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Bereczki Béla atya, Szappanos Zoltán tiszteletes úr és Pekker Imre plébános úr
ökomenikus istentiszteletet tartanak
Alsónémedi fennállásának 940.
és Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából
az Alsónémedi Római Katolikus templomban
2007. november 19-én 17 órakor.
Községünk minden lakóját tisztelettel meghívjuk erre az ünnepi eseményre.

Argejó Éva szociológus-történész
október 23-i megemlékezésen mondott beszéde
Az 1956-os forradalom a magyar történelem legragyogóbb eseményei közé tartozik. Aki nem élte át, az nem
tudhatja, hogy a terrornak, s az elnyomásnak milyen sötét, dantei mélységeibõl tápászkodott fel egy nép.
Az 1956-os forradalom eszméi éveken
át formálódtak.
Budapesten akkor már hosszabb ideje
rendkívüli nyugtalanság volt tapasztalható. Az október 23-án utcára vonulók
az 1940-es évek végén kialakult uralmi
rendszer ellen keltek fel, és az 1944 vége óta az országot megszállva tartó hadsereg távozását követelték.
„Sejteni sem lehetett, hogy mi hevül és
feszül a közömbösnek látszó ábrázatok
és hümmögõ szóváltások mögött. Halálszaga volt az életnek, s íme, egy napon
csordultig telt a pohár, s olyan energiák
szabadultak fel, amelyek az egész emberi világot megrázkódtatták. Tízmillió lélek hivatalos gyújtogató nélkül lángra
lobbant. - írta Kassák Lajos október végén naplójába.
1956 októberében a közvetlen kiváltó okok
tették érthetõvé az eseményeket, - bár azok
bekövetkeztét nem láthatták elõre.
A Jugoszláviából visszatérõ Gerõ Ernõ
október 23-án este elmondott beszéde

égõ kanócot dobott a puskaporos hordóba. A rádió épületénél az ÁVH fegyveresei tüzet nyitottak a tüntetõkre, s a délelõtti békés tüntetés után a városban ezzel kezdetét vette a harc.
A Szabad Nép október 25-én elismerte,
hogy nem csupán az ellenforradalom
mûve a felkelés, hanem a munkásosztály
elkeseredése és elégedetlensége is kifejezõdik benne.
Peter Fryer, az angol Daily Worker tudósítója a forradalom hírére ezekben a napokban érkezett Budapestre:
„Mondhatnám, hogy az ujjongó felszabadultság és a gyõzelem légköre uralta
a várost,- tudósított - mert addigra az
emberek úgy vélték, hogy fõbb követeléseik teljesültek. Ugyanakkor nagy fegyelem, és polgári öntudat uralkodott, nem
volt fosztogatás, és az emberek fegyelmezetten viselkedtek. Az emberek túlnyomó többsége az orosz csapatok kivonulását akarta, és az ÁVH feloszlatását
követelte. A nép fel akarta számolni az
önkényuralomnak és a terrornak ezt az
eszközét.” -írta haza Fryer.
A forradalom életében október 28-a bizonyult fontos választóvonalnak. Nagy
Imre ekkor nyilatkozta, hogy a pártvezetés már nem ellenforradalomnak, hanem

nemzeti demokratikus mozgalomnak
értékeli az eseményeket. Ekkor jelentette be a fegyverszünetet, /az ÁVH feloszlatását,/ s azt, hogy tárgyalásokat kezdeményez a szovjet csapatok kivonásáról.
Amit lehetetlennek gondoltunk volna,
hogy egy nép egymagában legyõzze a
totalitariátus államot, - az most valósággá vált. Az 1848-as jelszavak: szabadság, nemzet és igazság - a politikai
zsarnokság és a szovjet uralom ellenében visszanyerték örök frissségüket.
Minden magyar büszke volt arra, hogy
1956 októberében a nemzet egységesebb, követeléseiben és magatartásában
összeforrottabb lett, mint történelme során bármikor. Egység volt a szovjet
fennhatóság és a kommunista diktatúra
elutasításában, s ez az egység a forradalom elsõ napjaiban, majd a novemberi
invázió idején volt a legerõsebb.
A szabadságvágy közös volt, de a szabadságot a társadalom különféle csoportjai igen eltérõen képzelték el. A felszínre törõ ellentéteket a szovjet beavatkozás hirtelen vágta el, a restaurált párthatalom pedig befagyasztotta, - évtizedekre konzerválva ezzel a forradalmi
egységmitosz fennmaradását.

November 4-én hajnalban a szovjet hadsereg nagy erejû támadást hajtott végre Budapest ellen, és néhány nap alatt felmorzsolta
a hõsiesen felkelõk ellenállását.
A városon a halál csendje uralkodott el.
A magyar történelem 19.-20. százada
véres, szakadatlan küzdelem volt a demokráciáért, mely küzdelem mindig elbukott: mindannyiszor kivégzõosztagok
és akasztófák álltak a kísérlet végén. Sohasem belülrõl omlott össze, mindig
idegen hatalmak döntötték meg.
Az 1956-os magyar forradalmat sem
ítélhetjük meg egyedül a magyar történelem szempontjából, hiszen ez a 13
nap egy nagyobb, egyetemesebb forradalomnak volt a jele.
Magyarország 13 napja nem rengette meg a
világot, de megrendítette a lelkeket.
Ennek a forradalomnak nem volt módja
igazán gyõzni, és nem tudott igazán elbukni sem, mert nem leverték, hanem a
világpolitika túlerejével megfojtották.
De a világ fejet hajtott a magyar nép vakmerõsége elõtt, - hogy egyedül szembeszállt egy hatalmas birodalommal.
A mindenki által rettegett ÁVH hajdani
állambiztonsági iratait õrzõ történeti levéltár történészeként jól ismerem az
események számadatait.
Az állambiztonsági szervek a forradalom utáni megtorlás tapasztalatai alapján 1959-ben nagyszabású összesítéseket készítettek a helyi és az országos
eseményekrõl, s azok résztvevõirõl.
Ezek szerint az
október 23-án 10-20 ezres diákfelvonulásként induló budapesti tüntetéseken
mintegy 250 ezren vettek részt, s az elkövetkezõ napokban országosan száznál is
több helyszínen voltak demonstrációk.
160 fegyveres felkelõ csoport alakult, - s
2100 munkástanács kelt életre. Csaknem minden településen létrejött a helyi
forradalmi bizottság.
A november 4-én megindított szovjet intervenció heteiben magyar részrõl mintegy 2700-an váltak a fegyveres harcok
közvetlen áldozataivá, s november végéig 7300 embert vettek õrizetbe.
Több mint kétszázezren menekültek
nyugatra. Ez a magyar történelem legnagyobb méretû, és legsokrétûbb emigrációs hulláma volt. Neves tudósok, mûvészek, sportolók mellett munkás és értelmiségi családok, egykori párttagok és
“osztályidegenek”, Rákosi börtöneibõl
a forradalom napjaiban szabadulók, és a
csak emberibb életre vágyók egyaránt
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gyarapították az ismeretlennek nekivágók regimentjét. Az évtized végéig néhány tízezren visszatértek ugyan, de így
is közel 170 000 hazánkfia maradt végleg külföldön.
Az 1956-tal kapcsolatos retorziók formái nehezen vehetõk számba. Bizonyosan tudható, hogy 35 000 nyomozati eljárás indult, és 26 ezren kerültek bíróság
elé. Mintegy 13 ezer embert internáltak,
további tízezreket helyeztek rendõri felügyelet alá, illetve bocsátottak el állásukból.
Bizonyosan meghaladja a 300 fõt azoknak a száma, akiket a forradalomban való részvételéért kivégeztek.
A Történeti Levéltárban õrzött fotók tanúsága szerint a politikai rendõrség a harcokban és népítéletekben érintett cselekmények szereplõire is “vadászott”. Ennek
érdekében begyûjtötték, majd sok esetben
terhelõ bizonyítékként használták fel az
újjáalakuló pártokról, a felvonulásokról
készült fényképeket, így a korabeli nyugati sajtóban a forradalom eseményeirõl
megjelent fotókat is.
1956 történelmi jelentõsége - többek között - abban áll, hogy a forradalom valaminek a vége volt, de egyben valaminek
a kezdete is.
Annak a kornak lett vége, amikor még
lehetségesnek tûnt a társadalom átalakítása egy maroknyi fegyveres útján, akik elkergetik a régi hatalmat, s újat állítanak a helyébe.
1956 ugyanakkor a kezdete is volt valaminek: a Szovjetunió által létrehozott
birodalom szétesésének. És a kommunizmus hajóján az elsõ végzetes léket a
magyar október ütötte.
Nem a politika a végsõ valóság, - írta a
magyarokkal együtt érzõ Raymond
Aron - az események más ítélõszék elé
kerülnek. A gyakorlati bölcsesség szempontjából a sikerült reform jobb lett volna az eltiport forradalomnál. De az igazak önfeláldozása, a behódolás visszautasítása, a halál vállalása olyan igazságot hirdet, melynek csendes ereje
hosszú távon erõsebb a fegyverek erejénél, és a hódítók kétes gyõzelménél. A
magyarok õrülete, akik egymaguk föllázadtak a mindenható birodalom ellen,
századról-századra tanúskodni fog az
ember mellett, és hitet ad a jövõjében.
Itt és ekkor indult el az, ami 1989-ben
teljesedett be. Az 1956-os forradalom
meghatározó tradícója a szabadságjogok teljességén alapuló többpárt-rend-

szerû demokrácia, - a parlamentarizmus
igenlése.
És itt született az az eszme, hogy nincsen két Európa, hiszen 1956 célját egyértelmûen abban kell látnunk, hogy parlamenti demokráciát, és egy - Európa
többi országával egyenrangú, független
államiság megteremtését akarta.
A világhírû francia író, Albert Camus
„A magyarok vére” címmel így írt a forradalmunkról:
„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az
elmúlt húsz esztendõben. Ahhoz, hogy
ezt a történelmi leckét megértse a fülét
betömõ, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az
emlékezetben.”
1956 a magyar történelemnek olyan dátuma, melyet a világon mindenütt számon tartanak.
1956 a magyar történelemnek olyan dátuma, amelyre emlékezniük kell azoknak is, akik felejteni akarnak, de emlékezniük kell a forradalom után születetteknek is, akik személyesen nem élhették át annak felemelõ, páratlan lelkesedését, - és a vereség keserûségét.
1956-nak akkor leszünk igazi örökösei,
ha ezt az emléket beépítjük a magyarság
jövõjébe.
Túrmezei Erzsébet:
Szánd meg, Isten, a magyart!
„Isten, áldd meg a magyart” –
énekeljük egyre veled.
Hiszen nagyobbat kérni nem lehet,
mert az áldás nyomán bõség terem,
mert az áldás vészben védelem,
viharos nap után boldog derû,
tõle édessé lesz a keserû,
acélozza a lankadt, gyenge kart.
Új meg új reménnyel énekeljük
teveled: „Isten, áldd meg a magyart:”
De szívedbõl a jaj is felbuzog
Segélykiáltás zárja Himnuszod.
Bûnök mélye, harag villámai
tanítottak égre kiáltani.
Tenger morajlott, messze volt a part…
s felsikoltottál: „Szánd meg a magyart!”
Mert láttad bûneink mélységeit.
Láttad, csak szánó irgalom segít,
isteni irgalom és bûnbocsánat.
Segíts hát elsírni ma is utánad
mind, amit Himnuszod kérni akart!
Azt is, hogy „Szánd meg, Isten, a magyart!”

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete legutóbbi
rendes ülését október 26-án tartotta.
Az ülés elsõ részében az Önkormányzat Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy az Akácfa utcai aszfaltozáshoz szükséges
lakossági hozzájárulás összegyûjtésére 2007. október 31-ig
új határidõt adott. Felkérte dr. György Balázs polgármestert, hogy az utca végén érintett ingatlantulajdonosokat ismét
hívja össze és próbáljon egyezséget létrehozni az utca végleges nyomvonalának kialakítása céljából. Amennyiben nem
jön létre egyezség, úgy az Önkormányzat megszabja az utca
végleges nyomvonalának kialakítását akár kisajátítási eljárás
megindítása árán is. Ezzel együtt, amennyiben ezen határidõig a korábbi önkormányzati határozatnak megfelelõ összegû
lakossági hozzájárulást biztosítja az utca, az Önkormányzat
beadja az utca aszfaltozására pályázatát. Hasonló döntést hozott a Zrínyi Miklós utcai aszfaltozással kapcsolatban, ahol a
határidõt, szintén 2007. október 31-ben szabta meg.
Ezután a Képviselõ-testület úgy döntött – figyelemmel a lakossági önrész rendelkezésre állására is –, hogy az alábbi utcák aszfaltozásával indul a KMOP „belterületi utak fejlesztése” címû pályázaton:
Nap-Hold utca teljes hossza,
Akácfa u. teljes hossza (Liliom utcai átkötéssel),
Nyárfa u. Haraszti u. és a Széchenyi utcai telkek
közötti szakasza,
Arany János u. Deák F. u. és Ady E. u. közötti szakasza.
Az utcák aszfaltozásához szükséges 41.497.754,- Ft önerõt
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében biztosítja.
A Testület ezután a Kulturális és Oktatási Bizottság határozati javaslatára, elfogadta a Széchenyi István Általános Iskola
felülvizsgált helyi tantervét.
A Képviselõ-testület ezt követõen a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatait tárgyalta és a következõ döntéseket hozta:
– 120.000,- Ft + járulékai összeget biztosít a bértartalék terhére,
az iskolában az új szakács és a félállású konyhai kisegítõ többlet munkavégzésének 2007. december 31-ig történõ anyagi elismerésére. Egyben úgy határozott, hogy a konyha tartósan
megnövekedett kihasználtsága miatt a 2008. évi költségvetési
koncepciónál visszatér a konyhai álláshelyek vizsgálatára.
– 60.000,- Ft-ot biztosít az iskola részére, a bevezetendõ honismeret tantárgy oktatásához szükséges tanfolyam elvégzésének érdekében.
– engedélyezi az önkormányzati intézményekben valamennyi szakfeladaton a keletkezett bérmaradvány elõterjesztés szerinti kiosztását.
– elfogadta a 2007. évi helyi adózás tapasztalatairól szóló írásos beszámolót. Eszerint Alsónémedin az adózási morál jónak mondható, a vállalkozások adófizetési kötelezettségeiknek döntõ többségében eleget tesznek
– 2007-ben is megvendégeli a legnagyobb adófizetõ vállalkozásokat, melynek költségeit az általános tartalék terhére
biztosítja.
– 120.000,- Ft-ot biztosít az Alsónémedi Községért Alapítvány támogatására a fokozott rendõri jelenlét biztosítása céljából, a most belépõ harmadik KMB-s rendõr benzinköltségének mérséklésére.
– felhatalmazza a Polgármestert a rendõrség szabadidõs állományával megállapodás megkötésére (elsõsorban helyi

KMB-sek) alkalomszerû járõrszolgálat teljesítése céljából, a
tartalék terhére (pl. a szórakozóhelyek akciónként történõ ellenõrzése kapcsán).
– a ravatalozó felújítás pótmunkáit engedélyezi az alábbiak
szerint:
kémény felújítása
bruttó 84.000,- Ft,
födém megerõsítés anyagszükséglete bruttó 294.940,- Ft,
elõtetõ anyagszükséglete
bruttó 454.000,- Ft,
vizes helységek burkolása
és villanyszerelési munkálatok
bruttó 346.080,- Ft,
elõtér burkolat és aljzatbontás,
síkba betonozás és murva kõ terítés
bruttó 177.366,-Ft.
Ezután a testület úgy döntött, hogy engedélyezi a temetõ bejárati kerítésének további bontását és megépítését (33 fm) bruttó
662.405,- Ft összegért a sírkövessel határos szakaszon is.
A Képviselõ-testület ezt követõen folytatta a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatainak tárgyalását és a következõ
döntéseket hozta:
– felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert szándéknyilatkozat aláírására annak érdekében, hogy a Dabasi Tûzoltóparancsnokság pályázzon gépjármû fecskendõ cseréjére, melyhez
a lakosságszám arányában a szükséges önerõt az Önkormányzat a 2008. évi költségvetése terhére biztosítja.
– Dabas Város Polgári Védelmi Irodájával együttmûködési
megállapodást köt, mely alapján a következõ években is 15,Ft/év/állandó lakos összeget biztosít a polgárvédelmi iroda
mûködésének támogatására.
A Testület ezután úgy döntött, hogy a 2007. szeptemberében
kiírásra került „Környezet és Energia Operatív Program
Szennyvízelvezetés és tisztítás” kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP-1.2.0.) elsõ fordulójára „Alsónémedi szennyvíztisztító telep bõvítése és intenzifikálása” címmel pályázatot nyújt be. A Képviselõ-testület a felmerülõ költségeket
vállalja és a szükséges önerõt a költségvetésbõl fedezi. A
szükséges önerõ az önkormányzat rendelkezésére áll, és a
projekt elõkészítésére kívánja azt felhasználni.
Ezt követõen a testület úgy döntött, hogy Molnár Sándor
(2351 Alsónémedi, Kápolna u. 8.) Pekingben 2007. novemberében megrendezendõ EWUF által meghirdetett thaibox
világbajnokságon való részvételét támogatni fogja, oly módon, hogy a világbajnokságon való részvétele utáni beszámolója alapján dönt a támogatási összeg nagyságáról.
Az ülés következõ részében az Önkormányzat Képviselõ-testülete a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága határozati javaslatait tárgyalta és a következõ döntéseket hozta:
- A község nyugalmával és esti békéjével kapcsolatban:
1./ felkéri a településünkön mûködõ kereskedelmi és
vendéglátóipari egységek tulajdonosait, üzemeltetõit, nevezzenek meg olyan intézkedéseket, amelyeket felvállalnak saját vállalkozásuk (üzletük) vonatkozásában annak érdekében, hogy a
községben meglévõ közterületi problémák (éjszakai randalírozások, zaj, közbiztonság stb.) szûnjenek meg. A vállalások teljesítésére kétoldalú szerzõdés megkötését kezdeményezi az
Önkormányzat, a vállalkozókkal, szankciók beépítésével,
2./ a Testület legsürgõsebben és leghangsúlyosabban foglalkozik a térfigyelõ kamerarendszer kiépítésével, a szakbizottság bevonásával,
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3./ az Önkormányzat által a rendõrökkel kötendõ szerzõdés alapján
a rendõrök gyûjtsenek adatokat a problémás kereskedelmi- és
vendéglátóipari egységekrõl, személyekrõl, bûncselekményekrõl.
Szûrjék ki a zajokat, tolerálhatatlanul viselkedõket, s velük szemben a jogszabályok adta szankciókat alkalmazzák,
4./ megvizsgálja a kereskedelmi és vendéglátóipari egységektõl beérkezõ önkéntes vállalásokat olyan szempontból, hogy
van-e további elvárás a Testület részérõl egy adott kereskedelmi egység vonatkozásában.
– felhatalmazta a Polgármestert, hogy Olasz Tibor mérnökmûszaki szakértõvel a település térfelügyeleti rendszerének
beruházás-szervezésére, megvalósítására tanulmányterv készítésére szerzõdést kössön, de a tervezési költség csökkentését látja szükségesnek, tekintettel a rendelkezésre álló adatokra és konkrét elképzelésekre.
– a településközpont kialakításával kapcsolatosan három tervezõ cégtõl kér ajánlatot. Amennyiben szükséges, a Képviselõ-testületet az anyagi fedezetet a tartalék terhére biztosítja.
- a TEJ 2007. Kft., valamint Kiss Gábor szabályozási terv módosítására irányuló kérelmét a településrendezési terv következõ átfogó felülvizsgálatakor tárgyalja.
– elutasítva a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság határozati javaslatában foglaltakat –
úgy döntött nem támogatja Bugyi Önkormányzatának azon
törekvését, miszerint a Bugyi települést elkerülõ utat az 5. sz.
fõútra csatlakoztassa Alsónémedi közigazgatási területén.
– a három önkormányzati tulajdonú külterületi vízelvezetõ
csatornán – az elõterjesztésben foglalt szakmai elõkészítés
alapján – a vízvisszatartás érdekében homokzsákos vagy rekesztéses gátakat létesít helyi vállalkozó bevonásával, melyhez a szükséges anyagi forrást a tartalék terhére biztosítja.
– a Golden Pyramids Kft-vel kapcsolatos kérdéskört a szakbizottsághoz utalta véleményezésre,
– a rendezési terv alapján több iparterületen lévõ ingatlan belterületbe vonását elfogadta,
– elutasította azt a lakossági kérést, hogy a Nagygödörben
lévõ focipálya melletti drótkerítést tovább bõvítsék (két oldalról történõ meghosszabbítását, magasítását).
A Képviselõ-testület a Széchenyi István Általános Iskola
bõvítésével kapcsolatosan a következõ döntéseket hozta:
– az iskola bõvítését hagyományos anyagból tervezteti és
építteti meg, csökkentett területtel, de bõvített funkciókkal.
– felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert Szûcs Gábor okl. építészmérnökkel megbízási szerzõdés aláírására a
Széchenyi István Általános Iskola bõvítési tervének a
294/2007. sz. önkormányzati határozat szerinti elkészítésére.
Egyben felkéri Szûcs Gábor urat, hogy a Településfejlesztési,
Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság novemberi
ülésén személyesen vegyen részt és részletesen ismertesse –
vázlatokkal szemléltesse – a tervezett változtatásokat.
Ezután a testület (2 igen, 5 nem, 5 tartózkodó szavazat mellett) a Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság határozati javaslatára – úgy döntött, hogy az Alsónémedi Hírmondóban jelen tartalmában nem jelenteti meg a Deés György által aláírt:
KÉRDÉS? AZ ALSÓNÉMEDIEKHEZ címû cikket.
A Képviselõ-testület – szóbeli kiegészítéssel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrõl.
A testület ezután felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert a 2008. évi BURSA HUNGARICA pályázatra beérkezõ pályázatok elbírálására.
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Az ülés ezt követõ részében a Képviselõ-testület a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása
– mellékletben szereplõ – Társulási Megállapodásának 3. sz.
módosítását elfogadta. Egyúttal a testület a „Kertváros” Gyáli
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása – mellékletben
szereplõ – Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását elfogadta az alábbiak szerint:
a.) elviekben támogatja a közterület-felügyelet kistérségi
szinten, szerzõdéses formában való mûködtetését,
b.) az érintett települési önkormányzatok támogató határozatai, illetve a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa pontosító határozata
tükrében, egy részletesen kidolgozott tanulmány keretein belül újratárgyalja a közterület-felügyelet térségi szinten való
mûködtetésének lehetõségét.
Ezután a testület Alsónémedi XXI. századi jövõképe kidolgozásához felhatalmazza a Polgármestert szerzõdés megkötésére az MTA Politikai Tudományon Intézetével (1399 Budapest I. ker., Országház út 30.).
Az ülés következõ részében a Képviselõ-testület – a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 148/2007. (10. 16.) sz. határozati javaslatát elutasítva –
nem hozott generális döntést – ahogy azt a bányászati tevékenységek során is tette –, hogy jelen önkormányzati ciklusban nem veszi napirendjére a hulladékkezelési létesítmények
Alsónémedire történõ esetleges letelepedésével kapcsolatos
beadványokat. Fentiekkel kapcsolatosan Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete költségkímélési
okokból olyan döntést hozott, hogy a hulladékkezelési létesítmények megvalósíthatóságával kapcsolatosan a testület nem
kéri ki független környezetvédelmi szervezet véleményét.
A testület Képviselõ-testület – megköszönve a Pyrus-Rumpold
Kft., A. Molnár György és az ECO-REAL Kft. eddigi türelmét
– úgy döntött, hogy a településfejlesztési koncepcióban foglaltakat megerõsítve továbbra sem tartja kívánatosnak a településen a cégük által folytatni kívánt tevékenységeket.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete terv szerinti
legközelebbi ülését: 2007. november 30-án, pénteken, 14
órakor tartja. Kérjük, jöjjenek el a testületi ülésekre, hiszen
itt hiteles válaszokat kaphatnak az Önöket érdeklõ kérdésekre. A testületi ülések nyilvánosak, ezek idõpontjáról
hirdetõtábláinkon és a Polgármesteri Hivatalban is közzétett hirdetményrõl értesülhetnek.
Jogi Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

FIGYELEM!!!
Változik az ünnepek körüli szemétszállítás!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a karácsonyi ünnepek körül az alábbiak szerint változik a szemétszállítás rendje:
2007. december 24. hétfõ
- szemétszállítás az egész községben
(tehát a hétfõ és a keddi napi szemétszállítás
is ekkor lesz megoldva)
2007. december 31. hétfõ
- szemétszállítás a hétfõi napokon szokásos utcákban
2008. január 02. szerda
- szemétszállítás a keddi napokon szokásos utcákban
Polgármesteri Hivatal

Tereprendezés, földfeltöltés – szabályosan
Tisztelt Alsónémediek!
Tapasztalataink szerint Alsónémediben folyamatosan igény
mutatkozik – akár a folyamatban lévõ útépítések, akár a megkezdett családi ház vagy egyéb épület építések kapcsán – az
ingatlanok terepszintjének rendezésére, feltöltésére, ami az
utóbbi idõben újra több esetben okozott konfliktusforrást. Az
esetlegesen felmerülõ problémák megelõzése céljából tájékoztatjuk Önöket a tereprendezés, földfeltöltés szabályairól.
Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9.§-a tartalmazza az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységeket. Ezen paragrafus (1) bekezdésének f) pontja
szerint csak építési engedély alapján végezhetõ a telek természetes terepszintjének tartós, végleges jellegû megváltoztatása a telekhatárok melletti 3,0 méter széles sávon belül,
valamint a telek egyéb részein 1,0 métert meghaladóan.
Fenti rendelkezés szerint építési engedélyt kell kérni a telekhatártól számított 3,0 méteren belül végzett minden
terepszintváltozással járó építési tevékenységre – pl. kocsibejáró feltöltése, burkolása, térkövezése, stb. -, illetve a telek
egyéb részein akkor, ha az eredeti terepszint 1 métert meghaladóan változik meg – pl. épület körüli feltöltés esetén.
Az építési engedélyek kapcsán szeretnénk felhívni az építtetõk, ingatlantulajdonosok figyelmét a helyi építési szabályzat
zöldfelületekre vonatkozó elõírásaira, mely szerint az ingatlanok területének – övezeti besorolástól függõen - a 40, illetve 50%-át összefüggõ zöldfelületként kell kialakítani.
(Az ingatlanok övezeti besorolásáról a Polgármesteri Hivatal
mûszaki osztályán kérhetnek tájékoztatást.)
Ez az elõírás szervesen kapcsolódik a csapadékvíz-elvezetési
problémákhoz is, hiszen a szomszédos ingatlantulajdonosok
„isszák meg a levét” sok esetben a feltöltött, leburkolt felületeknek és az épületeik megóvása érdekében a Polgármesteri Hivatalhoz fordulnak segítségért. A vitás helyzetek megelõzése céljából tájékoztatjuk Önöket, hogy az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/11997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (OTÉK) 47.§ (8)-(9)-(10) bekezdései szerint a
telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a
szomszédos telken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerû használatot ne akadályozza. A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telek,
továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerû
használatát nem veszélyezteti. A telekrõl a csapadékvizet a
közterületi nyílt vízelvezetõ árokba csak zártszelvényû vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezetõ árok a közút tartozéka (településünk minden útjánál ez a helyzet), úgy abba a környezetébõl – a telkekrõl
– csapadékvíz bevezetése csak az út kezelõjének hozzájárulásával történhet.
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az építésügyi hatóság építésrendészeti eljárás keretében szabálytalan építési

tevékenység esetén építésügyi bírsággal sújtja az építtetõt.
A fentiekben említett tevékenységekre vonatkozó bírság tételek az alábbiak szerint alakulnak:
- térburkolat, lejtõ, telken belüli út, stb.
20.000,- Ft / m2
- terepátalakítás
6.500,- Ft / m3
A tereprendezésre vonatkozó elõírások a külterületi ingatlanokra is alkalmazandók. Amennyiben a tevékenységet szántó mûvelési ágú ingatlanon végzik, úgy ahhoz szükséges a
Körzeti Földhivatal hozzájárulása is. Engedély nélküli tevékenység esetén az építésügyi bírságon felül a Földhivatal
is bírságot szabhat ki a helyreállítási kötelezettség elõírásán felül, amennyiben megállapítja a földrészlet engedély
nélküli más célú hasznosítását. A külterületi ingatlanok mûvelési ágától függõen az eljárásban közremûködhet – és bírságolhat – még a környezetvédelmi és bányászati hatóság is.
Mint azt láthatják, rengeteg elõírás és szabály él és alkalmazandó még az ilyen „minimális változással járó” munkálatokkal kapcsolatosan is, melyek be nem tartása jelentõs szankciókat vonhat maga után. Kérjük és javasoljuk, hogy mielõtt
bármilyen tereprendezési, átalakítási munkába kezdenének,
keressék fel Hivatalunk munkatársai és tájékozódjanak az
adott esetben követendõ eljárásról.
Polgármesteri Hivatal

Meghívó közmeghallgatásra!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2007. évi közmeghallgatását
2007. december 10-én (hétfõn) 18 órakor tartja
az Opál Ház emeleti nagytermében
(2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.)
melyre minden érdeklõdõt tisztelettel meghívunk!
A közmeghallgatás keretében – szokásainkhoz híven – napirend elõtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek
(tûzoltóság, rendõrség, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft.,
AIRVAC Kft., stb.) rövid beszámolóját hallgatják meg és
képviselõikhez kérdéseket intézhetnek.
A továbbiakban tájékoztatást kapnak az Önkormányzat
2007. évi költségvetésének várható teljesülésérõl, valamint a 2008. évi elképzelésekrõl, lehetõségekrõl.
Amennyiben elõre tudja, hogy mit szeretne kérdezni –
akár valamelyik szolgáltatótól, akár a Képviselõ-testület tagjaitól vagy a polgármestertõl, szívesen vennénk,
ha azt elõre írásban (levélben vagy a 337-250-es fax
számra) vagy e-mail (alsonemedi@monornet.hu) útján
eljuttatná a Polgármesteri Hivatalba.
Dr. György Balázs polgármester
a Képviselõ-testület nevében
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Ne szemeteljünk!

KÖZTISZTASÁG

Sajnálatos látvány, hogy a település külterületén, a szántófölÁrkok rendbetétele – valamennyiünk kötelessége!
deken, az utak mentén és az erdõszéleken állandó jelenség az
„Tiszta udvar, rendes ház” – de a kötelezettségek és a
elhagyott hulladék. Annak ellenére, hogy Alsónémediben felelõsség határa nem a kerítés!
minden lehetõség adott a különbözõ fajtájú hulladékok megAz ingatlan mellett húzódó közterületet képezõ járda, víz
felelõ, kultúrált és ingyenes elhelyezésére, kezelésére.
elvezetésére ill. szikkasztására szolgáló árok, áteresz tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell
A hulladékok kezelésével kapcsolatos elõírások nem vagy gondoskodnia. Ezt írja elõ Alsónémedi Nagyközség Önkornem megfelelõ teljesítése esetén a szabálysértõnek pénzbír- mányzat Képviselõ-testületének a köztisztaságról szóló
ságot fizetnie kell amellett, hogy a hulladék elszállításának 12/2003.(07.04.) rendelete, és mindannyiunk érdeke: a biztonköltségei is õt terhelik. A hulladékgazdálkodási bírság mér- ságos, egészséges és esztétikus települési környezet igénye is!
tékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
Az ingatlan tulajdonosának kötelessége az ingatlan elõtti
szóló 271/2001. (XII. 21.) sz. kormányrendelet meghatározza járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv tisztítása,
az alapbírságot. Ennek mértéke 9000 Forint. A külön jogsza- az átfolyás biztosítása (hulladék eltakarítása, járdák portalanítása,
bályban vagy hatósági határozatban meghatározott hulladék- seprése, a járdákról a hó eltakarítása, a síkos járdarész síkosságkezelési feladatok, továbbá az egyes hulladékfajtákra, el- mentesítése), továbbá az ingatlan elõtti vízszikkasztó árok kiásáhagyott gépjármû hulladékra, illetõleg kezelésükre vonat- sa és tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan elszikkadásának, elkozó, jogszabályban elõírt kötelezettségek, mûszaki szabá- folyásának biztosítása (hótól, gyomtól, jégtõl, a lefolyást
lyok nem, vagy nem megfelelõ teljesítése esetén 15000 Ft. akadályozó egyéb anyagoktól való megtisztítása).
Hulladékkezelõ létesítmény jogellenes létesítése; hulladékEmellett a tulajdonos kötelessége a lakatlan, beépítetlen
kezelésnek minõsülõ tevékenység jogellenes folytatása, va- telekingatlan tisztántartása és gyommentesítése; az ingatlan
lamint települési hulladékkezelési közszolgáltatás jogellenes elõtti növényzet (sövény, fa, stb.) ápolása, a járdára és az
végzése 18000 Ft alapbírsággal jár. Környezetveszélyeztetés úttestre nyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesése, ritkítása; a
esetén 24000 Ft, környezetkárosítás esetén pedig 48000 Ft a rothadó, bûzös hulladék azonnali elszállítása.
Alsónémediben Önkormányzatunk - elsõsorban az utóbbi
bírság összege.
Az alapbírsághoz a konkrét esetnek megfelelõen szorzószá- néhány év aszfaltozási programjához szervesen kapcsolódva
mot állapítanak meg, így a befizetendõ összeg a százezres - a lakossággal közösen számos utcában megoldotta a csapadékvíz-kezelést, ám sajnálatos módon sok helyen a vízelnagyságrendet is eléri!
vezetõ és vízszikkasztó árkok állapota nem felel meg az alapA köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére vetõ köztisztasági követelményeknek. Ez nemcsak rossz
irányuló közszolgáltatásról szóló 12/2003.(07.04.) sz. önkor- fényt vet a tulajdonosra, de szabálysértésnek is minõsül!
A köztisztasági rendelet 20.§. (1) bekezdése szerint, aki a
mányzati rendelet is meghatároz hulladékkezelésre vonatkozó magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat. rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, köteleEzek megszegése esetén a szabálysértõ többször kivethetõ zettségeket és tilalmakat megszegi, tehát többek között az
30.000.-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. A rendeletbe ingatlan elõtti vízszikkasztó árkot nem ássa ki, illetve a
foglalt szabálysértések miatt 10.000,-Ft-ig terjedõ helyszíni megépített árok tisztántartásáról nem gondoskodik, szabírság is kiszabható. Mivel közterület-felügyelõnk és me- bálysértést követ el és többször kivethetõ 30.000.-Ft-ig terjezõõreink is kiemelt figyelmet fordítanak az illegális dõ pénzbírsággal sújtható!
A szabálysértések miatt a jegyzõ 10.000,-Ft-ig terjedõ
hulladékelhelyezés visszaszorítására, a helyszíni bírságolásra
és a szabálysértési feljelentésekre, így ha ilyet tapasztalnak helyszíni bírságot is kiszabhat és a közterület-felügyelõ
környezetükben, kérjük, hívják az alábbi telefonszámokat: folyamatosan ellenõrzi is a kötelezettség teljesítését.
Ennek elkerülése és az esztétikus településkép megõrzése
érdekében udvaruk, kertjük ápolása mellett gondoskodjanak
Közterület-felügyelõ:
az árkok rendben tartásáról is!
Bodó Zoltán
06-30-9313-783
Polgármesteri Hivatal
Mezõõrök: Stefanov Miklós
06-30-508-6827
Bérczes Béla
06-30-423-2215
Panka István
06-30-508-6813
Mogyorósi László 06-30-503-6739
Somogyi Sándor
06-30-488-3587
Az iparûzési adóelõleg feltöltésének határideje 2007. december 20. A befizetett elõleget a ténylegesen fizetendõ adó
A fentiek elkerülése érdekében érdemes nyomon követni, és legalább 90 %-ig kell feltölteni.
figyelembe venni, mit, hova és hogyan helyezhetünk el!
2007. december 15. a novemberben beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
Polgármesteri Hivatal
Rozgonyi Erik jegyzõ

FIGYELEM, HATÁRIDÕ!!!
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Néhány gondolat útjaink és természeti környezetünk védelmében
Írásom aktualitását az adja, hogy az õszi mezõgazdasági munkák utolsó fázisához – tárcsázás, mélyszántás, õszi vetések –
érkeztünk.
Az alsónémedi gazdák egyre modernebb, egyre nagyobb teljesítményû gépei a szakavatott kezek vezetése mellett tökéletes munkát végeznek. Azonban a jobb minõség és tökéletesség felé való törekvés idõnként túlzásokba csap át.
A pontos területhatárokig történõ mûvelés sok esetben az útszegélyek, más szóhasználat szerint, mezsgyék felszámolását
is eredményezi. A mezsgyék eltûnése pedig egyúttal az utak
széleinek megbontását is jelenti.
Eltûnik az út melletti kis árok, mely a hirtelen jött nagy
mennyiségû csapadék elvezetésére szolgálna, így az útszakasz leromlik, kátyúsodik, tönkremegy.
Ott pedig, ahol az út vége aszfaltútra dõl, fokozódik a sárfelhordás, a milliókért létrehozott aszfaltút idõnap elõtt tönkremegy.
A gyógymód egyszerû, meg kell védenünk – útjaink védelmében – az árokszegélyeket és mezsgyéket, idõben ki kell emelni a tárcsát és az ekét az útfordulóknál, védve ezzel az útszegélyt és az utat is.
Ugyanígy kellene védeni a még megmaradt turjánfoltokat, erdõsávokat is.
Tudom, hogy ezek nagy része a földkimérések idején a mûvelhetõ területhez lett csapva – sajnos ez a rendszerváltás
után országos problémaként jelentkezett.
A turjánfoltok Alsónémedi határának kedves színfoltjai, melyek általában közeli talajvizet jeleznek. Esõsebb években

közvetlen környékük a magas talajvíz miatt amúgy sem mûvelhetõ, csak kidobott pénz (gázolaj) minden évben kissé beljebb araszolva körülszántani õket.
Tudni kell azt, hogy helyi jelentõségû természetvédelmi területek, növényzetük pedig ritka, védett fajokkal tûzdelt. Ezek
természetvédelmi eszmei értéke igen magas is lehet, így tönkretételük, elpusztításuk természetvédelmi szabálysértés, súlyosabb esetben bûncselekmény.
Így tehát egy feladatunk marad: õrizzük meg turjánjainkat az
utókornak!
Hazánkban az 1950-es, 60-as években erdõsáv telepítõ programot hajtottak végre.
Ennek célja a talajvédelem volt. Értõ kezek, az uralkodó szélirányt figyelembe véve, arra keresztirányban telepítették az
erdõsávokat, felfogva vagy gyengítve a szél erejét. Ezáltal
megvédve értékes termõterületeket a szél pusztító munkájától, védve a növényeket a homokveréstõl.
Ezen erdõsávok ritkítása, szegélyük fokozatos termõvé tétele,
tehát egy-egy szelesebb idõszakban visszájára sülhet el.
A drága pénzen nevelt palántákat vagy éppen korai burgonyát
a tavaszi pusztító szelek tehetik semmivé.
Ne bántsuk tehát erdõsávjainkat, sõt ha lehet, gondozzuk,
ápoljuk azokat!
Zsin Géza
a Településfejlesztési, Mezõgazdasági
és Környezetvédelmi Bizottság nevében

Tisztelt Alsónémedi
Gazdálkodók!

Kirándulók és színházlátogatók
figyelem!

Az Alsónémedi Önkormányzat Településfejlesztési és
Mezõgazdasági Bizottsága legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy az Ócsai út (öreg országút) gazdálkodók által
használt útkeresztezõdéseiben fakivágást szervez. Mivel a KÖZÚT KHT eddigi megkeresésünkre még csak
nem is válaszolt, a biztonságos közlekedés érdekében a
bizottsági tagok, és a gazdálkodók bevonásával szeretnénk megtisztítani a keresztezõdéseket.
A fakivágás idõpontja november 24.,
és amennyiben nem végzünk december 1.
Minden alsónémedi gazdálkodót várunk!
További információért keressék:
Józan Sándort
06-20/324-88-83
Juhász Rezsõt
06-30/210-37-37
Jelentkezésüket és munkájukat elõre is köszönjük!

2007. november 17-én a Fõvárosi Nagycirkuszba megyünk. Az új mûsorban kiváló kínai mûvészek szórakoztatják a közönséget. Aki velünk tart biztosan látványban, szórakozásban tölti délelõttjét. Felnõttek, gyerekek jelentkezését
egyaránt várom
November 24-én szombaton este a József Attila Színházban a „Sose halunk meg” címû vígjáték megtekintésére hívom az érdeklõdõket. Fõbb szereplõk: Koltai Róbert,
Ulmann Mónika, Sztankay István, Esztergályos Cecília.
Utazás külön autóbusszal, de természetesen egyénileg is lehetséges.
December 8-án Bécsbe a híres ádventi vásárra utazunk.
Indulás kora reggel. Megtekintjük a Schönbrunni kastélyt,
délután pedig az ádventi forgatagban töltjük az idõt.
A programokra várom szeretettel a jelentkezõket! Telefon:
29/337-861 vagy 30/357-1441
Üdvözlettel:
Szántó Erzsébet
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
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Kulturális hírek
Az idei esztendõben az Alsónémedi Falunapok keretében rendeztük meg a szüreti felvonulást és mulatságot. Közös gondolkodás eredménye lett az új helyszín a a szüreti mulatság késõ éjszakába nyúló programja. A felvonulás – mely érintette a hagyományos megállóhelyeket – 29-én szombaton délután 1430
órakor indult a vásártérrõl. Betyárok, a nemzeti lobogót tartó
huszár, a feldíszített hintók és kocsik magyar népi muzsika
hangjaira vonultak. A megállóhelyeken elõször a kisbíró – Varga Norbert és a dobos Varga Ferenc - köszöntötték az érdeklõdõket. Borral, szõlõvel, pogácsával kínálták a vendégeket,
majd a táncosok következtek. A Faluházban már a bográcsokban elkészített finom ételek várták a felvonulókat. Az egyik
szemünk sírt , a másik meg nevetett boldogságtól, hiszen pillanatok alatt elfogyott minden, és sajnos többen nem jutottak hozzá a finom falatokhoz. Elsõ alkalommal vállalkoztak baráti társaságok, családok a közös fõzésre, és elõre nem lehetett megjósolni, hogy hányan fogadják el majd az invitálást a mulatságra.
Ha Isten is megsegít jövõre gondosabban szervezzük meg a versennyel egybekötött vendéglátást. A pártatlan zsûri véleménye
alapján a vándor fakanalat Varga Balázs mangalica pörköltje
nyerte. A Méta zenekar húzta a hangulatos talpalávalót este
nyolc óráig. Az iskolai salakpályán felállított sátorban ezután
Tóth János és zenekara muzsikált.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki bármilyen módon is
segítette a rendezvény megvalósítását a képviselõ testületben,
a hivatalban, a mûvelõdési házban, az iskolában, gyermekeknek és felnõtteknek egyaránt. Köszönjük a polgárõrök és a
mezõõrök munkáját, akik a helyszínek és a felvonulás biztonságára ügyeltek. Bízunk benne, hogy a jövõben is számíthatunk támogatásukra.
Szeptember 26-án a Református Közösségi Házban Gryllus
Dániel és Halmos Béla tolmácsolásában Pál apostol leveleibõl készült irodalmi-zenés összeállítást hallottunk remek elõadásban. A mûvészek mély átéléssel, hittel közvetítették az
örök érvényû tanításokat. Szappanos Zoltán tiszteletes úr Pál
apostol életét, korát mutatta be Szántó Erzsébet ünnepi megnyitója után. Közös imával és énekléssel zártuk be az estét.
Szeptember 30-án a Nagygödörnél az Országos Tûzoltózenekar Dóra László vezényletével szabadtéri koncertjét hallgattuk. A Napfény mazsorett csoport Juhász Lászlóné vezetésével tette változatossá a hangversenyt. Ismert indulók,
klasszikus zenemûvek részletei, valamint modern XX. századi dzsessz mûvek alkották a mûsort. A Dabasi Tûzoltó Parancsnokság két autójával érkezett a helyszínre, amelyeket a
gyermekek és felnõttek kívül-belül birtokba vehettek. A remek délutáni program, az apró ajándékok a Poszeidon Víz
alatti és felszíni Mentõ-Tûzoltó Egyesületének és Fási Gézának köszönhetõ.
Október 18-án délelõtt bábszínház várta a mûvelõdési házban a gyermekeket. A Nefelejcs Bábszínház Kipp Kopp
meséjét adta elõ. Este pedig a Faluházban folytatódott Halmos Béla elõadássorozata „Muzsikusportrék”címmel.
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Program ajánlatok
Mûvelõdési ház (volt Opál ház)
• hétfõn és csütörtökön 19-20 óráig aerobic klub
• hétfõnként Nyugdíjas klub
• pénteken 18-19 óráig hastánc
November 22-én csütörtökön 18 óra Faluház
• Muzsikusportrék. Filmvetítés és beszélgetés, moderátor Halmos Béla népzenész- népzenekutató
December 8. szombat
• mézeskalács készítés a Faluházban.
December 15. szombat
• Élõ Betlehem a katolikus templomnál,
utána karácsonyi koncert

Új programok a mûvelõdési házban
Sakk /lásd külön cikkben/
Harcmûvészet /lásd külön cikkben/
Zenebölcsi /lásd külön cikkben/

KEDVES SZÜLÕK
A sakk stratégiai társasjáték, rendkívül jól fejleszti a gyerekek
kombinációs készségeit, ami már az iskolai teljesítményben
is megmutatkozik. Ugyanakkor, aki képes átlátni egy bonyolult állást a sakktáblán, az az életben is jobban eligazodik, hatékonyabban meg tudja oldani problémáit.
Az edzések és maga a játék is növelik a koncentrálókészséget,
ami elengedhetetlen, ha az élet bármelyik területére gondolunk is.
Napjainkban több tucat ország iskoláiban – egyes helyeken
szociális indíttatású közoktatási programok keretében – oktatják fakultatív tárgyként a sakkot, de óvodákban, sõt felsõoktatási intézményekben is szaporodnak az ilyen jellegû képesség- és személyiségfejlesztõ kísérletek. A játékos tevékenység ugyanis erõteljesen gyorsítja a pszichikai és akarati
folyamatok fejlõdését, és fejleszti azt a képességet, hogy az
órákon elhangzottakat a gyerek feldolgozza. A játékban szerzett tapasztalatok segítségével könnyebben meg lehet érteni
másokat, s könnyebb elõrevetíteni leendõ cselekedeteinket,
valamint számot vetni tetteink következményeivel.
Néhány pozitív fejlesztõ hatás, avagy mire nevel a sakk?
• problémamegoldás
• szabályok betartása
• önfegyelemre nevel
• a sakk motivál
• viselkedésformákat tanít
• együttmûködésre, rendszeretetre nevel
• logikus gondolkodás
• helyes következtetés

az intuitív reakció gátlása
összpontosítás
szemléletes-képszerû gondolkodás fejlesztése
szemléletes-cselekvõ gondolkodás fejlesztése
a tervezett, illetve meghozott döntések indoklására
való készség fejlesztése
• az emlékezet, ezen belül az operatív emlékezet fejlesztése
• a figyelem fejlesztése
• a képzelet fejlesztése
• a sorozatosan logikus gondolkodás fejlesztése
• helyzetfelismerés
A Harcmûvészet
• szokások kialakítása
• csapatmunkára való alkalmasság
( bevezetõ – edzések )
• megfelelõ önbizalom, kudarctûrés
• A SAKK ELVISELHETÕVÉ TESZI A KUDARC HARC:
ÁTÉLÉSÉT
• Személyes torzsalkodás,
• Ellentétes erõk törekvése,
„Õsz Gábor, a törökbálinti kísérleti iskola történelemtanára,
• Küzdelmet, harcot vív, valakivel, vagy valamivel,
a Köllner-féle sakktanterv kidolgozója, kimunkálásának irávalaki vagy valami ellen.
nyítója elmondta, hogy a szellemi sporttal rendszeresen fog• Ellenfelek heves vetélkedése.
lalkozó gyerekek tanulmányi átlaga egy teljes jeggyel jobb,
• Valaminek a leküzdésére, vagy valamilyen cél elérémint az azonos évfolyamon tanuló nem sakkozó társaiké.”
sére irányuló
•
•
•
•
•

FELHÍVJUK A SZÜLÕK FIGYELMÉT, HOGY LEHE- KITARTÓ tevékenység.
TÕSÉG NYÍLIK A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN IS SAKK
FOGLALKOZÁS INDÍTÁSÁRA, MEGFELELÕ LÉT- HARCOS
SZÁM MELLETT.
Elveiért bátran szívósan küzdõ!
KÉRJÜK AZ ÉRDEKLÕDÕKET, RÉSZVÉTELI
SZÁNDÉKUKAT MIELÕBB JELEZZÉK A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN SZEMÉLYESEN, VAGY A 06-29/337198-AS TELEFONSZÁMON.

MÛVÉSZ:
A Mûvészet valamilyen ágában, alkotó tevékenységet folytató (képesített) személy.
E tevékenységben különleges, formai, technikai szempontból
különleges, kitûnõ személy.

MÛVÉSZET:
Valóságnak bizonyos esztétikai elvek szerint,
a lényeget kiemelõ lényeget kiemelõ megjelenítése,
10 órától az Opál házban!
mint a társadalmi tudat egyik megjelenítési formája,
Zenés, játékos, mesés foglalkozások indulnak december 4. valamely tevékenységben való nagyfokú hozzáértés ügyesség.
(kedd) 10 órától 3-36 hónapos gyermekek számára Demeter
Andrea óvodapedagógus hallgató (3 gyermekes anyuka) ve- Felejtsd el a múltat, hagyd békén a jövõt!
Törölj ki magadból minden rosszat és kellemetlent!
zetésével.
Kifejezetten otthon lévõ, közösségbe még nem járó, de már Érezd azt, hogy újjá születtél, és semmi se legyen a tudatodközösségi igényt mutató gyermekeknek és anyukáknak aján- ban, ami megzavarhat!
lom. De természetesen bárki jöhet, aki jól szeretné érezni
Próbálj meg mindent egyszerûen látni, figyelj egyetlen pontmagát.
A játékok magyar népi mondókák, dalos játékok, hintáztatók, ra, és az egész világot tedd félre erre a kis idõre!
egyszerûbb körjátékok, fogócskák. Ismerkedés a hangszerek- Ha természetesen élsz és viselkedsz, rövid idõn belül megtakel. A részvétel lehet alkalomszerû és természetesen rendsze- lálod a legnagyobb kincset, s ha végül belenézel az Igazság és
valóság hamisítatlan tükrébe, meglátod Önmagad!
res is.
A zenebölcsi foglalkozások alkalmankénti ára 400Ft.
Edzés:
Várlak Benneteket!

ZENEBÖLCSI minden kedden

Érdeklõdni:
337-197, 30/315-0050,
vagy a mûvelõdési házban.

Testi erõ: sport szemléletû gyakorlás
Fõleg az erõ, a gyorsaság és a küzdõtechnikák kerülnek az
elõtérbe
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– A gyakorlás eredménye mennyiségi változásban nyil– koordinációs fejlesztõ gyakorlatok és szûrés
vánul meg (megnõ a testi erõ és a gyorsaság stb.)
– játékos vetélkedõk
– Viszonylag rövid idõ alatt el lehet érni a csúcsot.
– felnõtt és gyermek képzés
– Nehéz hosszú idõn keresztül megmaradni a csúcson.
– Elérve a 35 éves kort (elméletileg ettõl a kortól kezd ha- Elérhetõség - Edzések helyszíne:
nyatlani a testi erõ), az eddigi gyakorlatokat fizikálisan ALSÓNÉMEDI MÛVELÕDÉSI HÁZ
egyre nehezebb lesz végrehajtani.
Technikai erõ: budó szemléletû gyakorlás
– Fõleg a tanden, a test forgási tengelye, az egész test
összhangban léte, a légzési erõ stb. kerül elõtérbe.
– A gyakorlás eredménye minõségi változásban nyilvánul meg (a tanden megerõsödése, tengely stabil, a test
összhangja nagymértékben nõ).
– Nem megy egyik pillanatról a másikra, de a gyakorlással együtt a csúcspont is folyamatosan emelkedik.
– Lehetõség van arra, hogy a 60-as éveinkben is a csúcson legyünk.
– Ha meg is haladjuk a 35 éves kort, nemcsak ugyan
olyan összetételû gyakorlásra leszünk képesek, mint
addig, hanem a gyakorlással eltöltött idõvel arányosan
szintünket még emelni is tudjuk.

Jelentkezés :
Telefonszám : 06209223610 , 06306212327
Web: http://kyokidodojo.uw.hu
Email : kyokidodojo@freemail.hu

Ráhagyatkozás
nefelejcs, emlékeztetõ virág
sorít a keskeny árnyas udvaron
kéksége mostan teljesen betölt
más színnek így a szívben nincs helye,
eszembe jut a tágas óceán
sosemlátott kövér hullámain
ring lassudan nemlétezõ hajóm,
kormánytalan s vitorla nélkül a
rejtett áramlatokkal úsz’ a nap
arca felé – sodortatom vakon

Jelentkezni lehet képzéseinkre ahol
– játékos önvédelem 4 éves kortól

Könyvtári hírek

A könyvtárban a leválasztott és leselejtezett könyveket a nyitva tartási idõben az ér- valahogy mégis, mindíg célba ér
deklõdõk megtekinthetik, jelképes támogatás ellenében meg is szerezhetik. Terve- a föntiekben bízó tengerész
ink szerint ebben az esztendõben a gyermekkönyveket, januártól pedig a leválasztott felnõtt dokumentumokat helyezzük ki a könyvtár elõterében erre a célra elhelyezett polcokon. Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk erre az akcióra!
Új könyvek folyamatosan érkeznek. Ezeket is az elõtérben elkülönítetten kihelyezzük, hogy a rendszeres könyvtárlátogatók gyorsabban megtalálják a friss állományrészt.

Teleházi hírek
Változatlanul várjuk az alapfokú számítógép ismereti és használati, internet használati tanfolyamokra jelentkezõket.
Kérjük, hogy az alábbi táblázatba jelöljék be az Önöket érdeklõ tanfolyamot, és ezt
a könyvtárban, vagy a Teleházban adják le. Megismerve az igényeket szervezzük
az oktatást.
Lehetõségeink szerint a tanfolyamokat ingyenesen, vagy minimális hozzájárulás
fejében szeretnénk beindítani!
Alapfokú számítógép kezelõi tanfolyam
Internet használatot ismertetõ tanfolyam
Alapfokú szövegszerkesztõi és táblázatkezelõi tanfolyam
Alapfokú számítógép kezelõi és internet használatot
ismertetõ tanfolyam
Alapfokú számítógép kezelõi + szövegszerkesztõi tanfolyam
Alapfokú számítógép kezelõi + szövegszerkesztõi + internet használat
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30 óra
20 óra
20 óra
50 óra
50 óra
60 óra

Megtérés kényszere
az alkonyat e méla naphalál
bearanyozza elszánt pusztulásunk,
a romlás legbelül vert gyökeret
csupán kevesek érzik meg szagát –
illatszerekkel is elnyomhatatlan,
beindult hát a láncreakció
s bár számosak a fékezõ erõk
a végkifejletet csak elodázni
tudják, amíg itt mindent fölemészt
a jól kiérdemelt apokalipszis
csak az segíthet másokon aki
elõbb megálljt parancsol önmagának

Kovács Sándor István

A múlt, a jelen, s a jövõ
A temetõ kapuja elé érkezve,
mintha egy hurok szorulna szívemre.
Megfog, magával ragad, nem enged el.
A hétköznapi gondjaidat felejtsd most el!
Hagyd kívül a sértõdést; azt, ami bosszant,
ne zavard a pihenését az odabent nyugovóknak!
A temetõ kapuján, amikor beléptem,
a jelenbõl rögtön a múltba érkezem.
Közel negyven év! Idõben ez oly kevés.
Mennyi fejfa, mennyi szenvedés!?
Olvasom a neveket; ki meddig, s mennyit élt?
Mennyi rövidre szabott Élet! Hát nem élhetnének még?
A temetõ sorai között, hogyha járok,
nincsenek korlátok, nincsenek határok.
Szárnyalnak a gondolatok, peregnek az emlékek,
elhalványul a rossz, csak a jó jelenik meg.
Megszépül a múlt, esedezik a lelked,
ha megbántottál éltében valakit, kérjed: Bocsássa meg!
Itt csend van, nyugalom, áhitat és béke.
Ide messze van a rohanás, a zaj nem szökik be.
Csak a fenyõk fájdalmas zúgását hallani a szélben.
A galambok is búsan turbékolnak fészkükben.
Néha egy kisgyermek sírása hallatszik a csendben,
Õk lesznek a jövõ ebben az elmúló jelenben!
Ha megvan a hely, amelyet kerestél,
állj meg az elõtt, akit úgy szerettél!
Gyújtsál egy gyertyát a lelki üdvéért!
Tegyél pár szál virágot a sok szép emlékért!
„…Csak légy egy kissé áldott csendben:
Magadban békességre lelsz…” *
A temetõ kapuján, amikor kilépek,
meglazul a hurok, már könnyebben lélegzek.
Újra itt a valóság, a rohanó Élet.
Visszatérünk a jelenbe, nem állhatunk meg!
Elõttünk a jövõ, kérlel és követel.
A jövõ, melyet az utánunk jövõknek építenünk kell.
* 274. dicséret 3. bekezdés
Alsónémedi, 2007. október
Ölvedi János
Helyesbítés:
Az elõzõ Hírmondóban megjelent vers címe véletlenül
lemaradt, melyért elnézést kérünk,
a vers címe “A jó és a rossz”.

Magyar Kultúra Napja –
Pályázat
Január 22-e a magyar kultúra napja. 185 éve,
1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey
Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.
E nap tiszteletére a Palóc Társaság pályázatot hirdet a
szülõföldhöz való hûség megerõsítésére, a magyarságtudat elmélyítésére, a magyar fiatalok anyanyelvi képességeinek fejlesztésére és tehetségének kibontakoztatására.
Kérjük a Felvidéken, Magyarországon és az egész
Kárpát-medencében élõ magyar fiatalokat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataik
leírásával járuljanak hozzá nemzeti összetartozásunk
megszilárdításához.
Az alábbi témák közül válogathatnak a pályázók:
1. A Himnusz mai szemmel
2. Mit üzen Kölcsey Himnuszával a ma emberének?
3. Mátyás királyról álmodtam
4. Vendégségben Mátyás királynál
5. Mátyás, a mûvelõdés pártfogója
6. Mátyás és Európa
7. Hogyan ápoljuk iskolánk névadójának emlékét?
8. Itt ringatták bölcsõm...
9. Mesét mondok, valóságot – nagyszüleim emlékeibõl
10. Ami engem foglalkoztat…
A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:
– a pályázaton az általános iskolák felsõtagozatosai és
középiskolás diákok vehetnek részt akár több dolgozattal is;
– a dolgozatok terjedelme alapiskolásoknál legkevesebb
egy, középiskolásoknál legkevesebb két, kettes sortávolsággal írott A/4-es oldal;
– a szépen kivitelezett pályamunkák elõnyben részesülnek;
– a dolgozatokon legyen feltüntetve a pályázó tanuló
neve, életkora, lakcíme, iskolája neve és elérhetõségei,
valamint felkészítõjének a neve;
– a dolgozatokat két módon: villámlevélként a
z.urban@paloctarsasag.real-net.sk
és hagyományos postai úton 1 példányban a Palóc
Társaság 991 22 Olováry 132.
címre kell továbbítani;
– a beérkezés határideje: 2007. december 31.
Eredményhirdetés 2008. január 20-án a Magyar
Kultúra Alapítvány budapesti székházában lesz.
A nyertesekre értékes díjak várnak. Jutalomban
részesülnek a nyerteseket felkészítõ tanárok is. A legjobb
pályamunkákat
megjelentetjük.A jutalmakról
a
meghirdetõ és támogatói gondoskodnak.
Jó felkészülést és sok sikert kíván a Palóc Társaság!

11

Bál volt a mi utcánkban – Utcabál!
Szeptember elsején este hangosabb volt a Liliom utca a
szokásosnál, mert erre a napra hívogatták az elõzõleg kirakott
„táncos plakátok” az utca lakóit egy közös, vidám estre az utca közepén lévõ italbolt mellé.
A finom pörköltrõl a Szekeres család nõtagjai és fõszakácsa
gondoskodtak, a zenéért, a rendezvény helyszínének biztosításáért, egyszóval az egész utcabáli szervezésért köszönet az
idõsb és ifjú Szekeres családnak, valamint Németh Józsefnek!
De mit is ünnepeltünk szeptember elsején? Talán azt,
hogy végre vége az idei tikkasztó nyárnak? Vagy ennyire várjuk a tanév kezdetét?
Gondolom, mindenki sejti a nemleges választ.
Ellenben úgy érzem, – sok Liliom utcaival együtt – hogy
igazán örülhetünk annak, hogy így a XXI. század elején immár egy éve nem ragadunk a sárba, kevesebb port kell beszívnunk, az utcánk képe határozottan szebb, rendezettebb, amióta leaszfaltozták!
Mindezt megbeszéltük az utcabálon is, sokszor a hétköznapokban is.
Tudjuk, milyen sokan járultak mindehhez: köszönet illeti
községünk vezetõségét, a képviselõ testületet, polgármester
és jegyzõ urakat, mindazokat, akik a pályázatot kiírták, a tervezést, a kivitelezés megszervezését és az anyagiak oroszlánrészét biztosították!
Köszönet azon lakótársainknak, akik anyagilag hozzájárultak az aszfaltozáshoz – külön köszönet Németh Józseféknek,

akik a kiírtnál jóval nagyobb összeggel támogatták az utca rendezését: így valósulhatott meg végül a munka – mert sajnos néhány ház lakója nem vette ki a részét a közös teherviselésbõl…Ki miért nem fizetett? A választ csak õk tudhatják…
Egy éve örülhetünk tehát az aszfaltozott Liliom utcának
(és a falu idõközben elkészült többi utcájának is).
Az öröm, a köszönet szavai mellé azonban nem tudom
megállni, hogy az azóta idõnként tapasztalható negatív jelenséget ne említsem: néhány sebességtõl megmámorosodott ifjú némedi motoros titán úgy véli, hogy falunk utcáit azért aszfaltozták le, hogy õk kiélhessék rajtuk sebességõrületüket:
száguldoznak, bõgetik a motort, nem gondolva mások és maguk testi védtelenségére!
Jó lenne, ha az említett ifjak szülei, nagyszülei többször
beszélgetnének velük arról, hogy az utcán egy-egy kisgyerek,
gyalogos milyen hamar a motor elé kerülhet, illetve a motoros
milyen halandó nagy sebesség esetén, a betonozott árkokba
zuhanva a „legmenõbb motoros cucc” is kevés a túléléshez!
De ezt az írást azért szeretném pozitív hangulatúan zárni:
nagyon tetszik például az, hogy néhány tini felfedezte a veszélytelen, másokat nem zavaró görkorizás lehetõségét a szép
sima, aszfaltozott utcákon! Vigyázzunk rájuk!
A báli gondolatoktól elkalandoztam, de ez is az aszfaltozott utcánkhoz kapcsolódott…
Tolnainé Korcz Ilona

Olvastam egy jó könyvet !
Olvastam a felhívást, a Némedi hírmondóban, hogy gyerekek is írhatnak kedvenc olvasmányukról.
Arról a könyvrõl szeretnék írni, amit utoljára olvastam és nagyon tetszett.
A könyv címe :Tappancs .Írója Phyllis R. Naylor.
Ezt a könyvet azért szeretem, mert a fõszereplõje egy kopó, és nekem is ilyen fajta kutyám van. Ez a kutya okos, barátságos,
szelíd, de bátor teremtés is.
Na térjünk a lényegre: Ez a könyv arról szól, hogy van egy kegyetlen vadász, Judd, aki vett egy új kutyát és még nevet sem
adott neki. Nagyon kegyetlenül bánt a kis állatkával. A kis kutya ezt nem bírta és elszökött. Az úton találkozott egy kisfiúval,
Martyval, aki titokban befogadta, etette, itatta, és Tappancsnak nevezte el. De ezt nem lehetett sokáig titokban tartani. Egyszer
Judd a vadász elment Marty családjához és mondta hogy ez a kutya az övé. Másnap elment Marty Juddhoz, sokáig dolgozott,
hogy cserébe megkaphassa a kutyát. Judd mégsem adta oda a kutyát. Marty elkeseredetten hazament, pár nap múlva jött Judd
Tappancsért. Marty apja és Judd összeverekedtek, és Judd mégis elvitte az állatot.
Végül megszánta és elengedte…
Találjátok ki mi lett a vége. Az izgalmas részeket nem mesélem el Olvassátok el ti is.
Viski Csilla 3. B. osztályos tanuló

Évezredek óta Europában
A Hírmondó utolsó számában a magyar nyelv õsiségét bizonyító cikket, továbbítottam. Nemrégiben a magyarság számára
még szenzációsabb álláspontra jutott egy olasz származású amerikai történész. Állítása szerint a magyarok az Európa történelemben feltûnõ legõsibb nép.
Az írásbeliség kialakulásával foglalkozó tudós számtalan kutatási és régészeti eredmény tanulmányozásával jutott erre az
eredményre és foglalta könyvbe tanulmányait. Budapesten a Sofitel szállodában rendezték meg a könyvbemutatót.(Duna televízió is beszámolt az eseményrõl)
Michaelangyelo Naddeo történész szerint a magyarok mindig a Kárpát-medencében éltek, majd innen vándoroltak tovább
Közép- Ázsiába és újra visszatértek Európába. Vándorlásaink során magunkkal vittük ábécénket, melyek a különbözõ népek
kapcsolatba kerülésével tovább bõvültek. Minden írások õse a magyar rovásírás. A könyv angolul jelent meg, reméljük hamarosan magyarul is olvashatjuk.
Folytatjuk.
Kulinyák Rezsõné
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„Se búcsú nem lesz, se szüreti bál”
Ezzel a mondattal riogatták Némedi lakosságát egész augusztusban. Mint a tények bizonyítják, ezt nagyon sokan el is hitték.
Mondom ezt azért, mert se a búcsú, se a szüreti bál nem vonzott annyi látogatót, nézõt, szereplõt mint a korábbi években. A
búcsúból hiányoztak a fiatalokat vonzó hinták ; mint a „Break” vagy a „Fifi”, ezért hamar vége is lett. A Szüreti Bálból pedig
hiányoztak a nagylányok, nagyfiúk és a nézõközönség. Itt szeretném megemlíteni a Cseppek gyermektánccsoportot, akik pici
koruk ellenére végig kitartóan táncoltak a felvonuláson, és név szerint szeretném megköszönni azoknak az iskolásoknak a
részvételt, akik a rémhír ellenére mégis jelentkeztek és - KÉT HÉT ALATT – megtanulták a táncot, így megmentve a csõszlányok és csõszfiúk becsületét: Bodó Fanni, Bodó Kitti, Benus Barbara, Bálint Betti, Horváth Edina, Lovas Zoltán, Kovács
Dzsenifer, Rigó Kitti, Farkas Zsuzsi, Szántó Dezsõ, Szarka Tamás, Rantal Renáta, Tüske Pál, Tüske Zoltán, Mózes Alexandra, Varga Sára, Varga Zsófi, Rapcsányi Fanni, Szabó Mónika.
Az idén más helyszínen, más jellegû volt a bál, és lehet, hogy sokan az újítástól is féltek. Kár volt félni, mert nagyon jól sikerült. Jó hangulatban zajlott a Faluház udvarán a fõzõverseny, a népi gyermekjátékok, a bor és sajtkóstolás. Olyan érzése volt a
látogatóknak, mintha egy skanzenben lettek volna.
Sok fiatal az esti nyitótáncban szeretett volna szerepelni, de az idén az új helyszín miatt ez nem került sorra, és tulajdonképpen
a régi hagyományos Szüreti Bálokon sem táncoltak szüleink „Palotást”.
Remélem, hogy a Szüreti Bál körüli bizonytalanságot az idén sikerült eloszlatni és jövõre idõben, sok fiatallal, résztvevõvel
még színvonalasabb rendezvényt tudunk szervezni.
Józan Béláné
táncoktató
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Környezettudatos nevelés az óvodában 2007- 2008
4. Madáretetés folyamatosan csoportonként
5. Madárvárta látogatása: télen: erdõ,madárnyomok, megfigyelése
6. Víz Világnapja: március 22:
kirándulás vízpartra
hajó úsztatás
víz elõadás
7. Föld Világnapja: április 22:
kirándulás homokbányába
Planetárium látogatása
építés földbõl
virágültetés
8. Madarak és fák napja: május 10:
kirándulás Ócsa Madárvárta
forgó készítés
Környezettudatos Nevelési Éves Program
házi rajzpályázat: madáretetés
Környezetvédelmi tanácsadó:
9. Madárvárta látogatása: tavasszal: rügyfakadás, fészeképíCzafrangó Ágnes Önkormányzati Munkatárs
tés megfigyelése
Környezeti referensek:
10. Flupy Program megismertetése minden csoportban
Kecskeméti Istvánné
Rákóczi út
11. Heti udvarrendezés, takarítás az óvodában
Zupka Éva
Szent I tér
12. Környezetvédelmi társasjáték vetélkedõ gyermeknap ke1. Szülõk tájékoztatása a programról: környezetvédelmi ne- retében
velés jelentõsége
13. Komposztáló készíttetése és használata közösen a gyerszemléletmód változtatás
mekekkel: gyümölcsnap hulladékai
propaganda anyag szétosztása
14. Csoportkirándulási lehetõségek programokkal: Állatkert,
Alsónémedi HÍRMONDÓ-ba cikk
Mezõgazdasági Múzeum
környezetvédelmi faliújság
15. Környezetvédelemmel kapcsolatos színezõ, mesekönyv
2. Takarítás világnapja: szeptember 20:
és óvodai feladatlap beszerzése és kiosztása minden óvodássepregetés az udvaron
nak az megtartott világnapokon.
emlékeztetõ logó színezés
A takarítás világnapjáról, az állatok világnapjáról és a Madárvárta
2. Madárvárta látogatása: õsszel: avartaposás, madár megfigyelése látogatásról készült fényképek bizonyítják, hogy a gyermekek ak3. Állatok napja: október 4: képek gyûjtése
tívak voltak, és élményekkel, ismeretekkel gazdagodtak
arcfestés
Alsónémedi 2007.10.15.
állatbábokkal felvonulás
Mikusné Végh Magdolna
Ettõl a nevelési évtõl kezdve nevelõtestületünk kiemelten kezeli a környezetvédelemre nevelést. Külön éves programot
állítottunk össze, melyekrõl a szülõket is tájékoztatjuk, hiszen
a kisgyermek, ha az óvodában megszokta, hogy vigyáz a környezetére, késõbb is ezzel a szemlélettel él.
A programokat elsõsorban csoport szinten valósítjuk meg. De
a Madarak és Fák napjára tervezett kiránduláson az egész
óvoda részt vesz. Nem minden csoport vesz részt minden
programban, függ az életkortól és lehetõsségektõl. Természetesen a szülõket is megpróbáljuk bevonni, amelyik eseménynél lehetséges.
Kérjük minden szülõ elvi pozitív hozzáállását.
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Tisztelt Alsónémediek!
Felnõttek, általános
és középiskolai tanulók!
Szülõfalunk fennállásának 940. évfordulójára Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és a Halászy Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár pályázatot hirdet a következõ témákban:
felnõtteknek:
– Szép emlékeim Alsónémedirõl
– Elveszõben lévõ régi szokások gyermekkorom Alsónémedijébõl
ifjúságnak és gyermekeknek:
– Így képzelem el településemet 50 év múlva
– Amit én a szülõföldemért tehetek
A 2007. év jubileumokban bõvelkedik Árpád-házi uralkodóink és személyiségeinek életében. Ebben az esztendõben emlékezünk Árpád fejedelem halálának 1010.
és Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára. A következõ témákban várjuk a történelem
iránt érdeklõdõ, kutatni, olvasni szeretõk munkáit:
– Árpád fejedelem jelentõsége Magyarország
történetében
– Mit tanulhatunk Árpád-házi Szent Erzsébet
életébõl, példájából
A pályamunkákat A/4-es formátumban kézzel, vagy
géppel írott formában, 2-10 oldal terjedelemben kérjük
jeligével ellátva leadni a Mûvelõdési Házban, vagy a
Polgármesteri Hivatal titkárságán. A pályamunka mellé
zárt borítékban helyezzék el a pályázó nevét, címét és
utolérhetõségét. A borítékra írják rá a jeligét.
Beadási határidõ: 2007. november 20.
Geigerné Moldvai Marianna

Hagyományõrzés- Újraindítás
Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
1999-ben kezdeményezte és szervezte meg elõször hagyomány teremtésként az Óvodai Szülõk bálját. A bevétel az óvodai Közalapítvány vagyonát gyarapította,
ami minden évben közel 300.000.-Ft volt. Ebbõl a gyermekeknek sport- eszközöket , fejlesztõ eszközöket, udvari játékokat vásároltunk.
A Bál 7. alkalommal került megrendezésre az OpálHázban mind a kilenc csoport gyermekinek szereplésével és a Szülõk közremûködésével. A helyszín egyre
szûkösebbnek bizonyult, így új szervezési formát dolgoztunk ki, de sajnos kevés érdeklõdõre találtunk.
Most ismételten útjára indítjuk a Bál szervezésének
kezdeményezését az óvodai Szülõi Munkaközösség
bevonásával.
Az Óvodai szülõk Bálját 2008. január 26-án szervezzük a Betyár étteremben vacsorával, tombolával, zenés mulatsággal, melyre minden érdeklõdõt, kedves
Szülõt szeretettel várunk függetlenül attól, hogy jelenleg van-e óvodás korú gyermeke.
A Bál bevétele ismét az alapítvány számlájára kerül és
tornaszerek beszerzését céloztuk meg a befolyó összegbõl.
Az idei 2007 évben a 2006.évi adó 1%-os bevételébõl
309.000.-Ft került az Alapítvány számlájára, ebbõl az
összegbõl gyermekeinknek a Karácsonyfa alá kerülnek
ajándékok.
Ezúton is megköszönjük mindenkinek aki támogatott és támogat minket a jövõben is.
Szabó Éva
óvodavezetõ helyettes

Alsónémedi Hírmondó
Kiadja: Schulcz Kft. Készült: Schulcz Kft., Dabas;
Telefon: (29) 360-901 Engedély szám: B/PHF/792/P/91
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ORSZÁGOS ÁLLATÉS KIRAKODÓVÁSÁR
DABAS
Január 13.
Február 10.
Március 09.
Április 13.
Május 11.
Június 08.
Ötven évvel ezelõtt 1957 októbert 29.-én kötöttek szüleink Surányi Miklós és Gyõrvári Magdolna házasságot.
Hálaadó szentmisén köszönték meg a Jó Istennek,
hogy ezt az ötven évet hitben, szeretetben, hûségben,
egymás megbecsülve tölthették el. Mi a gyermekeik,
hálát adtunk a Mennyei Atyának, édesapánkért, aki
nemcsak a család feje, hanem lelki vezetõje is, és galamblelkû édesanyánkért kinek hite és szeretete öleli át
életünket.
Szeretettel köszöntik õket: lányuk, vejük, fiúk, menyük,
unokáik, unokamenyeik, dédunokájuk
és a szeretõ rokonság.

Július 13.
Augusztus 10.
Szeptember 14.
Október 12.
November 09.
December 14.

Az állatvásárra vészmentes helyrõl érvényes állatorvosi
igazolással mindennemû állat felhajtható.
A vásárral kapcsolatos ügyintézés:
minden kedden 8-12.00 óráig Dabas Város Polgármesteri Hivatalában.
Garajszki Gábor jegyzõ

FELHÍVÁS!
Felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét, hogy a
hideg idõ beálltával a házi vízvezeték, vízmérõhelyek
fagy elleni védelmérõl takarással, illetve a víztelenítõ
fõcsapok elzárásával szíveskedjenek gondoskodni.
A fogyasztó hibájából bekövetkezett kár, illetve a
vízmérõ elfagyása miatt elfolyt vízmennyiség díjának
megfizetésétõl, illetve a vízmérõpótlás költségétõl
nem tudunk eltekinteni
DAKÖV KFT

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak köszönjük, akik a nehéz napokban segítettek
és drága halottunkat utolsó útjára elkísérték, koszorúkkal és
virággal borították sírját.
Csermák Istvánné és családja
Fájó szívvel búcsúzunk Tõled,
Nem tudjuk még mit hoz az élet,
Örömet, könnyet,
Szeretetbe õrizd meg emlékünket.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük, hogy gyászunkban osztoztak és szeretett
édesanyánk özv. Nagy Jánosné temetésén részt vettek.
Gyászoló család

16

