolnunk kellene, hogy a feleslegessé váló dolgaink akkor is szen�nyezik a környezetet, ha teljesen szabályosan a lerakókra vagy
az égetőkbe kerülnek. Azzal is számolnunk kell, hogy ezeknek
az anyagoknak az előállítása, szállítása, begyűjtése, ártalmatlanítása hihetetlenül sok energiát, vizet, pénzt emészt fel gyakran teljesen feleslegesen.
Hajlamosak vagyunk a szemétre úgy tekinteni, mint az élet
természetes velejárójára. Holott nem az. Csupán jelenlegi életformánk természetessé vált velejárója, egy olyan kellemetlenség, amivel nem is igazán foglalkozunk onnantól kezdve, hogy
elszállítják tőlünk. Ahogy a kukát kitesszük, mintha a problémát is kitettük volna. Pedig tudjuk jól, a természetben körforgás van. Minden valami másnak a tápláléka, alapanyaga.
Nincs végleges hulladék, kizárólag a fogyasztói társadalomban élő embernél. Ne tekintsük hát természetesnek azt, ami a
legalapvetőbb természeti törvényekkel ellentétes.
Mit tehetünk mégis? Hiszen itt élünk ebben a társadalomban és nem szeretnénk lemondani a civilizált világ előnyeiről és kényelmeiről. Mit tehetünk azért, hogy ennek ellenére
csökkenteni tudjuk a végleges szemét mennyiségét?
Nagy előrelépést jelentett a hulladékgazdálkodásban a szelektív gyűjtőszigetek megjelenése. Becslések szerint azonban
ily módon csupán a keletkező települési szilárd hulladék 15-18
%-át lehet szelektíven gyűjteni és újrahasznosítani. Arról nem
is beszélve, hogy a gyűjtőszigetek környéke gyakran szemetes, rendetlen volt.
Szerencsére októberben már nálunk is beindult a házhoz
menő - zsákos - gyűjtés. Ezzel a módszerrel akár 60 %-ra is
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feltornázható a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége,
ami így nem a lerakóra, hanem újrahasznosításra kerül. Így
az értékes nyersanyagokból újra használati tárgyak készülhetnek.
Ahhoz azonban, hogy a rendszer valóban jól és hatékonyan
működjön, nekünk is tennünk kell: csak azt tegyük a zsákba,
amit a szolgáltató kért és csak teli zsákokat tegyünk ki!
A régi gyűjtőszigetek helyére pedig ne vigyük ki a hulladékot, az ugyanis illegális szemétlerakásnak minősül.
A legjobbat persze akkor tesszük a környezetünkkel - és
sok esetben a saját pénztárcánkkal is - ha már a vásárlásnál
„szelektálunk”, ha a visszaváltható csomagolásokat választjuk,
vagy ha piacon, helyi termelőktől vásárolunk, csomagolás nélkül.
A kukába dobott szemét mennyiségét pedig faluhelyen
leginkább a komposztálással csökkenthetjük. Így akár 2530%-al kevesebb szemetet termelünk és veteményesünk, virágaink is meg fogják hálálni a természetes tápanyagokban
gazdag humuszt. Sokat tehetünk mi magunk is azért, hogy a
természet törvényeihez alkalmazkodva, egy egészségesebb
környezetben élhessünk.

2012. február
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Ami vegyesen a zsákba kerülhet:

Nem kerülhet a zsákba:

• Műanyag PET palack: ásványvíz, üdítő,
kóla, szörp stb.
• Italos karton doboz (tej, gyümölcslé)
• Karton, újság és egyéb papírok.
• Fém csomagolási hulladékok: italos,
konzerves dobozok
• alufólia
•  Egyéb tiszta műanyag flakon: sampon, mosogató-,
mosó-, tisztítószeres, öblítő, tusfürdő
•  Műanyag doboz (margarinos, tejfölös, ételszállító,
stb.) - csak kiöblítve
• Műanyag zsugor és sima fóliák, bevásárló szatyrok

• ételmaradék
• üveg
• folyadék
• kerti hulladék
• sitt
• veszélyes anyagot tartalmazó flakon
(pl. hígító, Hypo)
• festék, gyógyszer, motorolaj, vegyszer

A szolgáltató eddigi tapasztalatai Alsónémedivel kapcsolatban
Egy gyűjtő járat alatt 3000-3500 kg hulladék kerül begyűjtésre, ami a háztartások számát és a lakosság számát
tekintve átlagos, vagy picikét átlag feletti mennyiségnek
tekinthető.
A hulladék összetétele: a begyűjtött hulladékjelentős
mértékben (45-55%) PET palackot tartalmaz. A második
legnagyobb mennyiség papír, (újságok, kartoncsomagolási hulladék, némi szórólap). A harmadik legnagyobb
mennyiség a fémcsomagolási hulladékok (sörös doboz,
energiaitalos doboz, és konzervek), megtalálható még a
hulladékban, kis mennyiségben flakonok (HDPE hulladék),
és kompozit csomagolási hulladékok (TETRA pak dobozok,
tejes és üdítős dobozok).
A hulladék szennyezettsége Alsónémedi tekintetében
10-15%, ami átlagosnak mondható. Szennyeződésnek számít minden hulladék, ami nem csomagolási hulladék. Talál-

tunk már műanyag gyerekjátékot, műanyag cserepet és ruhákat. Szennyeződésnek számít még az üveg hulladék, ami
sok esetben lehet csomagolási hulladék pl. befőttes üveg,
sörös üveg, de nem kerülhetne a zsákba, mert a feldolgozáskor a hulladékot futószalagról emberek válogatják, és
balesetveszélyes, ha a többi anyag között üveg van, ami
megvághatja a kezüket, akár még a kesztyűn keresztül is.
A zsákokba kerülhet: Főszabályként alkalmazandó, hogy
csak csomagolási hulladék, ami nem csomagolás az nem
kerülhet bele mert az Országos Hulladékgazdálkodási ügynökség is csak a csomagolási hulladékok szelektív begyűjtését támogatja ezen rendszereken keresztül.
Zagyva Gabriella
környezetvédelmi előadó

A Földünk sorsa a mi kezünkben van! AMIT MEGTEHETÜNK:
1. Ne szemetelj, ügyelj a környezeted tisztaságára!
2. Gyűjtsd szelektíven a hulladékot!
Takarékoskodj az energiával!
3. Ne folyasd sokáig a vizet, és zárd el a csapot!
4. Szellőztess intenzíven, de rövidebb ideig! Így gyorsan felfrissül
a levegő, viszont kevesebb energia szökik el.
5. Ha utolsóként távozol egy helységből, oltsd le a villanyt!
Legyél tudatos vásárló!
6. Vigyél magaddal bevásárló szatyrot, ne fogadd el
a műanyag szatyrokat!
7. Ne vásárolj olyan dolgokat, amire nincs szükséged!
8. Részesítsd előnyben az utántöltő, vagy visszaváltható
csomagolást!
9. Válassz környezetbarát emblémával ellátott termékeket!
Ha ezeket a jó tanácsokat megfogadod, máris nagyon sokat
tettél környezeted megóvásáért.
2012. február
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Tavaszi „háztartászöldítés” Ökokörben


24%-al kevesebb élelmiszerhulladék



23%-al kevesebb vegyes háztartási hulladék



15%-al kevesebb villamos energia



31%-al kevesebb földgáz



13%-al kevesebb vezetékes ivóvíz használat



10%-al kevesebb háztartási vegyszer

Ezek annak a 250 háztartásnak az eredményei, melyek
az utóbbi 2 évben részt vettek a Tudatos Vásárlók Egyesülete által hazánkban indított 37 ÖkoKör valamelyikében.
Hogy mik azok az ÖkoKörök?
Az ÖkoKörök lényege a kiscsoportos, személyes élményeken keresztüli tanulás. Öt-tizenkét fős csoportok járnak
össze két-három hónapig, hogy hétről-hétre különböző környezettudatos fortélyokat tanuljanak meg, próbáljanak
ki, és gyakoroljanak be. Az ÖkoKör nem kész megoldásokat kínál, hanem mindenkinek a saját lehetőségei keretén
belül mutatja meg az egyéni környezettudatos megoldásokat.
Az ÖkoKörök egy globális kezdeményezés része: a program keretét jelentő EcoTeams programot a Global Action
Plan International (GAP) nemzetközi civil szervezet dolgozta ki és koordinálja világszerte 1990 óta. Mindmáig több
mint húsz országban vezették be és fejlesztették tovább a skandináv államoktól az Egyesült Államokon, vagy épp
Fehér-Oroszországon át Vietnámig bezárólag milliónyi embert mozgatva meg és indítva el a változás útján.
2012. márciusától Alsónémedin is szeretnénk egy Ökokört indítani.
Mit vállal az, aki csatlakozik hozzánk?
Az 5-12 fős ÖkoKörök 2-3 hónapig járnak össze, 9 alkalommal találkozva. A folyamat során a résztvevők az
ÖkoKörök kézikönyv, s még inkább társaik segítségével hat kiemelt témát dolgoznak fel (fenntartható pénzhasználat, élelmiszerek, vegyi anyagok, energia, víz és hulladék), amelyekhez kapcsolódóan egyszerű, különösebb anyagi
áldozatot nem igénylő, mindenkinek a saját életmódjába beépíthető, már heti szinten is látványos eredményeket
produkáló vállalásokat teszünk, amelyek jobb esetben a gyakorlás után rutinná is válnak. A résztvevők próbálkozásaik hatásairól mérések segítségével győződnek meg: életmódjuk legfontosabb jellemzőit (energia- és vízfogyasztás,
az otthon tartott vegyi anyagok és a keletkező hulladékok mennyisége stb.) mérjük mind a program elején, mind a
végén. Így válik számszerűsíthetővé és ténylegesen láthatóvá, hogy már kis változtatásokkal is milyen nagymértékű
változások érhetőek el.
Az eredmények bíztatóak: az ÖkoKörök eddigi résztvevői háztartásonként átlagosan közel 600 liter vizet, 7 kilowattóra villamos áramot és 18 köbméter földgázt spóroltak meg, fél kilóval kevesebb élelmiszert dobtak a kukába,
másfél kilóval kevesebb vegyes hulladékot termeltek heti szinten. Ezen túlmenően huszoneggyel csökkentették az
otthon tartott vegyi készítmények számát, s bár a szelektív hulladékgyűjtésben már korábban is jeleskedtek, a program végére még így is ötre tudták növelni a szelektíven gyűjtött hulladékfajták számát a korábbi négyről.
Az ÖkoKörökbe olyan érdeklődőket várunk, akik nyitottak és elkötelezettek az életmódjukat érintő környezettudatos változásokra, és van beleszólásuk a háztartás vezetésébe. Kérem, hogy aki szeretne csatlakozni az Alsónémedi Ökokörhöz, az február 29-ig jelezze ezt a szándékát e-mailben (zagyva.gabriella@alsonemedi.hu)
vagy telefonon (337-101/11-es mell.).
Zagyva Gabriella
környezetvédelmi referens
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Ceruzafogás kialakítása
Az óvodai nevelés rendkívül szerteágazó, mind nevelési,
mind szoktatási és tanulási szinten.
Van egy apró, de igen fontos része a nevelésnek, a ceruzafogás kialakítása, aminek jelentőségét szeretném minden
jelenlegi és leendő szülőnek a figyelmébe ajánlani.
Óvodánkban, ebben az évben munkaközösségi foglalkozáson dolgoztuk fel a témát, és szeretném megosztani tapasztalatainkat.
Nagyon fontos a ceruzafogás fejlődése, fejlesztése a megfelelő írás előkészítéshez.
A gyermek 7-8 hónapos korában a ceruzát a szájába veszi,
nem várhatunk el semmit.
8 és 20 hónapos kora között marokra fogva erősen rányomja a papírra a ceruzát. Ilyenkor el is szakadhat a papír.
Gyakran a lapot mozgatja a ceruza alatt. 20 és 24 hónapos
korban a mutatóujj tartása erős nyomással, de megtalálható, és a laphatárokon marad a ceruza vonal. Tulajdonképpeni
ceruzafogásról 24, 26 hónapos korban beszélhetünk ekkor
jelenik meg e 3 ujjas ceruzafogás, de a ceruzatartás még
többféle lehet. A leggyakoribb, hogy nem a ceruza hegyét
tartják, hanem a középső harmadát. 26 hónapos korban
kezd kialakulni az igazi csíptetve tartás, ceruzahegyhez közeli fogás, precíz és egyre javuló vonalvezetés, helyes csukló mozgás, mely szabályozott erősséggel vonalak kialakítását teszi lehetővé. 5-7 éves kor közé tehető a kéztő csontok
csontosodása, a kézizmok megerősödése az idegpályák
myelinizációja, és fellazulnak az ujjízületek, a csöves csontok
ízületi végei záródnak és a szem kéz koordináció kialakul. A
ceruzafogás 7%-ra kiscsoportban 40 %-ra középső csoportban, 60 %-ra nagycsoportban, első osztályban 85%-ra, és 12
éves korra 100%-ra fejlődik. Ekkortól alakul ki az egyéni íráskép, amely mondjuk ki, igen távol van az elsős szabályos és
szép kerekített zsinórírásos betűformától. Legújabb kimutatások szerint egyszerűbb megoldás a Virágvölgyi féle dőlt
íráskép, a könnyebb elsajátíthatóság miatt, mivel a felnőttek
nagy része dönti a betűket, és ez az írás-mozgás koordinációt
könnyíti, pedagógiailag pedig elfogadott forma.
A fentiekből következik, hogy a ceruzafogás fejlődésének
elősegítése az óvodás kor kiemelt feladata. Természetesen
a fejlesztés érdekében intézményünkben mindent megteszünk. 91 technikát írtunk össze az óvónőkkel, ami kezdődik
a gyurmázással és az ujjak tornáztatásával a kéz izmainak
erősítése miatt, de a gyakorlati jellegű készségek: csavaros
játékok, válogatás, szemcseppentő használat, kínai evőpálcika használata, csipeszes játékok, homokozás, a gyöngyözés, fűzés, fonás, szövés, olló használat, építés, konstruáló
játékok, illesztés, kirakás, hajtogatás, papírtépés, válogatás,
letapogatós, ujjmozgatós játékok, és firkák több variációját
foglalja magába.
Az ujj toráztató mondókákat: Hüvelykujjam almafa… Ez
elment vadászni... Ez a malac piacra megy… nagyon szeretik
a gyerekek és élvezik is, ráadásul igen jó a fejlesztő hatásuk.
A rajzolási technikák, a szegélydísz rajzolása, a sordíszek, a
szaggatott vonalak átrajzolása, a körberajzolás, a karcolások,
a krétarajzok, a homokba rajzolás, az átírás, a vonalvezetés, a
vonal folytatása, a pontok összekötése, a másolás: kicsinyítve, nagyítva, mérethűen, a kiegészítés, pontozás, esőcsepp
rajz, firkák, satírozás, mind-mind az írást készítik elő.
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Szakirodalomban még sehol sem olvastam azt, hogy valamire „kényszeríteni” kell a gyermeket, csak a ceruzafogásnál.
Ez azért van, mert nincs alternatíva. Minden gyermeknek a
háromujjas, csíptetett, laza, középső ujjon nyugvó hüvelyk
és mutatóujjal irányított ceruzafogás az egyedüli helyes
módszer.
Nagyon nagy szerepe van a gyakorlásnak, és az utánzásnak. Megfigyelték az óvónők, hogy a második gyermek sokkal jobban és ügyesebben fogja a ceruzát, mint az egykék, ill.
az elsőszülöttek. Valószínűleg azért, mert látták a nagyobb
testvértől. Otthon mindennapos elfoglaltság kell, hogy legyen a rajzolás, akkor is, ha nem szeretnek rajzolni. Ha a gyermek észreveszi, hogy ez a tevékenység kiemelt, és nagyon
örül neki a szülő, akkor motiválja.
Rendkívül fontos, hogy tudatosan figyeljünk oda, hogy
minden gyermek sokat rajzoljon, és olyan tevékenységet
folytasson, amelyekben mozgatja az ujjait.
A ceruzák formája sem mindegy. A vastag háromszögletes
ceruzával könnyebb rajzolni. A ceruzafogó is segít. De el kell
érni, hogy a ceruza alakjáról és méretétől függetlenül mindenféle ceruzával tudjon a gyermek bánni. A kréta más fogást kíván. A filctoll pedig kevesebb munkával látványosabb
eredményt mutat, mivel nem kell rányomni a papírra, akkor
is erős nyomatékú vonalat ad. Ezt a gyermekek is tudják. Meg
lehet velük beszélni. A festéskor az ecset használata is más
technika. Kiegészítheti a kéz fejlesztését, de nem pótolja a
ceruza fogását. A színes ceruzát kép készítésére, a grafit ceruzát vonalvezetésre használjuk. Mindkettő alkalmazása szükséges az optimális fejlesztéshez.
Rajzolni lehet a földre, homokba, táblára krétával függőlegesen, de a vízszintesen, füzetbe, ill. lapra rajzolás készíti elő
az írást a legjobban.
Fontos a lap térkitöltése, az, hogy ne mozgassa, forgassa el
a lapot, fentről lefelé haladás, ballról jobbra haladás, a gyermek kéz, szem, láb dominanciájának ismerete is.
A kisebb gyermekeknek nagyon megerőltető feladat lehet a rajzolás. Kiscsoportosok többször megjegyzik, hogy
„elfáradt a kezem”. Ami teljesen érthető a biológiai érés hiányában, de ha ilyenkor megdicsérjük, buzdítjuk, folytatja a
munkát. Ez azért kiemelten fontos, mert a gyakorlás erősíti
és automatizálja a speciális kézmozgás fejlődését.
Nagyon gyakran látom, hogy a szülők nem értékelik kellőképpen az elkészült rajzokat, pedig egy A 4 rajz több mint
fél órás elfoglaltság, kitartó munka eredménye akkor is, ha
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egy satírozással készült ceruzával készült színezés, előre
nyomtatott formára. Nem is beszélve a szabad rajzról. A fél
óra nagyon komoly figyelemkoncentráció, feladattudat, kitartás, óvodás korban. Javaslom, hogy minden gyermeknek
legyen otthon egy parafa táblája a falon, amire az aktuális
rajzát állítjuk ki, amit megnézhet a nagymama, testvér, vagy
aki a családhoz érkezik. Ez a gyermekeknek nagyon sok elismerést, pozitív megerősítést ad. Ha egy dobozba, dossziéba
gyűjtjük a rajzait, érzi azt, hogy fontos és megbecsült tevékenység a rajzolás.

A munkák minősítésénél mindig a gyermek előbbi munkájához mérjük az alkotást, ne a testvérhez, vagy másvalakihez. Önmagához képest kell, hogy fejlődjön, és őszintén
meg kell mondani a gyermeknek azt is, ami negatív. Pl.: „ezt
elkapkodtad, tudsz te szebbet is”, vagy „múltkor sokkal szebben színeztél”. A fiús szülők sem dicsérik meg a gyermeket,
lányosnak tartják a rajzolást, pedig a jövő mérnökei az óvodában rajzokkal kezdik.
		
Mikusné Végh Magdolna
óvodavezető

Hagyomány- Adomány V. A téli időszak népi hagyományai
A téli ünnepkör szokásaihoz hozzátartoztak (mai is hozzátartoznak) – népi rítusok, hiedelmek, szokások, köszöntők.
December, január és február hónap bővelkedik e tekintetben. Egyre gyakrabban előkerülnek, újraélednek, népünk
ünneplő szokásai, óvodában, iskolában, más-más színhelyeken játszódó rendezvényeken. Fontos, hogy népszokásainkat felelevenítsük, tovább adjuk, mert csak így válhat igazán
hitelessé az utókor számára. Meg kell őriznünk minden apró
láncszemet akkor, hogy választ kaphassunk múltunk kérdéseire, hogy megértsük honnan jöttünk és merre tartunk,
amit Anatole France sorai fejeznek ki igazán: „A múlt tisztelete az a vallás, mely az új nemzedék köteléke. Ne veszítsünk el
semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkotjuk a jövendőt!
A téli időszak kiemelt napjai: December: 1. Longinus; A
karácsonyi pulyka hízóba fogadásának napja. 4. Borbála;
A tüzérek évente megünnepelt védőszentje. 6. Miklós; Régente bérlet fizetőnap. Ma az ajándékot hozó Mikulás (Szent
Miklós napja) 7. Ambrus; A méhészek és a mézeskalácsosok
védőszentje. 13. Luca; E naptól számítja a nép a nappalok rövidülését és az éjszakák hosszabbodását. A Luca napi tizenketted varázsló és jósoló cselekvései Luca estéjén kezdődnek, és az éjféli karácsonyi misével érnek véget. 14. Nikázus;
Patkányűző nap. 24. Ádám és Éva; Köznyelven karácsony
szombatja vagy böjtje. 25. Karácsony; Az estének szenteste,
bővedestéje a neve Jézus megtestesülése. 26. István; Egészség – és termésvarázsló nap. A legények istentisztelet után
együttesen járnak istvánolni. 27. János; János evangelista
névünnepe. A szőlősgazdák bort szenteltetnek. 29. Tamás;
Országszerte disznóölő nap. A disznó háját elteszik s ez az a
tamáshája, amelyet gyógyír készítésére használnak. 30. Szilveszter; Szokásainak tartalmát és hiedelmét, valamint hangulatát Újév napjától kölcsönzi.
Január: 1. Újév; Az évkezdet minden népnél elválasztó,
az „omen principii” magyarul: ki mit csinál, kivel vagy mivel
mi történik az egész esztendőben. Így lesz érthető minden
rítus, minden szertartás, amivel ezen a napon találkozunk.
2. Makár napja; Úgy mondják, ha ekkor szépen süt a nap,
bő gyümölcstermés várható. 6. Vízkereszt, vagy Háromkirályok napja; Ezen a napon kezdődik a farsang. 20. Fábián
és Sebestyén napja; Az első „ tavaszébresztő- nap”, ekkor
kezdenek mézgásodni, (nedvet szívni) a fák. 22. Vince napja;
A szőlősgazdák védőszentje. Ha ezen a napon olvad, jó bortermés várható. 25. Pál fordulás; A gazda ilyenkor kimegy
a kamrába és a hagymadugványos tarisznyát megfordítja,
úgy akasztja vissza a szegre. Február: 2. Gyertyaszentelő
Boldogasszony napja; Ez az tavaszkezdő tűz a tűz tisztele-

16

tének szokását mutatja. 3. Balázs napja; A „balázsolás” elég
régi szokás nálunk., az összekötött gyertyákat a megszentelés alatt az álluk alatt keresztben tartják, hogy torokfájás ne
érje őket. 6. Dorottya napja; Julianna ellenkező napja. „Ha
Dorottya szorítja, Julianna tágítja.” – mondják. (A Dorottyanapi erős fagy, Júlia napkor enged ki.) 10. Skolasztika napja;
Ilyenkor vágják az oltóágakat. Ilyenkor metszik a fákat. 11.
Elek napja; Ősi tavaszkezdő pásztorszokás napja és gonoszjáró nap is. 19. Zsuzsanna napja; A nép úgy tartja, hogy
Zsuzsanna elviszi a havat és megszólaltatja a pacsirtákat. 23.
Farsang farka; A hivatalos farsang vízkereszttől hamvazószerdáig tart; a magyar nyelvterületen azonban csak a farsangfarka a nagyon mulatós időszak. A szombat estétől húshagyó kedd éjfélig tartó időt nevezi a nép farsangfarkának.
24. Mátyás napja; E napon időjárásából jósoltak a termésre
és a tojásszaporulatra. Általános időjóslás: Mátyás ha jeget
talál, rontja; ha nem talál, akkor csinálja.
A téli időszak legkiemelkedőbb ünnepe a karácsony.
Mindannyian nagyon várjuk a karácsonyt, hiszen az ünnepek szebbé, gazdagabbá varázsolják hétköznapjainkat. A
karácsonyi ünnepkör az adventtel kezdődik. Az advent latin
szó, amely az Úr érkezését, vagyis az Isten várását jelenti.
Jézus születésére való várakozás, reménykedés, felkészülés
időszaka.
A múlt évben a Hagyományőrzőkkel lehetőségünk nyílt
arra, hogy 2011-ben a Szabadság téren először megrendezett „Falu karácsonyán” szerepeljünk. A szervezők finom falatokkal, forró teával jutalmazták fellépésünket, és a nézőközönséget. Köszönjük lehetőséget.
Juhász Lászlóné
a Hagyományőrző szakkör vezetője
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Napfény Mazsorett Alsónémedi – Pillanatképek 2011-ből
A mazsorett több területen sporttevékenységnek is minősül.
Az idei évben több területi és megyei versenyen vettünk
részt, szép eredmények születtek, továbbra is számos első
és második helyett sikerült begyűjtenünk egyéni és csapatversenyben. Büszkék vagyunk a többi helyezettjeinkre is akik
harmadik, negyedik vagy akár hatodik helyen végeztek a több
száz résztvevő mazsorett közül. A tavaszi megyei verseny Alsónémedin került megrendezésre. Nagy örömünkre szolgált,
hogy megtisztelt jelenlétével Vincze József polgármester úr
és megnyitotta versenyt. Reméljük, munkánk bizonyítja, hogy
egyre nagyobb szükség van a mazsorettekre, amely a sport
és a mozgás egy különlegesebb formája, de mozgásszegény
világunkban mégis egyre több fiatal csatlakozik ehhez a formához. Fellépéseink száma az elmúlt évhez képest gyarapodott. Megtisztelőnek éreztük, amikor meghívást kaptunk a
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Málnafesztivál rendezőjétől (Püspökszilágy). Az utazást külön
autóbusszal oldottuk meg így a szülők mentesültek az utazás
költségétől. Felléptünk még 2011-ben a következő rendezvényeken: Iskolánk alsó tagozatos farsangján, Széchenyi Napok
ÖKO nap, Ócsai Napok, Fúvószenekari és Mazsorett Találkozó
Ócsa, ÖKO-nap Dunaharaszti, Alsónémedi BUS-OXY, Savoya
park, János Vitéz Napok Ráckeve, Alsónémedi Szüreti felvonulás és bál, Káposzta- Feszt Vecsés, XXI. Megyei Verseny Dány,
Karácsonyi gála. Szeretnék jó eredményekkel, sikeres fellépésekkel képviselni közösségünket, öregbíteni jó hírünket.
Továbbra is öntevékeny csoportként működünk a szülők segítségével, az önkormányzat évenkénti anyagi támogatásával.
Köszönet érte!
			
Juhász Lászlóné
Napfény Mazsorett csoportvezetője
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A Magyar Kultúra Napja Alsónémedin
A Magyar Kultúra Napját minden évben január 22-én, Kölcsey
Ferenc: Himnusz című költeménye megírásának napján tartjuk.
Az ünnepi alkalomra a Széchenyi István Általános Iskola Aulájában gyűlt össze községünk érdeklődő lakossága. Vincze József
polgármester úr köszöntője után irodalmi összeállításban gyönyörködhettünk György Imre, egyetemi hallgató, Dura Veronika
és Demeter Edwárd általános iskolai tanulók szívet melengető előadásában. Ezt követően megcsodálhattuk a Vasas Művészegyüttes
két szólistájának, Csík Robertának és Balázs Péternek fergeteges
táncbemutatóját. Az ünnepség keretében került sor az Alsónémedi Képeskönyve című képes album átadására. A Képeskönyvről a
következő újságszámban részletes beszámolót közlünk. Köszönjük
mindazoknak, akik jelenlétükkel és közreműködésükkel megtisztelték rendezvényünket, valamint anyagi támogatásukkal, családi
képekkel, biztató szóval segítették az impozáns kiadvány megjelenését.
Az alábbiakban sokak kérésére két részben szeretnénk írásban is leközölni Bálint István tanár úr ez alkalommal tartott beszédét:
Az alföldi magyarság képe a história verőfényében
Bálint István János művelődéstörténész beszéde
Elhangzott a Magyar Kultúra Napján
a Széchenyi István Általános Iskola Aulájában
Kedves Alsónémediek!
Tisztelt Hallgatóság!
Kettős ünnepet ülni jöttünk ma össze.
Ünnepeljük egyrészt a Magyar Kultúra Napját, Kölcsey Ferenc
halhatatlan költeményének megszületését, mely a magyar nem-
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zet imádsága és egyik legfontosabb nemzeti szimbóluma, s másrészt, de ebbe ágyazottan ünnepeljük Alsónémedi népének egy
igényes, impozáns könyvbe egybegyűjtött múltját, emlékezetét.
Mindez - köszönhetően a falu lakosságának és az Önkormányzat
összefogásának - megmenekült az enyészet és a múló idő mindent letaroló pusztítása elől. S ezzel a magyar népi kultúra, az
alföldi magyar néplélek tárgyi bizonyítéka lett. Hirdetve, hogy
letagadhatatlanul él még a magyar itt a Duna-Tisza közén, s élni
is akar. Nem felejti őseit, s az enyészetbe kívánkozók nevét újra
megtanulja, felkutatja és feltámasztja száradó gyökereit, hisz időben felismerte: jövendőjét az ősök példájából építheti csak fel.
Veres Péter írja valahol, hogy az alföldi parasztság egyes tulajdonságai gyökeresen különböznek az ország többi parasztjainak
tulajdonságaitól. Különböznek a kelet-európai, azonos táj, munka-, és társadalmi körülmények közt élő parasztokétól, s hogy
némely dologban szinte az egész világon páratlanul állnak, annak
történelmi okai vannak.
Az egyik ilyen ok, hogy a magyar alföld földmíves és pásztor
népe a maga többségében sohasem volt igazán jobbágy. És főleg
nem volt olyan jobbágy, mint azok a nyugati vagy keleti parasztok, akik zsellér életstílussal és erkölccsel élték életüket.
A jászok, kunok és az alföldi magyarság egyéb elemei, melyek
közül Némedi népe is kivirágzott egyenesen az ősi nomád életből
léptek át a kisparaszti termelő életmódba.
Az Alföld-típus (Homo Pannonius) – ahogy Bartucz Lajos a
Magyar föld, magyar faj IV. kötetében A magyarság antropológiája cím alatt írja - a leginkább „magyar típus”; a turanid rassznak
a magyar környezetben kialakult sajátos változata. Ez fordul elő
leggyakrabban Magyarország területén. Országos gyakorisága
a Duna-Tisza közén 36-40%-ot is eléri. (Ezt 1938-ban írja.) De
nemcsak a mai nemzettestben találjuk a legnagyobb gyakori-
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ságban, hanem már a honfoglalóknak is több mint egyharmada
turanid volt. A turanid rassz jellemző vonása a közepes termet,
a rövid koponya, az egyenes orr, a fehéres-sárgás bőrszín, a sötét színkomplexió. Az Alföld-típusnál a turanid rassz mongoloid
vonásai kifinomultak, eleurópaiasodtak.
Azt is tudjuk azonban, hogy a magyarság nem a test, nem a
vér, hanem a lélek kérdése. Vizsgáljuk meg röviden, milyen is az
alföldi magyar néplélek!
Vizsgáljuk meg magunk lelkét, hogy az magyar-e még vagy
már idegen?
Törődünk-e egyáltalán a magyarság lényegét jelentő néplélekkel s az ebből fakadó néphagyományokkal vagy gondolkodás
nélkül szállunk a nyugat-európai kultúra vakító, szemfényvesztő világába? Mutatunk-e valamit a gyermekeinknek abból, mi
a magyar, kínálunk e valami lélekbevágó hazait a könnyen fogyasztható idegennel szemben?
A történelmi magyar élet a Duna-Tisza közén, a Tisza mentén
illetve Dunántúlon, a végeken, Erdélyben, a Felvidéken, és a Délvidéken zajlott le. Voltak a hegyvidékek magyar várai a maguk
erős és szoros földesúri függőségükkel és az Alföld végtelen pusztáival, ringó búzamezőivel, legelőivel, ártéri rétjeivel, nádasaival,
s a szabadságával, hisz a földesúr messze volt, távolról gyakorolta
jogait.
Néplélektani szempontból ezzel a mindennapokban is megélt szabadságélménnyel függ össze, hogy az alföldi magyar nép
nyelve kifejező és páratlan: azt mondják, amit akarnak, és úgy
mondják, ahogy tudják. Népdalaik szövege ritmikus és csodálatos szellemi tartalmában is: ,, Ne menj rózsám a mezőre,/Sokat
sírtam a zöld fűre,/Szemeimnek gyöngyharmatja, Gyenge lábad
föláztatja…”Vagy: Estefelé fú a szellő hívesen/Vártalak babám az
este szívesen. Más: ,, Szeretőm kedvéért mit nem cselekedném?/
Dunából a vizet kanállal kimerném./
,,Édes volt az anyám teje,/Keserű a más kenyere…” Vagy a kuruc-korinak tartott, de mára kiderült, hogy sokkal korábbi Buga
Jakab éneke: ,, Mit búsulsz kenyeres, mikor semmid sincsen?”
,,Fölnyílik az idő majd a gyönge fűre,/Hová két szemünk lát, elbujdosunk ketten…”
,,Ha nem patkoltatok, elhal tűlem a ló,/Csak gyalog maradok,
mint egy rút kóborló…”
Idézhetnénk még a pásztordalaiból, szegény énekeiből, de talán még néhány tréfás csúfolót:,, Egy-egy ördög minden férfi,
/A leánynép azt beszéli,/Úgy bizony jó lenne,/Ha egy ördög
elvinne…”A rossz asszony kifigurázása:,, Délbe veti meg az ágyat,/
Kutya mossa el a tálat.”,, Amit az asztalra feltesz,/Attól az ember
majd megvesz…”
Lükő Gábor a magyar néprajz páratlan egyénisége, a magyar
néplélek kiváló kutatója halála előtt így hagyakozott: „Gyermekeim! Szeressétek a magyar népi kultúrát, a magyar műveltséget!
Adjátok tovább és őrizzétek! Ez a legfontosabb! Ne az iskolás
kultúra unalmával hallgassuk népköltészetünket, hanem saját
életünk legszebb vallomásaként. Nem avult el, nem is avulhat
el sosem, hiszen csak ezekben tud igazán kitörni életvágyunk,
örömünk és bánatunk, csak magyar nyelven tudunk lelkünkből
fakadó műveket írni. Feleim, kedves magyar feleim, ne legyetek
koldusai Európának!”
Kedves ünneplő Alsónémediek, bizonyára Önök is úgy érzik, minden magyarországi iskola, valamennyi tantermében
ki kellene függeszteni Lükő Gábor üzenetét. Hogy fiataljaink
ne üres zsebbel, üres hátizsákkal induljanak szerencsét próbálni a nagyvilágba, mint a koldusok, elhagyva bajbajutott
hazájukat, földönfutóvá tenni önnön magukat, idegenek

2012. február

prédájává lenni elhagyott otthonukat. Hanem őseik példáját
követve a magyar földben erősen gyökerezve, szellemi örökségükből erőt merítve állják itthon a történelem viharait, őrizzék, építsék tovább a magyarság várát, s ne csak nézzék tétlenül annak lebontását és széthordását.
Alsónémedi képeskönyve az itthonmaradás egyik sarokköve, mutatja, hogy van mire büszkének lennünk, van kinek
a nyomdokait követni, van kinek a munkáját továbbépíteni s
van mit védeni.
Tisztelt közönség, gondolom, Önök is pontosan látják, végvári harcokat vívunk ma is! Az ellenség ádáz erővel döngeti
kapuinkat. Sajnos nehezebben azonosítható, mint annak idején a török vagy a tatár s később a habsburg vagy az orosz volt.
Minden magyarra szüksége van a hazának, aki az országból
elmegy, vagy aki a faluját elhagyja, pótolhatatlan veszteség, ellenségeinket erősíti. Maradnunk kell tehát, mindenkinek ott,
ahol született.
E könyv, amelyet néhány perc múlva kezünkbe foghatunk,
ezt üzeni:
Maradjatok, gyermekeink itthon! Őrizzétek, ami még a tiétek, ne emésszen fel benneteket az idegen föld, hanem óvjátok
hagyományaitokat, műveljétek nemzeti kultúrátokat, mert
nagy kincs az, a legnagyobb, amit adni és kapni lehet. Ez a ti
fegyveretek, ne hagyjátok kezetekből kicsavarni! Ezt kérjük
tőletek, mi, a már eltávozottak, akik életünk minden küzdelmét, eredményét rátok bíztuk, értetek könnyeztünk, értetek
éltünk s haltunk.
Mert mit is értünk a néphagyomány és a nemzeti művelődés fogalomkörén?
Hagyományon az elődeinktől reánk maradt szellemi javakat
értjük, míg a hagyaték, örökség szók a reánk szállott anyagi javakat jelölik. Többé-kevésbé minden ember saját családján belül
„tanítómestere” ennek az ősi népművelésnek.
Vannak szóval ki nem fejezhető hagyományok, ezek a szokások, a nép íratlan törvényei.
Hagyományainkat lelkünkbe vésve éltetjük tovább, és hagyományozzuk az utánunk jövő generációknak. Ha az élők emlékezetében nem marad meg, akkor élettelenné válik, már nincs többé
meg hatalmas, életkormányzó ereje, mely nemzetmegtartó erő.
Sajnos, hosszú évtizedek tudatos nemzetromboló munkájának következtében valami alacsonyabb rendűség érzése alakult
ki, különösen a fiatalokban, nem becsüljük, ami a miénk, s kapunk mindenen, ami idegen. Veszélyes tendencia, hisz nemzeti
önbecsülésünket ássa alá.
Egyik legősibb műveltségkincsünk a néphagyomány, melyet a
magyar parasztság a mai napig őriz, melynek fotográfiákon tárgyiasult formája alsónémedi képeskönyve is.
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Ez a műveltségállomány időtlen idők óta halmozódik. Évezredek és évtizedek emlékei egyformán feltalálhatók benne. A
hagyományos népi művelődés az élet minden vonatkozására
kiterjed. A nép az élet iskolájában a bölcsőtől a sírig tanulja. A
hagyományokat a népből kiverni nem lehet. Kereszténységünk
már ezeréves, mégis az ősi pogány hit képe a néphagyományokból nem nagy fáradsággal ma is helyreállítható. Zeneoktatásunk
a nyugati zenekultúra minden népszerűsítése mellett sem tudta
az 1500 éves még az őshazából hozott hagyományokat teljesen
elenyésztetni. A magyar nép nyelvén mit sem változtatott az a
körülmény, hogy a középosztály századokon át latin nyelven írt
és beszélt, majd a nemzeti eszme fellobbanásakor deákos, németes, franciás iskolával, nyelvújítással akart magasabb rendű nemzeti nyelvet létesíteni. Végül Petőfi és Arany magyar népi hagyományérzékén keresztül diadalmaskodott a nép nyelve, s ma kétes
esetekben még az Akadémia is a népnyelvhez fordul.
Leszögezhetjük tehát, hogy legősibb nemzeti hagyományunk
a magyar nyelv. S vele egyenrangú a magyar népzene a magyar
lélek másik kifejezési formája. Amint nincsen más nyelv, melyet
a magyar ember a magyar nyelv elé helyezhetne, úgy a magyar
ember előtt a magyar zene is minden más zenénél előbbre való,
mert abban sír vagy örül a lelke. S hozzásorjázik a népi tánc. A
magyar tánc fő jellegzetessége: az egyéniség. Vagyis ki-ki saját
ereje, ügyessége, virtusa szerint járja. Az ösztönös lélekgyógyászat gyógyszere, melyben kitombolhatja magát, kifejezheti indulatait. A nyelv, a dal, a tánc a lélek megnyilvánulási formái,
melyekkel az egész élet minden bújával-bánatával kifejezhetővé
válik. Ezzel minden nép így van, mi sem lehetünk kivételek. Népi
kultúránk száműzésével megbomlik a lelki egyensúlyunk, mert
idegen ruhában nem találjuk, elvesztjük önmagunkat.
Ugyanígy kell ismét felfedeznünk, és kihozni a múzeumok porosodó polcairól a népi díszítőművészetet, a hagyományos tárgykultúrát, a népviseletet. Mert ha meg akarjuk találni önmagunkat, vissza akarjuk nyerni önbecsülésünket, azokhoz a gyógyító
módszerekhez kell nyúlnunk, melyek a miénik, a magyarság életének saját eredményei.
Nem véletlen fordul napjainkban egyre nagyobb figyelem a
hagyományos népi tudás, a népi állattartás, földmívelés felé. Valahányszor nagy nemzeti veszedelem fenyegette a magyarságot
mindig hagyományaiban lelt védelmező bástyát, most sincs ez
másként.
Nemzeti tartalékainkat szellemi műveltségünkben, az ősök által ránk hagyományozott tudás-kincsben találhatjuk meg. Ennek
felismeréséhez elsősorban önvizsgálatra s abból következően önismeretre van szükségünk.
Minthogy az egyes ember éppúgy, mint a nemzet, egy-egy
ideát hordoz önmagában, melynek megvalósítására áldozza életét, ennek a megvilágosodása kedvéért nem csak az egyénnek,
hanem a nemzetnek is szüksége van önismeretre. Az ember életét a családi hagyományok, örökletes helyzetek döntik el, éli azt
a formát, melyet elődeitől örökölt. Önismeretre nem vágyakozik.
Fontosabb szemében az, hogy mások minek tartják őt, minek ismerik. Megmarad a szokások és a hagyományok ösvényén.
Pedig egyedül az önismeret által jutunk céljaink és rendeltetésünk felfogásához, írja Kemény Zsigmond. ,,Tévedni a halandó
gyöngesége, de önismeretre törekedni Isten parancsa…”
Talán nincs nép a föld kerekségén, melynek nagy államférfijai
és gondolkodói jobban érezték volna ezt a hivatást, mint a magyaréi. Állandóan végveszélynek voltunk kitéve, a lét nemlét határán lebegtünk. A magyar nemzet mindig veszélyesen élt, hősi
viselkedésre kényszerült, s a kényelmet nem igen ismerte. Törté-
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Csík Roberta, Balázs Péter,
Vasas Művészegyüttes

netünk ennek az életformának klasszikus illusztrációja. Az őshazát létünk megtartása kedvéért hagytuk el, s itt Európa közepén
társtalanul és rokontalanul állunk.
,,Egyedül vagyunk”- állapítjuk meg keserűen Széchenyivel.
Kelet és Nyugat ellenséges hullámai ezerszáz év óta fölöttünk
csapnak össze, s történetünk kevés derűt, sok borút mutat. Ha
cselekedni és terjeszkedni akarunk, folyton ellenséges erőkbe
ütközünk, s nem tudtunk soha egy akarattal egységesek, lenni.
Ennek következtében a magyarság szinte állandóan védekező
állásra kényszerült. A viharok közepette egy viselkedésforma látszott előtte legcélszerűbbnek: kivárni a vihar végét. Közmondásunk szerint: ,, az a legény, aki állja, s nem, aki az ütéseket adja!”
S a népdal így énekel: ,, Ha látom a förgetege elejét, Legyűröm a
süvegem elejét./Csak úgy nézem a vihart alóla,/Még a jég is vis�szapattan róla!”
Igazi ,, bujdosó” nemzet a magyar, aki rejtőzve él, míg ellenségei halálra keresik, s gondtalanul tékozolja javait, ha kisüt fölötte
az ég.
Az igaztalan támadásokat mindig elszenvedő, önmagába zárkózó életforma készteti a magyarság legjobb fiait az állandó öneszméletre és a nemzetük sorsán való töprengésre. Jellemző egy
nemzet klasszikusait se foglalkoztatja annyira nemzetük sorsa,
mint a magyaréit. Nálunk a magyar nemzeti érzés és szempont
mindennél előbbre való. S ez az érzés különösen veszélyben igen
élénk.
A haza sorsa, a magyarság élete és halála mindnyájunk önkínzó gondja.
Ilyen égre kiáltó gondok és gondolatok közepette tesszük le
asztalunkra Alsónémedi magyar népéletének képeskönyvét,
mint önismeretünk kézikönyvét. A feltáruló életutak, példák,
szép magyar arcok, csillogó gyermeki szemek adjanak erőt
mindnyájunknak nemzettudatunk erősítéséhez, utóvédharcainkhoz itt a magunk történelmi állomásán, a Duna-Tisza közén,
a magyar Alföld földjén.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
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Ökumenikus Családi Napközi
A Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat a Váci
Egyházmegye fenntartásában Családi Napközit tervez létrehozni Alsónémedin.
Mi is az a Családi Napközi?
Hivatalosan a családi napközi a gyermekjóléti alapellátás
része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája. A napközikben a férőhelyek száma maximum hét fő, így az egyéni
fejlesztés, nevelés könnyedén biztosítható.
Hálózatunk már rendelkezik három napközivel Inárcs, Kakucs és Gyál településen. Alsónémedin a Római Katolikus és
a Református Egyházközséggel, valamint az Önkormányzattal
együttműködve kívánja létrehozni Családi Napközit, ahová
1-3 éves korú gyermekek jelentkezését várjuk. A Családi Napközi egy régi iskolaépületben fog működni, melyet az Önkormányzat segítségével fogunk felújítani. A Napközi indulása a
nyári hónapokra várható, mivel a felújítás és az engedélyek
beszerzése hosszú folyamat.
A családi napközit úgy kell elképzelni, mint egy óvoda és
egy otthoni, lakásban berendezett gyermekfelügyelet keverékét. Csak kisebb a létszám (maximum hét fő) és sokkal
több a játék. Az Alsónémedin létrejövő Családi Napközink
Ökomenikus jelleggel fog működni. A gyermekek mindennapjaiban természetesen a vallás fontos szerepet fog játszani. Mivel fiatal korosztályról beszélünk, ezért a vallást játékos
formában szeretnénk megismertetni, megszerettetni a gyerekekkel. A Váci Római Katolikus Egyházmegye a Református
Egyházzal együttműködve fogja ezt megvalósítani.

Családi Napközi Hálózatunk
minden korosztály számára
elérhető, vallástól függetlenül,
mellyel a szülők munkába állását szeretnénk megkönnyíteni.
Éppen ezért nyitvatartási időnk
is a szülők igényeinek megfelelően lesz kialakítva. Mivel
a Családi Napközi Egyházi és
Önkormányzati támogatásban
is részesül, ezért törekszünk a
lehető legalacsonyabb térítési
díj megállapítására. Még nincs
konkrét összeg meghatározva, de annyi biztos, hogy a térítési
díj nem haladja meg a havi 25.000 forintot.
Fontos, hogy amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, keressenek minket az alábbi elérhetőségeken, hiszen február 28ig igényfelmérést végzünk és ennek eredményeként kezdünk
a konkrét megvalósításba.
Spanyiel Lili: Tel.: 06-70-572-87-33,
E-mail: szjbcsana@gmail.com
Szlovicsák Béláné Tel: 06-30-402-31-75
dr. Tóth Éva Tel: 06-30-867-15-36,
E-mail: drtoteva@gmail.com
Spanyiel Lili, Hálózati koordinátor

A dominón jelöld pöttyel, miből mennyi van a képen!

Felhívás!
Ha van feleslegessé vált cserepes virága, mert túl nagy, mert már kinőtte a helyét, esetleg sok van belőle, kérjük,
ajándékozza a Halászy Károly Művelődési Háznak, hogy szépíthessük vele községünk közművelődési intézményét. Ha a szállítása nehézségbe ütközik, el is hozzuk.
Tel.: 337-198.
2012. február
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A Halászy Károly Művelődési Ház hírei
Wass Albert Felolvasóest
„Adjatok hálát a szeretetért és a jóságért, mely kincsek fölmérhetetlen mennyiségben állnak rendelkezéstekre, és mennél többen
használtok belőlük, mennél többet osztogattok szét, annál bővebben kamatoznak számotokra, annál gazdagabbak vagytok...”
(Wass Albert)
Tisztelt Wass Albert írásait szerető Olvasók!
A nagy magyar író tisztelői 2012-ben immár ötödik alkalommal szervezik meg szerte a Kárpát-medencében a 25 órán át
tartó felolvasást az Wass Albert és más magyar írók, költők műveiből. Az összefogás jegyében zajló országos felolvasás 2012.
február 24-én, pénteken kezdődik, és másnap estig tart. Községi Könyvtárunk is szeretne csatlakozni ehhez a hagyományhoz.
Várjuk mindazokat, akik szívesen olvasnának fel részletet kedvenc Wass Albert könyvükből, vagy más magyar író írásaiból.
Helyszín: Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Időpont: 2012. február 24. 17 óra					
Kulinyák Rezsőné könyvtáros

Olvasni jó, olvasni öröm!
Új könyvek érkeztek Könyvtárunkba!
„Azt hiszem, mindnyájunk élete jobb lenne,
ha mindig ott lenne egy könyv mindegyikünk
hátizsákjában.” (Gabriel Garcia Márquez)
Könyvajánló:
Csorba Csaba: Felvidéki várak
Pap Gábor: Atilla ébresztése
Boldizsár Ildikó: Királyfi születik
Umberto Eco: Ellenséget alkotni
Somogyváry Gyula: Ne sárgulj, fűzfa!
Jankovich Ferenc: Világverő Mátyás király
Mikó Imre: A szülőföld szerelmese
Várjuk új beiratkozóinkat!

Kedves Alsónémedi Gyerekek! Fiatalok! Felnőttek! Idősek!
A Halászy Károly Művelődési Ház szeretné szélesre tárni
kapuit a község minden korosztálya számára. Három épület
adhat helyet elképzeléseinknek (Opál-ház, Faluház,
Régi Művelődési Ház). Várjuk az ötleteket, elképzeléseket,
milyen programokkal töltsük meg a közművelődés
színtereit! Célunk a művelődéshez való alapverő
emberi jog szolgálata, minél többet,
minél jobbat, minél többeknek!
Elérhetőségek: Tel.: 29-337-198;06/70-771-2692;
e-mail:muvhaz@alsonemedi.hu

Februári programjainkból
Hétfő, Szerda, Péntek
Kedd

14-18 óra
Zongora, Szintetizátor
14-19 óra Citera,

Szerda

15-18 óra Gitár

Péntek

14- 16 Színjáték

Kedd - Csütörtök
Péntek

18-19 Női Torna
18-19.30 KRESZ
18-19 Zumba

Szerda - Szombat

9-12 Zene Bölcsi

Kirándulók és színházlátogatók figyelem!
2012. március 3-án egynapos kirándulásra hívom községünk lakóit Cserkeszőlőre. Útközben megnézzük Kecskemét nevezetességeit (Cifra palota, Nagytemplom stb.), majd Cserkeszőlőn a fürdőben töltjük a délutánt.
2012. március 17-én este a Madách Színházban Neil Simon nagysikerű vígjátékát a „Furcsa pár furcsán” című előadást
nézzük meg. Főbb szereplők: Gálvölgyi János, Kautzky Armand, Szervét Tibor, Pusztaszeri Kornél.
2012. március 31-én szombaton délelőtt a budapesti Operettszínházban a „Musical mesék” című előadásra hívom elsősorban a gyerekeket, de a felnőtteket is örömmel várom. Utazás természetesen külön autóbusszal.
Az operabérlettel rendelkezőknek jelzem, hogy a következő előadás Prokofjev Hamupipőke című balettje március 10-én lesz.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket.
Telefon: 06-29-337-861 vagy 06-30-357-1441
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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CSALÁDI TÜKÖR

Népi gyógymódok- a légzőszerv betegségeire
Az egészség pótolhatatlan érték minden ember számára. Megbetegedés esetén sokszor segítenek a gyógynövények, ezért
óvjuk az erdők-mezők bokrait, fáit, virágait, mert a jó népi mondás szerint „fűben-fában orvosság lakozik.”
Népi gyógymódok
➢ Asztma, fulladás esetére:
– naponta 1 kanál frissen reszelt ecetes torma
– egyen minél több mézet
– bodzavirágból főzött tea gyakori iszogatása
– tartózkodjon száraz helyen, igyon jó meleg kamilla teát, tegyen mellkasára állott vizes borogatást
➢ Köhögésre:
– hársfateába belefőzött rózsabogyó
– gyolcsra kent fagyos zsírral borogatást kell tenni a torokra ,mellkasra éjszakára
– birsalma leveléből teát főzni, mézzel édesíteni (nyáron zölden, télen szárítva használták)
– akác és kamilla virág keverékéből főzött tea
– leforrázott farkasalma levelet gyolcs közé téve borogatást készíteni a torokra
➢ Megfázásra:
– párolás: sós gőz fölé hajolni, bodza virág főzet fölé hajolni
– hársfa tea
– fodormenta tea cukorral ízesítve
– forró lábfürdő (forrás.sulinet)

Jeles Napok
Boldogasszony hava- Január
Január 1.- Újév napja: Szerencsevarázsló, gonoszűző, termékenységvarázsló ünnep. Jóslások, jókívánságok ideje. Hiedelem szerint, amilyen az év első napja, olyan lesz az egész év. Sokszor elhangzó babona szerint azért süssünk malac sültet,
mert előre túrja a szerencsét.
Január 6.- Vízkereszt napja: Karácsonyi ünnepkör záró napja, a farsang kezdete. Jézus megkeresztelésének napja. Házszentelések. Időjóslás: „Ha vízkereszt vizet ereszt, a Tél soká ki nem ereszt.”
Böjt elő hava- Február
Február 2.- Gyertyaszentelő nap: Február a tisztulás hónapja. A Keresztyének Krisztust jelképező gyertyákkal vonultak,amelyet
a templomban szenteltek meg. Időjóslás: Ha ezen a napon kisüt a nap, a medve kijön a barlangjából, meglátva az árnyékát vis�szabújik és még hideg lesz.
Február 3.- Balázs napja: Szent Balázs elsősorban a torok, a kikiáltók, énekesek védőszentje. Erre utal a halszálkától megmentett gyermek legendája. Balázs áldás: Az asszonyok templomba vitték a gyermekeket, akiknek a torkához a pap keresztbe tett gyertyát tartott.
Mindkét hónap népi tevékenysége a SZÖVÉS, amely legősibb mesterségeink közé tartozik.
A szövés égész évben végezhető tevékenység. A gyermekekkel a családban, közösségben a szövés, fonás megalapozását
összegyűjtött termények, magvak felfűzésével kezdjük, majd következik a papírlapra való fűzés sorminták alkotásával, díszítőérzék fejlesztésével. Ezután jöhet a szövőkeret, amelyet a gyermekhez méretezzünk. Körkörös felvetés megkezdésekor
a fonal végét a keretre kell rögzíteni, ahonnan indulunk, és egyenlő távolságra igazítsuk a szálakat, majd jöhet a kézi szövés
és díszítő munka.
Jó munkát, és tartalmas időtöltést!

2012. február

Szabó Éva
– szerkesztő bizottság tagja
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Év végi események az alsónémedi karate egyesület életéből
A Budai Harcművész SE október 29-edikén a központi edzőteremben versenyt rendezett. Alsónémedit 6 versenyző képviselte,
akik szép sikereket értek el. Földesi Gábor kata I. hely, küzdelem II. hely. Kiss Krisztofer kata II. hely, küzdelem III. hely, Bálint Nándor küzdelem I. hely, Győri Tímea kata I. hely, Győri Tamás kata II. hely, Szász Levente kata III. hely.
November végén lehetőséget kaptunk az általános iskola Igazgatójától, hogy bemutatót tartsunk a testnevelési órákon. A rövid
bemutatókat követően sikerült a gyerekeket is bevonni egy kis közös gyakorlásba, amit nagyon élveztek. A bemutatók óta néhány
diák csatlakozott csoportunkhoz. Köszönjük a lehetőséget az igazgató nőnek és a testnevelő tanároknak.
December 10-én a Budai Harcművész SE nagyszabású, nemzetközi karate versenyt rendezett a sportcsarnokban. A 120 fős mezőnyben indultak horvát, szlovák, lengyel és osztrák versenyzők is. Az alsónémedi csoportot két harcos képviselte. Szabó Attila
küzdelemben, 70 kg-ban arany, kata-ban szintén arany, míg Szabó Gábor kata-ban ezüst érmet szerzett.
December 18-adikán a központi edzőteremben klubvezetőnk, sensei Fris Ferenc 4. dan övvizsgát tartott, ahol csoportunkból 10
ember bizonyította felkészültségét, és sikeres vizsgát tett.
Várunk minden érdeklődő diákot, anyukát és apukát kedden és csütörtökön 18 órától.
Györgyövics Attila edző
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A NYWYG
Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei

Íjászat 2011/2012 telén Alsónémedin
Győrújbarát MISZ , minősítő terem íjászverseny,
2012.december 18.
Fontos állomás volt számunkra a legutóbbi Győrújbaráti MISZ terem íjászverseny. Az új szabályok értelmében
csak azok indulhatnak a 2012-es terem OB - én, akik
bármely minősítő versenyen meglövik a meghatározott szintet. Már egy hónapja készültünk ilyen megméretetésre. A reggel 7 órai indulás nem volt könnyű, de a
folyatatás annál jobban sikerült. A győri Ring SE ezúttal
is a tőlük megszokott, magas színvonalú versenyszervezést nyújtotta: a pontos versenykezdéssel tisztelték meg
a nevezőket, a verseny teljesen gördülékenyen zajlott,
az eredményhirdetésre sem kellett sokat várni. Ellenben, érdekes műfaj a teremíjászat… nem fúj a szél, nincs
szembe sütő napfény, csapadék, cél elé belógó gally, tikkasztó hőség. A feladat – látszólag – egyszerű: húsz sorozatban 10 vagy 18 m-ről lőlap közepébe kell betuszkolni
körönként három darab vesszőt. Ilyen paraméterek mellett otthon is lehet erre készülni, gyakorolni. Mégis… bár
minden ideális, azért vannak zavaró tényezők… hiszen
ketten vagyunk egy lőállásban és a perifériás látásunk
érzékeli az egy sorban álló többi versenyzőt. A vesszők
pufognak a táblán, valahogy több a külső inger, mint
egy erdei versenyen. Itt az összpontosító képesség tétetik próbára. A fiataloknak azonban jól sikerült a koncentráció, ügyesek voltak, felülmúlták az edzési eredményeiket is. Eredmények: Nyenyestyán Balázs Tradi serdülő 1.
hely. Suplicz Gergely Barebow serdülő 1. hely, Némedi
Márk VR serdülő 2. hely, Suplicz Áron BB Kadet 2.hely, A
legfontosabb, hogy Balázs, Gergely és Márk elérte a minősítési szintet és már az 2012 terem OB résztvevője!
NYWYG évzáró családi találkozó, 2011.december 29.
Az időpont módosulás ellenére közel 40-en gyűltünk
össze az Alsónémedi Művelődési ház emeleti nagy termében. Nagyon vidám 3 órát töltöttünk együtt. Jó volt
így együtt a sportoló fiatalokkal és szüleikkel.
Kötött programunk kevés volt, barátkoztunk, beszélgettük. A fiatalok súlyát és magasságát is újra megmértük
, láthattuk, hogy mennyit nőttek és erősödtek egy év
alatt. Több kategóriás csocsó bajnokságot hirdettünk.
A büfében mindenki kedvére ehetett, sok zsíros kenyér,
sütemény és gyümölcs fogyott. Beszélgettünk a 2011-es
évről, az egyesületünk működéséről, a következő versenyünkről és a 2012-es terveinkről. Megválasztottuk
a 2011-es év ifjúsági , és felnőtt íjászát, és legnagyobb
küzdőjét, - a mellékelt szavazólap segítségével. Eredmé2012. február

nyek: Az év ifjúsági íjásza 2011-ben: Urda Bence !!,
2. Némedi Márk, 3. Suplicz Áron
Az év felnőtt íjásza 2011-ben: Győri József !! 2. Katona János 3. Regula Géza
Nagyon köszönöm a Művelődési háznak a helyszínt
és mindenkinek a hozzájárulását, a részvételt!
PÁPA IFAA teremverseny, 2012. január 14.
Már az ünnepek után tervezgettük a részvételünket
ezen a versenyen. Ugyan még sohasem voltunk Pápán
íjászkodni, a távolság ,és a téli útviszonyok is gondolkodásra ösztönöztek mégis a versenyzés, a gyakorlás vonzott bennünket. A reggeli sötétségben gyülekeztünk
és két járművel elindultunk. Időben megérkeztünk a
városi sportcsarnokba. Regisztráció után az öltözőben igazi teremversenyre készültünk, végre 3 pulóver
és kabátok nélkül lőhettünk! Az IFAA nemzetközi szervezet szabályai szerint rendezték a versenyt, a gyerekek
10 méterrel ,az ifik és felnőttek 18 méterre lévő célokra
lőhettek, sorozatonként 5 lövéssel . Így gyakoroltuk már
az elmúlt edzéseken is, s reméltük, hogy helyszíni sokadalom látványa, és az izgalom sem téríti el vesszőinket.
A csapat minden tagja derekasan küzdött és igyekezett
jól összpontosítani. Máté és Dominik nagyot csatáztak
és a ellenfeleknek bemutatták legjobb tudásukat. Balázs, Gergő és Kálmán első 18 méteres versenyén volt
, ők még gyakorolják ezt a távot és célt. Misi és János
erős vadász reflex csapatot kapott és a középmezőnyben végezetek. Áron egy hónapja lő ezzel az íjjal és
első csigás teremversenyén volt irányzék nélküli kategóriában. Eredmények: Gyermekeknél :Laczik Máté
1. hely, Ettl Dominik 1.hely, Ifiknél, VR Suplicz Gergely
1. hely, LB Nyenyestyán Balázs 1., Hajdú Kálmán 2. hely,
CB Suplicz Áron 1 hely,Folytatás az IFAA OB-én Budapesten a Fehován 2012.feb.18.-án!

Edzések a Schuller Csarnokban:
Péntek 18 órától ,
Vasárnap 17 órától
Gyertek Bártan!
Üdvözlettel :Suplicz Zsolt
A NYWYG elnöke 70-43-64-194
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