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Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója
XXI. évfolyam

2011. április

„MERT ÉN TUDOM, HOGY AZ ÉN MEGVÁLTÓM ÉL!”
(Jób 19:25)

Jézus sírja
Csodálatos, ahogyan ez az ószövetségi hitvallás felerõsödik,
új, személyes és egyetemes értelmet kap, újra vigasztaló és
bátorító erõt hordoz Húsvét, Jézus Krisztus feltámadása által.
Különösen azoknak mondhat sokat: „az én megváltóm él”,
akik tudják: hogyan élt a Megváltó. Szeretve („nincs senkiben
nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért”),
gyógyítva („Kelj fel!”), megbocsátva („Nem ítéllek el téged,
menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”), tanítva
(„Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.”), vigasztalva
(„Ne sírj!”), lehetetlent nem ismerve („mert az Istennek semmi sem lehetetlen”), alázattal („megmosta a lábukat”),
mennyei dicsõségbe ragadva („magam mellé veszlek titeket,
hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is”). Akik tudták, tapasztalták, átélték hogyan élt Jézus közöttünk, azoknak volt igazán fájdalmas belül a halála és újjászülõ a feltámadása.
Ahol nem tudják, vallják és vállalják, hogy él a Megváltó
(harmadnapon feltámadott), hogy a Megváltó az Élet, ott kihalt az élet. Ott nincs fény, ott nincs remény, ott nincs hit, ott
nincs szeretet, ott nincs gyógyulás, ott nincs hála, ott nincs békesség, ott nincs öröm, ott nincs boldogság.
„Én tudom, hogy az én Megváltóm él!” És ez nekem elég! Ha
ezt tudom, mindent tudok. Ha ezt érzem, semmise fáj. Ha ezt
továbbadom, a legtöbbet adom. Ha ezt hordozom, a leggazdagabb vagyok. Ha ezt kimondom, feleletet kapok. Ha ezt ének-

lem, megvidámodom. Ha ezt leírom, nyomot hagyok. Ha ezzel simogatok, hasznos vagyok. Ha ezzel ölelek, segítek. Ha
ezzel megyek a templomba, szól hozzám az Isten. Ha ezt komolyan veszem, nem haragszom. Ha ez igaz, többé nem leszek gaz. Ha ezzel élek, nem félek. Ha ezzel kelek, nem fáradok. Ha ezzel fekszem, felébredek.
„Én tudom, hogy az én Megváltóm él!” Én tudom! És még hányan tudjuk, hányan valljuk ezt? Ugye találkozunk, akik ezt
tudjuk, nemcsak húsvétkor, a templomban? Mert ezt nemcsak
húsvétkor kell/illik tudni, hanem mindig. Ugye bátorítjuk, vigasztaljuk egymást majd, akik ezt tudjuk a hétköznapokban is?
Ugye imádkozunk azokért, aki ezt még nem tudják és vallják?
„Én tudom, hogy az én Megváltóm él!” Él és ezért munkálkodik is. Munkálkodik bennünk és közöttünk, hogy személyesen tapasztaltad meg, Vele más az élet. Próbáld ki, próbáld
meg Vele élni az életet. Én már tudom, hogy ez így sokkal
jobb, jobb mindennél. Van akadály, de nem leküzdhetetlen,
van mélység, de nem áthidalhatatlan, van ellenség, de nem
gyõzhet, van fáradtság, de nincs belefáradtság, van egyedül
lét, de nincs magány, van kérdés, de nincs kétség, van halál,
de nincs fullánk. Sok minden lehet, de ha az, az EGY él, akkor
semmise árt.
Áldott húsvéti találkozásokat kívánva, tisztelettel és szeretettel
Szappanos Zoltán református lelkipásztor
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Anyák napja

„ Mint a madár a fészkére, szomju vándor hûvös érre,
mint a gyermek anyaölbe: vágyom én e nyájas körbe.
Itt, enyelgõ kis családom közt, van az én jó világom;
künn borong, bár a magasban: Itt örökké csillagos van.”
/Arany János/

Korunk Család képe – A mai magyar Édesanyák
A társadalom legkisebb építõ köve és közössége a család, minden társadalom ezeknek a köveknek az együttesébõl építkezik,
gyarapszik, ez múltja, jelene, jövõje. Nem sejtek, hanem kövek, mert a kõ szikla-szilárd, stabil, a középpont és az összetartó
kohézió a Hit.
2011 A Család éve. Nem véletlenül tûzte ezt a magyar katolikus egyház zászlajára, mert sajnos érték válságban van a mai Magyar Család modell.
A klasszikus, értékeket tükrözõ családi tûzhely õrzõje az Anya, az Apával karöltve, de mégis számára adatott ez a szép és nemes
feladat, hiszen Õ az élet bölcsõje, õrzõje.
Minden társadalmi korban nemes, küzdelmes feladat hárult az Anyákra, de úgy gondolom, hogy a változásokhoz igazodó felgyorsult élet ritmusunkban, a mindennapi kihívásoknak, az elvárásoknak való megfelelés közepett még nehezebb dolga van
egy Anyának. Ezen áradattal szemben érzelmi biztonságos, szeretetteljes légkört szeretne biztosítani családja számára, úgy,
hogy közben maga is az elõbb említett áradatban úszik.
A nõi egyenjogúság az elmúlt közel 50-60 esztendõ alatt sokat mozdította elõre Nõk megítélését, helyzetét, de ez által sok terhet is rót rájuk, vagy éppen eltávolodni engedte a klasszikus család modell anya szerepétõl. Vannak Nõk, akik nem kívánják
felvállalni saját énjükre vetített családi kötelezettségeiket, önmegvalósítási folyamatuk csak a munkájukra koncentrál, lemondva igazi lényükrõl, a létörökítésrõl, vagy netán a családi tûzhely nehézségeirõl, kihívásairól, nemes küzdelmérõl.
Községünk szerencsés helyzetben van a társadalmi értékek terén, mint egy kis sziget õrzõje, megvalósítója a tiszteletben álló
család modellnek. A Településünkön kis- vagy nagy családokban élõ Édesanyák nagy részére jellemzõ, hogy egyben Anyák,
Nõk, Munkatársak, háziasszonyok. Mindezen kihívásnak és ezekkel járó feladatnak igyekeznek megfelelni, tudásuk, talentumuk legjavát adni, de, mint ahogyan egyetlen Férfi, úgy
egyetlen Nõ sem teljesedhetne ki igazi nagyságában a másik,
vagyis a Társa nélkül.
Az igazi Nõt a Férfi engedi élni, mert a Nõ ugyanúgy ember,
és Társ, a Férfi társa mindenben. Mindent megtehet érte,
gyermeket nevelhet, moshat, fõzhet, takaríthat, de nem azért
mert ez a dolga, hanem szeretetbõl. Szeretetbõl, amit a Férfi
észrevesz, és viszonoz, vagy segít, és vele együtt végzi, vagy
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
csak egyszerûen Szeretõ, Hûséges Társa. Az „tisztaság”, az
Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat!
étel, a tárgyak, mindez csak külsõség. Az igazi érték az EmKörülvesz virrasztó áldó szeretettel.
ber, a Társ, a Nõ, az Igazi.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Ezekre az értékekre méltán lehetünk büszkék, szunnyadó drága
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
kövek. Óvnunk, védenünk kell, mert ilyen családi légkörben
felnövõ gyermekek ezt látva, saját családjukban nagyobb
Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
eséllyel akarják, majd megvalósítani, mert a gyermek mintaimádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
modell követõ, az örökség õrzõje, tovább adója, magyar társaKöszönöm a szívét, mely csak értem dobban
dalmunk léte és jövõje.
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,
„…Én meg nyomukban járva, otthont keresve mindenütt nem
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
ismerek határt a Szeretetben. Vagyok, akár a lélegzõ kebel: kifogyhatatlan, telhetetlen.”
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
/ Fodor András : A Család /
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Szabó Éva
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,
Szerkesztõ Bizottság tagja
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
„Az Anyák hallhatatlanok, csak testet, arcot, alakot váltanak;
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
egyetlen halott sincs közülük; fiatalok, mint az idõ.
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Újra születnek minden gyerekkel; megöletnek minden halottal
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
- harmadnapra föltámadnak, mire virradna.
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Adassék nekik gyönyörûség, szerelmükért örökös hûség,
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
s adassék könny is, hogy kibírják a világ összegyûjtött kínját.”
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!
/Zsoltár c. vers/

Dsida Jenõ:
Hálaadás
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Tisztelt Olvasók!
Márciusi képviselõ-testületi ülésen is számos határozat és
rendelet született, melyek rövid összefoglalóját az alábbiakban olvashatják:
Március 22-i ülésén a testület elfogadta az Önkormányzat
2011-2014 közötti idõszakra vonatkozó Gazdasági Programját, melynek fõbb pontjai településünk gazdasági helyzete,
fejlesztési elképzelések, munkahelyteremtés, adópolitika, szociálpolitika, egészségügy, kultúra, környezetvédelem. A Program teljes szövegét elolvashatják községünk honlapján.
A Képviselõ-testület döntése értelmében a Széchenyi István
Általános Iskolában utólagos hõszigetelés és nyílászárócsere pályázatot meghívásos eljárással kívánja lebonyolítani, legalább négy ajánlattevõ részvételével.
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság javaslata alapján a Testület döntése értelmében a Polgármesteri Hivatalban a zöldterület kezelés szakfeladaton négy rehabilitációs álláshely létesül 2011. április 1-jétõl. A Bizottság javaslatára a Testület döntött arról, hogy az Alsónémedi Napfény Mazsorett csoport részére 2011. május 21-én térítésmentesen biztosítja a Sportcsarnokot, amennyiben a járulékos költségeket a rendezõk megtérítik.
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezõgazdasági
Bizottság javaslata alapján a Képviselõ-testület Kormányos
Antal egyéni vállalkozó részére megbízást ad övcsatorna
tisztítására bruttó 896.000 Ft értékben. A Bizottság határozatával egyezõen döntött a Testület heti tíz órában részmunkaidõs vagy megbízásos fõépítész alkalmazásáról a településrendezési eszközök felülvizsgálatának idejére, továbbá
2012-ben a csapadékvíz rendezési tervet felül fogja vizsgáltatni és kiegészítésérõl is gondoskodik.
A Bizottság javaslatára a Testület döntésével az Alsónémedi
0130/11 hrsz-ú ingatlan határozatlan idõre bérbe adja Juhász
Zoltán, Széchenyi utcai lakos részére azzal a kikötéssel, hogy
a terület kitakarítása a bérlõ feladata és költsége, míg az Önkormányzat átminõsítteti a területet szántó mûvelési ággá.
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatára
elfogadta a Testület a Halászy Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár 2010. évi beszámolóját, továbbá az intézmény vezetõjének, Geiger Jánosnénak – kérésére történõ – felmentését – nyugdíjazás miatt – 2011. április 20-tól, illetve módosította az Intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.
Továbbiakban döntést hozott a Testület az iskolai atlétika
pálya megvalósításához benyújtandó pályázat elkészítésérõl, mely feladattal a Tempo-Consulting Kft-t bízza meg
60.000 Ft + áfa megbízási díjért és az elnyert összeg 3,5%ának megfelelõ sikerdíjért.
A Testület hozzájárulásával 2011. augusztus 27-én községünkben Traktorfesztivál kerül megrendezésre, mely rendezvényhez az Önkormányzat a tulajdonát képezõ földterületet térítésmentesen biztosítja a szervezõk részére, a természeti környezet megóvásának és rendbetételének terhe mellett.
A Képviselõ-testület – jogszabályi változás miatt – megalkotta
a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidõn
kívüli engedélyezésérõl és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
szóló rendeletét, mely rögzíti ezen események feltételeit és díjait. Továbbá rendeletet alkotott az adóügyi dolgozók anyagi

érdekeltségérõl. Az új szabályozás illeszkedik a költségvetési
koncepcióban elfogadott önkormányzati jutalmazási gyakorlathoz, azaz a meglévõ két jogcímen kifizethetõ juttatás felsõ határa nem haladhatja meg az érdekelt dolgozók másfél havi illetményét. Emellett sávos formában engedélyezi az eredményességhez kötött adóbehajtási jutalék kifizetését.
„Alsónémedi Nagyközség Díszpolgára” cím adományozásának rendjérõl szóló rendeletében a Képviselõ-testület elõírja, hogy a díszpolgári címre történõ ajánlást meg kell erõsíteni az állandó lakosságszám legalább 10%-nak megfelelõ,
szavazati joggal bíró állampolgár aláírásával, szabályozza a
díszpolgári cím odaadásának körülményeit, lehetõségeit, továbbá esetlegesen érdemtelenné válás esetén a díszpolgári
cím visszavonásának feltételeit és eljárási módját.
Hosszú folyamat végét, a megvalósítás kezdetét jelzi a Képviselõ-testület által meghozott új rendelet, mely az Alsónémedi, Felsõerdõsor utca kiépítésére fizetendõ útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szól, s tartalmazza, hogy a legalább az utcában található lakások tulajdonosai 2/3 részének
nyilatkozatát követõen határozattal kötelezhetõek a többi lakosok a hozzájárulás megfizetésére, egyben lehetõséget is
biztosít a rendelet a rászorulók részére legfeljebb két részletben történõ fizetésre.
A Kormány tavalyi döntésének értelmében a Testület a szabálysértési bírságok összegének
emelésérõl döntött, mely rendelettõl a nagyobb visszatartó
erõ kialakulását várja a Testület.
Ezen rendelet teljes szövegezését a Hírmondó jelen számában
is közzétesszük.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a testületi ülésen született határozatok teljes szövege, továbbá a jegyzõkönyvek megtalálhatók községünk honlapján, illetve ügyfélfogadási idõben
hozzáférhetõek a Polgármesteri Hivatalban.

FIGYELEM! HATÁRIDÕ!
Minden hónap 15. napja az elõzõ hónapban beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
2011. április 30. a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételéhez a kérelmek benyújtásának
határideje.
2011. május 31. a 2010. évi iparûzési adó bevallásának és az
esetleges különbözet megfizetésének határideje. A bevalláshoz
szükséges nyomtatvány kitölthetõ Önkormányzatunk honlapján, a www.alsonemedi.hu címen, az Ügyintézés címszó alatt,
illetve letölthetõ szintén ugyanitt. Kérem ne felejtsék el a kinyomtatott bevallást aláírni és lepecsételni, mert így érvényes.
Akinek nincs internetes hozzáférése az a Polgármesteri Hivatalban kérésre megkaphatja a bevallási garnitúrát.
2011. június 30. a parlagfû elleni védekezés kapcsán ezen
idõpontig minden ingatlanon (kül- és belterületen egyformán) el kell végezni a védekezést, azaz a parlagfû virágbimbó kialakulását meg kell akadályozni és ezen állapotot
a vegetációs idõszak alatt folyamatosan fenn kell tartani!
Polgármesteri Hivatal

4

Önkormányzati hírek

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének
10/2011. (III. 30.) rendelete a szabálysértési bírságok összegének emelésérõl
„(1) Aki a 7. §-ban említett tilalmat megszegi szabálysértést
1. §
A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 1/2010. (II. 01.) követ el és 50.000,- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.”
sz. rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiakra változik:
5. §
„(2) Aki a 4. §-ban írt nyilatkozattételi kötelezettségének nem A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére
tesz eleget avagy nyilatkozatában foglaltak a valóságnak nem irányuló közszolgáltatásról szóló 12/2003.(VII. 04.) sz. renmegfelelnek meg úgyszintén szabálysértést követ el és delet 20. §-a az alábbiakra változik:
„(1) Aki e rendeletben meghatározott magatartási szabályo50.000,- Ft szabálysértési bírsággal sújtható.”
kat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi – amennyiben
súlyosabbnak minõsülõ cselekmény nem valósul meg – sza2. §
A temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl, szóló 11/2000. (09. bálysértést követ el és többször kivethetõ 50.000.-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható az alábbiak szerint:
13) sz. rendelet 17. §-a az alábbiakra változik:
a) üzletek környékének tisztántartásáról nem gondoskodik,
„(1) Szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedõ pénzbír- b) az e rendeletben foglalt járdák és területsávok tisztántartására, tisztítására, síkosság elleni mentesítési kötelezettségére
sággal sújtható, aki
a.) olyan magatartást tanúsít, amely a látogatók kegyeleti ér- vonatkozó szabályoknak nem tesz eleget,
c) az ingatlan elõtti vízelvezetõ árkot nem ássa ki, illetve tiszzését sérti,
tántartásáról nem gondoskodik,
b.) a temetõbe állatot visz be,
c.) a temetõben az üzemeltetõ hozzájárulása nélkül végez épí- d) ingatlanát nem gyommentesíti vagy nem tartja tisztán,
e) háztartási hulladékot felhalmoz,
tési, bontási munkát,
d.) sírt, síremléket, kegyeleti tárgyat, egyéb díszítõ anyagokat f) anyagszállításnál közterület szennyezését követõen tisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, közterületen gépet, gépvagy növényeket bepiszkít, eltávolít, megrongál,
jármûvet mos,
e.) a keletkezett szemetet nem a kijelölt helyre rakja le,
f.) a sírhelyek környékét felássa, a talajt elhordja vagy sírfel- g) közterületi építményeken, épületeken, fákon falragaszt,
hirdetményt helyez el,
töltésre használja,
h) a rendszeres hulladékszállítási kötelezettséggel kapcsolatg.) a temetõben közlekedést akadályozó tárgyat helyez el,
h.) az a temetkezési szolgáltató, aki az üzemeltetõ hozzájáru- ban a kiszóródott hulladékot nem takarítja össze, illetve a
háztartási hulladék összegyûjtésére szolgáló hulladékgyûjtõlása nélkül igénybe veszi a temetõ létesítményeit.
be a 10.§. (6) bekezdésben meghatározott anyagokat rak,
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elköve- i) rothadó, bûzös hulladékot nem szállít el azonnal,
tõjét a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelõje 20.000,- j) a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos bejelentési köteleFt-ig terjedõ helyszíni bírsággal sújthatja.”
zettségének nem tesz eleget, illetve valótlan adatokat tartalmazó bejelentést tesz /10.§ (6) bekezdés i) pontja/,
3. §
A közterületek használatáról, valamint az utcanév és házszám k) a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladéktáblákról szóló 8/2005. (VII. 08.) rendelet 11. § (1-2) bekez- kezelési közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék
gyûjtésére, illetve elszállítására nem az e rendelet szerint
dése az alábbiakra változik:
rendszerbe állított rendszeresített gyûjtõedényt, illetve kiegé„(1) Szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedõ pénzbír- szítõ mûanyagzsákot használja / 3.§ d pontja és a 17.§ (3) bekezdése/.
sággal sújtható, aki
a.) a közterületet az 1. sz. mellékletekben meghatározott en- l) aki termény-, eszköz- vagy jármûmosásból származó vizet
közterületre kienged.”
gedély nélkül használja,
b.) aki a közterületet a 4. § (4) bekezdésében meghatározott
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt
engedély elõírásaitól eltérõ módon használja.
a jegyzõ 20.000,- Ft-ig terjedõ helyszíni bírságot szabhat ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a
6. §
közterület-felügyelõ 20.000,- Ft-ig terjedõ helyszíni bírságot
Az állattartásról szóló 17/2009.(X. 28.) sz. rendelet 12. §-a az
szabhat ki.”
alábbiakra változik:
4. §
A nagyközség területén lévõ közterületeken történõ szeszes- „12. § Aki a 7. § (1-3) bekezdéseiben meghatározott elõírásoital fogyasztás és dohányzás korlátozásáról szóló 15/2009. kat megszegi, szabálysértést követ el, és többször kiszabható,
(VI. 29.) sz. rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbiakra válto- 50.000,- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.”
zik:
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7. §
8. §
A jármûvek parkoló- és tárolóhelyei kialakításáról és a jármû- A helyi címerrõl és zászlóról szóló 5/1993. (V.11.) sz. rendevek parkolási rendjének szabályozásáról szóló 18/2004.(X. lete a 3. § után az alábbi 3/A. §-sal egészül ki:
29.) sz. rendelet 10. §-a az alábbiakra változik:
„3/A. § Aki a polgármester engedélye nélkül vagy attól eltérõ
„10. § Aki e rendelet 2. §-ában foglalt rendelkezéseket meg- módon használja a település címerét vagy zászlaját, szabálysérszegi, szabálysértést követ el és 50.000.-Ft-ig terjedõ szabály- tést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.”
sértési bírsággal sújtható, illetve a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelõje helyszíni bírságot szabhat ki, melynek
9. §
összege 20.000,- Ft-ig terjedhet.”
Jelen rendelet 2011. április 01-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

„Közlekednénk a határban is…
Tisztelt Alsónémediek!
Ezúton kívánjuk tájékoztatni Önöket, hogy a Képviselõ-testület Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága legutóbbi ülésén célként tûzte ki az önkormányzati tulajdonú és kezelésû külterületi utak állagának
fenntartását és megóvását. Ennek érdekében a közterület-felügyelõnk és mezõõreink fokozott figyelmet fognak fordítani
a földterületek megközelítését biztosító utak járhatóságára.
Kérjük, hogy a tartsák tiszteletben a földtulajdonosok közös
érdekét, ami a szántóföldek megközelítéséhez fûzi mindannyiukat. Ez a kérés egyaránt vonatkozik a szántásra és
egyéb földmunkákra, valamint a locsolásra is, amelyekkel –
tapasztalhattuk már – hajlamosak az egyébként sem túl széles
földutak jelentõs részét néhány perc alatt járhatatlanná tenni.

Kirándulás Nagyajtára
Testvérfalunk, a székelyföldi Nagyajta ez évben ünnepli fennállásának 800. évfordulóját. Az ünnepi alkalomra
várják alsónémedi testvéreiket is.
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen eleget tesznek
a meghívásnak, s egy autóbuszos kirándulásra eljönnének Székelyföldre, s a program keretében jelenlétükkel
megtisztelnék testvérfalunk lakóit.
Indulás: 2011. július 13. (szerda),
érkezés: 2011. július 19. (hétfõ)
Az buszkirándulás költsége a jelentkezõk számától
függ. Részletes program és költségkalkuláció a soron
következõ Hírmondóban jelenik meg.
Jelentkezni lehet:
Surányi Mária (06-70-673-8873),
Szántó Erzsébet (06-30-571-1441)
és Jobbágy Ilona (06-70-771-2692) tanárnõknél,
a Könyvtárban Kulinyák Rezsõnénél,
illetve a Polgármesteri Hivatal Titkárságán

Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet 60.§-a felhatalmazza a Hivatal közterület-felügyelõjét, hogy az utat gondatlanul megrongáló szabálysértõvel szemben helyszíni bírságot szabjon ki, mely 30.000,- Ftig terjedhet. Amennyiben szabálysértési eljárás lefolytatására
kerül sor, úgy a bírság összege már 50.000,- Ft-ig növekedhet.
Mivel szerencsétlen esetben akár baleset is származhat a út
nem megfelelõ állapotából, a büntetõ törvénykönyvrõl szóló
1978. évi IV. törvény 184.§-a az út rongálását, azon akadály
létesítését a közlekedés biztonsága elleni bûncselekménynek
minõsíti.
Természetesen a Hivatalnak sem a szankciók alkalmazása az
elsõdleges célja, hanem annak elérése, hogy a külterületen
gazdálkodók tekintettel legyenek egymásra és a határban járókra.
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Alsónémediek!
A Faluház fényképeinek archiválása befejezõdött. A csodálatos képanyagot nagy kár lenne csak a Faluház fényképtárában tartani. 2011-ben ünnepeljük a Faluház fennállásának 15. évfordulóját, a jubileum és az elvégzett munka
eredményeképpen szeretnénk kiadni

Alsónémedi képeskönyvét.
A könyv azonban csak akkor jöhet létre, és csak akkor mutathatja be hitelesen a fényképek tükrében Alsónémedi és
lakóinak jeles napjait, ha minél több kép áll rendelkezésünkre a könyv anyagának összeállításához.
Kérjük ezért falunk lakosságát, bocsássák rendelkezésünkre - csak néhány napra - családi fényképeiket, vagy a faluról, ünnepi eseményekrõl készült felvételeket, régi képeslapokat, hogy azokról másolatot készíthessünk, és beilleszthessük a képeskönyv anyagába.
Reméljük, a szép, impozáns könyv minden alsónémedi
család könyvespolcára felkerülhet, lapozgatása számos
élményteli pillanatot szerez az egész családnak. Büszkesége lesz egész településünknek.
Segítségüket köszönettel vesszük, és várjuk a 06-70-7712692 – telefonszámon valamint a Faluházban
Bálint István János, Faluház
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DABASI RENDÕRKAPITÁNYSÁG
2370 Dabas, Szent István tér 1/b, Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30
Tel.: (29)360-214, BM : 30-484
e-mail: dabasrk@pest.police.hu
Szám: 13030-10/4/2011. ált.

BESZÁMOLÓ KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSRE ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG
KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRÕL,
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRÕL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL
Tisztelt Képviselõ Testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

mat lebonyolító vasútvonal /Budapest - Lajosmizse - Kecskemét/ halad át.

A Dabasi Rendõrkapitányság illetékességi területéhez 15 település tartozik az alábbi megoszlásban: 4 város (Dabas,
Gyál, Örkény és Ócsa), 2 nagyközség (Alsónémedi és Bugyi),
valamint 9 község (Felsõpakony, Hernád, Inárcs, Kakucs,
Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán és Újlengyel ).
A Rendõrkapitányság szervezeti egységén belül 2 rendõrõrs
mûködik:
– Gyáli Rendõrõrs – Gyál és Felsõpakony,
– Örkényi Rendõrõrs – Örkény, Hernád, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva illetékességi területtel.

A nemzetgazdaság szempontjából is jelentõséggel bíró ipari
objektum területünkön nincs. Budapest közelsége, a kedvezõ
közlekedési viszonyok, a képzett munkaerõ jelenléte és az önkormányzatok közremûködése következtében több gazdasági
társaság létesített, illetve folyamatosan létesít telephelyet,
ipari üzemet illetékességi területünkön /pl.: Penny Market/,
valamint jelentõs mértékû az ipari parkok térhódítása is /pl.:
Dabas, Újhartyán, M-5 autópálya gyáli szakasza mentén/.
A Duna folyó egykori elhagyott medrében feltárt nagy
mennyiségû sóder, illetve kavics miatt az elmúlt idõszakban
tovább folytatódott illetékességi területünkön az újabb bányák nyitása, illetve a meglévõk bõvítése, mely leginkább Alsónémedi, Bugyi és Gyál települések területét érinti. A bányákhoz kapcsolódóan ipari feldolgozó üzemek is épültek
/Pl.: Lasselsberger-Knauf Kft., Duna-Bet Kft./.
Ezen tényezõk jelentõs mértékû gazdasági fejlõdést eredményeztek a térségben, ugyanakkor érezhetõ volt a negatív hatásuk is: jelentõsen bõvült az átmenõ forgalom, mely sok esetben már az elviselhetetlenség határát súrolja és ennek az érintett településeken élõk több alkalommal hangot is adtak. Az
ingázók száma jelentõs, valamint egyre gyakrabban jelennek
meg a más kapitányság illetékességi területén élõ bûnözõk,
bûnözõi csoportok.
Területünkön található egy hadilõtér is /Dabas-Tatárszentgyörgy-Örkény-Táborfalva térsége/, mely jelentõsége az
utóbbi években megnövekedett. Korábban a KFOR és az
SFOR erõkhöz tartozó amerikai katonák, késõbb pedig az
Irakban békefenntartói feladatokat ellátó magyar kontingenshez tartozók kapták meg itt a szükséges kiképzést, illetve végezték a megfelelõ lõgyakorlatot.
A Magyar Honvédség is rendszeresen tart itt lõgyakorlatot.
Ennek következtében rendszeresen le vannak zárva a lõtér
menti utak, melyek a forgalom fennakadását eredményezik.

A 2005. évi LXIV. tv. Alsónémedit, Felsõpakonyt, Gyált és
Ócsát sorolta be a Budapesti Agglomeráció területéhez tartozó települések körébe. Az agglomerációs gyûrûhöz való tartozás hatása leginkább Gyál esetében érzékelhetõ és kézzelfogható, hiszen a város teljesen összenõtt Budapest XVIII.
kerületével. Ezen települések lakosságának a száma a fõvárosból történõ kitelepülések miatt folyamatosan növekszik,
amely szintén Gyál esetében érezhetõ leginkább.
A közel 800 km2 nagyságú illetékességi területünk jelentõs
tanyavilággal rendelkezik, az itt élõ lakosság száma pedig
meghaladja a 90.000 fõt, mely a Budapest területérõl történõ
kiköltözések miatt folyamatosan növekszik.
Dabason jelentõs számú szlovák, míg Újhartyánon sváb nemzetiség él.
A Budapest — Lajosmizse — Kecskemét vasútvonal mentén
elhelyezkedõ településeken (Gyál, Ócsa, Inárcs, Kakucs, Táborfalva és Örkény ), valamint Tatárszentgyörgyön jelentõs
számú roma kisebbség él. A terület nagyságából, elhelyezkedésébõl adódóan jelentõs számú rendõrkapitánysággal vagyunk határosak az alábbiak szerint:
É: BRFK XVIII. Ker. Rk. és XX-XXIII ker. Rk.
ÉK: Monori Rk.
K: Ceglédi Rk.
D: Kecskeméti Rk.
DNY: Kunszentmiklósi Rk.
NY: Ráckevei Rk.
ÉNY: Szigetszentmiklósi Rk.

Mûködési feltételeinkben nem következett be jelentõs változás, ennek ellenére a térség bûnügyi, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzete az elvárásoknak megfelelõen alakult.
SZEMÉLYI, TECHNIKAI HELYZET

Úthálózatunk hossza 343 km, területünkön 3 nagy forgalmú Az állománytábla szerint 2010. december 31-én 117 hivatáfõútvonal /M-5 autópálya 31.7 km, 5. számú fõút 41.2 km és a sos és 19 közalkalmazotti státusszal rendelkeztünk. A tényle405. számú fõút 3.3 km hosszan., valamint 1 jelentõs forgal- ges személyi helyzetet az alábbi táblázat tartalmazza.
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Rendszeresített létszám:
Tiszt:
36
Tiszthelyettes:
81
Közalkalmazott:
19
Összesen:
136

Meglévõ létszám:
Tiszt:
27
Tiszthelyettes:
82
Közalkalmazott:
21
Összesen:
130

Az állomány körében a fluktuáció jelentõs volt, 9 fõ hivatásos
távozott és 16 fõ érkezett, 3 fõ közalkalmazott távozott és 9 fõ
érkezett. A hivatásos állomány életkora igen fiatal, kevés a
nagy tapasztalattal, rutinnal rendelkezõ idõsebb kolléga.
Rendészeti Szakközépiskolából 2010-ben 7 fõ érkezett, a
Rendõrtiszti Fõiskolán 2010. évben végzett hallgatók közül
kapitányságunk állományába 2 fõ került kinevezésre, mely
közül egy fõ azóta már áthelyezésre került más szervhez.
A 8 fõ új felvételt nyert közalkalmazottból 6 fõ fegyveres biztonsági õrként dolgozik a Dabasi Rendõrkapitányságon, akik
a munkaügyi központon keresztül személyes meghallgatást
követõen 78 fõbõl kerültek kiválasztásra.
2010. évben, a korábbi évekhez hasonlóan, jelentõs változás
az informatika területén nem következett be. A Serpico Közbiztonsági Alapítvány támogatásával 7 db irodai célra alkalmas munkaállomás került beszerzésre amortizációs csere keretében. Emiatt a számítógépparkunk száma (79 db) az új beszerzésekkel nem növekedett a 2010. esztendõben sem.
2010-ben szinte a szolgálati gépjármûvek teljes cseréje megtörtént, 10 db (lízingelt) új szolgálati gépkocsit kaptunk,
ugyanennyi gépkocsit adtunk le. A szolgálati gépkocsik száma 2010. december 31-én 18 db, ebbõl 15 db lízingelt, a szolgálati motorkerékpárok száma pedig 2 db és van egy saját tulajdonú VW Transporter is.
BÛNÜGYI HELYZET
Alsónémedin az ismertté vált bûncselekmények száma 2010ben 138 volt, amely az elõzõ évi 106-hoz képest 30.2 %-os
növekedést jelent.
A bûncselekmények számának változása Alsónémedi nagyközségben az elmúlt 5 évben:
Az elmúlt 5 évben a bûncselekmények alakulását az alábbi
táblázat mutatja:
Bûncselekmények/év
Személy elleni bcs.
Testi sértés
Magánlaksértés
Egyéb e csoporthoz
tartozó bcs.-k.
Házasság, család,
ifjúság és nemi erkölcs
elleni bcs.
Közrend elleni bcs.
Garázdaság
Visszaélés lõfegyverrel
v. lõszerrel
Egyéb e. csoportba
tartozó bcs.-k.
Vagyon elleni bcs.
Lopás
Betöréses lopás
Sikkasztás

2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
4
8
11
11
19
4
8
5
5
4
0
0
0
0
1
0

0

4

3

14

4

3

2

2

1

11
4

20
1

26
2

5
1

12
0

2

1

0

0

0

5

18

24

4

12

84
59
15
1

97
67
16
2

85
40
27
1

72
43
10
3

86
48
22
4

Csalás
Jármû önkényes elvétele
Egyéb e kategóriába
tartozó bcs.-k.
Kiemelt bcs.
Emberölés
Rablás
Zsarolás
Közlekedési bcs.
Közlekedési baleset
okozása
Ittas jármûvezetés
Cserbenhagyás
Egyéb e. kategóriába
tartozó bcs.-k.
Egyéb bcs.
Összesen

7
2
1

5
1

8
2

3
1

5
3

6

6

7

12

4

2
0
2
0
10

1
0
1
0
13

0
0
0
0
27

0
0
0
0
12

2
0
1
1
13

8

8

10

9

6

2
0

5
0

15
0

3
0

5
0

0

0

2

0

2

6
121

3
145

2
153

4
106

5
138

A személy elleni bûncselekmények száma jelentõsen
72.72%-kal emelkedett, 11-rõl 19-re. Ezen belül a testi sértések száma egy bûncselekménnyel 20%-kal, 5-rõl 4-re csökkent.
A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bûncselekmények terén a 2-rõl 1-re változott, amely 50 %-os csökkenést mutat.
A közrend elleni bûncselekmények száma szintén kedvezõtlenül alakult, 140 %-kal, az elõzõ évi kedvezõ 5 esetrõl 12-re
emelkedett az ismertté vált bûncselekmények száma. Ezen
belül ugyanakkor kedvezõ képet mutat a garázdaság bûncselekmény alakulása tekintettel arra, hogy 2010-ben ilyen jellegû bûncselekmény kapitányságunk elõtt nem vált ismertté.
A statisztikai adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a regisztrált bûncselekmények legjelentõsebb részét Alsónémedin is a vagyon elleni bûncselekmények képezik. E bûncselekményi kategóriában szintén emelkedés (+ 14 bûncselekmény +19.4 %) figyelhetõ meg. Az összes bûncselekményeken belüli aránya 62 %, amely 2009-ben 68 % volt.
A kategórián belül a lopások és a dolog elleni erõszakkal elkövetett lopások (betörések) a meghatározók. A lopások száma 2009-hez képest 5 bûncselekménnyel emelkedett, amely
11.6%-os növekedést mutat. A betöréses lopásoknál már sokkal kedvezõtlenebb a kép, ugyanis a 2009. évi 10 bûncselekményrõl 22-re emelkedett a számuk, amely szintén jelentõs
120%-os növekedés.
A csalások száma a 2009. évi 3-ról 5-re, két bûncselekménnyel (66.6%) emelkedett.
Jármû önkényes elvétele bûncselekmény 2009-ben 1 esetben
történt, míg 2010-ben 3 ilyen eset volt, amely szintén komoly
200%-os növekedést mutat.
A nagyközségben 2010-ben 2 kiemelt bûncselekmény történt,
mely egy-egy zsarolás illetve rablás volt.
A közlekedési bûncselekményeken belül minimális emelkedés (+1 bûncselekmény ) figyelhetõ meg, amely 8.33%-os
növekedésnek felel meg. A közúti jármû ittas vezetése bûncselekmény vonatkozásában 66.66 %-os a növekedés, amely
esetszámra levetítve a 2009. évi 3-ról 5-re emelkedett.
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A Bûnügyi Osztály létszámhelyzete közel sem ideális, ezért
eddig sajnálatos módon lehetetlenné tette függetlenített bûnmegelõzési elõadó foglalkoztatását, 2010. november 01. naptól olyan elõadó került a vizsgálati alosztályra, aki elsõsorban
ezen a területen fog tevékenykedni. Természetesen azért a lehetõségeinkhez mérten 2010. év elsõ 10 hónapjában is mindent megtettünk annak érdekében, hogy csökkentsük annak
esélyét, hogy az illetékességi területünkön élõk bûncselekmények áldozatává válhassanak.
Kiemelkedõen jó a kapcsolatunk az illetékességi területünkön
tevékenykedõ Dabas TV-vel, MAG TV-vel, valamint a Rádió
Dabas-al, melyek nem csak Dabason, hanem a környezõ településeken is sugározzák mûsoraikat. A Dabas TV-vel évek óta
Együttmûködési megállapodás szabályozza munkánkat, melynek keretében a Rendõrkapitányság sajtóreferense heti rendszerességgel bûnügyi vonatkozású tájékoztatást is ad a televízió
ún. „SZIRÉNA” címû mûsorában az illetékességi területünkön
történt eseményekrõl és azok tanúságairól, mely adást több alkalommal is megismétel a TV. Ennek következtében a lakosság
tájékoztatást kap a város és vonzáskörzetének bûnügyi helyzetérõl. Ugyanakkor lehetõségünk van arra is, hogy egy-egy esetben a szakterület vezetõi, illetve beosztottjai nyilatkozzanak az
éppen idõszerû kérdésekrõl, felmerülõ problémákról és személyesen adjanak tanácsot annak érdekében, hogy minél kevesebben váljanak bûncselekmény áldozatává.
Az úgynevezett „SZEM” /Szomszédok Egymásért Mozgalom/ kialakítása és szélesebb körben történõ elterjesztése céljából a Polgármesteri Hivatalokkal történõ kapcsolatfelvételeken kívül a Dabas TV fenti mûsorában hívtuk fel a figyelmet azokra az elõnyökre melyek ezen mozgalomban résztvevõ lakosok biztonságérzetét pozitív irányban befolyásolhatják. Nagyon jó példa erre Gyál városa, ahol 6 éve mûködik a
SZEM. Mozgalom, jelenleg már több mint 350 taggal.
2010-ben az elõzõ évekhez hasonlóan sajnos nem tudtuk biztosítani a D.A.D.A. program oktatását, mely nagyban segítené az általános, illetve a középiskolai oktatásban résztvevõ ifjúság körében felhívni a figyelmet a kábítószer- az alkoholfogyasztás, a dohányzás és az AIDS veszélyére. Ennek oka létszámhelyzetünk volt, de a fentebb leírt pozitív személyi változás remélhetõleg éreztetni fogja hatását ezen a területen is.
Természetesen több iskolában jártunk eseti jelleggel és a fenti
témakörökben elõadásokat tartottunk. Ócsa városában a
PMRFK. Bûnmegelõzési Osztálya nyújtott segítséget egy
projekt megvalósításában ebben a témakörben.
A családon belüli erõszak terjedésének megelõzése érdekében folyamatosan történik a veszélyeztetett családok felmérése. 2010-ben az elõzõ évben megkötött együttmûködési megállapodásokban foglaltaknak megfelelõen mûködtünk együtt
a területünkön mûködõ 3 Családsegítõ Szolgálattal. A családon belüli bûncselekmények elkövetõinél a megelõzés érdekében számos esetben utóellenõrzést hajtottunk végre. A
megelõzés érdekében napi kapcsolatban állunk a helyi önkormányzatok gyámügyi elõadóival, a családsegítõ szolgálatokkal, a Kisebbségi Önkormányzatokkal, a településeken mûködõ védõnõkkel, orvosokkal és az oktatási-, nevelési intézetekkel. Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a felmerülõ problémákról, azok megoldási lehetõségeirõl.

Folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk a vagyonvédelmi cégek által mûködtetett ún. csendes riasztó rendszerek propagálására, melyek hatékony segítséget nyújtottak abban, hogy területünkön a vagyon elleni bûncselekmények az elmúlt években jelentõsen csökkentek.
KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG
A beszámoló elején már szó volt arról, hogy kapitányságunk
területe közel 800 négyzetkilométer, és a lakosok száma meghaladja a 90.000 fõt. A körzeti megbízotti hálózat kiépítésével
is megpróbáltuk elérni, hogy minél több egyenruhás kollégát
tudjunk a közterületre vezényelni. Az Önkormányzatok szolgálati lakások biztosításával segítik, hogy minél több Körzeti
Megbízott teljesítsen szolgálatot, jelenleg 1 hiányunk van a
lehetséges 19-bõl.
Közrendvédelmi állomány intézkedési mutatóinak alakulása
Az elfogások száma 103 fõ volt, az elõzõ évi 101 fõvel szemben, ami 2.0%-os növekedést jelent.
Az elõállítások száma az elõzõ évhez képest 6.3 %-kal csökkent, 286-ról 268-ra.
A közlekedési szabálysértési feljelentéseink száma 1129-rõl
1343-ra emelkedett, ami 19.0%-os növekedést jelent.
A bírságolt személyek száma 8.1%-kal nõtt, 1731-rõl 1871re. A kiszabott bírságok összege összesen a Kapitányságon
40.2%-kal nõtt 26.076.600 Ft.-ról 36.561.500 Ft.-ra. Az 1 fõre jutó átlagos bírság a Közrendvédelmi Osztályon 2010-ben
7424 Ft., 2009-ben 6.214 Ft.
2010-ben az elõzõ évihez képest 13.3 %-kal nõtt az átkísérések száma, 465-rõl 527-re. A többi intézkedési mutató alakulásánál figyelembe kell venni, hogy a közterületi szolgálattól
ezek az intézkedések vonják el legjobban az állományt.
A tavalyi évben a Közrendvédelmi Osztály által önállóan befejezett közlekedési balesetek száma a korábbi évhez képest
26.6%-kal csökkent, 139-rõl 102-re, míg a baleseti helyszínelõnek átadott esetek száma 17.3%-kal csökkent, 98-ról 81-re.
Az elrendelt elõvezetések száma 71.4%-kal nõtt, 112-rõl 192re. A végrehajtott elõvezetések száma 38-ról 64-re, 68.4%-kal
nõtt. Az elrendelt elõvezetések 33.3%-át hajtottuk végre.
Alkoholszondás ellenõrzést 3010 alkalommal hajtottunk végre, 173.4%-kal többet, mint 2009-ben (1101). Átlagosan minden 18. megszondáztatott személy esetében hozott az ellenõrzés pozitív eredményt. Az alkoholszondás ellenõrzések 270
alkalommal (- 10 %) hoztak pozitív eredményt. A Közrendvédelmi Osztály 166 (- 18.2 %) ittas vezetõvel szemben kezdeményezett eljárást.
212 alkalommal hajtottunk végre akciót, ami 241.9%-os
emelkedést jelent a 2009. évi 62-hez képest.
44 alkalommal hajtottunk végre rendezvénybiztosítást, a
2009. évi 42 alkalommal szemben. A rendezvénybiztosítások
számában 4.8%-os növekedés figyelhetõ meg.
A Közrendvédelmi Osztály a 2010. évben 62 esetben tett büntetõ feljelentést, 8.8 %-kal kevesebbet, mint 2009-ben (68).
A 2010. év során a jelentõs hangsúlyt fektettünk a bírósági hatáskörû szabálysértések miatti eljárások kezdeményezésére.
Tiltott kéjelgés 141 esetben (+ 25.9%) kezdeményeztünk gyorsított eljárást. A jármûvezetés az eltiltás tartama alatt szabály-
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sértés elkövetése miatt 35 (-34.0 %), bírósági hatáskörû tulajdon elleni szabálysértés miatt 11 (- 31.2 %), garázdaság miatt 1
esetben kezdeményeztünk gyorsított eljárást. Összesen 188 (+
3.9 %) gyorsított szabálysértési eljárás került lefolytatásra – Kapitánysági szinten – a Dabasi Városi Bíróságon.
A településen 2 fõ körzeti megbízott Szadai Attila r. ftõrm. és
Tóth Gábor r. tzls. teljesít szolgálatot, akik lelkiismeretesen
végzik munkájukat. A nagyközség önkormányzatától 2010ben is jelentõs támogatást kaptak, melyet ezúton is megköszönök.
Hosszú idõ óta ápolunk jó kapcsolatot a községben mûködõ
polgárõr szervezettel, akiktõl 2010-ben is sok segítséget kaptunk. Több alkalommal hajtottunk végre közös akciókat, vettünk részt közös rendezvénybiztosításokban.
KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI HELYZET
Kapitányságunk közlekedésbiztonsági helyzetét nagymértékben befolyásolja, hogy két fõútvonal és egy autópálya halad
át területünkön.
Alsónémedi közigazgatási területén 2010. évben 15 közlekedési baleset történt, ez az adat közel - 50%-os csökkenést jelent a 2009.-es év adatával, mivel 2009-ben 28 közlekedési
baleset történt.
A személyi sérüléses balesetek számában jelentõs csökkenés
mutatkozik 11-ról 6-ra csökkent, ami 46%-al kevesebb a
2009. évhez képest. Halálos kimenetelû baleset az elmúlt évben 1 történt, ez növekedést jelent, mivel a 2009. évben nem
történt halálos kimenetelû közlekedési baleset.
Súlyos sérüléssel nem végzõdött baleset 2009. évben 2 közlekedési baleset végzõdött súlyos sérüléssel. A könnyû sérüléssel járó közlekedési baleseteknél is csökkenés mutatható ki a
tavalyi évben 5 az azt megelõzõ évben pedig 9 ( - 45 %) járt.
Anyagi kárral végzõdött balesetnél 9 esetben történt rendõri
intézkedés az elõzõ évi 17 esettel szemben, ez (-47 %) kevesebb mint az elõzõ évi.
A balesetek okozóinak jármûkategória szerinti megoszlását
tekintve az elmúlt év a következõképpen alakult: A 6 balesetbõl 5 alkalommal személygépkocsi vezetõ, 1 alkalommal kerékpáros személy volt a baleset okozója.
A település területén bekövetkezett személyi sérüléses baleseteknél a baleseti okokat vizsgálva megállapítható, hogy az
elsõdleges baleseti ok a tolatás szabályainak be nem tartása
volt (2 eset, a balesetek 33 %-a), majd ezt követi az elsõbbségi
jog meg nem adása (1) eset, kikerülés szabályainak megsértése (1 eset), sebesség nem megfelelõ alkalmazása (1 eset),
egyéb ok 1 esetekben.
A személyi sérüléses balesetek naponkénti megoszlását elemezve megállapítható, hogy baleseti szempontból a csütörtök
és a péntek a legveszélyesebb nap 4 sérüléses balesettel.
A hétfõn és kedden 1-1 személyi sérüléses baleset volt.
A személyi sérüléses balesetek idõbeli megoszlását elemezve
megállapítható, hogy baleseti szempontból a délelõtti, reggeli
(06-12 ó) a legveszélyesebb idõszak 3 sérüléses balesettel.
Ezt követi a délutáni idõszak (12-18) 2 személyi sérüléses
balesettel és a esti idõszak ( 18-22) 1 balesettel.
A személyi sérüléses balesetek bekövetkezési helyét vizsgálva a következõ képet kapjuk.
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4617 sz út
1
4604 számú út 1
Haraszti út
1
Dózsa Gy tér
1
4602 sz út
2
Az 5.-ös számú fõút Alsónémedi közigazgatási területéhez
tartozó szakaszán az elmúlt évben a következõ képen alakult
a baleseti helyzet:
2010. évben a fenti szakaszon 5 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, 2009. évben ez a szám 7 volt.
Az 5 balesetbõl 2 baleset végzõdött halállal, 3 pedig súlyos
sérüléssel.
Figyelemmel arra, hogy a nagyközségben az egyik legjelentõsebb baleseti ok az elsõbbség meg nem adása mellett a sebesség nem megfelelõ megválasztása, a sebességmérõ berendezést rendszeresen üzemeltettük a település fõbb útjain.
Baleset-megelõzési munkánk 2009. évhez képest stagnált. Heti
rendszerességgel jelen vagyunk a Dabas Rádióban, mely lefedi
a Kapitányság illetékességi területét. Riportokkal, közlekedési
aktualitásokkal, ellenõrzések, akciók eredményeinek ismertetésével színesítjük mûsoraikat. A Rádió munkatársai készséggel
állnak rendelkezésünkre, ha közérdekû közölnivalónk akad.
2008-ban kezdte meg mûködését a MAG televízió, újhartyáni
székhellyel. Alkalomszerûen itt is megjelenünk, inkább magazin jellegû riportokkal, kampányokhoz, rendezvényekhez köthetõ riportokkal, mint napi aktualitásokkal.
Jól sikerült vetélkedõket rendeztünk a dabasi, hernádi, újlengyeli, táborfalvai, bugyi általános iskolákban és az Inárcsi
Nagycsaládosok Egyesületének rendezvényén, mint már
évek óta.
Hetente adunk tájékoztatást a Dabas Rádiónak és a Dabas Televíziónak a területen bekövetkezett balesetekrõl. A balesetekhez kapcsolódóan pár mondatban próbálunk segítséget adni ahhoz, hogy legközelebb hasonló okok miatt ne következzen be baleset. A Dabas Rádióval megítélésem szerint jó a
kapcsolatunk, a baleset-megelõzéssel kapcsolatosan több riportot készítettek már, illetve tudósítanak rendezvényeinkrõl,
illetve alkalmanként stúdióbeszélgetés keretében, nagyobb
témát átölelõ beszélgetésekre is sor került.
IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG
Jelentõs változást hozott a szakterület munkájában, hogy
2009. január 01-én bevezetésre került az új szabálysértési számítógépes program, a Robotzsaru NEO integrált ügyviteli és
ügyfeldolgozó rendszer. Bevezetését követõen a programot
folyamatosan bõvítették, illetve fejlesztették. 2010-re mindenki el tudta sajátítani a program mûködését, valamint az abban rejlõ lehetõségeket jól hasznosították a szakterületen dolgozók.
A szabálysértési iktatások száma kisebb mértékben növekedett az elõzõ évihez képest (2009-ben 3192 db. iktatás történt), míg 2010-ben az ügyiratszám 3280-ra emelkedett (+ 88
db.), mely +2.75%-os növekedést jelent. Ezzel az ügyiratszámmal a 6. helyen állunk Pest megyén belül. 2525 fõvel
szemben 84.796.000 Ft-. pénzbírság kiszabására került sor.
Az átlagbírság összege 33.490 Ft.-/fõ. ( 2009-ben 2578 fõvel
szemben 89. 240. 000 Ft.- pénzbírság kiszabására került sor,
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az átlagbírság 34.616 Ft.- volt). Megfigyelhetõ, hogy mind a
kiszabott bírság összege, mint pedig az átlagbírság összege
minimális mértékben csökkent az elmúlt évhez képest. Ennek
okai az alábbi tényekre vezethetõ vissza:
– a feljelentések számán belül csökkent a nagyobb bírsággal
sújtható kiemelt szabálysértések aránya,
– az elõadók kicsit visszafogottabban állapították meg a büntetések mértékét.
– sok szabálysértési feljelentés érkezett olyan esetekben,
amikor az eljárás alá vont személlyel szemben közigazgatási bírság kiszabása ügyében indult eljárás, mert ezekben
az esetekben a törvényi elõírás miatt csak figyelmeztetést,
illetve önálló intézkedésként jármûvezetéstõl való eltiltást
lehetett alkalmazni,
Az átlagbírság tekintetében a 3. helyen állunk Pest megyén
belül.
A vezetõi engedélyek visszavonásának, illetve a vezetéstõl
való eltiltásoknak a száma csökkent az elõzõ évhez képest:
648 esetben éltünk ezzel az intézkedéssel, mely –12,6 %-os
csökkenést jelent. A csökkenés ellenére ez a szám a megyében alkalmazott összes eltiltás 16,38 %-át jelenti. (2009-ben
741 volt). A csökkenés mértéke az alábbi okokkal magyarázható: a szabálysértési feljelentéseken belül csökkent a kiemelt
szabálysértések aránya – ez alapvetõen befolyásolta az átlagbírság alakulását is -, így kevesebb esetben lehetett alkalmaznia jármûvezetéstõl való eltiltást, másrészt több eljárás alá
vont személy az eltiltás tartama alatt vezetett, így velük szemben újabb eltiltást nem lehetett alkalmazni a szabálysértési eljárások során. Az eltiltások alkalmazása terén (a lehetséges
esetek 86.3 %-a) az elõzõ éveknek megfelelõen továbbra is az
élmezõnyben, a 3. helyen állunk Pest megyében. Negatívan
befolyásolta ennek az adatnak az alakulását azon tény is,
hogy közigazgatási eljárás megindításakor a külföldi eljárás
alá vont személy esetében nem tudtunk élni a jármûvezetéstõl való eltiltás intézkedés alkalmazásával. Megítélésem szerint a csökkenõ statisztikai adatok ellenére kellõ szigorral léptünk fel a kiemelt közlekedési szabálysértést elkövetõkkel
szemben: ezt támasztja alá azon tény is, hogy a magas számú
és arányú eltiltás alkalmazása mellett a kiemelt szabálysértéseknél magas az átlagbírság összege is: 59.400 Ft/fõ ( 2009ben 58.688 Ft/fõ volt), mely a 6. legmagasabb érték Pest megyében.
A jelentõs számú vezetéstõl eltiltás mellett büntetõpontok kiszabására is sor kerül, melyre 2010-ben 350 fõ esetében került sor, míg 2009-ben 398 fõvel szemben szabtunk ki büntetõpontot. Itt is csökkenés volt megfigyelhetõ (-12,1%). A
csökkenés oka is a korábban már említett okokra vezethetõ
vissza.
Új feladatként jelentkezett a szakterületen, hogy a jogszabályi
változások következtében a tulajdon elleni szabálysértések,
illetve a feloszlatott társadalmi szervezettel kapcsolatos szabálysértések elõkészítõ eljárásának lefolytatása ismert elkövetõ esetén az Igazgatásrendészeti Osztály feladatkörébe került. Összesen 20 db. ilyen ügyet kaptunk, ezek közül 9 esetben kellett elõkészítõ eljárást lefolytatnunk, 11 esetben pedig
gyorsított bíróság elé állítást hajtottunk végre és tevékenyen
részt vettünk az ügyirat feldolgozásában.

Bírósági hatáskörbe tartozó szabálysértések ügyében végrehajtásra 32 db. ügyiratot kaptunk.
A szabálysértési szakterületet érintõ jogszabályok szinte az
egész év során folyamatosan változtak, melyeket nyomon követtünk és azokat a napi munkavégzés során alkalmaztuk is.
Ezzel kapcsolatosan nem volt nehéz dolgunk, hiszen a megyei szakirányítás folyamatosan tájékoztatott azokról bennünket és a megfelelõ útmutatással is ellátott.
Az év során a jelentõs hangsúlyt fektettünk a gyorsított bíróság
elé állításokra, mely eredményességének elõsegítése érdekében
szakmai segítséget nyújtottunk a közrendvédelmi szakterületen
dolgozóknak, valamint magunk is részt vettünk különbözõ akciókban a tiltott kéjelgés visszaszorítása érdekében.
2010-ben 188 fõvel szemben képviseltük a rendõrhatóságot
gyorsított bíróság elé állítás során (2005-ben 74 fõ, 2006-ban
84 fõ, 2007-ben 42 fõ, 2008-ban 81 fõ, 2009-ben 181 fõ),
mely +3,86 %-os növekedést jelent az elõzõ évihez képet.
Az esetek döntõ többségét a tiltott kéjelgés miatt indított eljárás képezte: 141 fõ (2008-ban 66 fõ, 2009-ben 112 fõ), ezt követte a jármûvezetés az eltiltás tartama alatt szabálysértés elkövetése: 35 fõ (2008-ban 13, 2009-ben 53 fõ), terménylopás
szabálysértés elkövetése miatt nem indult eljárás 2008-ban 2
fõ, 2009-ben 16 fõ.). Tulajdon elleni szabálysértés miatt 11
fõvel, garázdaság szabálysértés miatt 1 fõ szemben indítottunk gyorsított eljárást. A bírósággal továbbra is nagyon jól
együtt tudtunk mûködni és minden esetben sikerült az általunk kezdeményezett gyorsított eljárást lefolytatni.
Az Igazgatásrendészeti Osztály nyilvántartásában összesen
2184 db. lõfegyver szerepel. (2006-ban 2331 db., 2007-ben
2317 db., 2008-ban 2301 db., 2009-ben 2226 db. fegyver volt)
A nyilvántartott jogi személyek száma: 11. (ebbõl 8 rendelkezik lõfegyverrel, 1 csak lõteret üzemeltet, 1 csak tagsággal
rendelkezik)
Jogi személyeknél lévõ fegyverek száma: 57 db.
Természetes személyeknél lévõ fegyverek száma: 2127 db.
Az év során kisebb mértékben csökkent a fegyvertartási engedéllyel rendelkezõ természetes személyek, illetve a náluk lévõ fegyverek száma. Ez a következõ okokra vezethetõ vissza:
– engedélyes elhalálozása,
– engedélyes más hatóság illetékességi területére költözött,
– fegyverek leadása selejtezésre,
– fegyvertartási engedély visszavonása,
– fegyverek eladása a tartási költségek növekedése miatt.
Fegyverrel rendelkezõ természetes személyek száma: 788 fõ,
míg 2009-ben 825 fõ volt, akiknél összesen 2127 db. lõfegyver szerepel a nyilvántartásban.
A flóbert fegyverek tartását az új jogszabály engedélyhez köti. Eddig összesen 84 fõ részére adtunk ki tartási engedélyt.
(2004-ben 7 fõ, 2005-ben 29 fõ, 2006-ban 48 fõ részére)
2007-ben, 2008-ban és 2009-ben és 2010-ben nem adtunk ki
flóbert tartására engedélyt.
Gáz- riasztó fegyver viselését ez idáig 489 fõ részére engedélyeztük, 2010-ben 43 fõ részére. (2005-ben 164 fõ, 2006-ban
89 fõ, 2007-ben 42 fõ, 2008-ban 59 fõ, 2009-ben 135 fõ részére adtunk ki viselési engedélyt).
Európai Lõfegyvertartási Engedélyt 2010-ben 12 fõ részére
állítottunk ki. (2004-ben 3 fõ, 2005-ben 12 fõ, 2006-ban 5 fõ,

Önkormányzati hírek
2007-ben 20 fõ, 2008-ban 7 fõ, 2009-ben 6 fõ kérelmezõ
volt).
Fegyver kiviteli engedélyt 2010-ben 2 fõ részére állítottunk ki
(2004-ben 3 db., 2005-ben 1 db., 2006-ban 8 db, 2007-ben 3
db.2008-ban 3 db., 2009-ben nem volt).
Összesen 98 fõ természetes személy (van aki több fegyverre
is!) adott be kérelmet megszerzési engedélyre. A kérelmeknek helyt adtunk, így összesen 150 db. megszerzési engedély
kiadására került sor. Jogi személy nem nyújtott be kérelmet
megszerzési engedély iránt. (2007-ben 1 kérelem volt, 2008ban nem volt kérelem, 2009-ben 3 db. kérelem volt).
Fegyvertartási engedély visszavonása: 11 fõ esetében került sor
(2006-ban 4 fõ, 2007-ben 6 fõ, 2008-ban 3 fõ, 2009-ben 3 fõ)
Személy- és vagyonõri szakterületen 44 vállalkozás engedélyezésére került sor (2006. II. felében 54 db., 2007-ben 24 db.,
2008-ban 20 db., 2009-ben 48 db.), ebbõl 10 társas (2006-ban
20 db., 2007-ben 10 db., 2008-ban 13 db., 2009-ben 8 db. személy- és vagyonõr ill... magánnyomozó) és 34 egyéni vállalkozás (2006-ban 34 db., 2007-ben 14 db., 2008-ban 7 db.,
2009-ben 40 db. személy- és vagyonvédelmi magánvállalkozást engedélyeztünk), míg magánnyomozói szakterületen
nem került sor engedély kiadására (2006-ban 1 db. társas vállalkozás lett engedélyezve, 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben
nem lett engedélyezve).
ÖSSZEGZÉS
Tisztelt Képviselõ Testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság egyik fõ célkitûzése,
hogy a rendõrség az eredményes és hatékony mûködése mellett minél jobban megfeleljen a lakosság, illetve a civil szervezetek által támasztott követelményeknek, elvárásoknak.
Úgy gondolom, hogy kapitányságunk – a kedvezõtlen feltételek mellett – az egész évben nyújtott egyenletes jó teljesítményével, az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel
való együttmûködéssel, valamint a lakossággal folytatott párbeszéddel eleget tett ezen elvárásoknak. Munkánkat a hatályos jogszabályok és normák betartása, valamint a megyei
szakirányítás mellett önállóan végeztük. E tendencia továbbvitele a 2011-es év egyik fõ célkitûzése kell hogy legyen mind
a vezetõk, mind a végrehajtó állomány részérõl. Úgy gondolom, hogy a 2010. évet – az objektív tényezõket is figyelembe
véve – sikeresnek nevezhetjük, hiszen munkánkat a tovább
szûkülõ anyagi keretek és a növekvõ követelmények mellett,
a rendõrség átszervezése kapcsán fellépõ bizonytalanság közepette is eredményesen végeztük.
Biztosíthatom Önöket, hogy a kapitányságunk személyi állománya ahogyan eddig is, úgy a jövõben is legjobb tudásának
megfelelõen, a lakosság érdekeit egyre jobban szem elõtt tartva végzi feladatait.
Kérem, hogy a beszámolómat vitassák meg, tisztelettel fogadom azzal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat, melyekkel a jövõben is segítik munkánkat.
Dabas, 2011. február 12.
Dr. Farkas László r. alezredes
rendõrségi fõtanácsos
kapitányságvezetõ
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A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol az
állampolgárok egyszerûen és gyorsan intézhetik ügyeiket.
Létrehozásuk a kormányzat elsõ lépése az ügyfélbarát és
szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé.
Az Önhöz legközelebb esõ Kormányablak:
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Ügyfélszolgálata
2030 Érd, Budai út 7/b. II. emelete 217.
(a Polgármesteri Hivatallal szemben)
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00-20.00-ig
A Kormányablak
– széles körû tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
– felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges elõterjeszteni,
– segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenõrzésében.
A Kormányablakban többek között
– ügyfélkaput létesíthet,
– egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
– családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
– tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve
gyermekgondozási díj igénylésérõl, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésrõl,
– megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap
másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.
Az ügyfélszolgálatok további ügyköreirõl, mûködésérõl és
helyszíneirõl részletes és aktuális információt talál a
www.kormanyablak.hu honlapon.
Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu
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Közérdekû alapítványi hírek

Tisztelt Alsónémediek!
Mint ahogy az Alsónémedi Hírmondó elõzõ számában beszámoltunk, a közelmúltban változás történt az „Alsónémedi
Községért Közalapítvány”-nál.
Ebben a lapszámban szeretném felhívni figyelmüket, hogy élhetnek állampolgári jogukkal és személyi jövedelemadójuk
1%-át felajánlhatják az „Alsónémedi Községért Közalapítvány” javára, hogy ezzel is segítsék településünk fejlõdését,
biztonságát.
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány Alapító Okiratában
megfogalmazott célokkal összhangban, 2011-ben a következõ fõbb feladatok teljesítése a cél:
1. Alsónémedi község kulturális életének élénkítése és színvonalának emelése a már meglévõ szervezett színházlátogatások mellett bõvülhetne kulturális turizmussal, nevezetességek meglátogatásával, testvértelepülési kapcsolatok építésével, melyhez az Alapítvány pl. a közlekedési költségek fedezésével járulhatna hozzá.
2. A bûnmegelõzés, vagyonvédelem és kármegelõzés elõsegítése érdekében további technikai eszközök beszerzése, a
meglévõ eszközállomány karbantartásához és üzemeltetéséhez hozzájárulás.
3. A közösség környezetvédelmi érdekeinek támogatása a
szelektív hulladékgyûjtés és tárolás megszervezésével; az
óvodai és iskolai nevelési programban a környezettudatosság,
a környezetvédelem fontosságának tudatosítása az életkornak

megfelelõ módszertan segítésével, alapítványi támogatásból
programok szervezése és meghívott elõadók díjazása.
Remélem, a fentiekben vázolt munkaterv minden érintett számára elfogadható, az abban vállalt célkitûzések nemesnek tekinthetõk. Kérjük, amennyiben ezen célokkal Önök is egyetértenek, akkor éljenek a lehetõséggel és személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával a település iránti elkötelezettségüket büszkén vállalva az alábbi számlaszámon járuljanak
hozzá az Alapítvány mûködéséhez.
Természetesen ez Önöknek semmilyen többletköltséggel
nem jár, viszont ha az 1%-ról nem rendelkeznek, akkor az
nem a községet fogja gyarapítani, fejleszteni, hanem úgymond „elveszítjük”, mivel bekerül a központi költségvetésbe.
A Közalapítvány adószáma: 19184764-1-13
A Közalapítvány számlaszáma:
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
64400068-10600773
Természetesen minden javasolt feladatponthoz várom a további javaslataikat, észrevételeiket.
Tisztelettel:
Dr. Papp Zsolt
Alsónémedi Községért Közalapítvány Elnöke

Az óvodában elkészült a GLS sószoba
Rendkívül nagy örömmel tudatom mindenkivel, hogy óvodánk ismét bõvült, és 2011. 03. 18-án kis ünnepség keretében
adtuk át a GLS /General Logistics Systems Hungary Kft./
által célzott támogatásként finanszírozott sószobát.
Sajnos gyermekeink között évrõl évre nõ a légúti betegek, az
asztmások, krupposok száma. De az egyszerû náthától kezdve az influenza, a H1N1 vírus, és több légzési betegség is gyakori az intézményben. A megfertõzõdött gyermekek száma is
magas, hiszen a közösségben hamarabb elkapják a gyermekek a fertõzéseket, kórokozókat.
Ezért örültünk kiemelten annak, hogy ezt a lehetõséget megkaptuk és a GLS nagylelkû adománya alapján gyermekeink
számára biztosítva van egy olyan lehetõség, amely rendkívül
hatásos, különleges, de néhány gyermeknek az egészségéhez
elengedhetetlen.
14-en gyûltünk össze, - több vendéget sajnos a hely szûke miatt nem volt lehetõségünk fogadni, - és az óvodások rövid mûsora után átvágtuk a nemzeti színû szalagot, az átadás jeleként.
A sószoba fala Parajdi sóval borított, és helyet kapott benne
egy somokozó. A homokozó mintájára ez sót tartalmaz. Így a
gyermekek játék közben a sóból felszabadult ionokat belélegezve is gyógyulhatnak.
Az átadáskor nehezen találtam meg a szavakat, amellyel meg
lehet köszönni az 1.200.000.-Ft értékû adományt.
Alapítványunk eddigi történetének ez a legmagasabb egyösszegû támogatása.

Ezúton is szívbõl köszönöm a nevelõtestület, az alkalmazotti
közösség, a szülõk, és a gyermekek nevében is a GLS - nek a
nagylelkûségét.
Amikor leírom, a köszönöm szót úgy érzem, hogy kevés,
mert apró napi cselekvésekben is ezt használjuk, de nyelvtanilag nem fokozható a szó. A gyermekek egészsége, csillogó
szeme talán jobban kifejezi az érzéseinket, mert:
„Szent kincs a gyermek teste-lelke, szeretni kell azt melegen,
és fölnevelni féltõ gonddal, hogy tiszta, jó, erõs legyen!”
/Szemlér Ferenc/
Mikusné Végh Magdolna
Kuratórium elnöke

Oktatási intézményeink közleményei
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Tisztelt Alsónémediek!
Az óvodai GLS sószoba nyitva tartása, mûködése:
Nyitva: Munkanapokon: 8-16,30
Délelõtt:
A óvoda gyermekei óvónõ vagy gyógypedagógiai asszisztens
kíséretével tartózkodnak a szobában.
Az orvosi igazolással rendelkezõk külön beosztás szerint.
Délután:
Elõzetes telefonos egyeztetés után a szülõ felügyelettel egyénileg elhozhatja óvodás gyermekét, illetve annak testvérét 0 14 éves korig.
Mikusné Végh Magdolna
Óvodavezetõ

Óvodai Szülõk Bálja 2011
Az idei évben 2011. 03. 05-én került megrendezésre az óvodai Szülõk Bálja. Immár ebben a szervezési formában is hagyományt tudhatunk magunk mögött, hiszen 4. alkalommal
kerül megrendezésre az Alsónémedi Óvodáért Közalapítvány
javára szervezett jótékonysági Bál éttermi keretek között.
A hagyományt követõ Farsangi bálok sorában 1999.óta ez
már a 10. Bál. Az évek alatt sokat változott, csiszolódott a
szervezés, de jellegében továbbra is Óvodás Gyermekeink
mûsorára és a Szülõk részvételére épül föl. A részvétel iránt
nagy volt az érdeklõdés, de csak 129 fõ vendéget fogadtunk,
mivel óvodásaink mûsorának és a „táncparkettnek” is helyet
és teret kellett biztosítanunk. Óvodásaink szép számmal vettek részt, közel 71 kisgyermek adta a mûsort a Szülõknek, és
próbálta élményszerûvé és örömtelivé varázsolni az estét. A
szereplõ gyermekeket kísérõ felnõttek fegyelmezett és megértõ hozzá állását is köszönjük, hiszen a vacsora vendégeken
kívül a Betyár étteremben csak 1fõ kísérõt tudtunk fogadni a
hely adottságai miatt.
A Báli mûsort a Delfin-Mókus-Macicsoport nagycsoportosainak Vadnyugati Country tánca nyitotta meg, és vidám, ritmusos mozgásukkal kellõképpen megalapozták a hangulatot. A
Süni csoport nagycsoportosai és Szüleik a bál történetében
eddig egyedül álló dologra vállalkoztak, a Szülõk gyermekeikkel együtt táncoltak „Judit és a zenemanó: Gyermek volt
minden óriás” számára. A Kacsacsoportos gyermekek hajóra
szálltak és matróznak öltözve padlót mostak, táncoltak, szalutáltak. Kellett is a tiszta padló, hiszen az Õzikecsoportos gyermekek pompon táncában a gyermekek korukat túlszárnyalva
igazi tornabemutatót is tartottak, mozgás elemeikben megjelent a spárga, híd, break, cigánykerék. A gyermekek vidám
mûsora után, hangulat fényben, mécsessel a kézben az óvónõk tánca következett, „Nox: Tûztánc”címû koreográfiára.
Végezetül a sort vendég, tánc-elõadó mûvésznõnk: Südi Iringó növendékeinek táncrepertoárja zárta feltéve a koronát az
est hangulatára. A finom vacsora után az este kellemes hangulatban telt, a Zenét Varga-Band szolgáltatta ismét felajánlásból, amit ezúton is köszönnünk nekik. A tombola sorsoláson értékes, szép nyeremények kerültek kisorsolásra.
A Bál tiszta bevétele 336.000.-Ft volt.

14

Oktatási intézményeink közleményei

Ezúton köszönöm a neveltek és az alkalmazotti közösség nevében minden kedves Szülõnek és Támogatónknak, hogy
anyagi áldozat hozatalukkal, segítség nyújtásukkal, ötletes-jelmezek készítésével hozzájárultak a Bál színvonalas megrendezéséhez. Az Óvodai alkalmazotti közösségnek köszönöm a
kollektív, tevékeny, segítõ feladat vállalásukat,a team munkát.
„Minden adásban önmagamat adom. Minden adásban létem teljesedik ki. Minden adás révén szegényebbé válok,
ám a Szeretetben gazdagodom.”
Szabó Éva
óvodavezetõ helyettes, bál fõszervezõje

HÍREK ISKOLÁNK ÉLETÉBÕL
Szülõk – pedagógusok bálja
2011. február 26-án rendeztük meg a Betyár étteremben a már
hagyománnyá vált Szülõk-pedagógusok bálját.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a bál szervezésében, lebonyolításában részt vettek, s azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
Köszönjük továbbá mindazoknak, akik a támogatói jegyet
megvásárolták, akik értékes tombolaajándékokkal kedveskedtek a nyerteseknek.
A jelenlévõk igazán jól érezték magukat, reggelig ropták a
táncot, búcsúztatták a hosszúra nyúlt, hideg telet.
Köszönjük a vállalkozóknak, magánszemélyeknek az értékes
tombolaajándékot.
Köszönjük Borbély Ferenc Úrnak és zenekarának, hogy ismét
térítésmentesen, fáradhatatlanul zenéltek egész éjszaka.
A bál sikeressége igazolja, hogy szükség van a jó hangulatú
kikapcsolódásra, a szülõk és pedagógusok találkozására, a vidám, felszabadult beszélgetésre.
A bál bevétele 350.000 Ft, melyet Alapítványunk számlájára
befizettünk.

Farsangi rendezvényeink
Az idei évben is hagyományainkhoz híven a harmadik és a
hetedik évfolyam szervezte a jelmezes felvonulást. Mindkét
korosztály igényes nyitótánccal kedveskedett a megjelent tanulóknak és az érdeklõdõ szülõknek.

Mintegy 50 alsós kisgyermek tanulta a nyitótáncot Hupikék
törpikének öltözve.
A 7. évfolyamosok modern tánccal mutatkoztak be.
Egyéni és csoportos jelmezesek vonultak fel, melyeket „szigorú” zsûri díjazott. A csoportos jelmezesek osztályok szerint mutatkoztak be. Az egyéni jelmezesek is rendkívül kreatív, ötletes
jelmezeket öltöttek magukra, és nyertek értékes jutalmakat.
A felvonulás után több táncos produkció szórakoztatta a közönséget, majd zárásként a tombolahúzás hozta lázba a gyermekeket, ill. a szüleiket.
Köszönetünket fejezzük ki a jelmezek elkészítésében és a
szervezésben segítõ szülõknek és a táncok betanításában köz-
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remûködõknek, a zenét szolgáltatóknak és a büfé szolgáltatásaihoz segítséget nyújtó konyhai dolgozóknak.
A rendezvény bevételébõl a harmadik osztályosok erdei iskolai részvételének egy részét szeretnénk finanszírozni, a felsõsök a tanulmányi kirándulás költségeinek csökkentését kívánják megoldani.
Nyílt nap a leendõ elsõsöknek, valamint szüleiknek
Ilyenkor március táján iskolánkban egyre gyakrabban merül
fel a kérdés: hány kisgyermek jön elsõ osztályba, kik lesznek
az elsõ osztályban tanító pedagógusok?
Március 21-ére szeretettel hívtuk és vártuk az iskolánk iránt
érdeklõdõ szülõket és gyermekeiket.
Kötetlen, játékos formában ismerkedhettek a gyermekek az
iskolával, az iskola igazgatójával, a tanító nénikkel. A szülõk
tájékoztatást kaptak a pedagógiai módszerekrõl, taneszközökrõl. A kis nebulók csillogó szemmel, örömmel vettek részt
a programokban. Akadt közülük olyan is, aki már nem szívesen ment vissza az oviba. (Lesz ez még másképp is!)
Reméljük, a bemutatkozás és találkozás megkönnyíti a szülõ
döntését, és oldja a gyermekek iskolakezdés elõtti szorongását.
Szeretettel várjuk minden leendõ tanulónkat!
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Versenyeredmények
Az országos német nyelvi verseny megyei fordulójának eredményei
7. évfolyam
Galambos Levente max. 35 pontból 31 pontot teljesített
Fogalmazását jó osztályzattal értékelték.
8. évfolyam
Révész Boglárka max. 35 pontból 35 pontot teljesített
Kiss Fruzsina max. 35 pontból 33 pontot teljesített
Fogalmazásukat jeles osztályzattal értékelték.
Köszönet illeti a felkészítõ tanárnõt, Kiss Ferencnét.
Büszkék vagyunk tanulóink kiváló teljesítményére, s kívánjuk,
hogy az országos versenyen is hasonló szép eredményt érjenek el!
A tantestület nevében:
Mayer Istvánné, igazgató
Széchenyi Napok
Ebben az évben iskolánk hagyományõrzõ kulturális rendezvénysorozatára –mint már jeleztük- 2011. április 17 – 19. között kerül sor.
Intézményünk sikeres pályázatot nyújtott be az ÖKOiskola
cím elnyerésére. E három nap rendezvényei illeszkednek
munkatervi feladatainkhoz, a tervezett öko-programokkal.
Szeretettel hívjuk és várjuk községünk érdeklõdõ lakosságát!

Nemzeti Ünnepünkre készülve
Iskolánk pedagógusa, Juhász Lászlóné –
Magdi néni – március 15-i mûsorhoz alkalmi néptánccsoportot keresett. Mi, lányok hamar megvoltunk, a fiúkat már
nehezebb volt összetoborozni, de sikerült. A próbák során már õk is belátták,
hogy kár lett volna kihagyni a lehetõséget. Juhász Bernadett türelmesen tanított minket a néptánc lépéseire, sarkazóra, csapássorokra. A fõpróbán megkaptuk az új szoknyákat, melyben mi táncolhattunk elõször, Gál Benjáminné -Ica
néni- pedig az ünnep napján korán reggel nekilátott a fonatos hajunk elkészítéséhez, igazán szép lett. Reggel még a szülõk aggódtak, hogy meg fogunk fázni, de szebb idõt nem is kívánhattunk volna magunknak. Engem a melegség nem csak a szikrázó napsütés miatt öntött el, hanem, hogy fent a színpadon szerepelve lehettem
részese az egyik legnagyobb ünnepünknek.
A többiek nevében is szeretném megköszönni mindazok a munkáját, akik segítettek, hogy az ünnephez méltó mûsort tudjunk
elõadni. KÖSZÖNJÜK!
A szereplõk balról jobbra: Gyõrvári Tibor – Jenei Tünde, Szarka László – Tóth Renáta, Galambos Levente – Dura Veronika,
Sándor Ádám – Gál Alexandra, Galambos Bertalan – Nagy Klaudia, Lakatos Ádám – Györgyövics Szilvia, Ádám Zsolt – Farkas Katalin, Varga Márton – Galambos Brigitta, Sraga Tamás – Hornyák Réka, Fábián István – Tóth Renáta.
A mûsor szereplõi voltak még: Antal Gyula, Komálti Máté, Kun Oszkár, Kiss Dániel, Szlovicsák Dömötör, Tüske Zoltán
Dura Veronika
7. b osztályos tanuló
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Fantázia Alapfokú Mûvészeti Intézmény
A Fantázia Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményt a
2002/2003-as tanévben alapította, és a mai napig is fenntartja
a Radnóti Miklós Mûvelõdési Ház Tehetségeiért Alapítvány.
A 2004-2005-ös tanévben megkeresésünkre Alsónémedi képviselõ-testülete úgy döntött, hogy az Alapítvány mûködtessen
alapfokú Mûvészetoktatási intézményt a településen.
E kultúra- és mûvészetpártoló döntésnek köszönhetõen az alsónémedi gyermekek lehetõséget kaptak, zenei, képzõmûvészeti, dramatikus tehetségük fejlesztésére, ápolására.
A 2010-2011-es tanévben Alsónémedin a zenemûvészeti ágban
zongora, furulya, gitár, szintetizátor-key-board, hegedû, népi
hegedû és népi furulya tanszakon, táncmûvészet mûvészeti ágban néptánc, modern-kortárstánc tanszakon, a képzõ-és iparmûvészeti ágban, a kézmûves, a makett- és papírtárgy tanszakon, a színházmûvészeti ágban a színjáték tanszakon folyhat
az oktatás a mûködési engedély alapján.
E tanszakok közül a jelentkezések alapján a következõ tanszakok mûködnek: zongora, szintetizátor, citera, gitár, kézmûves, színjáték, néptánc.
Óráinkat délutáni foglalkozás keretében tartjuk, az elvégzett
tananyagról, a teljesített félévrõl a hallgatók államilag elismert bizonyítványt kapnak.
Tanulói létszámunk a 2010/2011. tanévben 100 fölött van, de
várjuk további hallgatók jelentkezését, hisz a kultúra és a mû-

vészetek mindig fontos helyen szerepelnek az ember életében, s elanyagiasodott világunkban egyre nehezebb a tehetségek felfedezése és kibontakoztatása. Nagy lehetõség, hogy az
Alsónémedi Önkormányzat támogatásával mindez itt helyben elérhetõ.
Jelen vagyunk a település életében, fellépéseink, szervezett
rendezvényeink, szerepléseink, reményeink szerint, színvonalasak, felkeltik a település lakóinak érdeklõdését.
A szülõk, nagyszülõk büszkék lehetnek gyermekeikre,
unokáikra, amikor a rendszeres félévi és év végi hangversenyünkön, színjátszó bemutatónkon és a kézmûvesek kiállításán meghallgatják, megtekintik a növendékek fellépéseit, alkotásait.
Mi is büszkék vagyunk rájuk.
Az alsónémedi tantestület nevében:
Dr. Gálos Júlia, igazgató

Citera tanszak

Gitár tanszak

Fantázia Gála
Szeretettel várjuk Alsónémedi Nagyközség lakosságát,
szülõket, barátokat a Fantázia Mûvészeti Iskola
Tanszékeinek Gálamûsorára.
Idõpont:
2011. május 14. 16 óra
Helyszín:
Opál ház
Díszvendégek
az Édesanyák

Színjátszók

A tantestület tagjai:
Zongora, szintetizátor - Pozsgainé Molnár Andrea
Citera - Szlama László
Gitár - Schweigert Krisztián
kézmûves - Singer Éva
Színjáték - Jobbágy Ilona
Néptánc - Balázs Péter
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Kulturális hírek
Ez történt:
Március 1-én ismét vendégünk volt Halmos Béla népzenész,
népzenekutató. Az 1969-70-es „Röpülj páva” népzenei vetélkedõ Sopronban megrendezet döntõjét néztük meg. A vetítés
után az este kötetlen baráti beszélgetéssel, énekléssel és muzsikálással folytatódott. Hazánk kulturális életérõl, az értékek megõrzésérõl és átadásának fontosságáról, a helyi közösségek létének fontosságáról napokig véleményt cserélhettünk
volna. Izgatottan várjuk a következõ elõadást amire tisztelettel hívjuk és várjuk a régi csapat tagjait és minden érdeklõdõt,
akiket ez a téma érdekel.
Március 7-én a mûvelõdési ház nagytermében köszöntötték
az óvodások a nyugdíjas klub hölgytagjait, és a jelenlévõ
anyukákat, nagymamákat a nõnap alkalmából. Kedves verses
táncos összeállítással örvendeztették meg a jelenlévõket, akik
utána szerény vendéglátással köszönték meg a gyerekek lelkesedését, elõadását. A megemlékezést megtisztelte jelenlétével Vincze József polgármester úr is.
Március 15-én a hagyományoknak megfelelõen a megemlékezés a katolikus és a református templomban kezdõdött ünnepi szentmisével és istentisztelettel. A Kossuth utcai iskola
falán elhelyezett emléktáblánál találkozott a két egyházközség, ahol Szappanos Zoltán tiszteletes úr emlékezett a 163 évvel ezelõtti eseményekre. A koszorúk elhelyezése elõtt a református énekkar énekelt.
Huszárruhába öltözött némedi fiatalok vezették át a jelenlévõket a Szabadság térre a központi ünnepség helyszínére. Irodalmi, zenés, néptáncos mûsorral elevenítették fel a felemelõ
történelmi pillanatokat a fiatalok. Emlékezõ beszédet mondott Vincze József Alsónémedi Nagyközség polgármestere.
Ezután az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hõseinek
tiszteletére helyezték el a koszorúkat a téren lévõ emlékmû és
a kopjafa lábánál az önkormányzat, az egyházak, az intézmények, a politikai pártok és civil szervezetek képviselõi.

Köszönetünket fejezzük az Széchenyi István Általános Iskola
tanulóinak, a Fantázia Mûvészetoktatási Intézményben tanuló alsónémedi gyerekeknek és fiataloknak, a huszároknak, a
mûsort betanító pedagógusoknak, a Trifólium Kft-nek és
mindazoknak akik bármiféle munkával, adománnyal hozzájárultak a méltó ünnepléshez.

Rövid hírek:
Várjuk a kedves olvasókat érdeklõdõket a könyvtárba. Kéthetente új könyvek, 25 féle magazin, hetilap, folyóirat - Best
magazin, Heti válasz, Szabad föld, Mûemlévédelem, Élet és
tudomány, National Geographic, Természetbúvár, Turul,
Családi lap, Ezermester, Amelie, Képmás, Nõk lapja,Természetgyógyász magazin, Kistermelõk lapja, A mi otthonunk,
Nõk lapja konyha, Õstermelõ, Csodaceruza, Kapu, Magyar
Demokrata, Rubicon, Süni -, Magyar Nemzet napilap, DVDk, hangos könyvek várják a látogatókat. Az olvasó sarokban
helyben is használhatják a könyvtár teljes állományát.
A Teleház új helyen, új formában áll az érdeklõdõk rendelkezésére. Az emeleti helyiségbõl három számítógépet a földszinten a könyvtár kölcsönzõ részében helyeztünk el. A
könyvtár nyitva tartási idejében térítési díj ellenében igénybe
vehetõk a gépek.
Május 1-tõl - egyenlõre nem véglegesen - átmeneti jelleggel változik a könyvtár nyitva tartási ideje.
Az új nyitva tartás:

H-Sz-P:
13-19 óráig
Cs:
9-15 óráig
Kedden zárva!

Már elõre jelezzük, hogy az idei esztendõben a mûvelõdési
ház és a könyvtár szabadságok miatt július 4 - 29-ig zárva.
Nyitás: 2011. augusztus 1-én hétfõn!

Kirándulók, Színházlátogatók figyelmébe!
Május 14-én, szombaton délelõtt a “Káprázat és csoda” címû új mûsort nézzük meg a Fõvárosi Nagycirkuszban. Yana
Sevcsenko show-mûsorában nemcsak a földön, a levegõben, hanem a vízben is csodálatos attrakciókat láthat a nagyérdemû
közönség.
Május 21-én szombaton este a Madách Színházban a “Spamelot” címû elõadás megtekintésére hívom a vidám mûsort
kedvelõket. Fõbb szereplõk: Polyák Lilla, Hajdú István, Szerednyey Béla, Huyber Ferenc.
Utazás külön autóbusszal, de természetesen egyénileg is lehet. A cirkuszi mûsor és a színházi elõadás kiváló szórakozást
nyújt felnõtteknek és gyerekeknek egyaránt.
Kedves Operakedvelõk!
Ezúton értesítem azokat az alsónémedi lakosokat, akik operabérlettel rendelkeznek, hogy az évad utolsó elõadása június
13-án lesz. Rossini: A sevillai borbély kerül bemutatásra. Indulás: 15:30-kor az iskola elõl!
A 2011/2012-es színházi évadra a bérleteket május közepéig lehet megrendelni, kérem jelezzék igényüket.
A felsorolt programokra várom szeretettel a jelentkezõket!
Telefon: 29/337-861, 30/357-1441
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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A Széchényi család II.- gr. Széchenyi István
Feltétlenül szólni kell Széchenyi Istvánról (17911860), a „legnagyobb magyar"- ról. Hazánk történelmében igen jelentõs
szerepet játszott, és méltán
jutott a „legnagyobb magyar" jelzõhöz (Kossuth
Lajostól származik a megtisztelõ titulus).
A reformkor kiemelkedõ
politikusa, számos elméleti és gyakorlati munka
megvalósítója illetve irágr. Széhenyi Istvánné,
nyítója.
Seilern Crescence
Sárvár-felsõvidéki
gróf
Széchenyi István (Bécs,
1791. szeptember 21. – Döbling, 1860. április 8.) politikus,
író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány-kormány közlekedési minisztere. Eszméi, tevékenysége és hatása által a modern, új Magyarország egyik megteremtõje. A magyar politika egyik legkiemelkedõbb és legjelentõsebb alakja, akinek
nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a
sport megreformálása fûzõdik. Számos intézmény alapítója
és névadója.
Az ifjú Széchenyi gyermekkorát Nagycenken és Bécsben töltötte. Midõn Kazinczy Ferenc egy alkalommal meglátogatta a
grófi családot, az apa (gr. Széchényi Ferenc) azt kívánta tõle,
hogy gyermekeivel csak magyarul beszéljen. Mint késõbbi
nyilatkozatai bizonyítják, nevelésére különösen anyja
(Festetics Julianna) gyakorolt jótékony befolyást.

Az ifjú gróf a katonai pályán kiválóan helytállt,
1809. április 7-én már fõhadnagy
lett
a
württembergi huszárezredben, ahol feljebbvalói bizalmát csakhamar megnyerte.
Katonáskodása
mellett
szabadidejét fõleg önképzésre és utazásokra fordította. 1815 szeptemberében Franciaországba utazott, majd onnan Angliába
gr. Széchenyi István
hajózott, mindenütt élénk
figyelemmel kísérve az ottani kultúra és technika vívmányait, s mindazon intézményeket, melyeket késõbb Magyarországon is megalapítani tervezett. Késõbb olaszországi útra indult, megfordult Görögországban, a Boszporuszon és Kis-Ázsia partjainál. Hazatérése
után Magyarország és Erdély nevezetesebb városait kereste
föl, s utazása alatt több, életre szóló ismeretséget és barátságot kötött. A külföldön és Magyarországon tett utazások során szerzett tapasztalatai éreztették vele a külhoni és a hazai
állapotok között fennálló lényeges kulturális és gazdasági különbséget, mely arra ösztönözte, hogy a külföldön mûködõ
intézmények hazai életre hívásán is munkálkodni kezdjen.
Elsõ ilyen irányú terve a lóverseny meghonosítása volt, amit
Ausztriában és Magyarországon ekkor még nem ismertek.
Ennek a kezdeményezése több támogatóra is lelt, ezért megbeszélésre indult I. Ferenc királyhoz, akinek a felszólítására
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1822. január 31-én írásban is benyújtotta javaslatát. A lóverseny-egyesület védnökévé a nádort is megnyerte.
Az 1825. országgyûlésen Széchenyi István felajánlotta birtokainak egyévi jövedelmét egy Tudós Társaság alapítására, s
ezzel megteremtette a Magyar Tudományos Akadémia alapjait. „Én szavazattal nem bírok, én nem vagyok országnagy,
de földbirtokos. Ha egy intézet álland fel a magyar nyelv kifejlesztésére, mely polgártársaim nevelését is elõsegíti, ugy
felajánlom egy évi egész jövedelmemet, mely 60.000 forintból
áll, s az a felállítandó magyar tudós társaság alapjához
csatoltassék…”
Szintén ezen országgyûlés idejére esik a Nemzeti Kaszinó létrehozása, amit Széchenyi a politikai, gazdasági és társadalmi
kérdések megvitatása, az összetartás erõsítése és némileg saját eszméi terjesztése céljából alapított
Eszméi terjesztésének másik eszközéül a sajtót választotta,
melyhez tárgyat elõször kedvenc szakmája, a lótenyésztés
szolgáltatott. 1828-ban jelent meg e téren alapvetõ röpirata a
Lovakrul, amelyben hosszas tanulmányai során szerzett tapasztalatai után a lótenyésztés nemzetgazdasági fontosságát
fejtegeti, valamint a hazai lótenyésztés elmaradottságát és annak okait ismerteti. Ugyanebben az évben kezdett másik, nagyobb jelentõségû munkája, a Hitel megírásához, melyen egy
évig dolgozott, és 1830-ban tette közzé. Államgazdasági irodalmunk e zseniális alkotása, melyet „Honunk szebblelkû
asszonyinak” ajánlott, sorra veszi a magyar mezõgazdaság,
kereskedelem égetõen fontos kérdéseit, és a jelen állapotnak
„tiszta magyar szív” érzésével írott rajza után meglepõ biztossággal jelöli ki, hogy mit kell tenni, és hol kell a munkának
nekikezdeni. Jó részben ugyanezeket fejtette ki még részletesebben Világ címû munkájában. Kifejtette, hogy Buda és Pest
egyesítése Magyarország fejlõdéséhez elengedhetetlenül
szükséges. Két nagy mûvének, a Hitelnek és a Világnak kiegészítésére adta ki Lipcsében, 1833-ban ezekhez szellemében és tárgyában hasonló mûvét, a Stádiumot, amelyben reformterveit még szabatosabban, 12 pontba foglalva fejtette
ki. A gõzhajózás ügye is állandóan foglalkoztatta. Az elsõ
gõzhajó Budapest és Zimony között 1831. március 16-án köz-

lekedett. Az õ buzgólkodása hozta létre a balatoni gõzhajózást is, õ indította el a mozgalmat és gyûjtött részvényeseket.
Az elsõ gõzhajó 1846. szeptember 21-én indult a Balatonon.
Politikai mûködése mellett folytatta közgazdasági újításait.
Az állattenyésztés fejlesztésére, amelynek érdekeit állandóan
szívén viselte, alakította 1830. június 11-én az Állattenyésztõ
Társaságot, amelynek elnöki tisztét is elvállalta. 1836–39ben további tevékenysége a Duna-szabályozás, a Lánchíd és a
lóverseny ügye között oszlott meg. 1840-ben mozgalmat indított, beutazta az országot az eperfa-termesztés és selyemtermelés érdekében. A Duna-szabályozás után másik kedves tervének megvalósítását, a Tisza-szabályozást is ez idõben kezdhette meg. A 1848. évi márciusi napok váratlan eseményei, a
magyar független felelõs minisztérium megalakulása reményt ébresztettek benne nemzeti önállóságunk megmaradásáról, és Batthyány Lajos miniszterelnök felkérésére elvállalta a közlekedésügy és közmunka tárcáját. Az uralkodóházzal
mindvégig megegyezést keresõ Széchenyi nem tudott megbirkózni a saját, egyedül helyesnek tartott politikai meggyõzõdése és a valóságos politikai helyzet közötti különbséggel.
1848 augusztusától egyre sûrûbben gyötörte a közelgõ nemzethalál víziója, amelyért önmagát tette felelõssé. Abban a
hitben élt, hogy most jött el az utolsó pillanat, most van utolsó
esély arra, hogy megakadályozza a nemzet pusztulását. Ezért
nap mint nap útra kelt, tárgyalt, gyõzködte ellenfeleit, s eközben rettenetes lelkiismeret-furdalás gyötörte, nyomasztó önvád mardosta. A folytonos tépelõdés a haza sorsán, a forradalom víziója lassanként megtörte életerejét. Orvosa, Balogh
Pál, 1848. szeptember 5-én Döblingbe, a Görgengyógyintézetbe vitte. Itt hunyt el 1860. április 8-án.
gr. Széchenyi István példás családapaként és szeretõ férjként
gondoskodott családjáról. 1836. február 4-én kötött házasságot Seilern Crescence (1799–1875) osztrák grófnõvel a
Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébániatemplomban.
Felesége, kirõl mindig az igaz szerelem hangján szólott, hû
társként állt mellette a politikai küzdelmek izgalmai közepette, a betegség hosszú évei alatt, védangyala és támasza a nehéz években. Széchenyi minden jelentõs tetténél jelen volt,
legyen szó a Lánchídról vagy a lóversenysport megalapításáról. Egyengette
útját, segítette, ahol csak tudta, igazi
motorja volt Széchenyi példátlan életpályájának.
Seilern Crescence hétgyermekes özvegyként lett Széchenyi gróf felesége,
összesen tíz gyermeke született, Széchenyi Istvánnal kötött házasságából három: Béla , földrajzi és geológiai kutató;
Ödön, török pasa; Júlia, 15 napos korában meghalt.
Gyermekei közül kilenc megérte a
felnõttkort, igaz magyarként, szüleik emlékét ápolva, eszméiket beteljesítve éltek.
Széchenyi István fiairól és a Széchényi
család sorsának további alakulásáról a
harmadik részben olvashatnak.
Jobbágy Ilona
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A magyar család - Az Anya
Szóljunk most a magyar nõ egyik típusáról, a szó nemes értelmében vett „nagyasszonyról”, a családanyáról. Õ, aki lélekben nagy és erkölcsi világában kiteljesedik; egyenes és
nemeslelkû, jóságos és szigorú egyszerre, s mindenek fölött
vitathatatlan tekintély.
Megvan a maga világa: az „övéi”, a család, mely körülveszi.
Valóságos birodalom ez, amelynek erkölcsi feje, õ érzi magát
felelõsnek az egész kis életközösségéért. Rendtartó talentum,
akinek jóságos a szíve, de a szeme tud haragos villámot is
szórni, kivált akkor, ha erkölcs, tisztesség, becsület dolgáról
van szó. Senki sem érzékenyebb e követelményekre, mint a
mindenkori magyar parasztasszony. Nemcsak példát mutat,
hanem megkívánja, hogy pontosan kövessék is. Hol fejlõdött
ki ez a bronzkemény erkölcsû típus?
A magyar föld és a magyar sors érlelte ilyenné. A határ, a széles, messze terjedõ, sokszor szétszórt föld, ahol ott kellett volna lennie a férfinak, de nem lehetett, mert elvitték a háborúba.
A háború ideje alatt az asszonyra hárult minden. Mint aki férjének major domus-a, helyettese. Ezért is van az, hogy a magyar asszony lelkében vannak férfias tulajdonságok. Nõ, aki
keményakaratú, erõs kifelé, ha kell, de lelkében mégis legszívesebben a nõi tulajdonságok virágzanak ki. A magyar
asszony a história során nem lehet szentimentálisan csak lágy
és hajlékony, nem engedték a történelmi körülmények.
Ott van elõtte a kötelesség, amit a család is és a háznépének
szelleme sugall megtenni; és megköveteli az objektív szükség
parancs-szava, hisz élni kell, a gyereknek enni kell, a földet
mûvelni kell, a jószágnak adni kell, hogy mire az ura megjön
a frontról, otthon és család várja õt, megelégedve zárja régen
látott feleségét karjaiba. A magyar asszony itthon vívja a maga harcát, háborúját. Ezért van az, hogy a helyzet szüksége és
a lélek berendezése annyira fedhetik egymást. A magyar parasztasszony a háború alatt is, akárcsak a férje, „helytáll”.
Magáért és a családjáért.
Vagy ha a férj gyenge, esetleg káros szenvedély rabja lesz, a
család kevésbé érzi meg a veszedelmet, ha kezébe veszi a kormánypálcát az asszony. A nõ – feleség a sors felének terhét viseli, a kettõsség: a férj és feleség egymásmellettisége, - a gondok és remények nagy közössége; magyar történelmünk
ékessége. A magyar ember családi élete meghitt és meleg.
Tisztaságára sokat ad. S minden patriarchális hajlandósága
mellett házastársának jogállása legalább a társuralkodóé. A
vagyont, mely elúszott volna a férjuram kezén, sokszor az
asszony õrizte meg, akinek határtalan volt a szorgalma és türelme.
Berde Mária, a kiváló erdélyi költõnõ ragyogóan szép versben örökíti meg a kötelességtudó családanya szerepét: „Mind
hajnallal kelt, estével feküdt,/Fénylett a háza, káprázott a
kertje,/
A munkát mindennapi köntösül/S a gyermeket, mint ékszert,/Úgy viselte.”
A magyar családanyát azok a századok edzették, melyben
nem volt mindig jelen a férj, mikor védeni kellett a család ér-
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dekeit és értékeit. Férfiszív egyesült így a nõi –anyai szeretet
bensõségével. A magyar asszony alakját, lelki összetevõit a
magyar sors keménysége formálta ki. Áldozatosságát gyermekeinek száma is mutatta. Legyen ez biztos alapja továbbra
is a család összetartó erejének, mely egyetlen létalapja magyar jövendõnknek.
Bálint István János, Faluház

Mécs László:
A királyfi három bánata
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.
Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, fõzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment elõttem elõre követnek.
Amíg õ van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja õket látni?
A másik bánatom: hogyha õ majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az o édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.
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ã Kiss Tamásné,
Kiss Margit
keresztlényával
Lovas Reginával

á Kránicz Albertné, Kovács Mária,
leányával Idával és egy rokon kislánnyal.

ß Szabó Balázsné Krizsa Zsuzsanna fiaival
Balázzsal és Zsigával 1944 ben

A felvétel az 1960-as években húsvét hétfõn készült.
A vidám baráti társaság tagjai:
Surányi Antal, Polyák Miklós, Juhász Balázs, Kiss Gedeon,
Szántó István, Krizsa Boldizsár, Szlovicsák Gábor
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I. Alsónémedi Családi Sportnap
A március 5-én megtartott Családi Sportnapról szeretnénk beszámolni.
Reggel már nagy volt a készülõdés a sportcsarnokban. A
mazsorettek még próbáltak egy utolsót, készült a gyereksarok, az árusok pakoltak, a zenészek hangoltak…
Hangulatos élõzenére gyülekeztek az érdeklõdõk, melyet a
Varga Band játszott.10 óra után nem sokkal Zelinka Ildikó a
magyar televízió mûsorvezetõje köszöntötte a megjelenteket,
majd a Napfény Mazsorett Alsónémedi táncával kezdõdött

gén pedig büntetõdobó versenyen mérhették össze ügyességüket, amit Méhes Balázs 5. osztályos tanuló nyert meg.
Edzõjük Galambos Ágnes.
A kosarasok után jöttek a kézilabda szakkörösök, akik szintén
egymás ellen játszottak, majd hetest dobhattak az ASE kézilabda csapat kapusának, Kránicz Gabriellának!A versenyt
Szalai Annamária 8.osztályos tanuló nyerte. Edzõjük:
Kovacsikné Gendur Anikó. A szünetben RG versenygyakorlatokat láthattunk, ahol a helyi növendékek az oktató betegsé-

meg a sportnap, akik egy új, az alkalomhoz illõ, nagyon jó koreográfiát mutattak be! A közös bemelegítésre sokan álltak
be, kicsik, nagyik, egyaránt. A bemelegítés után Szabó Zsuzsanna és balettosai mutatkoztak be. Az elsõ óra Capoeira aerobic volt, amelyen Streck Rita jól megdolgoztatott és leizzasztott bennünket. Ezután pedig Kangoo Jumps óra következett Taraba-Sifter Tímea vezetésével, aki fergeteges hangulatot varázsolt! Amíg kipihentünk az óra fáradalmait, az
ARCts táncmûhely növendékei mutatkoztak be, modern tánc
(oktató: Nagy Melinda) és show tánc –divattánc elõadással
(oktató: Simon Dóra). Ezt követte a várva várt Zumba Fitnesz
óra Kovács Zita vezetésével, melyre már elõzetesen is nagy
volt az érdeklõdés! De nemcsak a csarnokban voltak órák, ezzel párhuzamosan a kis tornateremben is volt lehetõség a
mozgásra: pilates Nagy Melindával, step aerobic Szegváriné
Kulinyák Veronikával, alakformáló óra Faragóné Virág Zsuzsannával. A fitneszórák ezennel véget értek, következett egy
kis pihenõidõ, természetesen ezt az idõt is kihasználtuk bemutatókra. Elsõként a Szarka Ágnes vezette Alsónémedi
Cseppek Gyermektánccsoport lépett fel, akiknek már a próbáját is élmény volt nézni az aulában, hát még az elõadást!
Ritka alkalomnak voltunk szemtanúi, ugyanis együtt táncolt a
két óvodáscsoport! A Cseppeket színvonalas karate bemutató
követte. (edzõ:Györgyövics Attila)14h-tól kezdõdött volna
egy Családi sor-és váltóverseny, ami sajnos érdeklõdés hiányában elmaradt. Ezt nagyon sajnáltuk, mert érdekes feladatokkal és ajándékokkal készültünk! De nem volt itt sem üresjárat, hiszen a kisteremben karate óra volt, melyet érdeklõdõk
is kipróbálhattak. A kisterem maradt a harcmûvészeteké, Kiss
Attila szervezésében Pestrõl érkeztek aikidosok hogy bemutató órát tartsanak, a vállalkozó szellemûek ezt is kipróbálhatták, vagy megtekinthették! Mindkét edzés nagyon intenzív
volt, az óra végeztével mindenki izzadtan távozott a terembõl! Eközben a csarnokban kosárlabda bemutató mérkõzés
folyt, az iskolai szakkörösök mérkõztek meg egymással, a vé-

ge miatt sajnos nem tudtak bemutatkozni. A napot egy remek
hangulatú, teltházas Kangoo Jumps óra zárta Galambos Ágnes vezetésével.
A rendezvény ideje alatt színvonalas gyereksarok várta a legkisebbeket Szágos Brigitta szervezésében, lehetett só liszt
gyurmázni, szalvétatündért készíteni, gyöngyöt fûzni. Köszönjük a segítséget a Szent Imre Közösségi Ház Baba-mama
klubja vezetõinek, akik nagy segítségünkre voltak és
Bolnovszky Mártának. Volt egy Infópultunk is ahol a regisztrálni lehetett a kangoo órára, ill. megtalálhatóak voltak az oktatók szórólapjai. Köszönjük Morvainé Surányi Andreának a
helytállást!
Célunk az volt, hogy megmozgassuk a lakosságot, és hogy
bemutassuk milyen sportolási lehetõségek vannak vagy lehetnének a faluban kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Szerettük volna a helyben mûködõ aerobic oktatókon, tánccsoportokon,sportágakon keresztül felhívni a figyelmet a sportolási
lehetõségekre, és hogy használjuk ki a sportcsarnokot!
Olyan volt ez a rendezvény mint egy nagy kalap, amibe mindenki beledobott valamit: Az Önkormányzat a helyszínt a
mûvelõdési ház a kangoo cipõk bérleti díját biztosította,a polgárõrök segítettek a rend fenntartásában, az oktatók jó hangulatú órákat tartottak, a fellépõk színvonalas elõadással készültek , Színai Andrea ingyen odaadta a step padjait, Zelinka Ildikó baráti alapon jött konferálni, Dr. Papp Zsolt társadalmi
munkában vállalta az orvosi ügyeletet a rendezvény egész
ideje alatt, az iskola kölcsönadta a sportszereit, a Varga Band
szívességbõl vállalta a fellépést, Garai Sándor baráti alapon
biztosította hangosítást, egy barátunk segített a szórólapok
sokszorosításában. Kaptunk ajándékba cukorkát és bonbont
is, amit a fellépõ gyerekek között oszthattunk szét. Volt fotósunk is, aki sok szép képpel örökítette meg a napot, õ is ingyen vállalta a munkát.
Bárkihez fordultunk,kevés kivétellel mindenki nagyon szívesen segített, ha nem mással, akkor kedves ,bíztató szavakkal.
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Nagyon jólesõ érzés volt, mennyi ember volt hajlandó tenni
azért, hogy együtt valami jó dolgot hozzunk össze!Ezt az
összefogást még a Williams Tv is arra érdemesnek találta,
hogy ingyen kijöjjön és a rendezvényrõl rövid tudósítást készítsen!(Az összefoglaló látható volt a +29 c. magazinban)
Köszönet a fent felsorolt szervezeteknek és személyeknek, továbbá Török Lajosnénak és Belágyi Tamásnak, akik szintén
mellettünk álltak és maximálisan segítették az elõkészületeket!
És persze szóljon az elismerés azoknak is, akik eljöttek és hõsiesen végigtornáztak több órát is!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik felajánlásaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy nyereményeket és
jutalmakat is oszthassunk:
Adidas Bolt, Papír- Írószer bolt, Body Line fehérnemû bolt

Hudákné Varga Csilla, Bessenyeiné Juhász Borbála.
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a családunknak, hogy
támogattak és segítettek a z elõ- és utómunkálatoknál, ezzel is
hozzájárulva a sportnap sikeréhez!
Összeségében elégedettek vagyunk a részvétellel, hiszen
nemcsak Némedirõl, hanem a környezõ településekrõl is voltak érdeklõdõk! Szeretnénk hagyományt teremteni és jövõre
is megrendezni ezt a Sportnapot! Ha esetleg kérdése van az
órákkal
és
a
foglalkozásokkal
kapcsolatban:
aerobicclub@freemail.hu
Találkozzunk jövõre is! A Szervezõk:
Galambos Ágnes
Szágos Brigitta
Szegváriné Kulinyák Veronika

A NYWYG
Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület hírei
Íjászat 2011 év tavaszán Alsónémedin
MISZ Teremminõsítõ verseny Dunakeszi 2011. Február 26.
Telkiben megígérték a MISZ szervezõi , hogy fognak akkora
csarnokot találni, ahol az egész mezõny elfér és nem lesz csúszás. Ez részben sikerült is! Dunakeszin találtak egy mértes
ipari csarnokot, amely elég széles és nagy volt ahhoz, hogy a
két-két oldalán elfért 35-40 céltábla. Egy dologgal azonban

nem számoltak, hogy ez a csarnok sohasem volt igazán felfûtve! Így napközben a csúcshõmérséklet is csak 12 C fok körül
volt. Ez komoly csúszást okozott , vártunk amire a rendezõk
eldöntötték, hogy lesz-e verseny! Végül megszületett a döntés, hogy lesz verseny, de nem OB, csak minõsítõ, és egy hónap múlva újból megrendezik az OB-t. Vigaszul felajánlották, hogy aki marad ,annak ingyenes lesz a következõ OB. A
nevezõk egy része ezután a bejelentés után hazament, így újra
kellett szervezni a lõállásokat ez újabb csúszást okozott.
Végre elkezdtük a versenyt , nem sok ellenfele volt az ifjúságunknak. Jól haladt a verseny, de célok mögé „elfelejtettek”
vesszõfogó hálót tenni, több mellé lövés után kezdett kilyu-

kadni a csarnok, ekkor elõkerült a háló is! A késésekhez és a
körülményekhez képest sikerült jól helyt állni a fiúknak.
Eredmények:
Suplicz Áron 1., Urda Bence 2., 80%- ez idei legjobbja, óriási
küzdött , végig versenybe volt az elsõ helyért- Hajrá, csak így
tovább!
Hajdú Kami 3., 74%- Kami is ügyes volt, már másodszor lõtt
ilyen eredményt, s tud még fejlõdni.
Némedi Márk 1. 73%, ha ellenféllel jobb lett volna…, de hamarosan jön Gergõ és húzhatják egymást!
Gyõri Tamás 1. 89%, Idei legjobbjával, és 1 ponttal elsõ lett- ez
is bizonyíték, hogy nagy csatákban is tud gyõztes lenni, hajrá!!
Mozsár Gergõ 1. ez volt az elsõ Longbow -s versenye,
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IFAA Teremíjász Európa Bajnokság Budapest Hungexpo
2011. március 17-20.-ig
Vannak jó dolgok az életünkben, amelyek ha elõször következnek be különleges és maradandó élményt nyújtanak!
Ilyen volt az elsõ Európa Bajnokság, amelyen Hála az Úrnak részt vehettünk!
Még 2010 õszén halottunk errõl a versenyrõl, elõször távolinak és elérhetetlennek tûnt. Késõbb már megbarátkoztunk a
gondolattal , hogy nekünk is van helyünk egy ilyen rangos
versenyen. Még az évvége elõtt jelentkeztünk a web oldalon
keresztül s ettõl kezdve szinte naponta követtük az eseményeket, a versenytársak gyarapodását.
Már januárba jártuk amikor – szakértõkkel beszélgetve- rájöttünk,
hogy Gyõri Tomi és Mozsár Gergõ íja nem megfelelõ ebben a versenyzési rendszerben. Gyors döntés után mindketten a Longbow
kategóriát választották és elkezdõdhetett a gyakorlás ezen számukra új íjakon. Suplicz Gergõ kezére gipsz került, õ már nem érhetett
oda erre az EB -re, a de számára is lesz következõ!
Több közjáték nem nehezítette felkészülésünket, bizakodón
vártuk a megnyitó napját. A rendezvény együtt került megrendezésre a FEHOVA kiállítással ,így a vadászok és érdeklõdõk népes serege látta a küzdelmeket.
Csütörtök:Hivatalos edzésnap, regisztráció, fegyver ellenõrzés (az íjak mûszaki átvétele), helyszíni szemle. A G pavilonban voltunk elhelyezve, az EB színvonalához méltó körülmények , színvonalas rendezvény várt bennünket. Találkoztunk
a barátainkkal és üdvözöltük az ellenfeleket is. Szemrevételeztünk a külföldi versenyzõket és a gyakorlásokból próbáltuk következtetni a tudásukra.
Péntek: Az elsõ verseny nap . Mi a délutáni részben lõttünk, így
nyugodtan ébredtünk és idõben elfoglaltuk a versenyterületet.
Szépen csordogált az idõ, folytak lövések. Ilyenkor egy edzõ
már csak bátorító tanácsokat és apróbb finomításokat mondhat. Ezen nap végére megfelelõ eredménnyel zártunk, a külföldiek sem tudtak jelentõsen elhúzni. A másnapi javítás ígéretével búcsúztunk.
Szombat: Második versenynap. Már ismerõs környezetben
délután lõttünk. A barátok és csapattársak jelenléte megnyug-
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tatóan hatott. Elhangzott, hogy ez is „csak” egy verseny, de
belül mindenki tudta, hogy ez egy EB! A felkészültség és a
koncentráció nem mindig járt kéz a kézben, hiszen az íjászatban – fõleg egy versenyen- 40-50% a fejben dõlnek el a dolgok. Mindezzel együtt jól teljesítettünk ezen a napon is, és az
ellenfelek sem okoztak meglepetést.
Vasárnap: Utolsó versenynap. Most reggel kellett lõnünk, így
rövidben volt a pihés is. Már fogyóban volt az erõ, de a fiúk a
végéig derekasan kitartottak. Ebéd után befejezõdött az EB
verseny, majd az Országos bajnokság következett. Ezen
Suplicz Gergõ és Némedi Márk vett részt, õk is szépen teljesítettek.
Eredményhirdetés: 10 országból 240 versenyzõ 32 kategóriában mérte össze tudását. Meghallgattuk az össze himnuszt a
résztvevõk tiszteletére. Tapsoltunk a gyõzteseknek , különösen a NYWYG tagjainak:
Gyõri Tamás Gyermek Longbow 1. hely- Európa Bajnok!!, Mozsár Gergely Ifi Longbow 2. hely !,
Suplicz Áron Ifi Vadászreflex 4.hely!
Országos Bajnokság: Gyerek Barebow Suplicz Gergely 2.
hely, Némedi Márk 4. hely!
Köszönöm mindenkinek ,aki bármilyen formában támogatta a
NYWYG csapat EB felkészülését!
Sikeres volt az EB részvételünk! Ez legyen példa minden gyerekünk számára, hogy szorgalmasan gyakorolással lehet jó
eredményt elérni!
HAJRÁ NYWYG!! HUJ – HUJ- HAJRÁ!
Edzések a Schuller Csarnokban
Péntek 18 órától , Vasárnap 17 órától
Gyertek Bártan!
„Mi is az íjászat maga? Egy sport, ami örökre rabul ejt, akár szabadidõs tevékenységként, akár versenyszerûen ûzöd. Szellemi
sport, amihez nem nyers erõ kell, hanem technikai felkészültség, okos taktika. Bármennyit is foglalkozol az íjászattal, akkor
is nyertes leszel, hiszen szabadidõdet gyönyörû környezetben,jó levegõn töltöd el, jó társaságban, jó barátok között.”
Üdvözlettel :
Suplicz Zsolt
A NYWYG elnöke
70-43-64-194
www.nywyg.shp.hu
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ASE hírek
2011. márciusban(lapzártáig) lejátszott bajnoki mérkõzések
eredményei:
Kézilabda
ASE - Százhalombatta
35-12
Cegléd - ASE
29-28
A bajnoki kiírás alapján - csoportban megszerzett 6. helynek
köszönhetõen - a rájátszásban az Északi csoport 3. helyezettjét, Madách DSE Salgótarjánt kaptuk az elsõ körben.
2011.április 2-án itthon míg a visszavágóra április 10-én Salgótarjánban kerül(t) sor.
Labdarúgás
Eredményeink
- Felnõtt és U19
I. helyezet Tüske Pál
ASE - Hernád
3-0
I. helyezet Morvai Róbert
góllövõk:Mészáros Dániel,Varga Balázs,Papp Tibor
I. helyezet Rózsa Nándor
4-0
II. helyezet Bartos Dóra
Sándor Balázs(2),Bezjian Roberto,Csere Tamás
II. helyezet Bérczes Béla
II. helyezet Antal Gyula
Taksony - ASE 1-4
II. helyezet Nagy Bencze
góllövõk:Ladányi Zsolt,Bábik Tibor,Mészáros Dániel, Hóbor
III. helyezet Antal Zsigmond
Attila
VI. helyezet Kis Richárd
1-3
VI. helyezet Végh Csaba
Bolnovszky Balázs,Zsebedics Ferenc,Takács János
Sajnos két idegenbeli mérkõzésünk is a hazai csapat kérésére Örömünkre szolgált még, hogy szinte telt házból szurkolhattunk együtt a sportolóknak, hiszen sok hozzátartozó és érdeka pálya alkalmatlansága miatt elmaradt. Az új idõpontok:
lõdõ ellátogatott a versenyre. Reméljük, hogy a jövõben
2011.04.27. 15 és 17 óra Ráckeve VAFC - ASE
Alsónémedirõl is még többen jönnek el az ilyen jellegû verse2011.05.18. 16 és 18 óra Szentmártonkáta - ASE
nyekre, hiszen jó hangulatban, izgalmas mérkõzéseket láthat- U16
tunk. Ezúton biztatjuk az Alsónémedieket, gyerekeket és felRáckeve - ASE
0-0
nõtteket egyaránt, hogy látogassák rendezvényeinket, nem
ASE - Felsõpakony
3-0
fogják megbánni.
góllövõk: Kovács Bence, Zsebedics Ferenc, Kotán Tamás
Egyúttal szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik részt vet- U13
tek a verseny szervezésében és akik rendelkezésünkre bocsátották
ASE - Újlengyel 8-0
a sportcsarnokot. Ezen túl külön szeretnénk megköszönni Vincze
góllövõk: Bezjian Alberto(4), Mészáros Róbert.(2),
József Polgármester Úrnak, hogy megtisztelt bennünket jelenlétéHajdú Ákos, Szlovicsák Csaba
vel, illetve segédkezett az érmek átadásában.
Észak-Magyarország Körzeti Diák Szabadfogású Birkó- Az elért eredményekhez gratulálunk!
Káldi Csaba
zó Verseny került megrendezésre Alsónémediben
Szakosztályvezetõ
A versenyen, február 27-én 10 csapat (Vác, ESMTK, Vasas,
Csepel Budapest, Ócsa, Üllõ, Inárcs, Kakucs, Vecsés, Alsónémedi) közel 100 versenyzõje mérkõzött meg egymással a
Különdíjat
spotcsarnokban.
Bartos Nóra nyert,
A magas színvonalú versenyen kisebb kudarcok mellett azért
egyetlen nõi versenyzõnk.
kellemes meglepetések is értek bennünket, hiszen az Alsónémedi csapat tagjainak sikerült olyan kiválóságokat is legyõzni,
akik magasabb szintû versenyeken már komoly eredményekkel
is büszkélkedhetnek. Ezzel a teljesítménnyel bebizonyították
rátermettségüket, és hogy helyük van ebben a sportágban.
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Starlight Dance Company
A Starlight Dance Company elnevezésû tánciskola két tánctanár: Borsi Anett és Tóth Tamás tánciskolájának egyesülésével
jött létre 2005-ben. Azóta nagy fellendülésen ment keresztül
ez az akkor még 150-200 fõt foglalkoztató kezdetleges, de annál nagyobb sikereket magukénak tudható tánciskola. Ma
már a tanítványaink létszáma meghaladja a 600 fõt.
A tánciskola 2009 tavaszán hirdette meg tanfolyamát a Széchenyi István Általános Iskolában. Így sok gyermek kapott lehetõséget a moderntánc lépéseinek elsajátítására, akik mai
napig szorgalmasan járnak az edzésekre és táncversenyekre.
A Dózsa György téri Mûvelõdési ház nagy tükrös termében
indultak el a tanfolyamok és jelenleg is itt folynak. Eleinte teljesen vegyes korosztályú volt a csoport, majd késõbb kialakult egy mini és egy serdülõ kis csoport. Tánciskolánk legfõbb célja a mozgásra nevelés, hogy a gyerekek jó környezetben, barátok között töltsék el szabadidejüket. Szeretnénk,
hogy a tánc a hobbijukká váljon és a késõbbiekben ne a csavargás legyen az iskola utáni elfoglaltságuk.
A táncórákon a Hip Hop és Dance stílusú koreográfia megtanulása mellett játékosan fejlesztjük ritmusérzéküket, állóképességüket. Tapasztalataink szerint a gyerekek megszokják a
fellépéseken való szereplést, és legyõzik belsõ félelmüket,
ami késõbb akár az érettséginél illetve más vizsgáknál elõnyükre válhat. A tánc magabiztosságot ad, és segít a tudatosság fejlesztésében. Ezeket a tulajdonságokat késõbb az élet
más területein is tudják hasznosítani.
Csapataink kezdõ és középhaladó szinten mûködnek, és a
Start Dance Cup által megrendezett versenysorozaton vesznek részt nagy sikerekkel. A serdülõ kiscsoport neve White
Heroes, tagjaik: Andristyák Judit, Bálint Réka, Féliksz Virág,
Fodor Liliána, Gál Alexandra, Hevele Kinga,Horváth Antónia,Kozma Krisztina, Michle Zsuzsanna,Somogyi Tímea,Szalai Annabella. Róluk tudni kell, hogy nagyon lelkes
tagjai a tánciskolánknak, és nem csak Alsónémedi lakhelyû
tagokból állnak, hanem Dunaharasztiból és Taksonyból is járnak az órákra. A tavalyi verseny évadban kezdtek versenyezni, és mindig a dobogón végeztek. Jártunk Maglódon, ahol
életük elsõ táncversenyén az elõkelõ második helyen végeztek. Azt követõen Alsónémedin méretettek meg, ahol harmadik helyen végeztek. Az idei tanév elsõ versenye pár héttel
ezelõtt lett megrendezve Göd városában, ahol nagy büszkeségünkre a lányok megszerezték a legfényesebb és legszebb elsõ helyet, amire nagyon büszkék vagyunk. A jövõben még
több verseny áll elõttünk, ahol reméljük hasonló sikerekkel
gazdagodunk. Rengeteg fellépésen is részt vettek már, például a Sportcsarnok nyitó ünnepélyén, iskolai farsangokon és a
Nagygödör õszi nagy rendezvényén. Szeretnénk minél több
fellépésen részt venni, ezért bármilyen rendezvényen szívesen vállalunk bemutatót, táncmûsort.
Az Alsónémedi Manócskák (Small Stars: Juhász Adrienn, Juhász Bálint, Kiss Sarolta, Nagy Emília, Reich Lorett, Varga
Dominika, Várhegyi Dorina) mini kiscsoportként alakultak
meg, amelynek 7 szorgalmas kis tagja rendszerint elvarázsolja a közönséget. A tavalyi évben több fellépésen is rész vet-

tek: Sportcsarnok megnyitó ünnepélyén, iskolai farsangokon
és a Nagygödör õszi nagy rendezvényén. Csak az idei tanévben próbálkoztunk meg a versenyzéssel. A csapat elsõ versenye szintén a Gödön megrendezett Start Dance Cup verseny
volt, ahol az Alsónémedi kis csillagok életük elsõ táncversenyén megszerezték az elsõ helyet. Nagy öröm és büszkeség
ez a kis csapatnak!
A gyerekek a sok fellépés és verseny mellett további lehetõséget kapnak tánctudásuk fejlesztésére a szünidei Napközis
és Balatonfenyvesi tábor keretein belül.
Marosi Brigitta
www.starlightdance.eu

Hírdetések

MEZÕÕRSÉG
POLGÁRÕRSÉG
RENDÕRSÉG

06-30-508-6827
06-30-484-7658
107, 112

KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕK:
Bodó Zoltán
06-30-503-6739
Dernóczi Zoltán
06-30-321-2795
KÖRZETI MEGBÍZOTT:
Szadai Attila r. törzsõrmester 06-20/489-67-22
Tóth Gábor r. törzszászlós
06-20/489-67-21
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy
vagy cselekmény esetén azonnal hívják
a megfelelõ telefonszámot!

A következõ szám
várható megjelenésének idõpontja:
2011. május 18-23.
Lapzárta: 2011. április 29.
Alsónémedi Hírmondó, Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzatának és Képviselõ-testületének ingyenes
tájékoztató és kulturális folyóirata.
Felelõs szerkesztõ: Vincze József polgármester.
A szerkesztõbizottság elnöke: Józan Krisztián, tagjai:
Szabó Éva, Lakatosné Nagyszegi Mariann, Jobbágy Ilona.
Elérhetõség, hirdetésfelvétel: Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2351. Alsónémedi,
Fõ út 58. Gyõrvári István Lászlóné Tel.: 06-29-337-101/11;
Fax: 06-29-337-250, e-mail: alsonemedi@upcmail.hu
Kiadó: Schulcz Kft. 2370 Dabas, Viola u. 24.
(Tel/fax: 06-29-360-901, e-mail: schulcz@upcmail.hu)
Terjeszti a Magyar Posta.
A cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni
a Polgármesteri Hivatal Titkárságára.
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Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
kik édesanyánk,

özv. Zsin Gézáné
temetésén jelenlétükkel és részvétükkel osztoztak
családunk fájdalmában.
Zsin Géza és családja
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