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(Németh László)

XXII. évfolyam
2012. május

Alsónémedi
Hírmondó

Önkormányzati hírek

Köszöntjük a Pedagógusokat!
Június első vasárnapján köszöntjük a pedagógusokat, bár pedagógusként úgy érzem, minden nap ünnepnap, hisz a kedves,

vidám gyermekarcok között kivételes valamennyi pillanat. S gondolom, a pedagógusok egyetértenek Móricz Zsigmonddal, ha
felteszik nekik a kérdést, miért is választották e nehéz hivatást: „Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.” Többször elgondolkodtam már én is, miért lettem pedagógus. Családi indíttatás is közrejátszott,
két nagybátyám is, számos rokonom küzdötte végig a pályát. De tudom, hogy kedves tanáraim példamutatása legalább en�nyire döntő tényező volt pályaválasztásomban. Elmondhatom, szerencsés gyermek lehettem. Kivételesen jó tanáraim voltak az
alsónémedi általános iskolában, minden tanáromat rendkívül szerettem, becsültem. Mégis engedjék meg, hogy kiemeljek két
pedagógust, kiknek kedves arcát biztos felismerték már a címlapon, s akik meghatározóak voltak személyiségem egész fejlődésére. Oláh Lali bácsira és feleségére, Gabika nénire nem tudok úgy gondolni, hogy könny ne szökjön a szemembe. Lali bácsi nevelt
belőlem olvasó embert, könyvtára volt második otthonom, életem első meghatározó olvasmányait ő adta kezembe, vele beszélgettem először versekről. Ő olvasta fel nekünk téli délutánonként a napköziben tanulás után több részletben a Kisherceget, és
sok más elmondhatatlanul szép történetet. Gabika néni úgy él emlékeimben, mint aki erős, takaros, vidám, pontos, igazságos, az
igazi tanárnő, a tökéletes igazgatóhelyettes.„Legyen benned tartás, fiam!”- mondta, s én igyekeztem nagyon. Nehéz, küzdelmes
életük volt, 1942-ben házasodtak össze a háború alatt, Lali bácsi végig kint harcolt a fronton.1947-ben a felvidéki Csallóközből
menekültek át Magyarországra egy alig egy éves kisgyermekkel. Alsónémedin leltek otthonra. Számos nemzedéket neveltek fel.
Két leányuk, a szülők példáját követve, szintén tanárként szolgálták a nevelésügyet. Példaképeim voltak, szerettem volna rájuk
hasonlítani, s ez az igyekezet a mai napig bennem munkál. Isten éltesse a pedagógusokat, adjon erőt, hogy sose veszítsék el a
tudás és az értelem erejébe vetett hitüket, és lássák meg tiszta arcukat tanítványaik csillogó szemében!
Jobbágy Ilona
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Testületi hírek
A helyi képviselő-testület az előző lapzárta óta két ízben ülésezett
I. 2012. március 29-i rendkívüli ülés Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy
– a belügyminiszter 4/2012. (III.1.) BM rendelete szerinti „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” kiírásra pályázatot nyújt be „Többfunkciós sportpálya kialakítása
a Nagygödörben”címmel. A projekt összköltsége várhatóan
bruttó 26.270.199- Ft, melyből 6.270.199 , - Ft a pályázati önerő, valamint
– a belügyminiszter 4/2012. (III.1.) BM rendelete szerinti
„Közbiztonság fejlesztése” kiírásra pályázatot nyújt be „Integrált Településvédelmi Program Alsónémedin”címmel.
A projekt összköltsége várhatóan bruttó 14.614.063,- Ft, melyből 4.614.063,- Ft a pályázati önerő.
II. 2012. április 24-i soros ülés Elfogadott önkormányzati rendeletek:
 11/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. év zárszámadásáról.
 12/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelet a helyi kitüntetésekről. (Az „Alsónémedi Díszpolgára” Kitüntető Címre és az „Alsónémediért” Kitüntető Díjra a javaslatokat 2012. május 31-ig lehet írásban, indoklással
ellátva a település polgármesteréhez benyújtani.)
 13/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelet a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló
többször módosított 23/2002. ( XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.(A módosítást a
megváltozott cafetéria szabályok és törvényi változások indokolták.)
A rendeletek, ill. a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
rendelet a település honlapján megtekinthető.
A hozott határozatok: A képviselő-testület:
– megtárgyalta és elfogadta a településen működő egészségügyi szolgáltatások, az I. és II. számú háziorvosi körzet, az I.
és II. számú védőnői körzet, a gyermekorvos, a fogorvosok és
orvosi ügyelet tevékenységéről szóló beszámolót.

szolgáltató gazdasági társaság útján kívánja 2012. július 1-től a
jövőre nézve megoldani a település teljes körű víziközmű ellátását. Ennek megfelelően kinyilvánította szándékát,hogy mint
ellátásért felelős a DAKÖV Kft-vel kíván üzemeltetési szerződést köt 2012. július 1-től kezdődően minimálisan 15 év
időtartamra a helyi települési víziközmű szolgáltatások ellátására. Hozzájárult továbbá, hogy jelenlegi Alsónémedi Airvac
Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Társaság (Airvac Kft. - 2351. Alsónémedi, Fő út 58.) víziközmű
szolgáltató gazdasági társasága a külön részletezett szerződés
feltételei szerint beolvadjon a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-be, mint befogadó társaságba.
– Jóváhagyta a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.
– Hozzájárult a körzeti megbízottak által használatában lévő,
önkormányzat által biztosított számítástechnikai eszközök
haszonkölcsönbe adásához és az ezzel kapcsolatos szerződés
megkötéséhez.
– Tárgyalta az un. Pedagógusföldek haszonbérletét és döntött a
használat feltételeiről.
– Jóváhagyta a Polgármester Úr javaslatát, miszerint a számára
a testület által megállapított, de fel nem vett 1 havi jutalom
közterhekkel növelt mértékével (584.000 Ft) a civil szervezetek
támogatására biztosított költségvetési keret kerül megemelésre. Az összeggel a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért
Alapítvány, mint civil szervezet kerül támogatásra, a támogatás célja: az un. Kántor-ház felújítása.
– A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda részére 2012. május
l-től 2012. december 31-ig plusz 1 fő létszámot engedélyezett,
melyet rehabilitációs járadékra jogosult személlyel kell betölteni.
– Döntött abban, hogy a Ványi út murvás műszaki megoldással
felújításra került.
Dr. Percze Tünde, jegyző

– megtárgyalta és elfogadta a belső ellenőr 2011. évi ellenőrzési jelentését.
– döntött a civil szervezetek, csoportok 2012. évi támogatási
mértékéről beadott pályázataik alapján. A döntés eredményét
külön közöljük e lapszámban.
– meghatározta a településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, aktualizálása főbb szempontrendszereit, irányvonalát.
– elfogadta Alsónémedi Nagyközség Közlekedési Koncepcióját, Alsónémedi Nagyközség Vízelvezetési Koncepcióját és
Alsónémedi Nagyközség Környezetvédelmi Programját.
– A helyi védelemről szóló rendelet előkészítéseként elfogadta
azon területek részletes listáját, melyeket helyi védettség alá
kíván helyezni.
– A víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján úgy
döntött, hogy kizárólag önkormányzati tulajdonú víziközmű

2012. május

Juhász Balázsné (Széchenyi utcai lakos)
köszöntése 90. születésnapján
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Tisztelt Alsónémedi Polgárok!
A Képviselő –testület 2012. április 24.-én elfogadta az önkormányzat 2011. évi zárszámadását.
Összességében megállapítható, hogy Alsónémedi Önkormányzata a tavalyi évben is biztos alapokon gazdálkodott, likviditási
gondjai nem voltak, kötelezettségeinek pontosan, határidőre eleget tudott tenni. A takarékos gazdálkodás ellenére biztosított volt
intézményeink magas szintű működése.
2011-ben több, mint 650 000 e Ft. adó folyt be, ezek részletesebben:
Adónem:			 Adózók száma:				Bevételek :
Építményadó			
167				
64 428 e Ft.Idegenforgalmi adó		
51				
5 826 e Ft.Iparűzési adó			
666				
479 710 e Ft.Gépjármű adó 			
2007				
102 952 e Ft.						Összesen:
652 916 e Ft.Pótlék, bírság: 							
Talajterhelési díj:						
Egyéb sajátos bevételi						
Személyi Jövedelem adó átengedett része			
Adóerő képesség miatti befizetés (Állam részére)		

4 814 e Ft.595 e Ft.741 e Ft.54 514 e Ft.- 65 716 e Ft.-

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:		
647 864 e Ft.A 65 716 000 Ft-os befizetési kötelezettség a magas iparűzési adóbevétel miatt van.
Ezen adóbevételek nélkül, nemcsak a beruházásokat, hanem az intézmények finanszírozását sem tudnánk megoldani.
Az első 5 legtöbb adót befizető adózó adónemenként ABC sorrendben:
Építményadó:
			
Iparűzési adó:			
Balu Transport6 Kft.			
Café + Co Kft.			
CBA Kereskedelmi Kft.			
CBA Kereskedelmi Kft.		
Daltex Golden Pyramids Kft.		
Daltex Golden Pyramids Kft.
GLS Hungary Kft.
		
GLS Hungary Kft.
REWE Magyarország Kft.
		
Penny Market Kft.

Gépjárműadó:
CBA Kereskedelmi Kft.
Penny Market Kft.
Pfenning Kft.
Raklap és Tüzép Kft.
Varga Árufuvarozó Kft.

A 3 adónemből összesen a legtöbbet fizető adózók ABC sorrendben:
CBA Keresekedelmi Kft.
GLS Hungary Kft.
Penny Market Kft.
Pfenning Kft.
REWE Magyarország Kft.
Az öt legnagyobb adózó által befizetett összeg 324.228 e Ft volt, így az általuk megfizetett építményadó, iparűzési adó, gépjárműadó- mértéke az éves adóbevétel 50 %-át teszi ki.
Köszönet minden befizetőnek!
Egyéb bevételek:
Önkormányzat intézményi működési és közhatalmak bevétele: 		
121 911 e Ft.Államtól kapott normatív támogatások: 					
195 319 e. Ft.Működési és felhalmozási célú átvett eszközök:				
27 e Ft.Kölcsönök visszafizetése:						
986 e Ft.Költségvetési bevételek összesen						987 157 e Ft.A kiadási oldal az alábbiakból tevődik össze:
Személyi juttatások: 							326 486 e Ft.Járulék:						 			80 410 e Ft.Dologi kiadások								311 950 e Ft.
Egyéb működési kiadások			
				
32 787 e Ft.
Ellátottak pénzbeni juttatása			
			
30 837 e Ft.
Működési kiadások összesen 						
782 470 e Ft.
Egyéb felhalmozási kiadás (iskolai konyha)
				
50 000 e Ft.Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) 		
217 864 e Ft.Összes kiadás 2011-ben:		
			
1 000 334 eFt. -
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Felújításaink és beruházásaink a tavalyi évben nagy összegeket emésztettek fel.
 A legnagyobb tételt a településközpont korszerűsítésének befejezése (kamerák, sportpálya, templom körüli tér) jelentette, ez közel 58 millió forintos kiadással járt (a beruházásra már 2010-ben is történtek kifizetések). Ehhez 45,8 millió
forintot pályázaton nyertünk.
 Szintén jelentős beruházás volt a Felsőerdősor utca rendbetétele, melynek költségei meghaladták a 36 millió forintot.
Ezt az önkormányzat önerőből finanszírozta, rendeletünk alapján bizonyos összegű lakossági hozzájárulással. A lakosság
2011-ben 4,5 millió forinttal járult hozzá ehhez a projekthez.
 Látványos „fejlesztésünk” volt a tejcsarnok bontása, amely szintén megvalósult a tavalyi év folyamán. Ennek kapcsán
telekrészt is vásároltunk (903 hrsz). Összességében 8,1 millió forintra rúgtak a költségek.
 Kifizettük a Fő út 56. számú ingatlan vételár hátralékát, elkezdődött a településrendezési eszközök felülvizsgálata.
 A Községért Közalapítvány támogatásával bővítettük a térfigyelő kamerarendszert, EKG készüléket vásároltunk a
gyermekorvosnak.
 Felújítások kapcsán legjelentősebb kiadás a tavalyi évben az iskola hőszigetelése volt ( 46 124 e Ft) Ehhez a munkához
pályázaton 32,5 millió forintot nyertünk..
 2011-ben elkészült a Faluház nádtetejének és kerítésének felújítása, a Damjanich utcában a csapadékvíz elvezetése.
Körülbelül 78 millió forintot várunk még az általunk már kifizetett, de még elszámolás alatt lévő pályázatos pénzekből.
2011. december 31-én 703 651 e Ft- értékű kincstárjegyet birtokoltunk és 96 307 e Ft.- volt a szabad pénzmaradvány. Azóta a
kincstárjegy állományunk vásárlás és kamatjóváírás miatt 822 927 e Ft-ra nőtt.
Várható beruházások felújítások 2012-ben:
- Iskola Atlétikai pálya megépítése 							

36 000 eFt.-

-

Úttervek elkészítése engedélyeztetése						12 700 e Ft.-

-

Lakossági önrész megléte esetén Diófa, Zrínyi, Kölcsey, Aranyág,
Mátyás király, Nyárfa utcák és Szent István tér környékének aszfaltozása

		

200 000 e Ft.-

-

Faluház kemenceépítés és területrendezés ( 100 % állami támogatás)		

3 200 e Ft.-

-

Kezdődik a szennyvíztisztító bővítése, felújítása (nettó 511 758 e Ft), ebből önerő		

102 581 e Ft.-

-

Tervezve van a Ványi út felújítása 					

		

kb. 8 000 e Ft.-

-

A központi orvosi rendelő terve

		

kb. 4 000 e Ft.-

-

Játszóterek felújítására szánt

-

Árpád út Fő út sarkán levő kút vizének szagtalanítása

		
		

8 000 e Ft.12 000 e Ft.-

A tervezett beruházásokhoz az anyagi forrás rendelkezésre áll.
A 2012-2013-as évek óriási változásokat hoznak majd az Önkormányzatok éltében.
 Változik a vízközmű szolgáltatás és a hulladékgazdálkodás rendje.
 2013 január 1-től az állam átveszi az iskolai pedagógusok bér és járulékköltségét.
 Megalakulnak a járások. Sajnos többszöri tiltakozásunk ellenére is több, mint valószínű, hogy a Gyáli járáshoz sorolnak
bennünket, annak ellenére, hogy tömegközlekedéssel nagyon nehezen közelíthető meg Gyál. Az okmányiroda kivételével az összes intézmény Dabason található, ahova március 15-től könnyebben juthatnak el településünk lakói, hiszen
betérő járatok is közlekedhetnek.
 2013 január 1-től az Önkormányzatoktól elvonják az államigazgatási feladatok nagy részét.
 A feladatellátással nem arányos forráselvonás valószínű 2013 január 1-től. Számításaim szerint kb. 150 000 e Ft költséget
visz el az állam, ugyanakkor 250 000- 320 000 e Ft forrás elvonást szenvedünk el.
Ennek ellenére bízom abban, hogy településünk fejlődése továbbra is töretlen lesz.
Bízom benne, hogy 1 év múlva ugyanilyen jó eredményekről számolhatok be.
		
Isten áldja Alsónémedit!

2012. május

Kívánok Önöknek jó egészséget és sikeres esztendőt!
Vincze József
polgármester
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KÖZLEMÉNY
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.28.) számú rendeletében, valamint a 39/2012.(IV.24.) és 53/2012. (IV.24.) sz.. önkormányzati határozatában döntött a településen működő civil szervezetek, csoportok 2012. évi támogatásának mértékéről.
Költségvetési támogatásban részesítette:
Alsónémedi Sportegyesület			
		
Református Egyház				
Római Katolikus Egyház			
Alsónémedi Polgárőr Egyesület		
Nagyajtai Önkormányzat			
Kutya Mentsvár alapítvány			
Szent Kereszt Felmagasztalása
Plébániáért Alapítvány			

Működési támogatás		
Pályázati önerő			
Működési támogatás		
Működési támogatás		
Működési támogatás		
Működési támogatás		
Működési támogatás		
Kántorház felújítása

Összesen: 							

5.500.000 Ft
3.500.000 Ft
500.000 Ft
500.000 Ft
1.400.000 Ft
500.000 Ft
216.000 Ft
584.000 Ft
12.700.000 Ft

A civil szervezetek részére kiírt pályázat eredményeként megállapított támogatások, melyeket közvetlenül a
támogatott bejegyzett civil szervezetek kapnak meg:
NYWYG Íjász és Hagyományőrző
Egyesület

Működési támogatás

400.000 Ft

Alsónémedi Tigris Dojo
Működési támogatás
Összesen: 							

150.000 Ft
650.000 Ft

Alsónémedi Polgárőr Egyesület

Polgárőrnap megszervezése

100.000 Ft

Támogatási összegek, melyeket az önkormányzat a Művelődési Ház keretén belül biztosít a nem bejegyzett szervezeteknek, csoportoknak, programszervezőknek:
Napfény Mazsorett

Működési támogatás

250.000 Ft

Alsónémedi Traktorfesztivál

Rendezvény támogatás

200.000 Ft

Alsónémedi Lovasnap

Rendezvény támogatás

200.000 Ft

Cseppek Gyermektánccsoport

Működési támogatás

150.000 Ft

Alsónémedi Nyugdíjas Klub

Működési támogatás

300.000 Ft

Chek-Nisszá Csapat

Működési támogatás

100.000 Ft

Összesen:

1.200.000 Ft

Alsónémedi Önkormányzata fentiek alapján 2012-ben összesen 14.550.000 Ft-tal támogatja a település civil szféráját, a hagyományos rendezvények megtartását, az egyházak működését.
Alsónémedi, 2012. május 3.
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Juhász Gyula: Trianon
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja Európának,
a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Kassa - Dóm
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát, hol
Arany Jánost ringatá a dajka
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját
S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra
Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Szabadka
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.
Nem kell beszélni róla sohasem
De mindig, mindig gondoljunk reá!

2012. május
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Kogutowicz Manó térképe a történelmi Magyarországról a Révai Lexikon számára
– 82 éve Trianon –

Kinek szívében és emlékezetében ne élne az a kedves kerekded földrajzi kép, amely a magyar haza ezeréves területét
tárja elénk?
Dévényből kiindulva a termékeny Morava folyó mentén,
a szép Vág völgyével, egy közösen húzódó hegységet követve
érjük el az Árvai- és Liptói- havasokat. Majd a Tátra festői
láncolata kapcsolódik az Északi-Kárpátok vonulatához.
A Keleti-Kárpátok havas bércei levezetnek a Brassói-,
Fogarasi- és Nagyszebeni-hegységhez. Elérve Orsovánál a
Duna folyót, annak festői szépségű szorosán felfelé haladva,
a Száva, majd az Una medre képezi határunkat. A karsztos
terület Velebi-hegységével elérjük az Adria szigetes partját,
amely Fiuméig húzódik. Majd a Karszt északi része, a tiszta
vizű Kulpa, az Uskok, a Zágrábi-, Varasdi hegység, a Mura
folyó, a Mura-vidéki Vas-, Sopron vármegyei, és a Lajtahegység éri el kiindulási pontjukat.
A történelmi Magyarország e természetes kerete, mint a
Szent Korona ékköves alsó abroncsa, befoglalja Alföldünket:
a Szent Korona belső arany fövegét.
Folyórendszerünk hálózata is jóformán a birodalom belsejében egyesül. A Duna és Tisza folyók feltűnő egyforma
8

részekre osztják a területet. Hegységeink és völgyeink is
legnagyobb részt az ország belseje felé végződnek. Az Alföldünket környező hegyes-dombos vidék szépen laposodik el
a síkságban.
Ez volt az ország rablás előtti nagybetűs Haza, melyről halhatatlan költőnk, Petőfi Sándor így énekelt: ,,Ha a Föld Isten
kalapja,/Hazánk a bokréta rajta!” A mi nemzeti fájdalmunk
olyanféle, mint a hatalmas tölgyfa kiabálna ki a világba, ha
nyelve lenne, amikor büszke koronáját leszakítják csonkán
maradt törzséről.
A mi rajtunk elkövetett trianoni gyalázat olyan valami,
mintha az épületet megfosztanánk fundamentumától, egy
ékestollú énekesmadarat megfosztanának szépséges tollazatától, egy gondozott virágoskertből kitépnének minden
virágot... Levakarnák a termőréteget a búzaföldről, évezredes medréből kivezetnék a kanyargó, tisztavizű folyót. Próbálunk valami elnevezést találni erre a mi lelkivilágunkra, de
nem tudunk.
Azt hisszük, más sem tud. Nem is lehet szavakat találni, amely helyesen kifejezné vágyainkat, ami Arany János, Sinka István, Zilahy Lajos Nagyszalontája, Jókai Mór
2012. május
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Komáromja,az aradi tizenhárom vértanú földje,Rákóczi kassai dómja,Kosztolányi Szabadkája, Szabó Dezső, Reményik
Sándor, Dsida Jenő, Kriza János és mások Kolozsvárja felé
hajtja a lelkünket. Miként egyik nagy költőnk írja valahol: „...
mindnyájan egy kicsit Trianonba halunk bele...”
Ha a Jászberényben őrzött Lehel kürtjét meg tudnánk
szólaltatni valami csodálatos hangerővel, hogy a belefújt
panaszt meghallaná az egész világ, s a Budavárában a sötét
nemzeti éjszakában felhangzó tárogató Szent István birodalma minden sarkába el tudná küldeni azt a dallamot, hogy:
,,Gyönge violának letörött a szára,/ az én bánatomnak nincs
vigasztalása.” A nagy történész, Edward Gibbon szerint a
hullámok és szelek mindig az ügyesebb hajós pártján állnak.
Cselekedni is kell, nemcsak keseregni. Világos, hogy ennek
a szükséges cselekvésnek sokféle erkölcsi, külpolitikai, bel-

politikai, gazdasági, becsületbeli, kulturális és nemzetközi
jogi ágazata van. A trianoni igazságtalansággal szemben, ha
sikert akarunk aratni, csakis úgy járhatunk el, hogy a nemzet összes fiai, kezdve legfelül és folytatva legalul, a legkisebb
polgárig, szervesen felosztják egymás között a munkát, és
mindenki megteszi a kötelességét a harcnak, a munkának
abban a részében, amelyet magára vállal, vagy amit a sors
reája hárított.,,Tud győzni e nép! Attila magva ez!/Ez dúlta
Árpád hajdani harcain/A föld legelső tartományait/ S láncra
fűzé sok ezer vitézeit. E nép csatázott nagy Hunyadink alatt,/
Mikor kevély Bécs tornya lerontatott,/S roppant Budának
győzhetetlen/ Ormai közt diadalmi kürt szólt.” (Berzsenyi
Dániel: A Felkölt Nemességhez.)
Bálint István János – Faluház

CSAK EGY ANYA
Egy nőtől - miközben jogosítványát újította meg egy önkormányzati hivatalban - egy adatfelvevő hölgy
megkérdezte, hogy mi a jelenlegi foglalkozása. A megkérdezett egy ideig tétovázott. Bizonytalan volt, hová
is sorolja magát. „Arra gondolok”- magyarázta az adategyeztető, „hogy van-e munkája, vagy csak... „
„Természetesen van munkám!” - csattant fel a nő. - „Anya vagyok!” „Nincs ‚anya’ kategóriánk foglalkozásként.
A ‚háztartásbeli’ fedi le ezt.” mondta az adatfelvevő. Már el is felejtettem ezt a történetet, mígnem egyik nap
ugyanilyen helyzetben találtam magam a városházán. a hivatalnoknő magabiztosan hatékonyan dolgozott,
olyan jól csengő címet viselt, mint például „Hivatali kikérdez” vagy „Városi adatfelvevő „.
„Mi a foglalkozása?”- kérdezte. Mi késztetett arra, hogy ezt mondjam? Nem tudom.
A szavak egyszerűen kibuggyantak belőlem. „Gyermekfejlődési és emberi kapcsolatok területén dolgozom társkutatóként.” A hivatalnok abbahagyta pillanatnyi munkáját, golyóstolla megállt a levegőben.
Felnézett,mint aki rosszul hallott. Megismételtem a titulust lassan, kihangsúlyozva a leglényegesebb szavakat. Aztán csodálkozva láttam, hogy ezt mind leírta nagy, fekete betűkkel a hivatalos kérdőívre.
„Megkérdezhetem,” - mondta a nő érdeklődve -, „egész pontosan mit csinál ezen a területen?” Hűvösen,
az izgalom legkisebb jele nélkül a hangomban, szinte kívülről hallottam amint így válaszolok:
„Folyamatos kutatási programban veszek részt / melyik anya nem / Laboratóriumban, és terepen is. / normálisan azt mondtam volna, kint és bent /. Dolgozom a felettesemnek / elsőként az Úrnak, aztán a családomnak /, és van már 4 kreditje is. / mindegyik lány / Természetesen a munkámhoz tartozó tevékenység igényli a
legtöbb figyelmet az ember-szakmában / melyik anya tagadja, / és gyakran dolgozom 14 órát egy nap /inkább
24-et/. Ebben a munkában jóval több a kihívás, mint más, ’átlagos’ foglalkozásoknál.
A jutalom inkább a megelégedettség, mint pusztán a pénz”. Érzékelhetően folyamatosan nőtt az elismerés
a hivatalnok hangjában, amint kitöltötte a nyomtatványt, felállt, és személyesen kísért az ajtóig. Miközben
hazafelé vezettem, fényes új karrierem lebegett a szemem előtt. Otthon 13, 7 és 3 éves labor-asszisztenseim
üdvözöltek. Az emeletről hallottam új (6 hónapos ) kísérleti modellünket gyermekfejlesztési programunkból, amint új hangmintáit próbálgatja.
Úgy éreztem, ütést mértem a bürokráciára. Hivatalos feljegyzés készült rólam egy, az emberek számára
elfogadhatóbb foglalkozásról. „Egy újabb anya”, vagy „Anyaság” már nem hangzik elég jól. Micsoda pompás
pálya! Különösen, ha van egy titulus is az ajtón. Netán ez teszi a nagymamákat „haladó „ kutatási munkatárssá a gyermekfejlesztési és emberi kapcsolatok területén, a dédnagymamákat pedig haladó kutatási
munkatársak ellenőreivé? Szerintem igen! Még azt is gondolom, hogy a nagynénik kutatásmunkatárs-as�szisztenssé léphetnének elő! Kérlek, tudasd ezt a jó hírt a többi anyával, nagymamával, nagynénivel vagy
más barátoddal. (Ismeretlen szerző)
			
Beküldte: Mikusné Végh Magdolna
2012. május
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HOGY / GYERMEKEINK HÁTA SOSE FÁJJON!
Korunk gyermektársadalma mélyreható változásokon ment keresztül. E folyamatot a gyermekek életterének bizonyos értelembe vett beszűkülése, a természetes mozgásszabadság kiélési lehetőségének csökkenése
jellemzi, a gyermekeknek alkalmazkodniuk kell egy, nem gyermekre szabott életritmushoz. Az ortopédiai
szűrővizsgálatok elgondolkodtatóan magas arányban fedeznek fel kezdődő mozgásszervi elváltozásokat
már az óvodás korosztályban is. A lábstatikai rendellenességek, tartáshibák, kezdődő mellkas- és gerinc deformitások fájdalmat elvétve okoznak,de az iskoláskori fáradékonyság, az ügyetlenebb mozgás, a gyengébb
sportteljesítmény már a következményeket jelzi. Idő kérdése, hogy mikor válik súlyossá a rendellenesség.
A fentiek egyértelműen a megelőzés fontosságára irányítják a figyelmet. A megelőzés fontosságában szerepet
játszik a család, az óvoda, az iskola. Szerencsére az elváltozások nagy része kisgyermekkorban még visszafordíthatók, megszüntethetők. Mit is tehetünk, hogy gyermekeink háta sose fájjon?
– Kismamák figyelmét szeretném felhívni a csecsemőkori kúszás, csúszás, mászás fontosságára. Ne erőltessék gyermekeiket az idő előtti felállásra, léptetésre, megterheli a még fejletlen izom és csontrendszert.
– óvodáskorúak 80 %-nál fellelhető valamilyen elváltozás./ lábstatikai rendellenesség, hanyag tartás, elhízott gyermekek száma egyre nő, /.Óvodában lehetőség van a napi tornázásra, a heti gyógytestnevelési
foglalkozásra, de ezt lehet otthon folytatni családi körben. Sokat legyenek mezítláb a gyermekek, hogy
minél több lehetőséget biztosítsunk a természetes egyenetlenségű talajon való járásra.
– A szülők, amikor csak tehetik, vigyék gyermekeiket a szabadba, kerékpározzanak, labdázzanak, kiránduljanak.
–H
 elyes táplálkozással, elegendő mozgással kerüljék el a fokozott testsúlygyarapodást.
– A rossz felépítésű, vagy mások által kitaposott cipő viselése is egészségtelen. Gondoljunk csak bele, hogy
a gyermekek napi 8 órát az óvodában töltenek el, érdemes a benti cipőre odafigyelni.
–F
 ejlesztő hatása van a rendszeres úszásnak is.
–H
 a a gyermeknek előrehaladott rendellenessége van, fontos felkeresni az ortopéd szakorvost.
– Bátran ajánlom az óriás labdákat, amelyek színük alapján alkalmazkodnak a gyermekek életkorához,
súlyához. A labda fontos eszköze a tartáshibák megelőzésének, a már meglévő problémák kompenzálásának.
A felnövekvő nemzedék testkultúrájának megalapozása összefogást igényel, hogy minden rossz ellenére
gyermekeinket egészségesebben, boldogabban nevelhessük fel.
Kovacsik Gyuláné óvónő-gyógytestnevelő

10

2012. május

Iskolai hírek

Óvodai Szülők Bálja 2012
„ A jó cselekedet nem vész el a világban, és egyszer visszatér hozzád.”
Az eddigi gyakorlattól és hagyományoktól eltérő időpontban, 2012.április 14-én került megrendezésre az Óvodai Közalapítványt támogató Szülők Bálja. A farsang időszakban több, alsónémedi bál kerül megrendezésre
más közösségi szervezetek támogatásával, így esett a választás, a böjti és a húsvét utáni időszakra. A Bál megvalósulása a gazdasági és egyéb körülmények nehézségei miatt elég bizonytalannak indult, de nem adtuk fel, kellő
optimizmussal szerveztünk, készültünk az alakalomra, a pedagógusok és az SZMK-s anyukák is buzdították a
Szülőket, vendégeket a részvételre. Hiszen a Bál már hagyomány óvodánk életében, amellyel érték teremtő és
közvetítő módon járulunk hozzá az alapítványunk anyagi erőforrásának gyarapításához. Megérte a fáradozásunk, hiszen elég szép számmal vettek részt a Szülők és Vendégek a rendezvényen, 91 fő vendéget fogadtunk.
Az anyagi támogatás megköszönésére nagycsoportos óvodásaink és a Nevelőtestületünk tagjai műsorral készültek. A macicsoportosok kéményseprőnek öltözött tánca nyitotta a műsort. Az újév időszakában az újévi malac
és a kéményseprő szerencsehozó jelkép a köztudatban, de manapság is többet találkozhatunk kéményseprővel,
hiszen egyre inkább szükség van az alternatív fűtési módok visszaállítására. A hangulatot a Süni csoportos gyerekek fokozták a „magyar csárdás” táncukkal. Mozgás elemeiket olykor a felnőtteket is megirigyelhették, ritmikusan, örömmel adták elő a táncot. Reméljük ez a lelkesedés az iskolai évek alatt sem vész el, és tovább folytatják
majd a néptánc tanulását, gyakorlását, a népi hagyományok ápolását. A gyermekek műsorát a vegyes csoportokba és a pillangó csoportba járó nagycsoportosok „Hupikék- törpikék” tánca és előadása zárta, megidézve ezzel
szüleik gyermekkorának meséjét. A gyermekek bebizonyították, hogy nagycsoport végére, járjanak bár különböző csoportba képesek összefogva kis és nagyobb csapatban együttműködni. 70 óvodás vett részt a műsorban,
de ehhez szükség volt szüleik segítségére támogatására a jelmezek beszerzéséhez, varrattatáshoz, részvételhez.
A szereplő gyermekeket Gábor György által felajánlott „fornetti” pogácsával láttuk vendégül. A Báli műsor repertoárját a Nevelőtestület 1920-30-s éveket megidéző cselszton és szving tánca zárta kellő lelkesedéssel és örömteli
fogattatással. A korhű ruhák elkészíttetését Józan Sándor Alpolgármester Úr képviselői felajánlásából tudtuk
megvalósítani, köszönjük felajánlását!
A finom vacsora után a táncmulatsághoz a Varga-Band szolgáltatta a zenét ismételten felajánlásból, amit ez
úton is köszönünk nekik. A tombola sorsoláson értékes és szép nyeremények találtak gazdára, a fődíj Önkormányzat felajánlásából 1 hét Gyulai üdülés. A Bál tiszta bevétele 348.400.-Ft volt, a befolyt összegből az udvari kisházak további cseréjét kívánjuk megoldani.
Ezúton köszönöm a neveltek és az alkalmazotti közösség nevében minden kedves Szülőnek és Támogatónak, hogy anyagi áldozat hozatalukkal, segítségnyújtásukkal, ötletes jelmezkészítéssel, szervezéssel, részvételükkel hozzájárultak a Bál színvonalas megrendezéséhez. Az Óvodai alkalmazotti közösségnek köszönöm, hogy
mindenki a maga területén felvállalva, saját értékét hozzáadva aktívan részt vett a közös munkában.
Szabó Éva óvodavezető helyettes a bál főszervezője

2012. május
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Iskolai hírek

Hírek iskolánk életéből
A tavaszi szünet utáni időszak a versenyek és a számonkérések időszaka.
Lassan itt a tanév vége, s e rövid időszakban még lehetőség van a javításra, a jobb osztályzatok összegyűjtésére.
Kiváló versenyeredményekkel dicsekedhetünk.
A Dinasztia Tankönyvkiadó logikai versenyén a Kistérségi fordulón 5 település tanuló közül
II. helyezést ért el		
Demeter Edvárd
3.c
IV. helyezett			
Troják Arnold
V. helyezett			
Balázs Bence
Április hónapban zajlottak a megyei versenyek, ahol Pest megye területén lévő általános iskolások legjobbjai mérték
össze szaktárgyi tudásukat.
Eredményeink:
Pest megyei matematika verseny
IV. helyezett			
Lukácsi Kata		
IV. helyezett			
Fábián István		

5. évf.
8. évf.

Pest megyei vers- és prózamondó verseny
I.
helyezett
Demeter Edvárd, aki továbbjutott a budapesti döntőbe
Pest megyei német verseny
I.
helyezett		
II.
helyezett 		
			
IV.
helyezett 		
V.
helyezett		
V.
helyezett 		

Surányi Melinda
Adamkó Fanni		
Tenki Alex 		
Jenei Brigitta		
Mihálka Márió		
Galambos Levente

Pest megyei angol nyelvi verseny
III.
helyezett 		
Szlovicsák Béla

5.osztály
5.osztály
7.osztály
5. osztály
5. osztály
8. osztály
7. osztály

Pest megyei történelem verseny
II.
helyezett
Varga Ádám
VI.
helyezett
Győrvári Noémi
Birkózás
Budapest- Bajnokság
Gyermek korosztály
III.
helyezett		

Szlovicsák Róbert nehézsúly

Diák korosztály
VII- VIII. helyezett 		

Lukács András és Lukács Gergely

Serdülő korosztály
IV.
helyezett		

Nagy Bence

Szabadfogású birkózás
I.
helyezett		

Szlovicsák Róbert

Diák korosztály
I.
helyezett
V.
helyezett

Lukácsi András
Lukácsi Gergő

Gratulálunk a tanulókat felkészítő pedagógusoknak és a nyertes tanulóknak!
Mayer Istvánné igazgató
12
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Tánc Világnapja 2012. Alsónémedin – képes beszámoló
„A tánc olyan vers, amelynek a mozdulatok a szavai. A tánc a karok és lábak költészete, a mozdulat lehel bele lelket. A tánc a lélek rejtett nyelve.”

2012. május

A kis balerinák

Starlight Moderntánc csoport

Latinos ritmus

Moderntáncos kisiskolások

Napfény Mazsorett

Népitáncos óvodásaink

Tánc Világnapja 2012.

Vendégeink

13

Kemenceavató Ünnepség a Faluháznál
Régi vágyunk vált valóra április utolsó vasárnapján.
Pályázati támogatással sikerült megépítenünk a kemencénket, és
tető is kerülhetett fölé. A kemence mellett grillező, bográcsozó, nyárs,
falba épített tűzhely áll a változatos ételeket kedvelők rendelkezésére. Reméljük, ez a bővítés is hozzájárul ahhoz, hogy alsónémedi lakói
minél többször jöjjenek össze egy kis beszélgetésre, poharazgatásra,
falatozásra, ezáltal is erősítsük helyi közösségünket, ápoljuk hagyományainkat. A kemencét Muzslai Gábor őrbottyáni kemencés mester
építette fiaival, a tetőt és a kövezetet, a kertrendezést, kerítésépítést a
Barizs Kft. végezte, a villanyt Györgyövics József vezette be. A kemencét díszítő némedi címert Juhász Borika készítette, és szentelt búzacsokorral díszítette. Az udvarra májusfa is került hajnalra virradóra Józan Sándor, Kiss Viktor, Józan Krisztián, Takács Ferenc, Földesi Gábor,
Barizs Tamás jóvoltából. Józan Györgyné, Józan Zsuzsanna, Zsin Géza,
Barizs Tamás és Norbert sütöttek-főztek. Az ételbe való zöldségféléket
Takács Ferenc, Vincze József adta. A bort Szabó Lajos, Varga Sándor,
Barizs Boldizsár ajánlotta fel. Az előkészítő munkákban a Nyugdíjas
Klub tagjai segítettek, a zenéről a Varga Band gondoskodott. Köszönjük a süteményeket. Nagyon sokan, nagyon sokat tettek a nap sikeréért. Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, munkájukkal hozzájárultak a vendéglátáshoz!
Tervezzük az udvar füvesítését, szőlőlugas, gyógynövénykert telepítését.
Szeretnénk, ha a Faluházat és udvarát minden alsónémedi lakos a magáénak érezné, és szabad idejéből minél több időt töltene az egyre
szépülő környezetben.

Kirándulók,
színházlátogatók figyelem!
Június 9-én szombaton a Fővárosi Nagycirkuszba
hívom a cirkusz világát kedvelőket. Az új műsor
címe: Cirkusz a javából. Megtekintését gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánlom.
Június 30-án szombaton egésznapos kirándulásra
megyünk Kiskunmajsára. A nevezetességek megtekintése után a nap hátralévő részét a fürdőben
töltjük.
Július 21-én a szombaton a Dobsinai Jégbarlangba
(ami Szlovákia legérdekesebb és leglátványosabb
képződménye) és a Betléri Andrássy kastélyba teszünk egynapos kirándulást.
Ebben az évben Szlovéniába hívom a kedves utazni
vágyókat a Bledi tó mellé. Időpont: augusztus 1720-ig. Utazás kényelmes autóbusszal.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket! Telefon: 29/337-861 vagy 06-30/357-1441
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
14
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családi tükör

Helyi irodalom
Vannak olyan órák napok
Hogy sírós szomorú a kedvem
Anyámnak sem mondhatom el, mert
Messze nyugszik a temetőkertben.
Anyám is erős volt, míg nevelni kellett
Utólag is köszönöm a simogató kezet
Anyám! Te a virágot már nem láthatod, ezért
Fogadd el az érted mondott imádságot.
Anyám is sokat sírt és sokat szenvedett
De boldog asszony, Édesanya volt.
Övé lett a legszebb jutalom a család
Mert világra hozhatott hat gyermeket.
Úgy tartott bennünket, mint gyümölcsöt az ága
Az élete alázat volt és nagyon sok munka
Neki jutalom, de minket fájón érintett
Hogy már négy gyermeke körülötte pihenhet.
Néha nekem is fáj az életem s bele vagyok fáradva
De minden erőnek sok szenvedés az ára
Az igékben keresek én is menedéket
Mert ez a hatalmas erő Istentől ered.
Nagy Zsigmondné

Szimbólumok
„A szimbólum szó ógörög eredetű, jelentése szerint a
syn=össze, együtt és a ballein=dobni szavakból származik.,
jelképet, jelentéshordozót jelöl. Ismertető jel, jelkép, stíluseszköz, amely a képzettársítás folytán nemcsak a helyettesítendő fogalmat helyettesíti, hanem vele kapcsolatban különböző érzéseket, gondolatsorokat tud felidézni.” A szimbólumokat már az ősember is használta a barlangrajzaiban, és
ettől kezdődően jelen időben is meglévő jelentéshordozók,
melyek átszövik mindennapjainkat. Jelen vannak a vallásban, művészetben, társadalomtudományokban, gazdaságban, színekben, de tájékozódási, eligazodási segítség is lehet
számunkra. Az, hogy milyen jelentés társul a szimbólumhoz,
függ a felhasználási területtől és a kontextustól. Míg például
a közlekedési jelek jelentését jogszabály egyértelműen határozza meg, úgy a vallásban és a társadalomtudományokban
használt jelképek jelentései túllépnek a racionalitás síkjain,
és a kulturális környezettől függő személyes jelentést hordoz felhasználója számára. Emiatt sokszor, olyan emberek
kerülnek egymással konfrontációba, akik egyébként EMBERI,
hitbeli, nemzeti életükben egyazon közösség tagjai. Ezért
bánjunk óvatosan és körültekintően az értelmezésükkel!
Himnusz: (görög-latin eredetű szó) vallásos jellegű, Istent
dicsőítő, imaszerű óda, költemény. Az ógörög irodalomból
fejlődött ki, a felsőbb hatalomhoz /Isten/ fohászmondáson át,
a személyes kapcsolat fölidézésére, létrehozására koncentrál,
egy közösség tagjainak egymáshoz való tartozását erősíti.

2012. május

Zászló: A zászlót már a legelső civilizációk is használták,
a Római Birodalomban és a középkorban a vezetők megkülönböztetésére szolgált, később a hajózásban is elterjedt.
A hadviselés során a nemzetiség, csapat jelölésére alkalmazták. Manapság a Nemzeti zászló feladata a nép, az ország
szimbolizálása. Magyar zászló szín szimbólumai: Piros: Erő
(vér) Fehér: Hűség Zöld: Remény
Kereszt: A semita abc utolsó, a görög abc 19. betűje. A kereszt emlékeztet a négy égtájra, kitárt karú emberre, mérlegre, földbeszúrt kardra, kifeszített zászlóra. A jelentés hordozásánál fogva is kitűnik ősi eredete, a Hitvilág ősi jelképe.
Krisztus halála után került be a keresztyén kultúrkörbe, felekezeti hovatartozás nélkül elhunyt személyek neve előtt
szerepeltették.
Kehely:ősi, kelta eredetű jelkép Grál, az „Élet kútja”. Szimbolikusan földrajzi értelmezése is lehet, pl. Magyarország is
szimbolizálja azt. Krisztus halála után a kehely, az Úrvacsora
jelképe, vérének felfogására használt nemes edény, a keresztyén kultúrában használják a mai napig is, mint jelkép, szimbólum.

Szabó Éva szerkesztőbizottság tagja
/ Felhasznált forrás: Wikipédia /
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Zöldjavak a háztartásban 2.
Miben komposztálhatunk?
HELYBEN
Felületi komposztálással, talajtakarással, mulcsozással.

csüngeni, és nem jó, ha a termésük a földre ér. Tavasszal melegágyként is
használhatjuk, ilyenkor néhány hosszú vesszőből formáljunk boltívet, melyet fóliával takarunk. Ilyen esetben más a külső kör töltése, alulra és a belső
körbe friss komposztálandó anyagot, trágyát rakjunk, hogy melegítsen.

PRIZMÁBAN
Rétegesen halomba rakva, letakarva.

Hogyan komposztáljunk?

FAKERETBEN 					

HAGYJUK HELYBEN!
Maradjon nálunk a kertben!
Mentsük az értékes zöldet!
Nyerjünk termékeny földet!
GYŰJTSÜK KÜLÖN!
Csípjük a zöldjavakat fülön!
Tegyük zárható, fedeles vödörbe!
Ne temessük kukába vagy gödörbe!

A konyhai és a kerti zöldjavak komposztálására egyaránt használható.
A puhafa olcsóbb, de rövidebb élettartamú, mint a keményfa (előbbutóbb a falécek elkorhadnak). A keret élettartama megnövelhető, ha
lekenjük lenolajjal, biopinnel vagy használt olajjal; ha az alsó, korhadtabb léceket felülre áthelyezzük; illetve kifordítjuk a belülről elkorhadt
léceket.
FÉMHÁLÓBAN
Teljesen nyitott, szellős, ezért elsősorban lombkomposztáláshoz, a
kerti zöldjavak komposztálására ajánlott. Hosszú élettartamú, tartós
termék. Egyszerűen bővíthető, már meglévő kerítéshez illeszthető. Szúnyoghálóval műanyag fóliával kiegészítve, kibélelve a konyhai zöldjavak komposztálására is alkalmassá tehető. 		

APRÍTSUK FEL!
Elhullott, ne bánjuk: elő a késsel!
Lapítsuk, vágjuk, csépeljük, zúzzuk!
Ha növeljük a felületét, a bomlást gyorsítjuk!
KEVERJÜK ÖSSZE!
Sokféle anyagot, vasvillával, körösztbe!
A nedveset szárazzal, a zöldet barnával!
A füvet gallyal, az uborkát szalmával!
FORGASSUK MEG!
Évente egyszer mozgassuk meg!
Emeljük fel, pakoljuk át, forgassuk a villát!
Adjunk levegőt, nézzük a nedvességtartalmát!
ÉRLELJÜK BE!
Magunkat levélmáglyával ne égessük be!
A növényeket se friss komposzttal!
Érettségi vizsga: gyorsan csírázó magokkal.
ROSTÁLJUK ÁT!
Azt a hét fán fütyülő rézangyalát!
Ami szitánkon átjut: kész, földszerű, tiszta!
Ami fennmarad: tegyük csak érni még vissza!
ÜLTESSÜNK BELE!
Komposzt meg föld fele-fele; s mindent bele!
A szobanövények, a kerti bokrok meg a fák, a fű és a vetemény - a
komposztot imádják!

MŰANYAG SILÓBAN
Teljesen fedett, ezáltal véd a kiszáradástól és a túlnedvesedéstől; jól
szabályozható, optimális feltételeket biztosítva a komposztáláshoz. Az
oldalfalak szellőzőnyílásai biztosítják a megfelelő levegőzést.
BONTOTT TÉGLÁBÓL ÉPÍTETT KERETBEN
Hosszú élettartamú komposztáló, mely a konyhai és a kerti zöldjavak
komposztálására egyaránt használható.
KOMPOSZTÁLÓ KASBAN
Ez a kasfonással készülő építmény egyaránt alkalmas a konyhai-, és
a kerti zöld javak komposztálására, magas ágyás készítésére, illetve
melegágyásként is tökéletesen funkcionál. A középső, kisebb átmérőjű
kasba tehetjük a szerves hulladékot, míg a körülötte kialakított ágyásba zöldségeket, fűszernövényeket ültethetünk. (Kép: Gyulai kas)
Veteményesként nagyon jó olyan növények számára, amelyek szeretnek
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Forrás: Komposztfórum Magyarország
www.komposztforum.hu Zagyva Gabriella
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A NYWYG
A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei

Íjászat 2012 tavaszán Alsónémedin

Magyar Országos Bajnokság , Teremíjász verseny
Dunakeszi, 2012.március 31. szombat.
A Magyar Íjász Szövetség új versenyrendszere szerint csak az indulhatott az OB - on , aki előtte egy minősítő versenyen elérte
megfelelő pontszámot. Az idén ez 7 fő diáktagunknak sikerült, ezzel a létszámmal igen jó helyezést értünk el az egyesületi
rangsorban. A rendezés szerint délelőtt a tradicionális csapatunk, délután a reflex csapatunk versenyzett. Kruppa Ádámnak
és Némedi Dávidnak ez volt az első Országos Bajnoksága és igen derekasan helyt álltak. Hajdú Kálmán a második szakaszban
jól koncentrált és több, mint 30 pontot javult. Nyenyestyán Balázs az igen erős mezőnyben alig maradt le a dobogóról. A
délutáni rész még élesebb küzdelmet ígért. Laczik Máté figyelmesen versenyzett,így győzelméhez nem fért kétség. Suplicz
Gergely félidőben még csak 2 ponttal vezetett, de egyenletes teljesítménye elég volt a végére. Némedi Márk meglőtte élete
eddig legjobb eredményét. Eredmények: Országos Bajnokok: Gyermek BB 1. hely Laczik Máté, Serdülő BB 1. hely Suplicz
Gergely, Serdülő VR 1. hely Némedi Márk. Serdülő LB 1. hely Hajdú Kálmán Serdülő LB. 2. hely Kruppa Ádám, Tradicionális
4. hely Nyenyestyán Balázs, 6.hely Némedi Dávid ,Összesítésben: 4 Magyar Bajnok- köztük 2 új bajnok, egy 2. hely és két
helyezés, igazán büszkék lehetünk rájuk! Nagyon köszönjük a szülői és önkormányzati támogatást ,és az edzők munkáját is!
II. Haraszti Íjászverseny 2012. április 14.
Haraszti barátaink igen lelkesen készültek a II. versenyük megszervezésére. Összegségében minden a helyén volt és izgalmas
verseny kerekedett. 12 Fő indulóval vett részt a Nywyg ezen a versenyen, és igen szép eredményeket értünk el. A Nywyg
eredményei: 5 fő első helyet, 1 fő második helyet, 2 fő harmadik helyet és 4 fő helyezést ért el. Gratulálunk minden résztvevőnek az eredményekhez , különösen azoknak akik az év első szabad téri versenyén vettek részt! Íjász Diákolimpiai sorozat
Ez már a negyedik évünk lesz ,amikor egyesületünk rész vesz a DO versenysorozatban. Rövid áttekintés az eddigi évekről
2009 –ben 13 fő indult 3 kategóriában 1.hely: 2 fő, 2. hely: 3 fő, 3. hely 1 fő , helyezettek (4-6-ig) 2 fő, Akkor még 2 verseny
volt teremben és 2 verseny szabadban, a legjobb három eredmény alapján alakult ki a végeredmény. Még nem volt Irányzék
nélküli reflex kategória, így a Nywyg a legjobb Tradicionális ifjúsági egyesület lett!! 2010 - ben 12 fő indult 4 kategóriában
1. hely 5 fő, 4. hely: 2 fő, 6. hely: 3 fő, Először szerepelt az Irányzék nélküli reflex kategória, egy viharos félbeszakadt verseny után áttértek a helyezéseken alapuló pontozásra. Tradiban Gyerek, Kadet és Ifi kategóriában is nyertünk!! 2011-ben
7 fő indult a döntőben 5 kategóriában: 2.hely 1 fő, 4.hely 2 fő, 5. hely 1 fő. Ismét új rendszerű volt a lebonyolítás, a két régiós
versenyen és a Bp-i döntőn vettünk részt. A végeredményt a legjobb régiós és a döntő eredménye együtt adta! Igen erős
volt már akkor is a mezőny , új és ügyes gyerekek kezdtek el versenyezni. 2012-ben 18 fővel indulunk a „harcba”. Az eddigi
teremversenyek alapján nagyobb reményekkel és felkészültebben, mint egy éve. Igen magas a mérce, de a diákjaink közül
mindenki képes szorgalmasan dolgozni, küzdeni és a végén eddigi legjobb eredményét elérni!! Minden feltétel adott a jó
eredményhez, az egyesület és a szülők is támogatnak.
„Hozzatok sikereket magatoknak és a Nywygnek, legyen büszke rátok szüleitek és iskolátok! „

Hajrá Nywyg! Folytatjuk!
Edzések a Schuller Csarnokban Péntek 18 órától , Vasárnap 17 órától
Gyertek Bátran!
Üdvözlettel :Suplicz Zsolt
A NYWYG elnöke 06-70-43-64-194

2012. május
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hírdetések

Meghívó
Kedves Szülők! Kedves Gyermekek!
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete nevében sok szeretettel köszöntöm a gyermeket és
családjaikat! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata immár második évben rendezi meg Községi
Gyermeknapját, ahová várjuk a szórakozni, játszani vágyó gyermekeket szüleikkel, nevelőikkel együtt.
2012. május 21-én, hétfőn 9-16 óra között a Nagygödörben csúszdák, kalandpark, hinta,
kézműves foglalkozások várják a kicsinyeket és a nagyobbakat egyaránt!
Reméljük, minden korosztály talál magának kellemes időtöltést!

Vincze József
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
bérbeadás útján történő hasznosításra nyilvánosan meghirdeti 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:
 vállalt havi bérleti díj összege,
 helyben lakó magánszemély vagy helyi vállalkozó, vállalkozás,
 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 pályázatok beérkezési határideje: 2012. június 15. 11 óra.
A pályázatok elbírálási határideje: 2012. június 20. 17 óra.
A bizottság a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
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„...Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül...”

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Alsónémedi lakosságát a Nemzeti Összefogás Napján, a trianoni országcsonkítás
92. gyászévfordulója alkalmából rendezett megemlékező községi ünnepségünkre.
Időpont: 2012. június 3-án, vasárnap 17 óra
Helyszín: Szabadság tér, I. világháborús emlékmű
Emlékbeszédet mond: Dr. Lugosfalvi Ervin
Közreműködik: az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség Magyarok Nagyasszonya Kórusa
Kérjük, helyezze el Ön is a Trianon-emléktáblánál a kegyelet egy szál virágját!
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete

I.világháborús emlékmű Alsónémedin egykor és ma

