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Címlapon: Érik a gabona a némedi határban
Ha az időjárás engedte, az aratás általában már Péter-Pál
napján, június 29-én megkezdődött. Az aratás első reggelén a templomban imádsággal kérték Isten áldását. Ez az
időszak nem bővelkedik ünnepekben, mert a termény betakarítása annyira igénybe vette az emberek erejét és idejét,
hogy nem értek rá pihenni, mulatozni.
Ami az eszközöket illeti, egészen a XIX. század közepéig sarlóval arattak. Az arató a bal kezében marokra fogott gabonaszálakat elvágta a sarlóval, majd a levágott gabonacsomót
a tarlóra dobta. A nyomában járó marokszedők csomózták
kévévé a levágott gabonaszálakat. A kasza az 1860-as években kezdte kiszorítani a sarlót. A gabona betakarítása aratóünneppel végződött. A munka végeztével a lányok gabonaszárakból és kalászokból megfonták az aratókoszorút, majd
feldíszítették virágokkal: pipaccsal, búzavirággal, szarkalábbal, és templomba vitték.
A koszorút rúdra vagy botra helyezték, amit két erős legény vitt, nyomában az éneklő aratókkal. A„díszmenet” végén előkerültek
a borospoharak, megterítették az asztalokat, s muzsikaszó mellett ünnepelték az aratás sikeres befejezését.

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
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Testületi beszámoló

Képviselő-testületi beszámoló
Tisztelt Olvasók!
Ahogy azt a korábbi Hírmondóban jeleztük, Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május
30-án reggel rendkívüli ülést tartott. Az összehívás indoka az
AIRVAC Kft. 2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása mellett az a törvényi változás volt, hogy a szennyvíztisztító
és csatornahálózat üzemeltetése nem működhetett a továbbiakban az AIRVAC Kft. általi üzemeltetés keretében.
A Képviselő-testület – a legjobb megoldást választva – a Kft.vel korábban kötött üzemeltetési szerződést felbontotta, a
szükséges vagyoni elszámolásokhoz a határozatot meghozta. A
további üzemeltetés pedig 2012. július 01-től a DAKÖV Kft.
által történik majd, aki jelenleg is a víziközmű üzemeltetője
településünkön.
Az AIRVAC Kft. pedig, mint a DAKÖV Kft. Alsónémedi
Üzemegysége működik tovább a jelenlegi vezetéssel és dolgozókkal, így az alsónémedi lakosok továbbra is helyben tudják
majd intézni ügyeiket,
Szintén határidős feladata volt a testületnek, hogy a
törvényi változásoknak megfelelően feladatellátási együttműködési megállapodást kössön az Alsónémedi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal.
A Képviselő-testület soron következő rendes ülését 2012. június 26-án tartotta.
Az ülésen az alábbi rendeletek kerültek elfogadásra, melyek a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a település honlapján
teljes terjedelemben olvashatók:
 
Az önkormányzat a 2012. évi költségvetésének I.
módosítása.
 
Útépítési társulásokról szóló rendeletek: Mátyás
király, Zrínyi Miklós, Diófa, Aranyág és Nyárfa
utcákra vonatkozóan – ez a Felsőerdősor utcában
már alkalmazott formában teszi kötelezővé az ingatlanok utáni fizetési kötelezettséget.(Részletes tájékoztatást külön cikkben közlünk.)
 Képviselő-testület minden évben június hónapban tűzi
A
napirendjére a közoktatási intézmények beszámolóját,
melyet most is fő napirendként tárgyalt. Gratuláltak a
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda és a Széchenyi István
Általános Iskola szép eredményeihez, és elfogadásra kerültek a beszámolók.
 
A Képviselő-testület az óvodavezetői álláshelyre benyújtott
pályázatot is elbírálta, mely alapján 2012. augusztus l-től 5
éves időtartamra Szabó Éva jelenlegi óvodavezető helyettes került a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda élére.
 
Az útépítési kivitelezések és bekerülési összeghatárok módosulása miatt szükségessé vált az Önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervének módosítása, melyet a Képviselőtestület az előterjesztés szerint fogadott el.
 
Köztudott, hogy az atlétikai pálya megépítésére komoly
pályázati összeget nyert településünk. A megvalósításhoz
természetesen utómunkálatokra is szükség van, így bruttó
5,8 millió Ft erejéig biztosítja az iskola belső udvarának
rendezéséhez szükséges költségeket (tereprendezés, parkosítás, játszótér helyreállítása, öntözőberendezés kialakítása, konyha előtti terület csapadékvíz-elvezetése).
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Képviselő-testület elfogadta a DAKÖV Kft. 2011.évi tevéA
kenységéről szóló beszámolóját, és határozott arról is, hogy
víziközmű üzemeltetési-bérleti szerződést köt a Kft-vel.
A Kistói u. mögötti út kialakításának véglegesítése érdeké
ben döntött a testület a tulajdonában lévő alsónémedi 03/7
hrsz-ú út megjelölésű ingatlan belterületbe csatolásáról,
és a belterületbe vonás után telekalakítási eljárást kezdeményez a 3105/9 hrsz-ú út egyesítésére.
A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy

az idei évben megvalósuló útépítésekhez szükséges műszaki ellenőrzésére legalább 3 árajánlatot kérjen be, és a legkedvezőbb ajánlattevővel szerződést kössön.
A volt tejüzem területén épülő Egészségház tervezése ér
dekében a Képviselő-testület meghatározta a funkciólistát,
valamint megbízta a Polgármestert, hogy az engedélyes terv
elkészítése érdekében egészségügyi építéstechnológussal
készíttesse el a szükséges helyiséglistát.
A Sportcsarnok hasznosításáról Belágyi Tamás ügyvezető

előterjesztésében tárgyalt a Testület, és meghatározta részére, milyen paraméterek alapján állítsa össze a hasznosításra vonatkozó javaslatát.
Már korábban olvashattak róla, tervezés alatt áll a Nagy
gödörben lévő játszótér felújítása. A focipálya átalakítása
miatt és a biztonság érdekében a játszótér helyét is módosította a Testület, azaz feltöltésre kerül egy része és a Hunyadi utca felőli sövény belső oldalán kerül kialakításra a
játszótér.
A Képviselő-testület még a tavalyi évben döntött a sitt-telep

volt tulajdonosának történő visszaadásáról. A rekultivációs
pályázat miatt szükséges volt belépnie Önkormányzatunknak az Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulásba. A pályázatból való kilépés miatt a Képviselőtestület a Társulásból való kilépés mellett döntött.
Mint minden testületi ülésen, a Polgármester most is be
számolt az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, melyet a
Képviselő-testület elfogadott.
Évek óta szóba kerül a Szent István téri óvoda környé
kének aszfaltozása. A térről ugyan nem érkezett lakossági
kezdeményezés, de az óvoda miatt szükségszerűnek látta a
testület a szilárd burkolattal való ellátást és arról döntött,
hogy az óvoda környékén is (Kölcsey u. Deák F. és Orgona
utcák közötti szakasza és az óvoda és a tár közötti szakasza)
elkészítteti azt, még az idei évben.

A Gödör kispályás labdarúgó csapata kezdeményezte – saját költségén – a Nagygödörben lévő focipálya gyomirtását
és tereprendezését, hogy ott ismét megfelelő pályán űzhessék
e kedvelt sportot, melyhez a Képviselő-testület hozzájárult.
Zsin Géza képviselő felvetette az ún. Horváth-féle láp (0248

hrsz-ú csatorna, az 5-ös út irányába kb. 150-200 méterre)
vízmennyiségének problémáját, de a Képviselő-testület a
70 cm-es gát építése helyett a Környezetvédelmi Hatóság és
a láp kezelőjének megkeresése mellett döntött, a sürgős orvoslás érdekében.
A szennyvíztisztító bővítésére benyújtott pályázathoz szük
séges Környezeti Fenntarthatósági Terv elkészítésével a
Képviselő-testület a Bio-Genezis Kft-t bízta meg 375.000
Ft + 27 % áfa megbízási díj ellenében, az általános tartalék
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terhére, és felhatalmazta Kiss István Viktor alpolgármestert
6 fős stratégiai csoport felállítására.
Az intézményvezetők részére a Képviselő-testület munkál
tatói döntésen alapuló vezetői pótlékot állapíthat meg,
mely eddig minden vezetőnek biztosított, ezért a Testület
Jobbágy Ilona intézményvezető részére is megállapította
azt, havi 20.000 Ft-os összeggel.
Képviselői felvetésre tárgyalta a Testület a mezőőrök mellett

3-5 éjjeliőr alkalmazását. A telefonos jelzés nagyon jó lenne probléma esetén a mezőőrök felé, de a Képviselő-testület
elvetette a javaslatot, tekintettel arra, hogy fegyver nélkül
nem biztonságos ilyen tevékenységre alkalmazásuk, ill. a
gazdáknak is feladatot kellene vállalniuk a nagy értékű gépek, berendezések, termékek őrzésében.

Képviselő-testület zárt ülés keretében vagyoni, peres és
A
szociális ügyekről tárgyalt.
A Képviselő-testület soron következő ülését 2012. szeptember
11-én 15 órakor tartja, melyen minden érdeklődő részt vehet.
Természetesen szükség esetén rendkívüli ülés összehívására is
sor kerülhet a „nyári szünetben”.
Az utolsó két testületi ülésen feltálalt gyümölcsöket, magvakat Béres István vállalkozó (a Hivatal melletti zöldséges)
ajánlotta fel. Köszönjük!
A Képviselő-testület döntései, jegyzőkönyvei és a rendeletek a település honlapján (www.alsonemedi.hu) megtalálhatók, rendeletink pedig a Polgármesteri Hirdetőtábláján is teljes terjedelemben
olvashatók!
Polgármesteri Hivatal


Tájékoztatás az idei évre tervezett útépítésekkel kapcsolatosan
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a 201/2011. (06. 28.) sz.
önkormányzati határozatával döntött a jelenleg földes utcák kiépítésére vonatkozó engedélyezési tervek elkészíttetéséről. Ezek közül a
Mátyás király, Zrínyi Miklós, Diófa, Aranyág és Nyárfa utca, valamint
a Szent István tér tervei elkészültek és a Pest Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőségének Útügyi Osztályától az építési engedélyeket június végén megkaptuk. A jogszabályokban meghatározott
eljárási rend és határidők megtartásával (építési engedély jogerőre
emelkedése, közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelező kiválasztása,
szerződéskötés) a kivitelezés várhatóan 2012. szeptember első felében
meg fog kezdődni.
Tekintettel arra, hogy az utcák a burkolat tartóssága érdekében útszegéllyel kerülnek kiépítésre, az építés ideje alatt jelentős forgalomkorlátozásokra számíthatnak az utcák lakói.
Kérjük, hogy igyekezzenek maximálisan tolerálni a munkavégzéssel járó esetleges kellemetlenségeket, hiszen mindezek a jövőben hozzák meg a gyümölcsüket a megfelelő minőségben elvégzett
munka által.
A tavalyi évben elkészült Felsőerdősor utca mintájára a fenti utcákban érintett ingatlantulajdonosokkal útépítési együttműködési megállapodás aláírását kezdeményeztük. A megadott határidőig a Mátyás

király, Zrínyi Miklós, Diófa, Aranyág és Nyárfa utcákban sikerült az
érintettek legalább kétharmadával megállapodást kötni, így ezen utcákra vonatkozóan az Önkormányzat megalkotta az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendeleteket.
Az együttműködési megállapodást aláíró érintetteket kérjük, hogy
2012. augusztus 10-ig tegyenek eleget a megállapodásban vállalt
fizetési kötelezettségüknek. Amennyiben nem áll módjukban a vállalt 80.000,- Ft-os összeget egy összegben befizetni, úgy szintén a fenti
határidőig nyújthatnak be részletfizetési kérelmet, melyről a Polgármester dönt. Pozitív elbírálás esetén a részletfizetésről külön megállapodást kell kötni.
Az együttműködésben részt nem vállaló érintetteket az elfogadott
rendeletek alapján határozattal kötelezzük a útépítési érdekeltségi
hozzájárulás megfizetésére. A határozat átvételét követően számukra
is lehetőség van részletfizetési kérelem, illetve a rendeletekben meghatározott esetekben mentességi kérelem benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelmeket a fizetésre rendelkezésre
álló határidőn belül nyújtsák be, mivel a fizetési határidő eredménytelen letelte után a határozatban kiszabott hozzájárulás végrehajtása
iránt kell intézkednünk.
Polgármesteri Hivatal

A közelmúltban töltötte be 90. életévét Drozdik Sándorné és Garai Boldizsár. Isten
éltesse őket sokáig, adjon nekik jó egészséget, családi körükben boldogságot!
Drozdik Sándoné

Garai Boldizsár

Köszönetnyilvánítás
Nagy örömmel fogadtuk a Tisztelt Polgármester urat, mikor édesanyánkat özv. Drozdik Sándornét meglátogatta és egy szép
virágcsokorral köszöntötte 90. születésnapja alkalmából. Köszönjük figyelmét!
Édesanyánknak ezúton is kívánunk boldog születésnapot és további erőt, egészséget!
Lányai: Gál Jánosné (Drozdik Julianna) és Turányi Sándorné (Drozdik Jolán)

4

2012. július

Önkormányzati hírek

Mi lesz veled hulladék?
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésekor gyakran felmerül a kétely, hogy valóban hasznosítják az összegyűjtött hulladékot?
Valóban feldolgozzák, vagy csak összeöntik és megy a lerakóra? Ha feldolgozzák, vajon mi lesz belőle?
Szeretnénk utánajárni, hogy mi lesz a sorsa annak a hulladéknak, amit a sárga zsákokban elvisznek. Ezért augusztusra egy
gyárlátogatást szervezünk a Pannónia-Z Kft. hernádi telephelyére, ahol megnézhetjük a hulladék válogatását, kezelését és
ahol szakember mesél nekünk a hulladék feldolgozásáról.
Akit érdekel a hulladék sorsa, jelentkezhet a zagyva.gabriella@aslonemedi.hu e-mail címen, vagy a 337-101/11-es telefonszámon.
A gyárlátogatásra augusztusban, munkaidőben lesz lehetőség, 10-15 fő részvételével. 8 fő szállítását tudjuk az önkormányzati
kisbusszal megoldani.
Várom az érdeklődők jelentkezését: 				
Zagyva Gabriella
									
környezetvédelmi referens

Legálisan és egyszerűen
Amit az egyszerűsített foglalkoztatásról tudni kell
2010. augusztus 1-től a korábbi alkalmi munkavállalói, úgynevezett kiskönyves foglalkoztatást az egyszerűsített foglalkoztatás váltotta fel. Az alábbiakban az ezzel kapcsolatos
legfontosabb adózási szabályokat foglaljuk össze.
Ki vállalhat egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkát?
Egyszerűsített foglalkoztatás keretében jövedelmet szerezhet
bármely magyar állampolgár, a bevándorlónak vagy letelepedettnek minősülő személy, sőt az Európai Unió bármely
állampolgára. A bevándorlónak vagy letelepedettnek nem
minősülő harmadik országbeli állampolgárral kizárólag a
mezőgazdasági idénymunka végzésére létesíthető egyszerűsített módon munkaviszony. Ez esetben az egészségbiztosítási
szervtől, illetve az adóhatóságtól a szükséges igazolványokat
a munkáltató szerzi be.
Érdemes tudni, hogy a tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi
munkára létesített jogviszony a START kártyára való jogosultságot nem zárja ki.
Ki nem foglalkoztatható így?
A munkavállalót védő fontos szabály, hogy akit nem egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaszerződéssel foglalkoztat a munkáltatója (azaz „rendes” munkaviszonyban áll),
annak a munkaszerződése nem módosítható egyszerűsített foglalkoztatásos munkaszerződésre. Nem létesíthető egyszerűsített
foglalkoztatás keretében munkaviszony a költségvetési szerveknél, az önkormányzati és állami hivataloknál a munkáltató alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátására.
Milyen munkák végezhetők?
Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka lehet:
Mezőgazdasági idénymunka, a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó
munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői
szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása a továbbfeldolgozás
kivételével.
Turisztikai idénymunka, azaz idegenvezetés, lovas szolgáltató
tevékenység, szálláshely szolgáltatási, illetve tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint utazásszervezői és
utazásközvetítői tevékenység.
Alkalmi munka, mely gyakorlatilag bármi lehet.
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Mennyi időre szólhat?
A törvény szigorú időkorlátokat állít fel a munkavállalók védelme érdekében. Ennek alapján egyszerűsített foglalkoztatásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a végzendő munka valóban
alkalmi-, illetve idényjellegű. Alkalmi munka esetén azonos felek között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig,
egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári
napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven
naptári napig létesíthető határozott időre szóló munkaviszony.
Az idénymunkára azonos felek között, határozott időre szóló
munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven
belül a százhúsz napot. Abban az esetben, ha a munkáltató és
a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi
munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor
ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a
százhúsz napot nem haladhatja meg.
Lényeges, hogy a fenti időkorlátok esetleges túllépése miatt
kizárólag a munkaadót terhelik szankciók. Az itt leírt időkorlátokat túllépő foglalkoztatásra már a Munka Törvénykönyve
vonatkozik, mely a munkavállalók számára kedvezőbb!
Hogy jön létre a munkaviszony?
Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony
a felek megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Amennyiben azonban a
munkavállaló kéri, a munkaviszonyt az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésőbb a munka megkezdéséig
írásba kell foglalni. A szerződés letölthető a www.nav.gov.hu
honlapról a „Letöltések-egyéb/Adatlapok, igazolások, meghatalmazás minták” elérési útvonalon.
Miért jó ez a foglalkoztatási forma?
Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló - az Európai Unió másik tagállamában biztosított személy kivételével - jogosult lesz:
 
nyugellátásra (a nyugellátás számításának alapja napi
500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000
forint közteher esetén 2740 forint/nap.),
 
baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint
 
álláskeresési ellátásra.
A munkavállalót nem terheli nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, valamint egészségügyi
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hozzájárulás és személyijövedelemadó-előleg fizetési kötelezettség, tehát az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett munkabér száz százalékát kell tekinteni.
A munkáltató a magánszemély bevételének jogcíméről és teljes
összegéről köteles a kifizetéskor bizonylatot adni.
Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemről kizárólag az alábbi esetekben kell személyijövedelemadó-bevallást benyújtani:
 
az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem
az adóévben a 840 ezer forintot meghaladja vagy

a
z egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem
mellett más adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelem is keletkezett, illetve
 
a külföldi személynek az előző két pontban leírtaktól
függetlenül, minden esetben.
Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól részletesebb tájékoztatás olvasható a www.nav.gov.hu honlapon az „Információs
füzetek - 2012” elérési útvonalon a 46. sz. tájékoztató füzetben.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága


320 vöröskeresztes elsősegélynyújtó
vigyáz a strandolókra a Balatonnál
A Magyar Vöröskereszt idén hatodik alkalommal indítja el Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatát 13 Balaton-parti település 21 strandján, június 29. és augusztus 20. között. A szolgálatban
részvevő 320 vöröskeresztes elsősegélynyújtó fiatal minden nap, délelőtt 10 és este 6 óra között
látja el vízben és vízparton szerzett sérüléseket. Idén is lesz defibrillátor az elsősegélynyújtó
fiataloknál, ezekből kilencet a Physio Control és az EMD jóvoltából a Magyar Vöröskereszt, a
többit a helyi önkormányzatok biztosítják a szolgálathoz. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat
fiataljai 2007 óta 16 ezer sérülést láttak el. A szolgálat indulása óta kétszer történt közvetlen életmentő beavatkozás. Az elsősegélynyújtó szolgálat tevékenységét több hazai cég is támogatta.
A program főszponzora a Tesco áruház, amely eddig is több vöröskeresztes projekt megvalósulásához járult hozzá.
Magyar Vöröskereszt Sajtóiroda

Új Neuropathia Centrum nyílik meg a Dél-Pesti Kórházban
Az új rendelőben a cukorbetegség súlyos szövődményét diagnosztizálják és gyógyítják
Évente 4000 lábat amputálnak a cukorbetegség szövődményeként kialakuló neuropathia következtében, pedig az amputációk 85%-a a betegség időben való felismerésével és gyógyításával
megelőzhető. A betegek mostantól újabb helyszínen is segítséget kaphatnak: a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet korszerű diagnosztikai eszközökkel felszerelt rendelőben
várja a neuropathiás pácienseket. Itt nyílik meg ugyanis az ország 10. Neuropathia Centruma.
„Speciálisan felkészített szakembereink évente legalább 800 beteget
tudnak ellátni, a jól felszerelt rendelőben. Bízunk benne, hogy minél
több embernek segítünk időben felismerni a betegséget, és elkerülni
a neuropathia következtében szükségessé váló végtag amputációt.”
– mondta el az új Neuropathia Centrum átadása alkalmából Dr.
Lehoczky Péter, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
helyettes főigazgatója és orvosigazgatója.
A diabéteszes neuropathia a cukorbetegek mintegy 30%-át érinti, vagyis hazánkban legalább 150 ezer embert. A neuropathiának
három típusát különböztetjük meg: a motoros neuropathiát, az
autonóm neuropathiát és a szenzoros neuropáthiát. Az autonóm
neuropathia károsíthatja a szív- és érrendszeri, gyomor-bélrendszeri és a szexuális funkciókat. Az autonóm neuropathiában szenvedő cukorbetegek körében ötször magasabb a halálozási arány,
mint általában, a neuropathia-mentes cukorbetegek között. A
szenzoros neuropathia következtében a betegek természetes érzékelési képessége csökken vagy teljesen kiesik, ugyanakkor sokszor
ok nélküli érzéseket (fájdalmat, érzészavart, zsibbadást) tapasztalnak. A neuropathia a lábamputációk 85%-ért tehető felelőssé. Ezek
túlnyomó többsége megelőzhető volna, ha időben diagnosztizálnák és kezelnék a betegséget.
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Magyarországon már egyre több helyen végeznek speciálisan a
neuropathia felismerését célzó vizsgálatokat, és gyógyítják eredménnyel a betegséget. Júniusban a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
és Rendelőintézetben kezdte meg működését a 10. neuropathiával
foglalkozó diagnosztikai centrum, melynek létrehozását és működtetését a Wörwag Pharma gyógyszergyártó vállalat támogatta.
Az új centrumban a betegség felismerését segítő korszerű eszközök, neurométer és neuroteszt segíti az orvosok munkáját. Az orvosi műszerek és az alkalmazásukhoz szükséges fogyóeszközök,
valamint a műszerek szervizelésének költségét is a támogató vállalat állja összesen 3 millió forint értékben. Az együttműködés keretében a neuropathia centrumban dolgozó orvosok és asszisztensek
rendszeres képzést is kapnak.
„Eddig hét neuropathiával foglalkozó diagnosztikai centrum és két
szakrendelő megnyitásához nyújtottunk segítséget. Budapest több
egészségügyi intézményén kívül Szekszárdon, Nyíregyházán, Szegeden és Győrben is fogadják a cukorbetegség szövődményétől szenvedő betegeket.” – mondta el Dr. Kádár Éva, a Wörwag Pharma Kft.
ügyvezető igazgatója. A vizsgálati helyek számának növekedése azt
eredményezi, hogy míg 2009-ben 3300 beteget, 2012-ben várhatóan 4300 beteget tudnak fogadni a neuropathia centrumok. A betegek becsült számát tekintve további hasonló vizsgálati helyek nyitására is igény lenne. Éppen ezért a Wörwag Pharma továbbra is
segíteni kívánja a neuropathia centrumok kialakítását. A következő években elsősorban az egyetemi városokat kívánják bevonni a
programba, itt alakítanák ki a következő Neuropathia Centrumokat, ahol a betegséggel kapcsolatos kutatásokat is végeznek majd.
Információ: Molnár Krisztina,
06 70 639 9303, molnar.kriszta@newsbreakers.hu
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Pest megyei Hírek
Kilenc új rendőrőrs nyílik
Az őrsprogram keretében kilenc településen nyílik rendőrőrs az elkövetkező egy évben Pest megyében.
„Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a bűnmegelőzés tekintetében széleskörű társadalmi összefogás jöjjön létre” – emelte ki dr. Simon Tamás rendőr dandártábornok,
megbízott megyei főkapitány a 2011. évről készített beszámolójában a Pest Megyei Közgyűlés ülésén.
Az elmúlt egy év alapján megállapítható, hogy a következő időszak fő célkitűzéseit – így például az emberek biztonságérzetét leginkább meghatározó bűncselekmények (lopás,
személygépkocsi-lopás, lakásbetörés, rablás) megelőzése és
eredményes felderítése, vagy a helyszíni intézkedések színvonalának növelése – képes lesz teljesíteni a megyei főkapitányság. Okkal remélhető, hogy ez így lesz, tekintettel arra, hogy az
állomány létszáma végre nőtt 2011-ben (+531 fő), s ha a terveket jóváhagyják, akkor 9 új rendőrőrs (Acsa, Budakalász,
Dunavarsány, Isaszeg, Jászkarajenő, Kiskunlacháza, Letkés,
Ócsa, Zsámbék) szolgálhatja a személyes rendőri jelenlét jelentős léptékű megerősítését Pest megyében.
Simon Tamás kiemelte, hogy javítani kell a megyében a
rendőr lakos arányt, mert jelenleg egy rendőrre 564 lakos jut.
A főkapitányság célja, hogy minden településen legyen körzeti megbízott (jelenleg van, ahol 3 településre jut egy körzeti megbízott). Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke az
elhangzott észrevételekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a
megye lakosságának a száma az elmúlt két évtizedben közel
félmillió fővel nőtt, ezért a közgyűlés minden évben kérte a
rendőri létszám növelését, és eredményként értékelhető, hogy
előrelépés történt ezen a területen.

Pest megyei munkaerőpiac és gazdaság
Emelkedő export, foglalkoztatás, termelékenység és bruttó
bérek – csökkenő beruházások, belföldi kereslet és 9 ezer fővel
több munkanélküli.
A megye gazdasági fejlődése mindig is szoros kapcsolatban
volt lakónépességének változásával, a megyére jellemző sajátos
migrációs trendekkel. A bevándorlás azt jelenti, hogy folyamatosan munkaképes korú népesség jelenik meg a munkaerőpiacon (tavaly újabb 10 ezer fő), ami kis mértékben felülmúlja a
munkanélküliek számának növekedését (9 ezer fő). A migráció
ad magyarázatot arra, hogy az első negyedéves adatok alapján
a foglalkoztatottak országos átlagnál jobban növekvő száma
(2012. I. negyedév: 516 ezer fő) miért párosul emelkedő munkanélküliséggel (2012. I. negyedév: 49 ezer fő); az álláskeresők
számának nettó növekedése elsősorban a Pest megyei munkaerőpiacra újonnan belépő emberekhez köthető.
Az összkép ellentmondásos – a munkanélküliség alulmúlja
az országos átlagot (8,6% vs. 11,7%), és a főváros munkanélküliség szintjét is. A 15-74 korcsoportokat is felölelő gazdasági
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aktivitás és foglalkoztatás szintjében meghaladja az országos
átlagot, illetve kismértékben elmarad Budapesthez képest (gazdasági aktivitás: 58,7 vs. 61,6%, foglalkoztatás: 53,6 vs. 55,6%).
E mutatók alapján kijelenthető, hogy a perspektíva, amit Pest
megye kínál az itt élő és az idetelepülő emberek számára, továbbra is vonzó. A Közép-magyarországi régiót jellemzi a legmagasabb foglalkoztatási ráta (15-64 korcsoportra szűkítve:
61,4%) az országban, és Pest megye nem marad el jelentős mértékben a fővárostól. Ugyanakkor a munkaerőpiac strukturális
feszültségekkel terhelt, amit az is mutat, hogy a munkanélküliek számának növekedése mellett is csökkent a nyilvántartott
álláskeresők száma, és a bejelentett betöltetlen álláshelyek mutatója jelentősen emelkedett (70%-kal), a pályakezdő munkanélküliek száma pedig ötödével nőtt. Mint a KSH területi negyedéves összefoglalója megállapítja: a Pest megyei székhelyű
szervezeteknél foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete az év
első három hónapjában 201 900 forint volt, 6,6%-kal több mint
egy évvel korábban. A szellemi munkakörben foglalkoztatottak
átlagosan 276 300 forintot, a fizikaiak pedig 144 000 forintot
kerestek. A szellemi foglalkozásúak bruttó keresete 2011. I. negyedévéhez képest 3,2%-kal, a fizikaiaké 10%-kal emelkedett.
Pest megyében az átlagos havi munkajövedelem 211 000 forint volt, ez 5,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A versenyszférában alkalmazásban állók munkajövedelme 6,5%-kal
emelkedett, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottaké pedig
0,8%-kal csökkent.
A munkaerőpiac és a beruházások adatainak ismeretében
nem meglepő, hogy az ipar teljesítménye az előző év azonos
időszakához mérten jelentősen csökkent, 4,4%-kal. Elsősorban
az 50 főnél kevesebb főt foglalkoztató vállalkozások termelési
értéke esett vissza, másrészt a feldolgozóipar, és azon belül is
elsősorban a gépipar 9,3%-os visszaesése okolható a csökkenésért. A legjelentősebb gépipari ágazat, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása csaknem negyedével csökkent,
ahogy jelentősen csökkent a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység (-12%); és a járműgyártás is (-6,4%).
Emelkedett viszont az élelmiszeripar (+7%), és különösen a
gyógyszergyártás (+30%), valamint az energiaipar termelése
(+65%), továbbá a villamos berendezés gyártása, gép és gépi
berendezések gyártása, és az egyéb feldolgozóipar termelési értéke (12%, 24% és 32%).
A munkahelyteremtést nem segíti továbbra sem az építőipar,
amelynek folytatódott a zsugorodása, mégpedig az országos átlagot meghaladó mértékben, és elsősorban az építmények építéseknek köszönhetően. A lakásépítések száma például 30%kal csökkent, negyedéves összehasonlításban. A Pest megyei
építőipar még így is az országos termelési érték 11%-át adja.
Gyors kilábalás nem várható, a szerződések állományára vonatkozó megfigyelések alapján az egyéb építmények építése ad
majd támaszt a termelésnek az elkövetkező évben, s munkát az
építőiparban alkalmazott mintegy 13 ezer embernek.
www.pestmegye.hu (Forrás: KSH negyedéves területi tájékoztató, „stADAT” területi évközi táblák)
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A nándorfehérvári diadal emlékezete
1456. július 4-21.
,,Pannoniánk védője, török hadak ostora, János. /Itt nyugszik, ha a föld rejti el ő csakugyan;/ Ám, hogy Belgrádnál
letiporta, legyőzte az ellent,/ Síron is áttört ő, élve, a csillagokig./Büszke babért, diadalt a vezérek már sokan értek/ Nagy Capitoliumon;égbe csak ő maga szállt.”(Janus
Pannonius:Hunyadi Mátyásnak, Mátyás király atyjának
sírfelirata - részlet)
Egy nemzetet hivatástudata tesz igazán nemzetté: hite,
hogy sorsrendelte hivatása van a többi nemzetek társaságában, az emberiség nagy közösségének szolgálatában. A
magyar nemzet kezdettől fogva azt tekintette, hivatásának,
hogy itt, Európa és a keresztény világ keleti határszélén
képviselője és terjesztője legyen az igaz hitnek és nyugati műveltségnek, s védelmezője a pogány és barbár népek
támadásai ellen. Ezt vallotta Szent István és Szent László,
ezt fejtette ki nevezetes levelében IV. Béla, ebben látta feladatát Nagy Lajos királyunk. De különösen a török támadások megindulásával magaslik fel Magyarország szerepe.
Évszázadokon át a ,,kereszténység védőbástyája” nevet
viseli Európa előtt. Sajnos, Európa ekkor sem tesz sokat
védőbástyájának erősítésére. De a magára hagyott nemzet
két évszázadon át egyedül is állja az ostromot. A középkori magyar birodalom diadalmas erejének tudatában írja
a pápának Hunyadi János,az egész kereszténység istenített
hőse, kinek nándorfehérvári diadala emlékére örök időkig
szól a templomok déli harangszava: ,,A török elleni harcnak
immár hatvanadik esztendejét számláljuk, s az óta csupán
egyetlen nemzet fegyverei szegeződnek az ellenségnek. De
a kereszténység szolgálatában az életet és halált egyaránt
megvetem. Erőfeszítéseimmel, míg a lélegzet bennem tart,
míg hazán ejtett sebeket be nem gyógyítom, fel nem hagyok.”
Hunyadi János idejétől kezdve a magyar haza és a kereszténység ügye egy: ,,országunk bástyája, pogány seregek veszedelme” írja róla sírfelirata Gyulafehérvárott.

Hunyadi János szobra
a Budai Várban
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A nándorfehérvári győzelem a magyar-török háborúk
egyik igen jelentős eseménye. Amikor 1456 februárjában
híre jött, hogy II.Mehmed (1451-1481) szultán haddal készül Magyarország ellen, Európa számára hirtelen közömbössé vált a Kárpát-medence. De sajnos közömbössé vált
a magyar főurak és nemesek zömének is. Akadtak persze kivételek, mint Kanizsai László, Rozgonyi Rajnold és
Kórógyi János. A Hunyadi ellenes párt bárói azonban szinte kívánták Hunyadi János vesztét. De Hunyadi nem adta
fel, és a hetvenesztendős Capistranoi János atya sem. 1456.
június 12-én Nándorfehérvár alá érkezett a szárazföldi török haderő és a dunai flottilla ostromgyűrűbe zárva a várat.
A várban belül Szilágyi Mihály, a Száva szigetén Hunyadi
János állt. Hunyadi először a török haderő védővonalát törte át sajkáival, majd az egy heti ágyúzás után július 21-én
indított sorsdöntő roham idején kereszteseivel csatlakozott
a várvédőkhöz. A külső vár hamar elesett, a belső várba
vezető hídért folyt az élet-halál harc. A védők már mindent veszni láttak, amikor hirtelen kénbe mártott, lángoló rőzsekötegeket kezdtek dobálni az ostromló törökökre,
akiknek lenge ruházata és egyik- másik szakálla, lófarkos
hajzata nyomban lángra kapott. Fejvesztett menekülésbe
kezdtek…
A magyar harcosok megittasulva a váratlan győzelemtől
emberfeletti módon küzdöttek s kaszabolták az ellenséget. Maga II. Mehmed szultán is sebet kapott, s alig bírták
kimenteni a csatából. Megmenekült a vár, s megmenekült
Magyarország. A csoda valóra vált.
... Hosszú évek csendje után 1956.október 28-án délben
ismét megszólaltak az addig néma harangok a Kossuth
rádióban. A magyar védősereg csodája ismételten hallatta
hangját, emlékeztetett…
Bálint István János, Faluház

Wagner Sándor: Dugovics
Titusz önfeláldozása, 1859

Kapisztrán János (középen, kereszttel a kezében)
a nándorfehérvári csatában - ismeretlen mester munkája
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Óvoda

Óvodai Ballagás 2012

„Az emlék olyan virág, amely nem hervad el soha,
Eső nem tépi el, szél nem hordja tova,
Gyűjtsél tehát csokorba, amennyit csak lehet,
a csokor közt őrizd meg örök emlékemet.”
Az idei 2012-es nevelési év végén 60 kisgyermek búcsúzott
az óvodától a Maci, Pillangó, Süni, Mókus és a Delfin csoportból. Az ünnepek fényt hoznak a hétköznapok világába, a jeles
napok változást hoznak, vagy arra késztetnek bennünket. A
gyermekek életében a ballagás jeles nap, életüknek egy forduló
pontja, hiszen megnőttek, iskolai életmódra alkalmas gyermekekké értek.
Életük első nagy állomásán édesanya, édesapa kézen fogta a
sírós vagy félénk, de mosolygós gyermeket, és beíratta az óvodába. Az óvodai évek alatt a gyermekek megtanulták egymás
között megosztani a játékokat, eszközöket, együtt játszottak,
képessé váltak kisebb-nagyobb csoportban együtt tevékenykedni, munkálkodni, foglakozni. Az óvodás évek végére felkészültek arra is, hogy kiálljanak és örömet szerezzenek előadásukkal a felnőtteknek.
A Maci- Pillangó csoportos gyermekek négy évszakot bemutató előadással,a Mókus- Delfin csoportos gyermekek hagyományőrző Pünkösdölő műsorral készültek, a Süni csoportos gyermekek zenével, versekkel, vidáman azt mutatták be
„Mit szeretnének csinálni a nyáron!”
A Ballagás vidám és könnyes is volt egyszerre. Öröm a fejlődés, könnyes a búcsú az óvodától, óvónéniktől, dadusnéniktől,
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csoporttól. A felnőtteknek sem egyszerű az elválás, hiszen az
eltelt 3-4 esztendő alatt a gyermekek a szívükhöz nőttek. Közös,
élmény és esemény teli esztendőket hagynak a hátuk mögött,
amely olykor rögös úton vezetett, de megérte a fáradozást, az
eredmény és a gyermekek csillogó szeme és mosolya feledteti a
borús perceket. Köszönöm valamennyi pedagógus és pedagógiai munkát segítő alkalmazottnak a 3-4 éves felkészítő munkát, a színvonalas évzáró műsorokat, a Szülőknek az együtt
nevelést, és azt, hogy segítőkészen álltak az óvoda valamennyi
programjához.
A Ballagás színvonalas, eredményes lebonyolításában sokan
munkálkodtak. Köszönöm az Önkormányzatnak a hangosító
berendezés biztosítását, az Önkormányzat technikai csoportjának a szállítást, készséges segítségnyújtást a ballagások időszakában és egész évben is, Varga Lászlónak a hangosítás és a
technikai eszközök beszerelését.
Szabó Éva
óvodavezető helyettes
A Süni csoportos Gyermekek, Szülők és Nevelők hagyományteremtő kezdeményezést indítottak el. Ballagás után egy héttel,
az óvodás évek lezáró momentumaként Családi piknik napot
tartottak búcsúzásul az Öreg tónál. Családiasan főztek, közösen ügyességi játékokat játszottak, kikapcsolódtak a tó környezetében. Köszönjük a Szülők, Nagyszülők és Nevelők szervező
munkáját!
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Iskola

Tanévzárás a Széchenyi István Általános Iskolában
„Harc van az iskola és az élet között. Mi bizonyosak vagyunk, hogy az élet marad a győztes, a mai iskola fog megváltozni gyökeresen.
Hallgasson az iskola mielőbb az élet szavára, hogy erőszakos átalakulás helyett a fokozatos fejlődés útjára léphessünk.”
Az idézet Nagy László válogatott pedagógiai műveiből való.
Valóban újra a „harcok” világát éljük! Nem csak az iskola és az
élet harcol egymással, hanem az oktatás területén is komoly átalakulás várható, mely hosszú távon meghatározza gyermekeink
sorsát és jövőjét! A tanév vége az összegzés, a számvetés időszaka.
Pedagógusok, szülők, tanulók értékelik az eltelt 183 tanítási nap
eseményeit, mérlegre teszik az eredményeket. Be kell látni, hogy
a számok, minősítések mögött ott van a tanulói hozzáállások
mikéntje, az idő- és energia befektetés elégségessége vagy elégtelensége, és olykor talán ott van a külső körülmények befolyása
is. Az összegzés csak így lehet hiteles, a következtetések csak így
lehetnek igazán hasznosak a jövőre vonatkozóan.
Hiszem és vallom, hogy nevelő-oktató munkánkban sikerek és
eredmények csak akkor érhetők el, ha a szülők, pedagógusok
és tanulók együtt gondolkodnak, együtt munkálkodnak. Cél:
az alapkövetelmények elsajátíttatása, az egyéni képességek és
készségek fejlesztése, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás hatékonyságának növelése. A legfontosabb emberi értékek közvetítése, a nevelés minden területének kiaknázása.
A 2011/2012-es tanév végén 418 tanuló kapott bizonyítványt.
Az alsó tagozatban az első évfolyamon szöveges minősítéssel értékeltük a tanulók teljesítményét. 43 tanuló vett búcsút
iskolánktól, ők szeptembertől új iskolában, új környezetben
folytatják tanulmányaikat.Gimnáziumban: 18 fő ;szakközépiskolában: 23 fő; szakképző intézetben: 2 fő. Örömmel tölt el
bennünket, hogy a 8. osztályos tanulók többsége az I. helyen
megjelölt középfokú oktatási intézménybe nyert felvételt. Több
tanulónk folytatja tanulmányait az országosan is elismert középfokú intézményekben.
Az augusztusi tanévnyitó értekezleten elhatároztuk, hogy a
2011/2012-es tanévet Rákóczi Évnek nyilvánítjuk. „Üzenem a
jövőbeli gyermek nemzedéknek Magyarországon, hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék, hogy ezen a földön élhetnek.”Őrizzék
meg értékeit és emlékeit! Beszéljetek róla úgy, mintha kincs
lenne! (II. Rákóczi Ferenc)
Programjainkat – mely átszőtte az egész tanévet – az 1703-tól
1711-ig tartó Rákóczi szabadságharc befejezéséhez, a szatmári
békekötés 300 éves évfordulójához, és az ÖKO iskola program
folytatásához kapcsoltuk. A Széchenyi Napok kulturális rendezvénysorozatunk is kapcsolódott a Rákóczi emlékévhez. Vetélkedőket, tanulmányi- és szavalóversenyeket, kirándulásokat,
színház- és mozi látogatásokat és különböző sport programokat
szerveztünk. Tanulóink erdei iskolai programokon, nyelvi táborban, úszótáborban vehettek részt. A fejlesztő, felzárkóztató,
tehetséggondozó foglalkozások segítették a tananyag mélyebb
elsajátítását, a tehetséges tanulók magasabb szintre juttatását.
A tanév végén nevelőtestületi dicséretben részesültek az alábbi tanulók:
Kádas Gyöngyi, Lukácsi Kata, Czili Dóra, Surányi Melinda,
Szabó Mónika, Szappanos Mirjam, Csorba Fanni, Juhász Bence , Mihálkó Márió, Zsolnai Viktória, Méhes Balázs, Benkó Pé-
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ter, Novotny Franciska, Kiss Andor, Tenki Alex, Győri Tamás,
Győrvári Noémi, Varga Ádám, Szlovicsák Béla.
Intézményünk emeletén lévő márványtáblára azoknak a 8.
osztályos tanulóknak a neve kerül fel, akik 8 éven át kiváló tanulmányi eredményükkel, szorgalmukkal, példamutató magatartásukkal kiérdemelték a nevelőtestület elismerését. Kik ők?
Csorba Lili, Galambos Levente, Czeróczki Roland, Gavallér
Bendegúz, Fábián István, Joó Krisztina.
A tanév során számos olyan rendezvény, megmozdulás volt
iskolánkban, amelyen a szülők is segítették munkánkat.Köszönjük a szülői munkaközösség minden tagjának, minden
szülőnek az iskola érdekében kifejtett munkáját. Köszönettel
tartozunk Önkormányzatunk Képviselő-testületének, hogy
biztosították a működéshez és fejlesztéshez szükséges anyagi
erőforrásokat, támogatták a nevelő-oktató munka eredményességéhez szükséges elképzeléseinket.
Ebben a tanévben került átadásra iskolánkban az atlétika pálya,
mely újabb lehetőséget biztosít a tanulók egészséges fejlődéséhez.
Köszönjük mindazoknak a szülőknek, magánszemélyeknek, akik
felajánlásaikkal támogatták a Széchenyi István Általános Iskoláért Alapítványt. Köszönjük az Alapítvány elnökének, Győrvári
Pálnénak és a kuratórium tagjainak az iskola érdekében kifejtett
értékes munkáját. A kuratórium tagjai úgy döntöttek, hogy azokat a tanulókat, akik országos vagy megyei versenyen I., II., III.
Kik ők? Szappanos Mirjam, Benkó Péter, Fazakas Melinda, Varga Ádám, Surányi Csilla, Dura Veronika, Adamkó Fanni, Tenki
Alex, Demeter Edvárd, Surányi Melinda.
Rendezvényeink szervezettségéhez hozzájárult a Polgárőrség is,
ezért köszönet illeti segítségüket.
Végül elismeréssel adózom a Széchenyi István Általános Iskola
pedagógusainak, minden dolgozójának, hiszen értékes, sikeres
tanévet zárhattunk. A pedagógusok hitvallása nem lehet más,
mint a következő Márai Sándor idézet: „Mert az ember csak
annyit ér, És csak annyira ember, Amennyire meg tudja őrizni
lelke egy zugában az örök gyermeket!
Kívánok a település minden lakosának kellemes nyarat, a gyerekeknek jó pihenést, és erőgyűjtést a 2012/2013-as új tanévre!
Mayer Istvánné
igazgató

Közlemények
A vakáció utáni első tanítási nap:
2012. szeptember 3. (hétfő)
Iskolai ügyelet:
július 3. (kedd, 8-12-ig); augusztus 3. (péntek, 8-12-ig)
A tanévkezdéssel kapcsolatos információkat
(javítóvizsga, tankönyvosztás, ebédbefizetés)
augusztus 24-én tesszük közzé!
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Iskola

Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért
Közalapítvány közleménye a 2011. évi gazdálkodásáról
Az Alapítványt 1992-ben az Alsónémedi Önkormányzat hozta létre azzal a céllal, hogy az oktatás tárgyi feltételeit, sportolási lehetőségeit, az egészségmegőrzés, kulturális tevékenység valamint a kulturális örökség megőrzésének feltételeit segítse tevékenységével.1998.
évben közhasznú minősítést kapott. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez. A tisztségviselők díjazást nem kapnak.
A bevételek magánszemélyek, vállalkozások támogatásából, és az SZJA 1 % felajánlásából keletkeznek./Az Alapítvány egyéb adományokat is elfogad / A mérleget mérlegképes könyvelő állította össze, Független Könyvvizsgáló és az Alapítvány Felügyelő Bizottsága ellenőrizte, az Alapítvány Kuratóriuma elfogadta.
Bevételek
Magánszemélyek támogatása			
843 ezer Ft /SZJA 1 % 600.762 Ft/
Vállalkozások
				
458 ezer Ft
Bank kamat					232 ezer Ft
Összesen 					1.533 ezer Ft
Kiadások
Ált Iskolának anyag és szolgáltatás			
900 ezer Ft
Ált.Iskolának egyéb támogatás			
242 ezer Ft
Segély /tanulmányi verseny győztesének/
20 ezer Ft
Összesen					1.162 ezer Ft
Tárgyévi eredményünk 371 ezer Ft, amely a törzstőkét gyarapította. Összes pénzeszköz 2011 dec.31-én 6.834 ezer Ft, amelyből
5.500 ezer Ft kamatozó betétben van elhelyezve.
Alsónémedi, 2012. 06. 29.

Győrvári Pálné
a Kuratórium elnöke

KATOLIKUS KARITÁSZ Alsónémedi helyi szervezete
„Ébredjen minden egyházközség arra a tudatra, hogy mindegyik Krisztus családja, s legyen gondja, hogy ne legyen abban
a családban senki, aki éhezik, mialatt mások lakmároznak,
senki, aki mezítelen, mialatt másnak fölös ruhája vagy lábbelije
van. Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is szenvedjünk, és mások gondját
úgy, hogy azt mint a magunkét eloszlatni törekedjünk.”
(Prohászka Ottokár)
A karitász küldetése
A Katolikus Karitász egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezet, amely korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat szociális,
egészségügyi intézmények fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján. Legfontosabb, hogy a karitász hálózatban dolgozó önkéntes és hivatásos munkatársak személyes szeretete jusson el az általunk támogatott emberekhez.
Az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet elsődlegesen minden egyes hívő feladata, ugyanakkor az egész
egyházi közösség feladata is minden szinten: a helyi közösségektől kezdve a részegyházakon (egyházmegyéken) át
az egész világegyházig. Az Egyháznak, mint közösségnek is
gyakorolnia kell a szeretetet. Ez viszont megköveteli, hogy
a szeretetnek meglegyenek a szervezetei ahhoz, hogy a közösségi szolgálatot rendezetten tudja végezni (XVI. Benedek
pápa Deus caritas est kezdetű enciklikája a keresztény szeretetről). A Karitász tehát egyszerre mozgalom és intézmény.
Mozgalom, amelyben önkéntesek dolgoznak és intézmény,
amely a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezeteként a
munkához szükséges kereteket adja meg.
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A Katolikus Karitász Alsónémedi helyi szervezetének
megalakítása
Évek óta tervezzük, hogy bekapcsolódva az országos, sőt
nemzetközi szervezet munkájába, mi is megalakítjuk a Katolikus Karitász Alsónémedi helyi
szervezetét. Valószínűleg mindenki ismer olyan embert, családot a közvetlen környezetében, közelében, utcájában, aki
segítségre szorul, mert olyan
élethelyzetbe került. Nem kell
nagy katasztrófákra gondolni, ha segíteni szeretnénk a rászorulókon, hiszen közöttünk is jelen vannak itt Alsónémedin. Az alakuló ülésre 2012. március 18-án az esti szentmisét
követő megbeszélésen került sor. Ezt követően minden hónap 2. vasárnapján, az esti misék után tartottunk megbeszélést, melyek eredményeként meg is kezdtük a munkát.
A Karitász működésével kapcsolatban szeretnénk néhány
alapelvet megosztani:
– A jótékony tevékenységünk egyik legfontosabb alapelve a
bizalom és a diszkréció. Az információkat, amelyek hozzánk
eljutnak, a személyiségi adatok védelmére vonatkozó szabályok pontos betartásával kezeljük.
– A rászorultságról kapott információkat természetesen
alaposan körbejárjuk, hiszen szeretnénk elkerülni, hogy
olyanokra költsük a nagylelkű adományokat, akik számára
ez nem a megélhetéshez szükséges. A megfontolás során
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Egyház
mindenki elmondja az általa ismert tényeket, illetve szükség
esetén tovább érdeklődünk rokonoknál, ismerősöknél. Munkánkban nagy segítségükre vannak a háziorvosok, védőnők,
a helyi Gyógyszertár munkatársai, az általános iskolánk gyermekvédelmi felelőse.
– Fontos alapelv, hogy ha valakiről beigazolódik, hogy megélhetési gondjai vannak, akkor nem firtatjuk ennek okát.
Nem ítélkezésre van szükség, hanem segítségnyújtásra.
– A pénzadományokat a katolikus templom Szent Antal perselyébe várjuk, valamint a katolikus plébánia számlaszámára,
a cél (Karitász) pontos megjelölésével. Az pénzadományok
tekintetében fontos hangsúlyozni, hogy azok (Úgy mint a
tárgyi adományok is) mindenképpen a falunkban maradnak
és a fenti elvek szerint fordítjuk segítségre.
A Katolikus Karitász Alsónémedi helyi szervezetének eddigi tevékenysége
Rendszeres gyűjtéseket szerveztünk, melyekre vártunk tartós élelmiszert, ruhaneműt, használható háztartási gépeket.
Minden alkalommal szombati napokon a délelőtti órákban
(10-12 óra) vártuk az adományokat. Eddigi gyűjtéseink időpontjai: március 31., május 19., június 2.
A gyűjtés helye minden alaklommal a Római Katolikus Szent
Imre Közösségi ház pincéje, mely a Magyari utca felől volt
megközelíthető.
A gyűjtések eredményeként nagyon sok adomány, főként
ruhanemű és cipő érkezett, nagyon sok jól használható, értékes holmi. Ezúton is köszönjük szépen a szép adományokat!

Már több segítő akciót is lebonyolítottunk megalakulásunk
óta. Nagyhét szerdáján két gyermekét egyedül nevelő édesanyának átadásra kerültek a tartós élelmiszer gyűjtés alkalmával összegyűjtött adományok, Nagypénteken egy mosógép is gazdát cserélt, azóta három rászoruló is kapott tartós
élelmiszer csomagot. Megtörtént az első ruhaosztás is 2012.
június 16-án, a gyűjtés helyszínén. Nagyon sokan találtak
maguknak megfelelő ruhaneműt.
További tevékenységünkről annyi elmondható, hogy folytatjuk rendszeres gyűjtéseinket, mely a nyári hónapok első
szombatján, július 7-én és augusztus 4-én 10 és 12 óra között
valósul meg a katolikus Szent Imre közösségi házban (bejárat
a Magyari utca felől). Szeretettel várunk minden adományt!
Amennyiben bármilyen módon tudja és szeretné segíteni
tevékenységünket, kérjük figyelje plakátjainkat, szórólapjainkat, melyben tájékoztatjuk Önöket a további akcióinkról,
programjainkról.
Kérjük segítségüket abban is, hogy ha ismernek olyan rászoruló családot, akinek tudunk tartós élelmiszerrel, ruhaneművel, kisebb háztartási géppel segíteni, kérjük jelezzék, illetve
az is jelentkezzen, aki ő maga szenved hiányt ételben, ruhában, jó szóban az alábbi elérhetőségek egyikén:
+36303942229 karitasz.alsonemedi@gmail.com
Köszönjük szépen!
Katolikus Karitász Alsónémedi Szervezete

A segítség tízparancsolata
1. Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet.
2. Kétszer segít, aki gyorsan segít. A bürokrácia a karitász halála.
3. A bajbajutottat sohase alázd meg: érezze, hogy öröm számodra, ha segíthetsz.
4. Úgy segíts, hogy a rászoruló saját magán is segíthessen. Vezesd rá az öntevékenységre.
5. Ne alamizsnát adj, hanem igyekezz a bajt gyökerében orvosolni.
6. A bajbajutott nem eset, hanem személy. Vedd emberszámba, törődj vele, szánj rá időt, türelmet, őszinte érdeklődést.
7. Vedd elejét a visszaéléseknek. Dolgozz ki feltűnés mentes ellenőrzési rendszert és járj utána a
fontosabb ügyeknek.
8. Kínos pontossággal számolj el minden fillérről és köszönj meg minden adományt, még a legkisebbet is.
9. A segítség nem monopólium, de nem is konkurencia. Segíts annak, aki segíteni akar: több
szem többet lát, több kéz többet segít.
10. Ne várj hálát! Ne sértődj meg! Ne légy kicsinyes! És imádkozz azokért, akiket Isten szeretetedre bízott.
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Képek iskolánk életéből

Ballagás és Évzáró
a Széchenyi István Általános Iskolában
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Vakáció

Vakációóó... de hogyan?
Hűsítő vízcseppek nyárra
A szünidőt minden gyermek nagyon várja, de a szülőknek
fejtörést okozhat, hogy a hosszú szabadságot hogyan töltheti
leghasznosabban a gyermek.
Néhány jótanáccsal próbálok szolgálni: pihenjen, biciklizzen, másszon fára, látogassa meg a nagyszülőket, olvasson,
strandoljon, próbáljon ki új dolgokat, amik kihívással tölthetik el.
A szabadság mellett fontos az is, hogy legyen valamifajta
napirend, néhány feladat rendszerezheti a gyerek napjait.
Ha van olyan házi vagy ház körüli munka, amiben szívesen
részt vesz, azt nyugodtan bízzuk rá (fűnyírás, sütés-főzés,
ház csinosítása).
A nyár remek alkalom lehet a lányoknak a közös főzésre
barátokkal, szülőkkel egyaránt, egy-egy kerti buli megadja
a készülődés örömét. Saláták, húsok pácolása a nők-lányok
feladata, a tűzrakás a férfiak-fiúk területe lehet. Ezt természetesen lehet fokozni a tűz körüli játékokkal, ahol kisebbek
és nagyobbak is tudnak Ki mit tud?-ot, Amerikából jöttemet, vagy Activityt játszani.
A leghasznosabbak a közösen megélt élmények, amikor
kisebb gyerekek esetében a felnőtt „merül” a gyermek világába, ahol nem „okosan” és logikusan működnek a dolgok
és nem akarjuk megmondani, hogy milyen lesz a tökéletes,
leglogikusabb játék, hanem hagyjuk a fantázia színes világát
élni. Ez a gyermekeknek még nem olyan távoli, és sokat tanulhatunk tőlük.
Kamaszok esetében a legfontosabbak a barátok a stabil
szülői háttér mellett. Egy tinédzser nagyon nehéz feladat
előtt áll: leválás a családtól, saját egyéniségének a születése
a tét. Ehhez elengedhetetlenek a családon kívüli kapcsolatok, elsősorban a kortársakkal, hogy kitárulhasson a világ,
bepillantást nyerjenek más családok működésébe egymás
szemén keresztül. Engedjük őket táborokban. Teremtsünk
lehetőséget, hogy kortársaival tartalmasan tölthessék idejüket. Egy hétvégi kirándulás serdülőknek, akár egy-két
szülő kíséretében, nagyon értékes tud lenni. Ebben az esetben ügyeljünk arra, hogy szülőként, kísérőként a háttérből
vegyünk részt a közös tevékenységekben, engedjük, hogy
ők irányítsák aktivitásukat. Annyira lépjünk be életükbe,
amennyire ők igényt tartanak, mert szükségük van ránk,
felnőttekre, szülőkre, hogy tapasztalatainkkal gazdagíthassuk őket. A felnőttek jelentsenek egy biztos bázist, ami
megengedi akár új dolgok próbálgatását is, ilyen lehet például az evezés, sátorozás, tűzrakás, bográcsozás felnőtt felügyelet mellett.
Ebben az a jó, hogy nem kell minden szülőnek részt vennie
a programokon, minthogy legtöbben nem töltik otthon az
egész vakációt. Sikeres kezdeményezésnek tartom, ha több
család össze tud fogni, és felváltva szerveznek programokat
a gyerekeknek, gyerekekkel.
Ha van nagyszülő, aranyat érhet. Még ha nem is a legfelhőtlenebb a viszony szülők-nagyszülők között, akkor sem foszt-
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hatjuk meg gyermekeinket ettől az élménytől. Rugalmasságot és felnőtt kommunikációt igényel mindkét részről, hogy
az unokákat közös nevelési elvek mentén közelítsék. Persze,
a nagyszülő általában többet enged és kényeztet, mint a szülő, már megengedi magának. De alapvető dolgokban egyeznie kell a két generációnak. A nagyitól sütni-főzni, hímezni,
nagypapától sárkányt készíteni, kertet gondozni tanulhatnak, családi, régi történeteket hallhatnak a srácok.
A strandot nem hagyhatjuk ki a szünidőből, ha nem is tud
minden esetben felnőtt részt venni, egy biztosan úszó személy mindenképp legyen a gyerekekkel. A napozásról pedig
már sokszor, sok helyen beszéltek, de nem hangsúlyozhatjuk
eléggé, hogy tíz és három óra között ne tartózkodjunk napon, és minden esetben használjunk fényvédőt!
Amíg a naptól óvjuk gyermekünket és önmagunkat, addig
az olvasás lehet a program, például Janikovszky Éva művei,
a Harry Potter sorozat egész nyárra elég lehet, a krimik is
izgalmakkal szolgálnak (Agatha Christie, Sherlock Holmes).
Ha visszaemlékszem serdülő éveimre Vámos Miklós nagy
kedvenc volt, manapság Murakami Haruki japán író regényeit falja a fiatal és idősebb korosztály egyaránt. A gyerekeknél (és felnőtteknél is) a mese világa sok belső „rugót”
mozgat. A hosszú évek alatt letisztult történetek olyan ősi
motívumokkal működnek, amik belső erőforrásokat mozgósítanak, és láthatatlan módon, tudattalan szinten rendezik
belső világunkat. Például a próbákon túljutó királyfik megtanítanak, hogy erőfeszítéseket tegyünk céljaink eléréséhez.
Ezért ne csak a szünidőnek, hanem mindennapjainknak
is legyen része a mese, főleg kisebb gyermekek esetében.
(http://www.meseljmindennap.hu )
Egy jól kiválasztott mozi is adhat témát egy közösen eltöltött
délutánhoz. Az Állatkert és Vidámpark örök klasszikusok
mellett, ma már nagy csúszda- és kalandparkok is rendelkezésre állnak.
A tévéből ismert 1 perc és nyersz! című műsör feladatai többnyire otthon is kivitelezhetők, és izgalmakkal szolgálnak a
családnak az ügyesség fejlesztésében. (www.1percesnyersz.
com – a játékok leírását és eszközeit is megtaláljuk a honlapon.)
A nyári szünet végéhez közeledve nem árthat, ha előveszik
a fiatalok a tanultakat, érdemes kisebb tanulócsoportokba
szerveződni, hogy az osztálytársakkal közösen rázódjanak
bele a tanulásba.
A fent írtakon túl érdemes figyelni, hogy milyen közös programok lesznek falunkban, környezetünkben az önkormányzat, egyházak, civil szervezetek kezdeményezésével.
Sok élményt, jó pihenést a nyárra!
Gábor Marina
iskolapszichológus
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Az olvasás, lehet örömteli élmény is...
„ Mi a könyvek titka?
Az, hogy minden bennük van. Nemcsak a tündérek, manók, királykisasszonyok, gonosz boszorkányok; hanem én is te is;
örömeinkkel, gondjainkkal, vágyainkkal, bánatainkkal; benne van a jó meg a rossz, az igaz és a hamis, a természet, a világmindenség; ez mind, mind elfér a könyvekben.
Nyisd ki a könyvet!
Megosztja veled minden titkát.” (Janikovszky Éva)
Kedves Gyerekek!
Alig pár napja volt, hogy utoljára szólalt meg a csengő, mely a tanév végét, s egyben a várva várt vakáció kezdetét jelezte.
Bizonyára sokan sokféle dolgot terveztetek a nyárra, de vajon hányan gondoltak közületek arra, hogy „ de jó lenne egy remek
könyvet elolvasni a tikkasztó meleg délutánokon , a hűvös szoba rejtekében”?!
Pedig talán ez az egyik legegyszerűbb és legnagyszerűbb időtöltés a világon. Mi kell hozzá? Nézzük a receptjét!
Végy egy mosolygós írni-olvasni tudó vidám gyermeket! Töltsd fel egészséges kíváncsisággal!
Tetézd ezt meg érdeklődéssel és tettrekészséggel!Irányítsd őt a KÖNYVTÁR feliratú intézménybe!
Ott már jó „kezekben” van, biztosan nem megy haza üres kézzel. S ha még el is mondja, miről szeretne olvasni, netán hová
szeretne a képzelet szárnyán utazni, az már igazi hab a tortán.
Lucy M. Montgomery: Váratlan utazás c. sorozata, valamint az Anne otthonra talál c. könyve igazi nyári irodalmi csemege, főként lányok számára. Jules Verne: Kétévi vakáció című kalandregénye a fiúk fantáziáját mozgatja meg. Janikovszky Éva művei
pedig még a kisebbek számára is maradandó élményt nyújtanak.
Nyissátok hát ki a könyveket, s legyetek részesei a bennük rejlő titkoknak!
Higgyétek el, tapasztaljátok meg , hogy az olvasás, lehet örömteli élmény is!
Vidám, örömteli órákat kívánok Nektek szeretettel:
Erika néni
az iskolai könyvtárból
Sara élete egy napon válságba kerül. Apja üzlete csődbe megy, és kénytelen kislányát vidéki rokonaihoz
küldeni. A kislány ez idáig mindent megkapott, amire csak vágyott érdekes utazások, vadonatúj játékok,
szép ruhák. Jómódú apja semmit nem tagadott meg tőle. Barátai ugyan nem voltak, de eszébe sem jutott,
hogy hiányozna valami az életéből. Sara most egyszerre idegen és ellenséges világban találja magát ahol
úgy tűnik senki sem örül az érkezésének. Nehezen birkózik az új kihívásokkal az iskolával a házimunkával
es főleg cseppet sem kedves unokatestvéreivel és nagynénjeivel. Életében először érzi a társak hiányát.
Hogy bizonyítsa be, hogy méltó a bizalomra és a szeretetre?

Az olvasók pedig újra és újra a kezükbe veszik e magával ragadó kötetet. Marilla és Matthew, az idős
testvérpár elhatározzák, hogy örökbe fogadnak egy árvát, hogy segítsen nekik a ház körüli teendők ellátásában. A vonattal azonban a kért jókötésű fiú helyett legnagyobb megrökönyödésükre egy vézna,
répavörös hajú kislány érkezik, akinek ráadásul be nem áll a szája. Első gondolatuk, hogy másnap vis�szaküldik a gyermeket az árvaházba, ám Anne úgy határoz, hogy maradni akar, hiszen a szigeten „oly tág
tere nyílik a képzeletnek”. Kezdeti vonakodásuk dacára Marilla és bátyja hamarosan már el sem tudják
képzelni az életüket a bátor, életteli, fantáziadús és zavarba ejtően őszinte kislány nélkül. Anne érkezése
olyan gyökeres változásokat hoz életükben, amilyenekről még csak nem Is álmodtak. A vörös hajú árva
könnyes-vidám története világszerte rabul ejtette az olvasókat. Lucy Maud Montgomery életműsorozatának feledhetetlen darabja.
Rettenetes tömegszerencsétlenséggel kezdődik a történet: a vihar egy új-zélandi kikötő partjától elold
egy vitorláshajót, amelyen tizenöt fiúintézeti növendék alussza az igazak álmát. A hajón e pillanatban vétkes könnyelműségből senki más nem tartózkodik, s az orkán szédítő sebességgel elragadja.
Mire a szerencsétlenséget felfedezik, a vitorlásnak - tizenöt fiatal utasával együtt - nyoma vész.
A hatóságok és a hozzátartozók hosszas, eredménytelen kutatás után beletörődnek a megváltoztathatatlanba, nem úgy, mint a nyílt óceánon felriadó utasok: a gyerekek.
A szigetre vetődésük után a gyerekek felépítik ideiglenes társadalmukat, és összefogásukkal átvészelik a
kényszerű helyzetet.
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Faluházi kincseinkből

Emlékeim a régi aratásokról

Méltatlanul elfelejtett jeles napunk június 29-e, Péter-Pál napja.
Hajdanában igen nagy ünnep volt, ugyanis a néphit szerint
ezen a napon megszakadt a gabona töve, és hozzá lehetett fogni az
aratáshoz. Az aratás ősidők óta az emberiség egyik legnagyobb és
legértékesebb munkája. A beérett és levágott gabona adta a mindennapi kenyeret, amit Krisztus is imába foglalt. Még ma is, mikor
igen korszerű gépekkel végzik, legnehezebb mezőgazdasági munkák közé tartozik.
Képzeljük csak el, hogy milyen lehetett e munka 50-100 évvel
ezelőtt, nem is beszélve a korábbi időkről. Emlékszem, kislánykoromban hogyan készültünk az aratásra. Az emberek igyekeztek,
hogy más munka ne jöhessen közbe, mert ez a három hét vagy
egy hónap csak az aratásról szólt. Volt, ahol összeálltak a testvérek,
rokonok, volt, ahol csak a férj, feleség fogott hozzá a nagy munkához, aztán ha nagyobbacska lett a gyerek, már ő is besegített. Mindenkinek megvolt a maga feladata. Hajnali harmattal vagy késő
este levágta a kaszás a kötélnek valót, mire felkelt a nap, kész volt
a kötél. A legerősebb férfi volt a kaszás, a feleség vagy a nagyobbik lány a marokszedő, a kisebbik gyerek terítette a kötelet, aztán
a nagypapa kötötte a kévét Mindenki jókedvűen végezte a dolgát,
iparkodni kellett, főleg, ha esőfelhők gyülekeztek az égen, mert
a levágott gabona nem maradhatott a földön. Nálunk csomókba
rakták, másutt keresztnek hívták. Egy csomó tizenhárom kévéből
állt. Négyszer három kévét raktak egymásra kereszt alakban, tetejére jött a papkéve, azt úgy rakták föl, hogy az eső lecsorogjon róla.
Több helyen rögzítették az alsóbb kévékhez, ha jön a vihar vagy
erősebb szél, ne szóródjon szét. Tehát volt egy hosszabb maroksze-
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dő kötél, teregető, meg a kévekötő, illetve volt még a nagygereblye is, amit pedig húzni kellett oda-vissza a levágott tarlón. Nehéz,
igen kimerítő munka volt ez is. Az elhullott gabonaszálakért össze
kellett járni mondjuk a Nagyföldet, ami 1350 négyszögölt tesz ki,
a mostani területszámítás szerint egy fél hektár. Szerencsés dolognak számított, ha saját gabonaföldje volt a gazdának, családjával az
aratást maguk végezték. De nagyon sok családnak tizedes aratást
kellett vállalni, ami azt jelentette, hogy minden tízedik csomó az
övék, el lehet képzelni, hogy mennyi gabonát kellett ahhoz levágni,
hogy meglegyen az egész évi kenyérnek való.
Egyik ismerősöm mesélte, hogy amikor megnősült, és odaköltözött az apósáékhoz, a következő évben ő is ment velük aratni,
aki tizedéből aratott, annak nem volt se kocsija, se lova, emiatt a
szerszámokat, háton, kézben kellett kivinni a földekre. Az após vitte a kaszát, a vő a nagygereblyét, a fiatalasszony pedig a vizet és az
ételt. A föld jó három kilométerre lehetett, s amit még az is tetézett,
hogy nem volt nagy darab. Délig learattak nyolc csomót, ami azt
jelentette, hogy még egy csomót sem kerestek. Majd nekiálltak egy
újabb darabnak, ott pedig lett hét csomó, azaz összesen levágtak 15
csomót, amiből az övéké lett másfél csomó, és közben beesteledett.
Aztán olyan is előfordult, ha messze volt a föld, akkor haza sem
jöttek, kint aludtak a föld végén, így jobban haladtak. Ha otthon a
nagymama főzött ebédet, egy rokon gyerekkel kiküldte. Ha nem,
ették a szalonnát, madárlátta kenyérrel. Én úgy emlékszem, hogy
az 50-es években Némedin nem termeltek búzát csak árpát és
rozsot. Nehéz volt, de így visszatekintve, mégis oly szépnek tűnik.
Jobbágy Jenőné
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Alsónémedi Lovasnap 2012.
Az idei évben június 2.-án immár negyedik alkalommal rendeztük meg az Öregtó
területén az Alsónémedi Lovasnapot.
A szervezésnek nagy reményekkel és számos – részvételre vonatkozó – ígérettel
kezdtünk neki, ami azonban az utolsó napokra nagy sajnálatunkra nem teljesült
teljes mértékben.

A rendezvény gerincét jelentő akadályhajtó fogatversenyre 9 hajtó nevezett, képviselve Tököl, Gyál, Pécel, Ócsa és Alsónémedi településeket.
Köztük a végleges eredmény két egymást követő forduló és az első három helyre
minősülő fogat közti összevetés során dőlt el.
A verseny eredménye: I. hely: Csepelszigeti Zoltán, Tököl, II. hely: Szabó Ferenc, Alsónémedi, III. hely: Berki Tibor, Gyál, IV. hely:
Bálint Róbert, Alsónémedi, V. hely: Csepelszigeti Adrienn, Tököl, VI. hely: Lippert Sándor, Gyál. VII. hely: ifj. Roznik Károly,
Pécel. A külön kategóriát képező póni fogathajtás két ócsai indulója közül Marosi Zoltán I., Konkoly Antal II. helyen végzett.

Az akadályhajtó versenyszámot követően a Budapesti Lovastorna Klub csapata
tartott látványos bemutatót az általuk űzött lovassport technikájából és szépségeiből.

Ezt követően Tászler Melinda szabadidomítási munkájának eredményét csodálhatta a közönség, amikor Patás és Hex nevű lovaival az ember és ló közötti erőszakmentes együttműködés lehetőségét bizonyították. 		

Az idei évben elsőként megrendezett munkafogatok versenye következett a programban, ahol lovaskocsival vettek részt a nevező hajtók, két-két markos legény segédhajtóval, akik az akadályoknál különböző feladatokat (farönk és krumplis zsák
rakodás, kapunyitás, sörivás) teljesítettek időre.

A versenyszámot a Kocsis Dániel – Kocsis János – Kocsis Róbert alkotta, Bugyiról
érkezett csapat nyerte, második helyen Kránicz Csaba – Mészáros János – Sztopkai
János (Alsónémedi), harmadik helyen Végh Péter – Juhász János – Győrvári Tamás
(Alsónémedi), negyedik helyen dr. Nagy Andrea – Dózsa Sándor – Gergely Zsolt
(Majosháza) végzett.

A bemutatók sorát a Bugyiról (Kocsis Dániel és Kocsis Róbert), Üllőről (Kiss Attila), Dabasról (Bernula Tamás) illetve helyből
(Molnár Attila) érkezett csikósok zárták, akik további szerepet kaptak a programjukat követő csikós-fogat staféta versenyben, ahol
két fogat és egy csikós alkotta csapatok versenyeztek egy különdíjért.
Az induló négy csapat között szoros versenyben ifj. Roznik Károly és Marosi Zoltán fogatai Kocsis Róbert csikóssal végeztek első he-
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lyen, a további helyezések: Csepelszigeti Adrienn és Csepelszigeti
Zoltán hajtók Molnár Attila csikóssal második, Bálint Róbert és
Szabó Ferenc hajtók Kocsis Dániel csikóssal a harmadik, Lippert
Sándor és Berki Tibor hajtók Kiss Attila csikóssal a negyedik helyet
érték el.
A dabasi Újvári Kertészet által felajánlott korondi porcelán az
alsónémedi illetőségű hajtók közti külön versenyszámban talált
gazdára, méltó küzdelemben Bálint Róbert nyerte el a díjat.
Az eredményhirdetést és díjátadást követően a résztvevő fogatok és csikósok tiszteletkörrel búcsúztak a közönségtől.
Ezúton is megköszönjük a résztvevőknek, hogy munkájukkal
lehetővé tették a Lovasnap megszervezését.
Köszönjük az anyagi és fizikai erőfeszítéseket támogatóinknak: az AL-KO Kft-nek, Alsónémedi Önkormányzatának, az
Alsónémedi Polgárőr Egyesületnek, az Alsónémedi és Vidéke
Takarékszövetkezetnek, Bai Sándornak, Bálint Róbertnek,
Bálint Sándornak, Bereczki Jenőnek, Csorba Elemérnek, dr.
György Balázsnak, Dura Miklósnak, az El-Alarm Kft.-nek,
Farkas Zoltánnak, Gábor Györgynek, Gödöllei Gedeon-

nak, a GT és P Kft.-nek, Hudákné Varga Csillának, Jobbágy
Lászlónak, a JOGA Kft-nek, a JOME Kft-nek, a Józan Kft.nek, Káldi Csabának, Kiss Ernőnek, Kiss Miklósnak, Marosi
Zoltánnak, az Öregtó üzemeltetőinek, Szabó Sándornak és
családjának, Takács Ferencnek, a TEJ 2007 Kft.-nek, a TLM
Expressz Kft.-nek, az Újvári Kertészetnek, Varga Csabának,
Varga Lászlónak, Varga Sándornak, Vaskó Gábornak, Végh
Antalnak, Végh Péternek, Végh Zoltánnak, Weinmann Antalnak, Zsebedics Ferencnek és „Varga-Band”-nak, továbbá a barátoknak, ismerősöknek és ismeretleneknek a közreműködést,
részvételt és a sok pozitív véleményt.
Reméljük, hogy mindazok, akik a rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel jól érezték magukat és a jövőben is számíthatunk rájuk.
(A fotókat Kiss Dezső készítette. Köszönjük!)
							
A szervezők
„Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot,
lelkünk egy része mélyen alszik.”
Anatole France

Meghívás a Magyar Versenyagár Egyesület Agárversenyeire
A leggyorsabb szárazföldi állatok közé számító agarak áprilistól már a Magyar Versenyagár Egyesület (mely a 20 éves
múltra visszatekintő Rába Agár Klub jogutódja) vadonatúj
alsónémedi versenypályáján is megmérkőzhetnek egymással. Az Egyesület lelkes tagjai idén áprilistól rendeznek agárfuttatásokat a legmodernebb technikával készült Agárpark
területén. Ha valaki kilátogat egy agárversenyre a Főúti erdő
11. alatt található pályára, az nem csak az izgalmas futamokat tekinthet meg, hanem kellemes, kulturált környezetben,
egy horgásztó mellett töltheti el akár egész napját és attól
sem kell tartania, hogy éhen vagy szomjan marad, hála a bő
választékú büfének. Az eddigi három versenyen Európa több
országából érkeztek greyhoundok (angol agarak), magyar
agarak és whippetek, hogy az ovális alakú pályán műnyulat
üldözve eldöntsék, ki közülük a leggyorsabb. A következő
alkalom a július 28-án, szombaton megrendezésre kerülő
Holdfény Derby.
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Egészen október végéig rendszeresek lesznek a versenyek: 2012. 08. 18. Széchenyi Emlékverseny, 2012. 09. 0102. Classic Derby előfutamok, 2012. 09. 08-09. Classic Derby
döntők, 2012. 09. 22. Billikom Verseny, 2012. 10. 28. Némedi
Nagydíj. Bővebb információk (kezdés, részletes program), illetve a komplett idei versenynaptár megtekinthető az Agárpark weboldalán: http://www.agarpark.com Schultz András,
a MAVE elnöke pedig szívesen ad felvilágosítást az érdeklődőknek a 06-30/370-74-29-es telefonszámon. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt rendezvényeinken és nagyon
örülnénk, ha minél több alsónémedi embernek mutathatnánk be a Magyarországon nagy hagyománnyal rendelkező
agársport modern változatát.

Komáromi Diána
MAVE
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ASE 2011/12. évi bajnokságok

Értékelés I.
2012. június 17-én a pest megyei U19 és felnőtt bajnokság utolsó fordulójával lezárult a 2011/2012. évi szezon.
Házon belül a már szokássá váló évzáró rendezvényekkel búcsúztunk el az előző bajnoki évtől. Az Alsónémedi SE labdarúgó csapatainak szerepléséről a bajnoki táblázatok közlésével szeretnénk a nyilvánosságnak is beszámolni. A következő számban az pedig további
értékelésekkel akarjuk kibővíteni az elemzést.
Pest megyei I. / FELNŐTT - 2. hely Játékos - edző: Hégner Zoltán
csapat

M

gy

d

v

LG

KG

GK

p

1

NK Kinizsi

30

24

5

1

106

25

81

77

2

Alsónémedi SE

30

16

8

6

70

51

19

56

3

Pilisi LK-Legea

30

13

11

6

57

38

19

50

4

Kisnémedi

30

14

5

11

62

53

9

47

5

Veresegyház VSK

30

12

7

11

49

47

2

43

6

Újlengyel DSE

30

11

9

10

56

58

-2

42

7

Bagi TC

30

11

6

13

49

59

-10

39

8

Hévízgyörki SC

30

11

5

14

58

62

-4

38

9

Örkény SE

30

9

11

10

39

39

0

38

10

Gödöllői SK

30

9

9

12

40

42

-2

36

11

Tárnok KSK

30

8

10

12

40

54

-14

34

12

Budakalászi MSE

30

8

10

12

40

56

-16

34

13

Verőce SE

30

9

6

15

49

62

-13

33

14

Felsőpakony KSE

30

7

12

11

49

49

0

33

15

Bugyi SE

30

8

6

16

46

86

-40

30

16

Sülysáp KSK

30

8

4

18

40

69

-29

28

csapat

M

gy

d

v

LG

KG

GK

p

Bolha FTSE

30

25

3

2

104

21

83

78

1
2

Bagi TC

30

23

3

4

93

23

70

72

3

Budakalászi MSE

30

21

5

4

105

38

67

68

4

Gödöllői SK

30

20

3

7

100

53

47

63

5

Verőce SE

30

16

7

7

77

54

23

55

6

Sülysáp KSK

30

13

7

10

102

55

47

46

7

Felsőpakony KSE

30

13

7

10

78

72

6

46

8

Pilisi LK-Legea

30

14

7

14

84

76

8

44

9

Veresegyház VSK

30

12

2

14

58

64

-6

40

10

Bugyi SE

30

11

4

12

61

44

17

40

11

Alsónémedi SE

30

10

7

16

53

55

-2

34

12

Kisnémedi

30

10

4

17

68

91

-23

33

13

Örkény SE

30

6

3

21

34

88

-54

21

14

NK Kinizsi TL FC

30

6

3

21

38

95

-57

21

15

Hévízgyörki SC

30

5

6

19

39

104

-65

21

16

Újlengyel DSE

30

1

1

28

36

199

-163

4

csapat

M

gy

d

v

LG

KG

GK

p

Alsónémedi SE

28

23

3

2

138

42

96

72

Ócsai körzet U17 - 1. hely
1
2

Taksony SE

28

19

4

5

122

44

78

61

3

Gyömrői SE

28

17

4

7

128

51

77

55

4

Felsőpakony KSE

28

16

2

10

103

57

46

50

5

Halásztelek FC

28

12

0

16

89

105

-16

36

6

FER-Al-Ko K.lacháza

28

7

0

21

67

115

-48

21

7

Kakucs KSE

28

6

1

21

75

191

-116

19

8

Újlengyel DSE

28

5

0

23

54

171

-117

15
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Ócsai körzet U13 - 3. hely
Edző: Rácz László – rövid értékelése
„Az U13-as (sz.:1999-2000) korosztályunk karöltve az U11-es (2001-2002)
csapattal együtt indult a 2011-2012-es bajnoki évadban. Felkészülésünket 2011 júliusában kezdtük 13-14 gyerekkel. Az első bajnoki
mérkőzésig létszámunk folyamatosan emelkedett.
Az átigazolási időszak végére 15 játékosunk rendelkezett játékengedéllyel és érvényes orvosi igazolással. Az őszi fordulóban kitűnően
szerepeltünk, csapatunk 9 győzelmet és egy döntetlent ért el,ezzel veretlenül az első helyen vártuk a tavaszi folytatást.
Játékosaink sokat dolgoztak, hogy ezt a szép eredményt elérjék.
Tavaszi felkészülésünk alatt sajnos két játékosunk más csapathoz igazolt,ezzel nehéz helyzetbe kerültünk mert eddig sem nagylétszámunk
tovább csökkent. Időközben egy játékost tudtunk igazolni. Az első fordulókban egy sajnálatos sérülés miatt egy újabb játékosunk(Farkas
János) esett ki a keretből. Hiányát megéreztük annak ellenére,hogy a tavaszi mérkőzéseinket is jól kezdtük, sajnos később két szerencsétlen vereséget szenvedtük el. Ezúton is mielőbbi gyógyulást kívánunk neki és várjuk vissza a pályára. Korosztályunk bajnoki harmadik
helyezése dicséretes és elismerésre méltó, úgy érzem szereplésünk egy kicsi talán erőn feletti is volt. Az érdemet a csapat mindenegyes
játékosának tartom, ezért külön nem is szerettem volna kiemelni senkit. Viszont a helyi szokásoknak megfelelően mindenképpen megemlíteném a Szlovicsák Csabát a csapat motorját(14 gól), a legtöbb gólt pedig Somogyi Sándor(15 gól) szerezte.
csapat

M

gy

d

v

LG

KG

GK

p

1

Dunaharaszti MTK

16

12

1

3

49

20

29

37

2

Ráckevei Vitézek

16

11

2

3

65

29

36

35

3

Alsónémedi SE

16

11

2

3

47

24

23

35

4

Sz.szentm.-Erima

16

11

1

4

52

17

35

34

5

Dömsödi Utpl. SE

16

7

1

8

57

50

7

22

6

Taksony SE

16

7

3

8

32

31

1

18

7

Bugyi SE

16

5

0

11

29

70

-41

15

8

FER-Al-Ko K.lacháza

16

5

1

11

23

48

-25

13

9

Délegyháza KSE

16

4

1

15

23

88

-65

1

10

Dunavarsányi TE

versenyen

kivül

indult

U7, U9, U11 Edzők: Rácz László - U1;

Ifj. Hajdú Gusztáv U7,U9

A három korosztály együtt, egy helyszínen és időpontban játszotta mérkőzéseit a Bozsik programon belül. A csapatok ősszel és tavasszal
is három tornán vettek részt.
A versenyeztetés lényege,hogy a gyerekek játszanak. Az eredményeket nem jegyzik, így táblázatot sem tudunk közölni.
ASE Vezetősége
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A NYWYG
A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2012. nyárelőn Alsónémedin
Közép Dunántúli Íjász Diákolimpia 2012. május 26. Tatabánya
Tavaly is részt vettünk ezen a régiós DO versenyen, hiszen Tatabánya elérhető közelségben van számunkra.
A 2011-es emlékünk meghatározó része volt, hogy akkor rövid szünetekkel, de egésznap szakadt az eső, elázott versenyzők,
felszerelés, célok és beíró lapok tették „felejthetetlenné” az eseményt. Most új helyen, szép környezetben és verőfényes időben
zajlott a verseny. Időben érkeztünk, és a lőállások elfoglalása után még bemelegítő focizásra is jutott idő. Igen szép számban
gyűltek össze a fiatal íjászok. Tudtuk, hogy egy újabb fontos állomáshoz érkeztük, a diákolimpiai döntő előtt utolsó eredmény
javítási lehetőség volt ez a megméretés. Az enyhe szellő feldöntött néhány célt- vesszővel együtt, amely után a szervezők megerősítettek minden lőállást, így kisebb késéssel indult a verseny.
A fiúk derekasan küzdöttek, az első részben jól haladtak, de a szüneti foci nem tett jót a csapatnak, Bence a második félidőt ki
is hagyta, és egy átmeneti csizmát kapott a lábára a helyi kórházban. Legközelebb csak a befejezés után következhet a jutalom
foci! Csigás csapatunk is fejlődik, Richi már a második érmét szerezte, Áron is finomított a technikáján így az eddigi legjobb eredményét lőtte. Tradi kadet csapatunk is lépdel előre, Tamás javított, Bence pedig reméljük, hogy a döntőre lábra áll. Serdülőink
javítási kísérlete most nem teljesen sikerült, de érmeket is szereztünk, így Zoli ismét dobogós lett. Gyermek csapatunk tagjai
növelték a pontszámaikat. Eredmények:
Kadet: Csigás 1. hely Suplicz Áron, 3. hely Mezei Richárd, Történelmi 3. hely Győri Tamás, 5. hely Urda Bence,
Serdülő: Reflex 1. hely Suplicz Gergely, 3. hely Bélteki Zoltán, Történelmi 4. hely Hajdú Kálmán
Gyermek: Reflex 2. hely Laczik Máté, Történelmi 3. hely Urda Szabolcs, 5. hely Katona Nándor
2012 –s Íjász Diákolimpia döntő, Budapest 2012. június 23.
Elérkeztünk a tavaszi diákolimpiai sorozatunk utolsó versenyéhez. A 2011-ben változott Diákolimpiai verseny kiírás második
évadja volt ez. Ebben a rendszerben minden utánpótlás korosztályban és kategóriában lehetőség volt versenyezni, egyesülettől
függetlenül is. A feltételek szerint a 7 regionális forduló bármelyikén rész vehetett a diák és a legjobb eredményével érkezett a
döntőre. A végső sorrendet a döntő eredményének és a legjobb regionális eredménynek az összege adta. A regionális fordulókban 356 versenyző vett részt, közülük a döntőn 201 versenyző szállt harcba a Bajnoki címek elnyerésért. A NYWYG diákjai két
közeli versenyen, Mogyoródon és Tatabányán gyűjtögették a pontjaikat, ezeken a megmérettetéseken 17 ifjúnk versenyzett,
végül a legjobb 8 fő a budapesti döntőben is megmérettetett.2011-hez képest most 20 nappal később volt a Rákos menti
Torna Klub pályáján ezen befejező verseny. Az iskola már végett ért, így az inárcsi nagycsaládos egyesület erdejében 2 napos
edzőtáborral igyekeztünk felkészülni fizikailag és szellemileg is a döntőre.
Időben érkeztünk a helyszínre és a két focipályányi terület szélén sátor állítással tábort foglaltunk. Több kategóriában voltak
érem és helyezési reményeink- így bizakodóan tekintettünk a verseny elé. Végül igen meleg lett, gyakori szélcsendben és tűző
napon kellett a fiúknak egész nap helyt állniuk. Többiek jobb felkészültsége, a forma időzítés és a koncentráció hiány miatt
elmaradtak a tervezett eredmények, de így elismerés illeti a fiúkat az igyekezetért és a kitartásért!
Eredmények:
Kadet: Csigás 4. hely Suplicz Áron, Történelmi 6. hely Urda Bence, Áron az idén tavasszal kezdett el ezen íjával lőni és jól fejlődik,.
Bence kategóriát váltott és 2012-ben már 20 méteres távon versenyzett 13 főből 6-dik lett, mindketten több gyakorlással szép
eredményeket érhetnek el.
Serdülő: Reflex 5. hely Suplicz Gergely, 6. hely Némedi Márk, Történelmi 6. hely Nyenyestyán Balázs . Ezek voltak a legnépesebb
mezőnyök , mindkét csoportban 14-e álltak a lővonalba. A 10 méteres távon több országos csúcstartóval együtt küzdöttek,
jövőre mindannyian kadetként már a 20 méteres célokon fognak javítani.
Gyermek: Reflex 4. hely Laczik Máté, Történelmi 10. hely Urda Szabolcs. Máté egy év alatt közel 100 pontot és 6 helyett javult!
Szabolcs az első Diákolimpia döntőjén vett részt és jól küzdött. Mindketten jövőre biztosan előre tudnak lépni.
Összesítve szinte mindenki az oklevelet érő első hat helyezés valamelyikét érte el, így a két hónapos verseny sorozat eredményesen befejeződött! Gratulálunk a fiataloknak és köszönjük a szülői és önkormányzati támogatás!
Íjász terveink a közel jövőben
2012. Június 30.-án Ópusztaszeren Nyílzápor- Országos íjásztalálkozó és együttlövés!
Az idei évben 19 fős csapattal veszünk részt ezen a rendezvényen - beszámolót a következő számban küldöm!
Mindenkit szeretettel várunk edzéseinkre!! Hajrá Nywyg!
Nyári szünet miatt az edzéseket 2012. Augusztus 10.-étől
tarjuk a Schuller Csarnokban
Péntek 18 órától , Vasárnap 17 órától
Gyertek Bátran!
Üdvözlettel :Suplicz Zsolt A NYWYG elnöke 06-70-43-64-194
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Hirdetések
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága pályázat útján meghirdeti bérbeadás útján történő hasznosításra az Alsónémedi, Dózsa György tér 2. sz. alatti, 815 hrsz-ú, üzlet és raktár telekkönyvi megjelölésű 484,2 m2 alapterületű élelmiszerbolt és a hozzá tartozó 34,8 m2 alapterületű udvari raktár helyiségeket.
A pályázatok értékelése az alábbi szempontok alapján történik:
1. vállalt havi bérleti díj összege,
2. helyben lakó magánszemély vagy helyi vállalkozó, vállalkozás,
3. a település alapellátásában betöltött szerepe.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a megajánlott bérleti díj (……… Ft/+ÁFA /hó) összegét.
– a 3 havi kaució letétele elfogadásának tényét,
– a bérbevevő magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás adatait,
– a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet, ill. üzletkört.
A pályázatokról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága dönt.
A bizottság a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatok beérkezési határideje: 2012. július 30. 12:00 óra.
A pályázatok elbírálási határideje: 2012. augusztus 10.
A bizottság kéri a jegyzőt, hogy a pályázati eljárás lebonyolításáról gondoskodjék.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága pályázat útján meghirdeti bérbeadás útján történő hasznosításra az Alsónémedi, Szabadság tér 12/A. szám alatti, 1893/2. hrsz-ú, 29,42 m2 nagyságú üzlethelyiséget.
Pályázati feltételek:
– minimum 30.000 Ft/+ÁFA /hó összegű bérleti díj vállalása
– 3 havi kaució letétele
A pályázatban meg kell jelölni
– a bérbevevő magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás adatait,
– a vállalt havi bérleti díj összegét,
– a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet, ill. üzletkört.
A pályázók értékelése az alábbi szempontok alapján történik:
– vállalt havi bérleti díj összege,
– helyben lakó magánszemély vagy helyi vállalkozó, vállalkozás,
– a település alapellátásában betöltött szerepe.
A pályázatokról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága dönt.
A bizottság a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatok beérkezési határideje: 2012. július 30. 12:00 óra.
A pályázatok elbírálási határideje: 2012. augusztus 10.
A bizottság kéri a jegyzőt, hogy a pályázati eljárás lebonyolításáról gondoskodjék.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére.
A jogviszony határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap hónapos próbaidő kikötésével. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Érettségi vagy dajkaképző
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Alsónémedi lakos
• Dajkaként szerzett szakmai gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata,
• részletes önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. augusztus 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 19. 16.00 óra
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus l.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.
A pályázati kiírás közzétételének helye: www. alsonemedi.hu, Alsónémedi Hírmondó
Érdeklődni Szabó Éva óvodavezetőhelyettesnél lehet a 29/337-095-ös telefonszámon.
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Kedves Olvasó!
Június 29-én két fontos eseményre emlékezünk.
Péter, Pál napján kezdődik az egyik legfontosabb, embert próbáló munka, az aratás. Ugyanezt a napot a Parlament, 2012.március 26-án a kuláküldözés áldozatainak emléknapjává nyilvánította. E két eseményre emlékezve, néhány lokálpatrióta némedi lakos, kedves színfolttal gazdagította falunk határát. Az ötlet Némedi Erikáé,
az Összefogás Jövőnkért Alsónémedin Egyesület elnök asszonyáé volt. Lelkes segítőkre talált Józan Sándor
alpolgármester Úr, Juhász Lászlóné és Török Lajosné pedagógusok személyében. Köszönet a terület gazdájának,
Jobbágy György úrnak. Bízunk abban, hogy a szalmabábuk huncut mosolya mindenkit jókedvre derít. Ezzel az
akciónkkal egy kedves hagyományt szeretnénk teremteni falunkban.
Az építők csapata

