Vincze József megválasztott polgármester
a Képviselõ-testület
2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén
elmondott ünnepi beszéde
„ A haza ereje és biztonsága többé nem hegyek, folyók vagy
tengerek kérdése. Magyarország jövõje azoktól függ, akik
lakják. Boldogulásunk attól függ, hogy a jövõ útja alakít-e
majd bennünket, vagy mi alakítjuk a jövõbe vezetõ utunkat.”

Kedves Vendégeink!
Tisztában vagyunk vele, hogy az Önkormányzatok, bár egyre
több feladatkört ruháznak rájuk, azok ellátásához szükséges
hozzárendelt mûködési támogatást nem kapják meg kellõ
mértékben. A szükséges anyagi eszközöket önerõbõl, egyéb
Kedves vendégeink! Tisztelt Képviselõtársaim! Hölgyeim bevételekbõl kell elõteremteni. Gondunk lesz rá, hogy rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználása maximálisan a
és Uraim!
falu lakosságának érdekeit szolgálja.
Az imént gr. Széchenyi István gondolatait idéztem. Az elkö- Bizakodva nézünk a jövõ elé, van jövõképünk. Világos elképvetkezõ négy évben, szándékaim szerint, e gondolatokat kí- zelésünk van arról milyen Alsónémediért fáradozunk.
vánom munkám zsinórmértékéül választani.
A továbbiakban a polgármesteri program legfontosabb pilléA helyhatósági választás lezárult, eredménye ismert.
Szeretném megköszönni munkáját: a helyi választási iroda reit szeretném Önökkel ismertetni:
munkatársainak, a helyi választási és a szavazatszámláló bi- Egyik legégetõbb kérdés a közbiztonság javítása, ezért el kell
zottság tagjainak, a jegyzõkönyvvezetõknek, és mindazok- érni, hogy a faluban állandó legyen a rendõri jelenlét.
nak, akik munkájukkal hozzájárultak a választás sikeres lebo- Elengedhetetlenül fontos a települése tartózkodó külföldi vendégmunkások számának a szükséges minimumra való csökkennyolításához.
Október 3.-án településünk elsöprõ többséggel a változásra tése.
Jogos igény útjaink minõségének javítása, járható járdák épíszavazott.
E döntésben soha nem látott mértékben egységes az egész or- tése.
szág, településünk is, bár, s erre legyünk büszkék, mi még a Ahhoz, hogy a falunk otthonosabb legyen, ügyelnünk kell
legnehezebb idõkben is kiálltunk jobboldali meggyõzõdé- környezetünk tisztaságára.
Természetesen az eredményes munka elõfeltétele a megfelelõ
sünk mellett, sokszor egyedüliként a választási körzetben.
Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak rangsorolás. Tudnunk kell, melyek azok a sürgetõ feladatok,
mind azoknak, akik szavazatukkal az összefogást segítették. amelyeket átszervezéssel, az erõk, az anyagi források és a
Köszönettel tartozunk azoknak, akik bizalmukkal továbbra is puszta jószándék révén megvalósíthatók, s mik azok, ametámogatnak, hogy terveinket közös erõvel valóra is válthassuk. lyek hosszú távú tervezést igényelnek.
Együtt, közös erõvel. Hiszen a faluvezetés, melynek megala- Mindenkinek megfelelõ feladatot fogunk találni.
kításáért és munkájáért felelõsséggel tartozom, bizton reméTisztelt Hölgyeim és Uraim!
lem, mindannyiunk javára fog dolgozni.
Olyan vezetést szeretnék településünkön, mely nem a válasz- Nyugodt szívvel állíthatom, hogy programunk megvalósítása
tások során összegyûjtött szavazatokra, hanem a mindennap- érdekében tiszteletben tartjuk mások véleményét, széleskörû
okban is együttmûködõ, tenni vágyó, elképzeléseit, vágyait megegyezésre törekszünk, s közös munkával szeretnénk céljainkat megvalósítani.
megvalósítani akaró emberekre épít.
Az Õ akaratuk, az Önök támogatása biztosíték, hogy amit el- Természetesen az egyének, családok, kisebb közösségek érdekeit nem lehet figyelmen kívül hagyni, de elsõ a település
terveztünk, az valósággá válik.
egészének érdeke.
Olyan települést szeretnénk, mely élhetõ otthona minden Célunk közös, ennek érdekében össze kell fognunk. Ha képességeink, lehetõségeink, tehetségünk szerint szolgáljuk fanémedi polgárnak
Szolgáltató Polgármesteri Hivatalt, gondoskodó Önkormány- lunkat, akkor, de csak akkor érhetünk el eredményeket.
zatot, jól mûködõ intézményhálózatot szeretnénk mûködtetni. A megválasztott képviselõtestület, élén a polgármesterrel,
A sportolás és szórakozás helyi kereteinek minél szélesebb munkáját szolgálatnak tekinti.
Ebben a szolgálatban kérem támogatásukat és segítségüket,
körû lehetõséget kívánjuk biztosítani.
Olyan települést szeretnénk építeni, ahol megmarad a falusias hiszen aki a jóra törekszik mindenre talál megoldást.
környezet, ahol az emberek biztonságban érzik magukat, ahol Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
odafigyelnek egymásra, óvják környezetüket, ápolják hagyományaikat, mert tudják, Alsónémedi nem csak lakóhelyük, Hajrá Magyarország!
Hajrá Alsónémedi!
hanem otthonuk is.
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Dr. György Balázs megválasztott képviselõ – korelnök – a Képviselõ-testület
2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén elmondott ünnepi beszéde
Tisztelt megválasztott Polgármester úr, Megválasztott
Képviselõk, Tisztelt családtagok, rokonok, barátok, ismerõsök, támogatók! Tisztelt Intézményvezetõk, Fõjegyzõ
úr, Önkormányzati dolgozók! Tisztelt Helyi Választási Bizottság, Szavazatszámláló Bizottsági Tagok!
Nagytiszteletû Asszony! Cégvezetõk! Kedves vendégek!
Köszönettel fogadom el az éveim alapján megilletõ korelnökséget!
Tisztelt Ünnepi ülés!
Az október 3-i helyi, demokratikus választások eredményét el
kell fogadnunk, de legalábbis tudomásul kell azt vennünk.
Ugyanakkor a megalakuló Képviselõtestületnek kell azt elfogadnia, – de legalábbis tudomásul kell vennie-, hogy a hatalom a népé, és a Testület egyetlen feladata: a nép szolgálata.
A polgárok bizalmát csak azok élvezhetik, akik településünk
fejlesztése terén eddig elért eredményeket elismerik és megõrzik! Biztosítják továbbá a folyamatos fejlõdést, a nép alapvetõ jogainak gyakorlását és a szociális igazságosság érvényesülését, a tudást gyarapítják, a nemzeti szellemû nevelést,
a történelmi egyházak oktató és nevelõ munkáját támogatják.
Helyi demokráciánk nem a Képviselõtestület hatalmával erõsödik, hanem akkor, ha a polgárok a jogaikat nemcsak a választásokon és a képviselõik útján, hanem társadalmi, érdekvédelmi, kulturális és más egyesületekben is gyakorolják. E
nélkül ugyanis minden Testület hajlamos az önkényre.

Egyébként az aggodalom aggodalmat, a boldogtalanság boldogtalanságot, az elégedetlenség elégedetlenséget fog szülni.
Ezekkel ellentétben a béke békét, az öröm örömet a hála hálát
teremt és a szeretet még senkinek sem okozott kellemetlen
perceket!
Választhatunk más utat is, és harcolhatunk a világgal, uszíthatunk, gyûlölködhetünk, de tudniuk kell azoknak, akik így
tesznek, hogy csak egyre mélyebbre fognak kerülni és velük
együtt minden, amiért küzdenek!
Vagy folytathatják, - mások elkezdhetik- a változást és a
megtisztulást, elsõként magukban azzal, hogy gondolataik,
tetteik, nemesek, tiszták és szeretettel teljesek lesznek.
Ilyen egyszerû szerintem, élhetünk hazugságban vagy szeretetben.
A szeretet, a civakodás és a törvénytelenségek fölött uralkodó
„törvény”, mely a közszolgálati szférában, azaz a mi hivatásunkban egyet jelent az adással!
Benne van a nevében: a közösséget szolgáljuk, no, nem szolgai módon, hanem inkább örömmel, szeretettel!

Ünneplõ Alsónémediek!
Mi Képviselõk mindnyájan a nép bizalmából lehetünk ma itt.
A bizalom az élet egyik legszebb ajándéka, amelyre csak
akkor vagyunk méltók, ha tágabban Nemzetünket, szûkebben
településünket önzetlenül és áldozatosan szolgáljuk.
Kívánom, hogy elkövetkezõ döntéseinket, tehát a testületi
Tisztelt Választók, Kedves Vendégek!
munkánkat hassa át a figyelem, a pontosság, és a józan mérÉn azt tartanám helyesnek, ha ki tudnánk lépni a mókuskerék- tékletesség is!
bõl és más szemszögbõl is tudnánk nézni mindazt, ami elõttünk hever, és olykor megoldhatatlannak tûnik.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Babits Mihály: HAZÁM! - részlet Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
Áll a régi ház még, zöld zsaluja
mögött halkul anyám mélabúja:
õsz hajú, de gyermekarcú bánat.
Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
Itt a szoba, melyben megszülettem,
melyet szemem legelõször látott;
itt a kert, amelyben építettem
homokból az elsõ palotákat.
Amit én emeltem, mind homok volt:
de nagyapám háza bizton áll még
s éveimbõl, e fojtó romokból
hogy révébe meneküljek, vár még.
Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat!
Ott a szõlõhegy, a tömzsi présház,
mely elõtt ülve ha szertenéztem,
dallá ringott bennem kétség és láz
s amit láttam tejszín napsütésben,
mind hazám volt! Lenn az utca híven
nyúlt alattam, mint a futószõnyeg
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és a dombsor hullámzott, mint szívem,
halkan hullva égig a mezõnek.
Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
Enyhe dombsor, lankatag magyar föld!
S az a róna túl már a Nagy-Alföld
szemhatártól, ahol a nap támad.
Röpülj, lelkem, röpüld át hazámat!
Szemhatártól szemhatárig, s újra
merre emléked, a halk selyempók
vonja szálát, szállj a rónán túlra,
s át hol állnak a bolond sorompók:
és akármit ír a kard a rögre,
lankád mellõl el ne bocsásd bérced:
ha hazád volt, az marad örökre;
senkisem bíró, csak ahogy érzed!
Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat!
Oly hazáról álmodtam én hajdan,
mely nem ismert se kardot, se vámot
s mint maga a lélek, oszhatatlan.
Álmodj, lelkem, álmodjad hazámat,
mely nem szorul fegyverre, se vértre,

mert nem holt rög, hanem élõ lélek.
Galamb álom! s rókák rágtak érte;
odú-féltõ kapzsi szenvedélyek.
Az én álmom sohse legyen róka!
Az én tanyám' magassága védje!
Lelkem madár, tág egek lakója,
noha mindig visszajár fészkébe.
Mégis, lelkem, szeressed hazámat!
Nem neked való az ûr hidegje!
Itt a glóbus, a meleg szigetke
s lélekágya szent Európának.
Soha el nem hagyhatod hazámat;
útjaidat akármerre bolygod,
egy országot hordozol magaddal,
veled jön egy makacs íz, egy halk dal
viszed, mint egy kárhozott a poklot;
de haláig, mint ki bûn között él,
várja híven az Éden sugáros
türelme; úgy vár reád a falu
…és a kis ház, melyben megszülettél.

Kossuth Lajos gondolataiból
– Veszve csak azon nemzet lehet, amely lemondott önmagáról.
– Csak az képes hatalmasan hatni, ki saját korának embere, míg ellenben ki korát megelõzi, csak halála után él, ki pedig korától elmaradt, élve is halott.
– Nekünk most azon egyszerû feladás jutott, hogy a mozgalmakat bölcsen vezessük, s azon kell lennünk, hogy a gyeplõ kezeink közt maradjon; mert addig alkotmányos úton haladtunk. Senki ne engedje magát túlragadtatni a kellõ vonalon, de ezen
vonalig mindent.
– Nem én öntöttem lelkesedést a népbe, hanem én vettem tõlök erõt és lelkesedést.

Bölcsességek
... az ember arra van hivatva, hogy fogadja el embertársaitól a segítséget, és maga is nyújtson segítséget embertársának.
Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott.
Ne azt kérdezd, mit tesz érted a haza, hanem, hogy mit tehetsz te a hazáért
A fegyelem szabadság nélkül - zsarnokság. A szabadság fegyelem nélkül - káosz.
A sikeres vállalkozásokat nem rendkívüli emberek hozzák létre, hanem rendkívüli dolgokra képes, hétköznapi emberek.
A néphez a családon, az emberiséghez a nemzeten keresztül vezet az út.
A legfontosabb emberi törekvés tetteink erkölcsösségének megõrzése. Belsõ egyensúlyunk és egész létünk függ ettõl. Csak az
erkölcsös tettek nyújtanak harmóniát és méltóságot az életben...
Azért vagyunk a földön, hogy jót tegyünk másokkal.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének
fõbb határozatai és rendeletei
2010. szeptember 17-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzõkönyvébõl
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete az „Alsónémedi településközponti és közbiztonsági
fejlesztése” c. közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja és az alábbi nyerteseket hirdeti ki: 1. rész: templom körüli tér felújítása: Nyertes pályázó a ZÖFE KFT. (1119 BUDAPEST, THÁN K. U. 3-5.) 17863 021 Ft+ ÁFA összegû pályázatával. Második helyezettnek az ANDRÁSIK 2001 KFT.
(2330 DUNAHARASZTI, DOMB U. 62.) kerül kihirdetésre
19 378 368 Ft+ ÁFA összegû ajánlatával.
2. rész: sportpálya felújítás: Nyertes pályázó az ANDRÁSIK
2001 KFT. (2330 DUNAHARASZTI, DOMB U. 62.) 10 207
260 Ft+ ÁFA összegû ajánlatával. Második helyezettnek a
FÕKERT KFT. (1131 BUDAPEST, FIASTYÚK U. 4-8.) kerül kihirdetésre 14 335 482 Ft+ ÁFA összegû ajánlatával.
3. rész: térfelügyeleti rendszer létesítése Alsónémedi nagyközségben: Nyertes pályázó a MULTIALARM ZRT. (1106
BUDAPEST, FÁTYOLKA U. 8.) lett az alábbi ajánlatok
alapján:Szállítási díj: 12987 414 Ft+ ÁFA Karbantartási díj
95 000 Ft+ ÁFA/negyedév
Szerviz óradíj 10000 Ft+ ÁFA/óra Második helyezettnek az
ERANDO KFT. (1149 BUDAPEST, ANGOL U. 77.) kerül kihirdetésre alábbi ajánlatai alapján: Szállítási díj: 13987046 Ft+ ÁFA
Karbantartási díj 232 000 Ft+ ÁFA/negyedév Szerviz óradíj
3000 Ft+ ÁFA/óra
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy a 2010. évi „Környezet és Energia
Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás” egyfordulós pályázati konstrukcióra (KEOP-1.2.0/B) „Alsónémedi
szennyvíztisztító telepének korszerûsítése és bõvítése” cím-

mel pályázatot nyújt be. A projekt összköltségének nettó
15%-a, azaz nettó 90.000.000,- Ft a pályázati önerõ. A Képviselõ-testület a felmerülõ költségeket vállalja, és a szükséges
önerõt a 2011. évi költségvetésben biztosítja, a pályázati önerõkeret terhére.
A szükséges önerõ az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a
projekt megvalósítására kívánja azt felhasználni. Az Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza Dr. György Balázs polgármestert a KEOP 1.2.0/B pályázat és a csatolandó
dokumentumok aláírására.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy a 2010. évi „Környezet és Energia
Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás” egyfordulós pályázati konstrukcióra (KEOP-1.2.0/B) „Alsónémedi
szennyvíztisztító telepének korszerûsítése és bõvítése” címmel pályázatot nyújt be. A támogatással létrejött létesítmény
mûködtetésének fedezetét az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévõ Alsónémedi
AIRVAC Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetõ Kft. biztosítja. Az Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza
Dr. György Balázs polgármestert a KEOP 1.2.0/B pályázat és
a csatolandó dokumentumok aláírására.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete elutasította azt a javaslatot, hogy a Haraszti utca „Ani”
butik és óvoda közötti szakaszának járdaépítése ügyében a
következõ Képviselõ-testület hozzon döntést.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a kiosztott meghívóban szereplõ napirendet elfogadta.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete – a 223/2010. (09. 10.) sz. önkormányzati határozatban
foglaltakat is figyelembevéve – úgy döntött, hogy a Fõ út 56.
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sz. alatti ingatlant 36.000.000,- Ft-os összegért megvásárolja.
A vételárból 31.000.000,- Ft a szerzõdés aláírásakor,
5.000.000,- Ft 2011. március 31-ig, a birtokba adáskor kerül
kifizetésre és a szerzõdés aláírásától kezdõdõen az ingatlanban lévõ üzlethelyiség hasznait az Önkormányzat szedi úgy,
hogy a jelenlegi bérlõnek továbbra is bérbe adja.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy 2010. szeptember 20-tól határozatlan
idõre az ABÉVA Kft-tõl (2351 Alsónémedi, Fõ út 75.) bérbe veszi az Iskola utca 1. sz. alatt megépült tornacsarnokot és aulát.
Egyben a Képviselõ-testület a bérleti szerzõdés aláírására felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert.
Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítása, 2010. október 21.
Alsónémediben a megválasztandó alpolgármesterek száma
kettõ. A Képviselõ-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással a Képviselõ-testület megbízatásának idõtartamára egy alpolgármestert választ a Képviselõ-testület tagjai közül, valamint egy gazdálkodásért felelõs alpolgármestert választ nem a Képviselõ-testület tagjai közül.
Az alpolgármesterek társadalmi megbízatásban tevékenykednek.
Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el
feladataikat.
Állandó bizottságok :
- Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság,
- Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság,
- Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezõgazdasági
Bizottság.
A Hivatal ügyfélfogadási ideje:
hétfõ 8,00-tól 12-ig és 13-tól 1730-ig
szerda 8,00-tól 12-ig és 13-tól 16-ig
péntek 8,00-tól 12,00-ig.”
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló ülésének
jegyzõkönyvébõl
-kivonatAlsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete Vincze József polgármester részére bruttó 460.000,Ft/hó összegû illetményt, 138.000,- Ft összegû költségátalányt, valamint a köztisztviselõkkel megegyezõ összegû, azaz
278.000,- Ft-os éves cafetéria-keretet biztosít, mely tartalmazza az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelõ közterhek összegét is. A cafetéria-kereten belül a Polgármester a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának
4.6. pontjában foglalt szabályok betartásával választhat az ott
felsorolt juttatások közül.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete Józan Sándort választotta Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzatának alpolgármesterévé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete Józan Sándor
alpolgármester tiszteletdíját bruttó 108.500,- Ft/hó összegben
állapítja meg.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 16/2010. (X.
19.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról
szóló 1/2009. (II. 03.) sz. rendelet módosításáról. A Polgármesteri Hivatal környezettanulmánya és helyszíni vizsgálata
alapján a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság tesz
javaslatot a támogatásokra. A kérelmeket a Képviselõ-testület
bírálja el.
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A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt: A
felsõoktatási intézményben tanulók támogatásáról, a tehetséges gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti ellátásokról, a
szociális ellátásokról. Azonnali intézkedést igénylõ élethelyzetekben a kérelmekrõl a Polgármester jogosult dönteni.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete bruttó 350.000,- Ft-os keretösszeget biztosít a Polgármester részére laptop és telefon vásárlás költségeinek fedezetére, a tartalék terhére.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 400-400.000,- Ft támogatást nyújt Devecser, Kolontár
és Somlóvásárhely Önkormányzata számára a vörösiszap katasztrófa által a lakosságnak okozott károk enyhítésére, a tartalék terhére.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy az idei évben is megvendégeli a legnagyobb adófizetõket – a helyi vállalkozók és gazdák a korábbi évektõl eltérõen nagyobb számban történõ meghívásával –, melynek költségeit a tartalék terhére biztosítja.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Alsónémedi 081/85, 081/86. 081/119 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása
ügyében a közbeszerzési eljárás nyerteseivel az adás-vételi
szerzõdést megkösse.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõtestületének 2010. október 21-án megtartott rendkívüli
ülésének jegyzõkönyvébõl
-kivonatAlsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete Kiss István Viktort választotta Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának gazdálkodásért felelõs alpolgármesterévé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete Kiss István Viktor alpolgármester tiszteletdíját
bruttó 108.500,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja:
Török Lajosné – elnök, Zsin Géza, Józan Krisztián, Dr.
György Balázs, Hufnágl-Juhász Judit Etelka, Szabó Éva,
Zsebedics Ferenc
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja:
Bálint Sándor – elnök, Juhász Zoltán, Némedi Rezsõ, Zsin
Géza, Linke György, Szövényi Eszter, Ifj. Takács Ferenc
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság
tagjainak az alábbi személyeket választja:
Juhász Zoltán – elnök, Bálint Sándor,
Józan Krisztián,
Némedi Rezsõ, Dimitrov Péter, Lakatosné Nagyszegi Mariann Klára, Suplicz Zsolt
Képviselõi tiszteletdíjak:
- bizottsági elnök:
80.392 Ft/hó
- bizottsági tag:
71.116 Ft/hó
- külsõs biz.tag:
9.276 Ft/hó
A tiszteletdíj a képviselõket, illetve a bizottságok nem képviselõ tagjait a testületi üléseken, bizottsági üléseken való részvételük arányában illeti meg. Az arányosítás a tárgyhavi –
megjelenési kötelezettséggel járó ülésekrõl készült – jelenléti
ívek alapján történik úgy, hogy amennyiben adott hónapban a

Képviselõ-testület, illetve valamely bizottság nem ülésezik,
tagjait azon az ülésen jelenlévõnek kell tekinteni.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy az Alsónémedi Hírmondó felelõs
szerkesztõjének Vincze József polgármestert bízza meg.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza Belágyi Tamást, az ABÉVA Kft. ügyvezetõjét, hogy a Kiss és Gali Kft-vel változatlan feltételek mellett 2011. január 01-tõl 2011. január 31-ig szerzõdést kössön
az iskolai sportcsarnok takarítására.
Egyben felkéri a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságot, hogy a költségelemzés elkészülte után vegye napirendjére a sportcsarnok takarításának kérdéskörét és a Képviselõ-testület december 14-i ülésére tegyen javaslatot a takarítás késõbbi megoldására.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy az alsónémedi köztemetõ üzemeltetésére változatlan feltételek mellett 2011. január 01-tõl 5 évre
az ELHOM Kegyeleti Szolgáltató Kft-vel (2351 Alsónémedi,
Nap u. 2.) kegyeleti szolgáltatási szerzõdést köt, egyben a
Képviselõ-testület felhatalmazza Vincze József polgármestert a szerzõdés aláírására.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a védõnõi körzeteket az alábbiak szerint jelöli ki:
I. körzet:
– Haraszti utca mindkét oldala a Rákóczi utcától északra,
– Hunyadi utca mindkét oldala,
– Fõ út Rákóczi utca saroktól északra a Fõ út mindkét oldala,
– a felsorolt utcáktól északra fekvõ terület.
II. körzet:
– Rákóczi utca mindkét oldala,
– Haraszti utca mindkét oldala a Rákóczi utcától délre,
– Fõ út Rákóczi utca saroktól délre a Fõ út mindkét oldala,
– a felsorolt utcáktól és a Hunyadi utcától délre fekvõ terület.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete idei munkatervét az alábbiak szerint fogadta el:
– 2010. november 09. 17 óra a Képviselõ-testület rendes ülése
– 2010. december 14. 17 óra a Képviselõ-testület rendes ülése
– 2010. december 20. Közmeghallgatás.
A Képviselõ-testület egyben felkéri a bizottságok Elnökeit, hogy a
Képviselõ-testület ülése elõtti héten tartsák meg üléseiket.
A Képviselõ-testületi illetve a Bizottsági ülések jegyzõkönyvei teljes terjedelemben megtekinthetõk Alsónémedi
Nagyközség honlapján, www.alsonemedi.hu valamint a
Polgármesteri Hivatalban

Elektronikus Lakossági Bûnmegelõzési Információs Rendszer
E L B I R HÍRLEVÉL 2010. október
Mekkora a veszély?
Hazánkban az elmúlt években rendkívüli mértékben megnõtt a kábítószer-fogyasztók, a kábítószerekkel összefüggésben elkövetett bûncselekmények valamint a kábítószerfogyasztással összefüggésben bekövetkezett halálesetek száma.
A felmérések szerint a középiskolások egynegyede már kipróbált tiltott szereket.
Kiket fenyeget a veszély leginkább ?
A FIATALOKAT
– akik úgy gondolják, hogy ettõl válnak hamarabb felnõtté,
– akik magányosnak érzik magukat, mert nincs mellettük
igazi baráti kör, így csak ebben látják a kiutat,
– akik kíváncsiságból próbálják ki a kábítószert.
A drog fogyasztó könnyen válik ÁLDOZATTÁ, mivel
– az eltorzult tér-idõ érzékelés és észlelés ellenére gyakran
vesznek részt a közúti közlekedésben,
– nõ a szexuális bûncselekmények veszélye az önkontroll elvesztése miatt,
– a fogyasztott szerek összetétele, tisztasága gyakran megkérdõjelezhetõ,
– az intravénás szerfogyasztás fertõzésekhez vezethet.
A drog fogyasztó könnyen válik BÛNELKÖVETÕVÉ, mivel:
– a szer megszerzéséhez szükséges anyagi fedezet folyamatos biztosítása egyre nagyobb és nagyobb terhet ró a fogyasztóra és a környezetére is,
– ez egy idõ után már csak a vagyon elleni bûncselekmények
elkövetésével teremthetõ meg,
– bizonyos szerek mellékhatása, hogy a fogyasztó agressziója
fokozódik és ezt saját magán vagy a környezetén vezeti le.
A KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÁS
minden olyan magatartás, amellyel a fogyasztó az anyagot
a szervezetébe juttatja

JOGI KÖVETKEZMÉNYEI:
A kábítószerek fogyasztása ugyan a
Büntetõ Törvénykönyvben nincs a büntetendõ elkövetési magatartások között
nevesítve, azonban a fogyasztás feltételezi a kábítószer megszerzését, illetve a tartását, amit a törvény büntetni rendel.
A büntetés szempontjából mindegy, hogy mennyi a fogyasztott kábítószer. A törvény e tekintetben nem tesz különbséget
az egyes kábítószerek között.
TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEI:
A fogyasztók szembekerülnek a társadalmi elvárásokkal, normákkal.
Megromlanak a baráti kapcsolataik.
EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEI:
– szervi, mentális leépülés
– fertõzések kialakulása
– rendszeres fogyasztás esetén a függõség kialakulása, mely
könnyen HALÁLHOZ vezethet.
A kábítószerek ellen csak együtt vehetjük fel a harcot !
Néhány lehetõség, ahol elmondhatja a problémáját, ahol segítséget kaphat :
– Drogsegély vonalak
– Drogambulanciák
– Segítõ szervezetek
– Rehabilitációs otthonok
– Jogsegély szolgálatok
Kék pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia
www.kekpont.hu
Sziget Droginformációs Alapítvány
www.droginfo.hu
A Pest megyében lévõ városi Rendõrkapitányságok és a Pest
megyei Rendõr - fõkapitányság Bûnmegelõzési Szolgálatának munkatársaihoz is forduljon bizalommal !
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Hírek iskolánk életébõl
A zökkenõmentes tanévkezdés után is bõvelkedtünk eseményekben, programokban.
Szeptember 21-én a 6. évfolyam tanulóinak színvonalas mûsorával emlékeztünk meg iskolánk névadója, Széchenyi István születésnapjáról.
Még e hónap közepén az egész iskola felkerekedett, és tanáraik irányításával szebbé, tisztábbá tették községünk köztereit,
utcáit, az iskola környékét.
Október 6-án a 7. és 8. osztályosok közremûködésével megemlékeztünk a ’48-as forradalom és szabadságharc mártírjairól, az aradi vértanúkról.
Október 14-én a környezõ középiskolák vezetõi tájékoztatást
adtak végzõs diákjaink és szüleik részére a továbbtanulási lehetõségekrõl.
Október 15-én, immár harmadik alkalommal rendeztük meg a
Bolyai matematika verseny körzeti fordulóját, melyen Bugyi,
Inárcs, Ócsa, Dunaharaszti diákjai mérték össze tudásukat a
némedi iskola csapataival. A megyei összesítésben tanulóink
minden korosztályban a mezõny elsõ harmadában végeztek.
Október 18-22 között Életvezetési órákon vett részt osztályonként minden diákunk. Az alsósok az egészséges életmód
összetevõit ismerhették meg. Tájékoztatást kaptak arról, hogyan tarthatják meg állóképességüket, ha odafigyelnek az
egészséges ételek fogyasztására, a mozgásra, a környezetükre. A cél a gyerekek gondolkodásában való szemléletváltás.
Környezetünk védelme – az egészséges gondolkodás nemcsak testi, lelki és szellemi jólétre terjed ki, hanem magában

foglalja az egyén közvetlen környezetéhez, a társadalomhoz
és természethez fûzõdõ viszonyát is.
A felsõsök a Drogprevenció – Média – Környezettudatosság Tolerancia témakörében szereztek ismereteket. Ha a fiatalok
megismerik a drogok fajtáit, káros hatásait, kevesebb lehetõségük nyílik arra, hogy pusztán tudatlanságból kipróbáljanak
egy olyan szert, amely nemcsak függõséghez vezet, de akár
az életükbe is kerülhet.
Október 20-án délután az Állatok Világnapjához kapcsolódóan az aulában ideiglenes „állatsimogató” nyílt, ahol iskolánk
tanulói megmutathatták házi kedvenceiket. Dr. Pintér Lilla és
dr. Szelényi Zoltán Viktor állatorvosok tájékoztatás tartottak
kisállatok gondozásáról, és tanácsokkal látták el a megjelent
állatbarátokat.
Október 22-én az ’56-os forradalom eseményeire emlékeztünk. A 8. osztályosok a történelmi eseményhez méltóan, kellõ komolysággal, kitûnõ elõadásmóddal idézték fel az akkor
történteket.
Október 25-én a Halottak napjához közeledve a Faluszépítõk
a régi temetõben nyugvó magyar és orosz katonák sírjait tették rendbe. Egy második osztályos tanulónk szülei 10 tuját
adományoztak, melyeket a gyerekek elültettek a sírokra. Ezúton is köszönjük a felajánlást.
Akár hiszik, akár nem, a tanévnek már majdnem egy negyede
eltelt! Egy kis lazítás következhet, a gyerekek nem kis örömére: november 2-5-ig õszi szünet lesz.
Minden olvasónknak jó pihenést kívánunk:
a Széchenyi István Általános Iskola pedagógusai

301-es parcella
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fotók a 2-4. oldalon

Hol bujdosik a magyar Isten?
És fölzúgnak a hamuszín egek,
és megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszûnhetett dobogni szíve –
Harmadnapra legyõzte a halált.
Et resurrexit tertia die.*
(Pilinszky János: Harmadnapon)
/*és harmadnapon feltámad/
Az utóbbi hetekben számos nagyszerû méltatást olvashattunk, hallhattunk az 1956-os forradalom és szabadságharc világtörténelmet író eseményeirõl, s valóban, a Magyar Október messze ható kisugárzására gondolva, az évek múlásával
egyre erõsebb bennünk az érzés, hogy ekkor Isten belépett a
magyar történelembe.
Október-november fordulóján, mikor halottaink emléke még
sajgóbb és még elevenebb a szokottnál is, érdemes felfigyelnünk arra, hogy az 1956-ról szóló beszámolók egyre másra
kiemelik, milyen jelentõsek voltak vallási vonatkozású tartalmi momentumai, a magyar hitélet, a vallásos érzés megnyilatkozásai.
A hosszú évek elnyomatása után elemi erõvel tört elõ az emberekbõl a vallási hevület: a templomok megteltek emberekkel, akárcsak a temetõk is; a vallásos jellegû ünnepnapok a
forradalom eseményeinek középpontjába kerültek, nem egy
nagy felvonulásnak szinte vallásos jellege is volt. A nemzet
hasonló figyelemmel fordult egyházi vezetõi felé, mint a forradalom politikai vezéregyéniségei felé, sõt néhányuk kiszabadítása, illetve egyházi funkciójába való visszahelyezése
(Ravasz László, Mindszenty József, stb.) része volt magának
a forradalomnak.
Idetartozik a forradalom erkölcsi tisztasága: a gyûlölködés, a
bosszúállás nem emészti a lelkeket. Az embereknek embertársaikhoz, az élet javaihoz való megváltozott, megtisztult viszonyulásával találkozunk végig a forradalom alatt.
Az Evangélikus Élet 1956.november 4-i számának vezércikkében olvassuk e gyönyörû sorokat:
,,Istennek adunk hálát azért, hogy Budapest népe ezekben a
napokban úgy viselkedett, ahogyan egy Istenben hívõ és az õ
akaratát tiszteletben tartó közösségnek viselkednie kell. Ne
lopj - így szól Isten parancsa - ,és mi láttunk kilõtt üvegû kirakatokat, melyeknek árukészletéhez, senki hozzá nem nyúlt.
Magadért bosszút ne állj - ez is Isten parancsa, és mi nem láttunk olyan embert, aki egyéni elégtételt vett volna sérelmeiért. Ne gyûlölködjél - ez is alapvetõ isteni tilalom, és mi nem
is hallottunk egyetlen olyan kiáltást, mely faj, felekezet, társadalmi osztály vagy politikai párt ellen irányult volna. Ne ölj mondja az ötödik parancsolat, és mi átéltük ezekben a forró
napokban azt a csodát, hogy a nép fiai csak maguk és az igazság érdekében fogtak fegyvert, nem azért, hogy öljenek, hanem azért, hogy védelmezzék az ártatlanokat, a fegyverteleneket és magát az igazságot, a nép szabadságának és az ország függetlenségének kétségbevonhatatlan bizonyítékát, s

ezt olyan hallatlan önfeláldozással tették, melyet csak az ügy
igazságának forró fénye adhat az embernek…”
Isten beavatkozik az egyéni emberi sorsokba, sõt a történetitársadalmi létbe is, hol jelenléte irányváltoztató. De mondhatjuk azt is, hogy olyan eseményeknek voltunk tanúi, hogy Isten megjelent:elõször az ujjongó öröm fényességében, majd
haragvó, apokaliptikus viharzásban.
Széchenyi István így foglalta össze nemzetünk feladatait, s
ezzel a magyar közösségi istenkeresés lényegét:
,,Az emberiségnek egy nemzetét megtartani, sajátságait, mint
ereklyét megõrizni s szeplõtlen minõségében kifejteni, nemesíteni erõit, erényeit s így egészen új, eddig nem ismert alakokban kiképezve,végcéljához, az emberiség feldicsõítéséhez vezetni…”
Nem valószínû, hogy abban a milliós tömegben, amely október 23-án nemet mondott a zsarnoki hatalomnak, és megdöntötte az álisten kultuszát, bárki is Széchenyi Istvánnak e mondatára gondolt volna, mégis ezen eszmék szellemében cselekedett.
A szabadságharcosok egy heti fegyveres küzdelemben október 24-28 között legyõzték az ÁVH-t és azokat az egyéb fegyveres egységeket, melyek a sztálinista irányzatot védelmezték. Az is történelmi tény, hogy a szovjet csapatok, melyet
Budapest ellen vetett be a szovjet vezetõség, bár mérhetetlen
túlerõben voltak, súlyos veszteségeket szenvedtek
Felmerült az a kérdés is, nem kellett-e volna a szovjet agresszió esetére huzamosabb gerillaháborúra berendezkedni?
Ilyen háború alig lehetséges Magyarországon. Az ország lényegében sík ország, nincsenek sem kiterjedt mocsarak, áthatolhatatlan erdõségek. Magyarország hegységei a Bakony,Vértes, Pilis, fel a Bükk hegységig alacsony középhegységek. Mind áthatolható harckocsikkal. Egyik sem alkalmas tartós gerilla támaszpontok telepítésére. A magyar nép elõtt ismeretes volt az a
kegyetlenség is, amellyel a szovjet hadsereg kiirtotta mindazokat, akiknél a második világháború végén vadászfegyvert találtak,vagy akik bármi módon gyanúba estek. Magyarországon
szovjetellenes gerillaháború 1956 novemberében olyan áldozatokat követelt volna a magyar néptõl, mely a nép fennmaradását kétségessé tette volna, mégis ismerünk kitartó ellenállókat, kik még hónapokkal a szabadságharc leverése után is folytatták magányos harcukat, azt is tudjuk, miként vadászta le õket
a kádári megtorlógépezet.
„Átvérzett volna akkor a menny” - idézzük szabadon a már
említett költõóriást, Pilinszky Jánost.
A forradalom és szabadságharc ötvenhatos áldozatai, a fiatalságukban megszakadt életek fölött tûnõdve, így halottak napja táján, megjelenik lelki szemeink elõtt Mindszenty kardinális máriacelli sírkõlapjának felirata, vigasztalásként:
,,Vixit et vivat Pannoniae sacrae”
Élt és él a szent Pannoniáért.
Bálint István János
Faluház, 2010. november 1. Halottak napja
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A NYWYG Íjász és
Hagyományõrzõ Egyesület hírei
Íjászat 2010 Õszén Alsónémedin
Elég mozgalmasan telt az utóbbi két
és fél hónap az egyesületünk számára.
Többször is meg kellett osztanunk erõnket és figyelmünket,
hogy minden kedves meghívásnak és izgalmas versenynek
eleget tegyünk.
Augusztus végén az ASE pályán rendezett sportnapon vettünk
részt. Ezek a nyilvános bemutatkozások mindig sok érdeklõdõt vonzanak, itt találkoztunk elõször Vlacsek Istvánnal és
családjával, aki révén már helyi lakossal is gyarapodott a
NYWYG csigásíjász csapata.
Szeptemberben is folytattuk a bemutatók sorát. Tápiószelére a
körzeti Református ifjúsági napra voltunk hivatalosak, immár
másod ízben. Az ebéd utáni sport program része volt az íjászat. Nyolc íjjal három órán keresztül gyakorolt a nagyszámú
érdeklõdõ. A szervezõk mondták, hogy többen csak e miatt
jöttek el. Hát ezen nem múlhat az, hogy fiatalok közelebb kerüljenek Isten Igéjéhez!
Október 2. X. Nyílegyenes Íjászverseny Pesterzsébet,
A NYWYG csapat tradicionális íjászainak egy része tudott itt
részt venni, õk is szép eredményt értek el: Gyõri Timi 2,, Urda
Szabolcs 3. lett Mini kategóriában. Gyõri Tamás 1 ponttal lemaradva a 3. , Urda Bence 5. lett a gyerekeknél. Gyõri József
7. helyezést ért el a 27 induló közül a Felnõtt Tradicionális kategóriában.
Ezen a napon csapatunk többi része a Nagygödörnél állította
fel a gyakorló célokat és ott is több órán keresztül íjásztatta az
érdeklõdõ gyermek és felnõtt lakosságot.
A következõ hétvégén az egyik Pestimrei Általános Iskola
Sportnapján vettünk részt, majd egy Jótékonysági Íjászverseny következett, ahol a 4 indulónk 2 elsõ és 2 harmadik helyett szerzett.
Vecsési Íjászverseny 2010. október 23. Vecsés- Horgásztó
Sztyeppék Népe és NYWYG közös versenyét kettõs cél vezette.
Az új vecsési egyesületnek verseny szervezési támogatás nyújtani,
új környezetben még több céllal izgalmas versenyt szervezni.
Hála az Úrnak ,a reggeli hûvösség után gyönyörû napsütéses
idõben tarthattuk versenyünket! A vecsési Sztyeppék Népe
csapat is teljes erõvel készült erre a versenyre. A 20 célt közösen állítottuk ki, a fõzést és a helyi dolgokat õk intézték, mi az
adminisztrációt és a lebonyolítást szerveztük. Nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást és a részvételt!
Elõkészületeknél , Juhász Borika az érmeket, Bircsák Jani a
rajzokat, Mozsár Józsi az okleveleket , Nyenyestyán Mihály
az állványokat késztette! A versenynél:
Adminisztráció: Kiss Erika, Regula Zsuzsanna ,Gyõriné Móni - õk állták a rohamot.
Úszó cél: Gyõri József, Vesszõszedés kenuval: Varga Feri és
Suplicz Gergõ,Mozsár András, Suplicz Áron
Beírók: Tóthné Kriszti, Tóth Zsanett, Jobbágyné Kati, Regula
Zsuzsa, Katona János, Gyõriné Móni, Szabó Anikó, Ettl
Domi Anyukája, Nagy István
Célok mozgatása: Regula Géza, Nyenyestyán Mihály, Nagy
István, Katona János, Vlacsek István
Íjászpárbaj, lufi kezelés: Vlacsek család. Felszerelés szállítása: Györgyövics Attila, Varga Feri,

Nagyon örültünk a nagy számú résztvevõnek, 102-en neveztek ebbõl 25 fõ
a NYWYG-tõl!
Igen nehéz verseny kerekedett, a célok mérete és távolsága,
elhelyezése okozhatott gondot a résztvevõnek.
Saját csapatunkból számosan életük elsõ versenyén vettek
részt , õket bíztatom, hogy a tapasztalt „öreg” rókáknak sem
volt könnyû, így õk is bátran vegyetek részt a következõ hasonló megmérettetésen. Így is 7 elsõ, 5 második és 4 harmadik helyezést ért el csapatunk!!
Számos új taggal gyarapodtunk , így örömmel jelentem, hogy
igen szép számmal vagyunk az Íjász edzéseken. A Schuller
csarnok lehetõségéhez mérten 14 célnál többet nem tudunk
felállítani, így indokolt tavaly õszihez hasonlóan két csoportban gyakorolunk.
Edzések a Schuller Csarnokban
Péntek 18 órától a gyerekek és szüleik, 19 órától az Ifik és
felnõttek Vasárnap 17 órától a gyerekek és szüleik, 18 órától az Ifik és felnõttek.
Gyertek Bártan!
Üdvözlettel :
Suplicz Zsolt
A NYWYG elnöke
70-43-64-194
www.nywyg.shp.hu

FIGYELEM, HATÁRIDÕ!!!
Az iparûzési adóelõleg kiegészítésének határideje
2010. december 20.
Minden hónap 15. napja a beszedett idegenforgalmi
adó bevallásának és befizetésének határideje.
Mivel az új Képviselõ-testület munkája során a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el a
segélykérelmeket, így felhívjuk minden érintett figyelmét arra, hogy a Bizottság idei évre tervezett utolsó ülése
2010. december 7-én lesz. A megfelelõ elõkészítés érdekében csak azon kérelmeket tudja a Bizottság elbírálni,
amelyet legkésõbb 2010. december 03-ig (péntek) hiánytalanul eljuttatnak a Polgármesteri Hivatalba.
Rozgonyi Erik jegyzõ

DAKÖV KFT FELHÍVÁSA!!!
Tisztelt Alsónémediek!
A közelgõ tél beállta, fagyos idõszak közeledte miatt itt
hívjuk fel lakótársaink figyelmét a csapok, vízakna fagymentesítésére. Ez nem az üzemeltetõ DAKÖV KFT feladata, hanem minden ingatlantulajdonos, illetve használó
kötelezettsége.
A fagymentesítés elmulasztása esetében keletkezõ károk
az ingatlan tulajdonosát, illetve használóját terhelik!
DAKÖV KFT
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Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Intézményünkben minden évben 4 alkalommal a nevelõtestület, értekezleteken dönt az intézmény pedagógiai munkájáról, a mûködésérõl, pedagógiai irányairól, feladatokról,
szervezési kérdésekrõl, rendezvényekrõl. Az óvónõnek ezzel
együtt módszertani szabadsága van, amellyel megválaszthatja azt, hogy a csoportjában hogyan, milyen módon valósítja
meg a kitûzött egységes keretek között lévõ feladatokat. Egy
csoportban 2 óvónõ van, nagyon fontos az együttmûködés,
közös tervezés, az együtt gondolkodás.
Az óvodavezetõ feladata a döntések elõkészítése, végrehajtatása, ellenõrzése.
Nagyon fontos az egységes szemléletmód kialakítása. Ezért
nevelõtestületünk különbözõ tréningeken vesz részt, ahol a
csapatépítést, az együttmûködést, az önértékelést, és a konfliktusmegoldást gyakoroljuk.
Egy ilyen értekezleten hangzott el az alábbi rövid gondolatindító, melyet érdemesnek tatunk arra, hogy közzé tegyünk.
Bölcsesség
Manapság már minden könyvesboltban találunk olyan könyvet, mely a bölcsességrõl szól.
A történelem folyamán sokan vélték megtalálni a bölcsesség
kövét, vagy inni szerettek volna a bölcsek kútjából. Túl egyszerû lenne így szert tenni a bölcsességre.
A bölcsesség tanulmányozása manapság divat lett.
Eltudományosodott világunkban ellensúlyként az emberek
szükségét érzik a humánus, emberi életvezetési tanácsoknak,
ami természetes, szociális, érzelmi igény.
Régi kultúrákra nyúlik vissza a bölcselkedés.
A Bibliában is olvashatunk a bölcsességrõl: Salamon király
döntése, Jakab Apostol levele.
De a népmesék udvari bolondja annak ellenére, hogy bolond,
bölcs, és igen filozofikus véleménye van, ráadásul a bolondsága miatt mindenkinek, mindent meg is mondhat.
Nagy uralkodók, karizmatikus személyiségek jellemzõje lehet a bölcs jelzõ.
A szó jelentésére sokan sokféle magyarázatot adtak, talán a
legrövidebben úgy értelmezhetjük: egyben látni a világot,
összhangra törekedni.
A bölcsesség az a tudás melynek segítségével képesek vagyunk a helyes életvezetésre, ill. az élet tévedéseinek elkerülésére. A bölcs harmóniában él másokkal, még ha azok véleménye eltérõ is, a bolond az azonos véleményen lévõkkel
sincs harmóniában.
A bölcsesség ott van mindenhol, a tárgyak alakjában, az elvétett mozdulatokban is.
Minden adatot, tényt nem ismerhetünk, de rendelkezhetünk
azzal a képességgel, hogy ismerjük, felismerjük a jelenségek,
dolgok lényegét, közös magját. Ez már nem száraz tudásanyag, hanem elvek, alapértékek, melyeknek birtoklásával
már képesek vagyunk a körülményekre hatással lenni. A
bölcs ember sajátossága, hogy képes összefüggésében rácsodálkozni a világra. Minden összefügg mindennel, minden történés visszavezethetõ a végtelenségig. Ezt nem tudjuk minden esetben megtenni; képtelenség.
Ezért kell felülemelkedni a részleteken, de mindenre kihatóan
számba véve, összefüggést keresve bölcsen fontos dönteni, élni.
A bölcsesség emberi mûködési elv, mely betartja a természeti,
társadalmi világ törvényeit és mûködési elveit.
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Az én központú felfogás meghiúsítja a bölcsesség megszerzésének a lehetõsségét.
A bölcs ember sem tud mindent. De úgy gondolkodik, hogy
amit nem ismer, beletartozik a közös, egyetemes elvrendszerbe.
Eddig a tapasztalatig azonban igen rögös és hosszú út vezet.
A bölcsesség emberi jártasság, tapasztalat, testi - lelki, egyben. A bölcsesség méltányos, engedékeny, békés, tiszta, szelíd, nemcsak információ, rendszerezés. Ebben a versben nyomon követhetjük a különbséget:
Vehetsz házat, de otthont nem,
vehetsz ágyat, de álmot nem,
vehetsz órát, de idõt nem,
vehetsz könyvet, de tudást nem,
vehetsz pozíciót, de tiszteletet nem,
megfizetheted az orvost, de az egészséget nem,
megveheted a lelket, de az életet nem,
megveheted a szexet, de a szerelmet nem.
A döntéseket nevezik bölcsnek. Erény szerint azért az elsõ helyezett, mert jó, okos, életszerû és mindenre kiterjedõ, minden okot tekintetbe vevõ a bölcs döntés.
A filozófia, mint tudományág jelentése a bölcsesség szeretete.
A tudományok két csoportba oszthatóak, vannak a reál és humán tudományok.
Az egyetemeken bölcsészettudományi karok vannak, melyek
a humán tehát az emberi tudományágakkal foglalkoznak. Különbözõ szakok, tanítható ismeretek, metodikák szolgálnak
ezen ismeretek elsajátítására, mégsem mondhatjuk, azt hogyha valaki elvégzi ezen szakok közül az egyiket, bölcs.
Bölccsé a tapasztalatok, tudományosság és szemlélet tesz.
A görög filozófiában 2 modell van.
– életvezetés gyakorlata
– tiszta elmélet megvalósítása
Azt hiszem, mindkettõ együttesén túl kell még egy emberi tényezõ, hozzáadott érték a bölcsességhez.
Nagyon fontosnak tartom még a lelki állapotot, mint kulcskérdést. A bölcs életszemlélethez egy kiegyensúlyozott lelki
élet tartozik.
A bölcsesség ráadásul nem egy elért cél, állomás ahová bizonyos úton és feltételek mellett elérkezünk, inkább egy folyamat, amelynek nincs vége.
Tatiosz szerint:
A bölcsesség nem állomás, ahová egyszer megérkezel, a bölcsesség maga az út, a te bölcsességed az, ahogyan utazol rajta.
Aki túl sebesen vágtat, nem látja a tájat.
A bölcsesség szerintem még nagyon egyszerû is. Az agyon
szervezett, monumentálisan tervezett és lebonyolított dolog
nem lehet bölcs. Egyszerûségében rejlik az ereje.
A gordiuszi csomó megoldására szerintem az a leghatásosabb, legegyszerûbb és kézenfekvõbb megoldás, hogy szét
kell egy csapással vágni.
A bölcs döntés is ilyen világos, áttekinthetõ, mindenki érti, elfogadja és egyszerû.
A bölcsesség még egy elengedhetetlen, lényeges tulajdonsága
számomra kiemelkedõ, ez a teljesség. Kulcsfontosságú, mert
egységesít, összegez.
Nagyon szeretnénk, ha elmondhatnánk magunkról, hogy a
bölcsesség útján járunk.
Az óvoda nevelõtestülete

Gondolatok a halottak napja közeledtével
„Az élet nem a halállal végzõdik.”
Dr. Polcz Alaine
Megkérdõjelezhetetlen igazság a földön, hogy mindenki megszületik és mindenkinek meg kell halnia.
A halálhoz való viszonyulás azonban az ateista és az istenhívõ embernél alapvetõen különbözõ. A vallásos ember tudja és elfogadja, hogy a halál nem végpont, hanem kapu, átmenet egy örökkévaló világba. A halál órája mindenki számára az igazság órája.
Haldoklók mellett dolgozók tapasztalják, hogy lemeztelenednek a világ dolgai. Az ember kénytelen szembenézni életével, és rájön, hogy az anyagiak semmit sem jelentenek. Igazából csak a szeretet fontos! Az, amit adtunk, amit kaptunk, amit másokért tettünk; azok az értékek, az a tudás, amit megszereztünk, aminek a segítségével szebbé, jobbá tudtuk tenni mások és magunk életét.
Amikor szembesülünk életünkkel – azzal, hogy mit tettünk, miért éltünk – , az válik fontossá, hogy mit tartottunk igazi értékeknek. Ez az élet és a halál összefüggése, ha ennek tudatában élünk, akkor egészen másképp telnek napjaink.
Szeretteink, barátaink elvesztése egyike a legnagyobb csapásoknak életünk során. A gyász mindig egyéni, akkor a legmegrázóbb és legmélyebb a gyász, ha a halál váratlanul következik be, ha közeli családi kapcsolatokat érint, ha az elhunyt fiatal, és
ha szeretet és kedveltség övezte.
A gyász feldolgozása az a folyamat, amelyben a gyászoló igyekszik kivédeni az õt ért veszteséget és alkalmazkodni kíván az
új élethelyzethez, az egyén válasza, hogy a lelki egyensúlyát visszaállítsa. A gyászmunka lényege, hogy el tudja fogadni a
másik halálát.
A gyász elsõ fázisa a sokkos idõszak, a halál megtudásakor sokan tagadással reagálnak „Ez nem lehet igaz.” Érzelmileg bénultnak, üresnek érzik magukat, az érzelmek sokasága tör rájuk.
A második szakasza a kontroll fázis, a temetéssel kapcsolatos ügyintézések összeszedettséget követelnek a gyászolótól. Sokszor
érzi magát tehetetlennek, önbizalma csökken, ingerlékeny, bizalmatlan. Van, aki túlságosan passzív, mások fokozott tevékenységgel próbálják elterelni figyelmüket az érzéseikrõl. A kifelé mutatott érzés nagyon eltérhet a belsõ világától. Ha mód van a temetés
intézésében vegyen részt gyászoló a családtagok segítségével, hogy az útra-bocsájtás részleteiben is dönthessen.
Nagyon fontos a temetésen való részvétel. Tudatosítja az elválást, lehetõséget ad fájdalom kifejezésére, vallási támaszt
nyújt, és a gyászoló megtapasztalhatja a körülötte élõk szeretetét, tiszteletét, mivel a legerõsebb megtartó erõ a szeretet. Engedjen idõt a szomorúságnak, beszéljen fájdalmáról, környezete elfogadó szeretetét élvezze a gyász minden fázisában.
Régi, hagyományos gyászrítusok, ceremóniák segítik a feldolgozás menetét. Már kihalóban lévõ hagyomány a siratás,
virrasztás segített abban, hogy a gyászoló ki tudja sírni magát, ki tudja fejezni fájdalmát, és közösségben meg tudjon könnyebbülni. Mellette állt a nagycsalád, rokonság, a megtartó közösség, ahol szabad gyengének és elesettnek lenni, mert a körülötte
lévõk megóvják. A gyászlobogó, gyászmise, gyászruha mind a gyász feldolgozásában fontos szerepet játszik. A fekete ruha
viselése (közeli rokon elhalálozásakor egy évig viselték) jelzés értékû volt a társadalom számára: gyászban vagyok, fájdalmam van, kíméljetek. Az emberek értették ezt a kérést, és kíméletesebben bántak a gyászolóval.
A gyászfolyamat legkritikusabb idõszaka a regresszió fázisa, amikor a gyászoló idealizálja a halottat, bûntudata feltör, elszigetelõdik a világtól, bûnbakot keres. A körülötte élõknek segíteni kell, hogy ez a helyzet ne fixálódjon, és ne legyen visszacsúszás. Az elengedésnek több módjai is ismert: 1. megemlékezés, a veszteség, a trauma év-, hónapfordulóján idézzük emlékezetünkbe az eseményt, 2. emlékezés, ha az emlék bármikor felbukkan az emlékezetünkben, ne nyomjuk el, hagyjuk, hogy
felszínre törjön, és adjuk át magunkat az érzelmeknek. Érzéseket akár papírra is vethetjük. 3. Elengedési rítusok, nyugodt helyen és idõpontban keressünk olyan tárgyat, emléket, amely azt bizonyos eseményt testesíti meg. Azt a tárgyat ténylegesen
vagy csak képzeletben tépjük szét.
Gyermekeknél, akik traumán estek át jó szolgálatot tesz a rajzolás, játékban való kifejezés, amivel az átélt érzéseket kidolgozhatja magából. Engedjük rajzolni, játszani, ha néha borzalmasnak is tûnik, amit csinál. Náluk leginkább az a felnõtt nyújthat
legnagyobb segítséget, aki maga is gyászol.
A gyászfeldolgozás záró fázisa az adaptáció, amikor elkezdõdik a megváltozhatatlan racionális elfogadása, nem haragszik a
halottra, és beépíti újra a lelkébe. A fájdalmas gondolatok helyett egyre több szép emlék kerül elõ. A gyászolóban erõsödik az
érzés, hogy mégis képes lesz megbirkózni a helyzettel. Segítsük ezt a fázist, azzal, hogy keressünk bíztató, pozitív dolgokat a
jövõben. (kirándulások, utazás, baráti beszélgetések, forró fürdõ…) Tûzzünk ki egy-két napos terveket, majd közép- és
hosszú távú célokat. Képzeljük el magunkat nem túl távoli jövõben, ha a kép tetszik sikerült új életszakaszba lépnünk. Végül
kialakul az új egyensúlyi állapot, a gyászoló gondolatai a jövõ tervei felé fordulnak, kialakítja azt az életformát, amely az elhunyt nélkül is képes mûködni.
A gyász nem gyengeség, a feldolgozására szükség van, mert
ha nem tudunk gyászolni, az negatív következményekkel járKöszönetnyilvánítás
hat, rögzül a veszteségtõl való félelem és rátelepszik a minKöszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak,
dennapokra, különféle zavarok léphetnek fel, testi-lelki beakik szeretett férjem Szarka László temetésén megjelentek,
tegségek alakulhatnak ki.
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút hoztak
Az elveszettek emlékét a tudatból ki lehet ugyan törölni, de
és osztoztak fájdalmunkban.
tudattalanul tovább munkálhat bennünk.
Gyászolják Felesége, Édesanyja, Fia, Lánya és családjaik
Jakab Mária
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Kirándulók, Színházlátogatók figyelem!
November 20-án szombaton a József Attila Színházba
hívom Alsónémedi lakóit. Az elõadás címe: “Csak kétszer vagy fiatal”, nagysikerû vígjáték Bodrogi Gyula,
Galambos Erzsi fõszereplésével. Az elõadás megtekintését minden korosztálynak minden korosztálynak ajánlom.
November 27-én, szombaton délelõtt a Fõvárosi
Nagycirkusz új mûsorát nézhetjük meg.
Címe: “Circolombia”. A Circolombia tehetséges fiataljai világ körüli turnéjuk során Budapestre érkeztek. A
mûsorban láthatók: patagóniai fókák, papagájok, egyéb
különféle állatok és természetesen itt lesznek majd a bohócok is.
Hosszú évek óta szinte minden adventi idõszakban ellátogatunk egy napra Bécsbe. Így lehet ez idén december 11-én is, ha szívesen velem tartanának. Megtekintjük délelõtt a csodálatosan szép schönbrunni kastélyt,
délután pedig a karácsonyi vásár forgatagában élvezhetjük az Advent hangulatát. Érkezés este 10 óra körül.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezõket. Telefon: 29/337-861 vagy 30/357-1441
Üdvözlettel:
Szántó Erzsébet

Mikulás Kupa’2010
Kyokushin Karate
Felnõtt Országos Verseny
2010-december 04, szombaton ALSÓNÉMEDIBEN
a Sportcsarnokban kerül megrendezésre. A eseményünkön az egész országból,sõt a környezõ régiókból is
komoly létszámmal ( közel 200 fõ) vesznek részt képzett harcosok. Várjuk szeretettel az Országos Bajnokságon,jöjjön ki a családjával,a belépés díjmentes!
A Budai Harcmûvész S.E. több mint 10 éve mûködik sikeresen Kyokushin Karate szakágban megmozgatva a
fövárosban 3 frekventált helyen többtucatnyi fiatalt. Az
egyesület vezetõje, vezetõ edzõ Sensei Fris Ferenc 4.
Danos mester, EB bronzérmes középsúlyban, és sok
egyéb itthoni és nemzetközi verseny sokszoros dobogósa.
2010 decemberétõl Alsónémediben is csoportot tervezünk indítani, Györgyövics Attila vezetésével, fiúk s lányok részére, korhatár nélkül.
Interneten a www.tigrisdojo.hu honlapon olvashat rólunk bõvebben.
A Kyokushin karate az egyik legerõsebb stílus, nagy országos háttérrel, komoly a fegyelmezõ hatása, jól levezeti az agresszivitást, önbizalmat ad s megtanít a helyes
önvédelemre.
Alap-, és versenyzõ-képzés, edzõtáborozások, övvizsgák, jó csapat. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Harcmûvészet-Küzdõsport-Önvédelem= KYOKUSHIN
Megköszönve közremûködését!

Karácsonyi gálamûsor az iskolában
2010. december 10-én 17 órakor a Széchenyi István Általános Iskola gálamûsort szervez, melyre várja kortól
függetlenül a község vállalkozó szellemû lakosait, vers,
próza, tánc, hangszer, ének és egyéb kategóriákban.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének kedveskedni lakótársaiknak egy szép mûsorszámmal.
Jelentkezni lehet Szántó Erzsébet pedagógusnál a 0630-357-1441-es telefonszámon.

FELHÍVÁS!
A Képviselõ-testület úgy módosította Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, hogy kapjanak meghívót a Képviselõ-testület ülésére az Alsónémedi székhellyel rendelkezõ egyesületek, civil szervezetek is.
Annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatal feladatainak eleget tudjon tenni, kérjük ezen szervezeteket,
hogy írásban vagy elektronikus formában az
alsonemedi@upcmail.hu email címre juttassák el pontos nevüket, székhelyüket és elérhetõségüket, valamint
a meghívandó személy nevét, beosztását.
Polgármesteri Hivatal
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Üdvözlettel:
Sensei Fris Ferenc klubvezetö
06309312580
kyokushin: http://www.tigrisdojo.hu

MEZÕÕRSÉG
POLGÁRÕRSÉG
RENDÕRSÉG

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

Nappali idõszakban két TELEPÜLÉSÕR és KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕ mûködik településünkön:
TELEPÜLÉSÕRÖK:
Benkõ János
06-30-317-9641
Nagy Tibor
06-30-274-4396
KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕK:
Bodó Zoltán
06-30-503-6739
Dernóczi Zoltán
06-30-321-2795
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
Tóth Gábor r. törzszászlós
06-20/489-67-21
Szadai Attila r. törzsõrmester
06-20/489-67-22
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelõ telefonszámot!

