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Tisztelt Alsónémedi Polgárok! Kedves Lakótársaim!
Alsónémedi község Önkormányzatának Képviselõ-testülete és a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében kívánok

erõben, egészségben gazdag, reményekkel teli újesztendõt.

Kérem, a 2011. évben is tiszteljenek meg bizalmukkal, és forduljanak hozzánk problémáikkal, észrevételeikkel, hisz a
Hivatal dolgozói és a Képviselõ-testület tagjai mind azon fáradoznak, hogy zökkenõmentes legyen az ügyintézés, meg-
elégedettség és megértés fogadja széles körben döntéseinket, tevékenységünket, melyet legjobb tudásunk szerint Al-
sónémedi jövõje és fejlõdése érdekében teszünk.

Tisztelettel: Vincze József polgármester

Kedves Alsónémedi Testvéreink!
Ismét reánk köszöntött egy új esztendõ, melynek elsõ napjai-
ban még a meghitt karácsonyi ünnepek élményei, emlékei él-
nek bennünk, még érezzük a karácsonyfa illatát. Az év végén
jó volt egy kicsit megpihenni, több idõt áldozni szeretteinkre,
megajándékozni õket, s feledni egy röpke idõre a mindennap-
ok nehézségeit, gondjait.
Ebben a rövid idõben alkalmunk volt áttekinteni az elmúlt év
eredményeit, kudarcait, és már a jövõt is tervezgetjük, mert az
újesztendõ elsõ napjaiban sokan ezt teszik.
Sok minden próbára tett bennünket az elmúlt évben. A termé-
szeti katasztrófák mellett a növekvõ gazdasági válság, a meg-
szorító intézkedések által sokunkban eluralkodott a létbi-
zonytalanság. Lehetne sorolni, hogy mennyi nehézség volt
egyéni és közösségi életünkben. Mindezeket csak fokozta az
a morális válság, amelyben élünk: sokunk identitásvesztése,
az értékrendszerek összeomlása, az ideológiai zavarodottság.
Ezek mind jelen vannak mindennapjainkban, bár ritkán be-
szélünk róluk. Sokfelé a belsõ lelki élet összeomlásának szo-
morú jeleit látjuk. Többen irányt vesztettek, elhatalmasodott
a korrupció, és a hazugság létjogosultságot kapott. Naponta
tapasztaljuk, hogy minden szétesik körülöttünk: munkahelye-
ink bizonytalanok, a család, a közösség megbomlott, földje-
ink nagy része nincs megmûvelve. Nagyvárosok sûrûjében
bolyonganak ifjaink, vagy idegen földön keresik a megélhe-
tést. Kemény harcot vívunk egyénileg és közösségileg is
egyaránt. Ágaskodva nézünk szét, és várjuk a segítséget, ke-
ressük a megoldást gazdasági, társadalmi és lelki bajainkra.
Nehéz feladatok elõtt állunk. Az új esztendõben is tovább kell
folytatni a kemény harcot. Erõs hitû és tiszta gondolkozású

emberekre van szükség, hogy közösségeinket tudjuk megtar-
tani, és elindítani, avagy továbbvinni a fejlõdés útján. Tekint-
sünk bizalommal a holnapok felé!
2011-ben községeink közti testvérkapcsolatunk már 20. esz-
tendejét tölti. Még most is emlékszem, amint 1991 tavaszán
az akkori népes nagyajtai „Kriza János” Általános Iskola
tánccsoportjának egyik 8. osztályos táncosaként páratlan él-
ményként éltem meg, hogy életemben elõször átléphettem
Erdélyország határát, nagy izgalommal igyekezvén leendõ
testvértelepülésünk, Alsónémedi fele. Autóbuszunk megállt a
település határában, tanárainkkal együtt székely népviseletet
öltöttünk magunkra, így érkeztünk Alsónémedire azzal a jel-
mondattal, hogy „legyen testvére magyar a magyarnak”. A
találkozás nagyon megható volt. Az elhangzott beszédek,
énekek, himnuszok akarva akaratlanul könnyeket csaltak
mindannyiunk szemébe.
Ez a kapcsolat mindmáig megmaradt, és igen elmélyült azóta
a két község között. Életre szóló kapcsolatok, barátságok fo-
gantak meg az alsónémedi és nagyajtai családok, iskolák,
egyházak, önkormányzatok közt. Ezúton is köszönetet mon-
dok az eddigi lelki, szellemi és anyagi támogatásukért, Alsó-
némedi Önkormányzatának évenkénti anyagi segítségéért,
valamint ezeken kívül a 2009-es évben az 1 millió forintos tá-
mogatásáért – amely segítségével a XIX. századvégi óvodánk
épületének külsõ felújítását sikerült kiviteleznünk – és a
2010-es esztendõben átirányított 500 ezer forintos támogatá-
sért, amelybõl a fent említett óvodánk központi fûtését építet-
tük meg.
A 2011-es év nekünk nagyajtaiaknak több kerek számú évfor-
dulót jelent. Elsõ írásos említése településünknek II András

Újévi üdvözlet Nagyajtáról
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Testvérfalunk, a székelyföldi Nagyajta
Nagyajta község
Erdélyben, a Szé-
kelyföldön találha-
tó, jelenleg Ko-
vászna megyében
(Trianon elõtt Há-
romszék várme-
gyében), Erdõvi-
déken, az Ajta pa-
tak mentén.

Sepsiszentgyörgytõl légvonalban 20km-re északnyugatra az
Ajta-patak völgyének Oltba való torkolatánál, az Olt völgyének
jobb partján. „Erdõvidék az én hazám,/ Katonának szült az
anyám,/ Zöld erdõ zúgásán, vad galamb szólásán /Nevelt fel jó
apám.” - írta híres szülötte, Kriza János. Afalu legrégibb és egy-
kor legfontosabb építménye a falu közepén, egy kiemelkedõ
dombon található erõdített középkori eredetû vártemplom.
Nagyajta híres szülött Kriza János,unitárius püspök, híres nyel-
vész és néprajz kutató, Bihari József, Kossuth-díjas színész,
Moyses Márton, székely diák, aki 1956-ban több társával a ma-
gyar forradalom segítségére indult, de elfogták, majd elkesere-
désében 1970-ben, Brassóban felgyújtotta magát.

1910-ben 1410, túlnyomórészt
magyar lakosa volt. 1992-ben
960 lakosából, 882 magyar, 76
román, 2 német volt. 2008-as
statisztikai adat szerint a köz-
ségnek 1794 lakosa, a hozzá-
kapcsolt Középajtával együtt.
Testvérkapcsolatunk 20 éves
múltra nyúlik vissza, s ezalatt
az idõ alatt számtalanszor vendégeskedtünk egymásnál, élet-
re szóló barátságok születtek, sõt már házasság is köttetett.

Reméljük, ez a folyamat töretlenül
megmarad a jövõben is, hisz a leg-
szorosabb kapocs köt össze minket,
mely ember és ember között lehet-
séges: testvéri együvé tartozásunk,
közösségünk a kárpát-medencei
magyarság nemzeti egységében.
Ajtónk mindig tárva nagyajtai test-
véreink elõtt, s tudjuk, õk ugyanígy
éreznek miirántunk.

Jobbágy Ilona

királyunk levelébõl, 1211-bõl való. Továbbá 1811-ben itt szü-
letett Kriza János néprajzkutató, költõ, mûfordító, unitárius
püspök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és 130. évét
tölti a nagyajtai Gazdag Miklós Polgári Daloskör. Ugyanak-
kor büszkék vagyunk rá, hogy itt született 110 éve a kétszeres
Kossuth-díjas magyar színész, Bihari József. Idén Nagyajta
800 éves évfordulóját ünnepeljük 2011 július 11. és 17. közt,
ugyanakkor nagyjainkról is megemlékezünk. Ezúton tiszte-

lettel meghívom a kedves alsónémedieket, vegyenek részt
rendezvényünkön, látogassanak el hozzánk minél nagyobb
számban.
Kívánok mindannyiuk számára egy áldott és békés, sikeres
újesztendõt!

Bihari Edömér,
Nagyajta község polgármestere

Tisztelt Alsónémedi Polgárok!
Szeretnék Önöknek röviden beszámolni az önkormányzat és
a falu helyzetérõl a közelmúltban megvalósított beruházá-
sokról, a 2011-es, valamint a 2014-ig terjedõ tervekrõl.
A 2008-ban kezdõdõ gazdasági válság, valamint az elõzõ kor-
mányok vidékellenes politikája következtében az önkor-
mányzatok nagy többsége nehéz gazdasági helyzetbe került.
Alsónémedi az idetelepült ipar adóbefizetéseinek köszön-
hetõen túlélte ezt a válságot. A rossz gazdasági környezet kö-
vetkeztében, viszont a beszedett adó összege nem emelke-
dik. A vállalkozások nagy része felfüggesztette, vagy elha-
lasztotta tervezett beruházásait. Reméljük, hogy az elkövet-
kezõ idõszakban a megélénkülõ gazdaság következtében is-
mét növekvõ helyi adóforintokhoz jutunk. Az ország rossz
gazdasági helyzete miatt, az állami normatívák /mûködési
támogatások/ évrõl-évre csökkennek. A településen az el-
múlt idõszakban jelentõs beruházások valósultak meg, bár
ezek finanszírozása érdekében 800 millió forint kötvényt
bocsátott ki /hitelt vett fel/ Alsónémedi.

Összefoglalva mire számíthatunk? Csökkenõ normatív támoga-
tásokra, stagnáló, vagy enyhén csökkenõ adóbevételekre, a hosszú
távú kötelezettségvállalások miatt növekvõ kiadásokra. Ezeket a
körülményeket figyelembe véve állítottuk össze a 2011. évi költ-
ségvetésünket, melyre a késõbbiekben még visszatérek.
A közelmúltban átadásra került a tornacsarnok, megépült az
új konyha, ahol 500 adag ételt készítenek. Az iskola területén
lévõ szolgálati lakás teljes felújítása befejezõdött. Elkészült
a Kistói, a Hunyadi, a Toldi és az Árpád utca felújítása.
Aszfaltozásra került a Nap, a Hold, az Akácfa és az Arany
János utca. Elkészült a térfelügyeleti rendszer, megújult a
sportpálya kerítése. Lámpás gyalogátkelõhely épült a Ha-
raszti úton, elkészült az Árpád utcai járda. Játszótér épült a
vízmû mellett. Iparterületet, valamint lakóingatlant /volt
posta/ vásárolt az önkormányzat. Elkezdõdött a templom kö-
rüli tér felújítása, de sajnos a rossz elõkészítés miatt a beru-
házást le kellett állítani. A tervek átdolgozásra kerültek,
egyeztetve lettek az egyházzal, valamint az Örökségvédelmi
Hivatallal. Az építési engedélykérelem az illetékes hatóság-

Beszámoló a tervekrõl
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hoz beadásra került. Reményeim szerint a felújítás, Húsvét
ünnepére elkészül. Az iskola parkolójának problémája fe-
lülvizsgálat alatt van, bízunk benne, hogy 2011-ben használ-
hatóvá tudjuk tenni ezt a létesítményt is. Beadásra került az
iskolai hõszigetelési pályázat. A pályázatot az elbírálás so-
rán nyertesnek nyilvánították. Befogadták a szennyvíztisztí-
tó telep felújítására kiírt pályázatot, az elbírálásra várunk.
Elkészült a római katolikus templom díszkivilágítása. Fel
lett újítva az iskola parkolójának világítása.
Ezek a beruházások részben önerõbõl, részben pályázati tá-
mogatásból, részben kötvénykibocsátásból lettek finanszíroz-
va. A kötvénykibocsátás miatt az elkövetkezendõ évek költség-
vetése csak szûk mozgásteret tesz lehetõvé. Míg 2011-ben 40
millió, 2012-ben 73 millió, 2013-ban 104 millió, 2014-ben 100
millió forint fizetési kötelezettségünk van. A törlesztési köte-
lezettség 2024-ben jár le. Addig a mostani euró árfolyamon szá-
molva összesen 1 171 094787 Ft-ot kell visszafizetni.
2011-ben tervezzük a templom körüli burkolatcsere befeje-
zését, az iskola hõszigetelését, az iskolai parkoló átépítését. A
volt tejüzem bontását, a központi orvosi rendelõ tervének el-
készítését. A szennyvíztisztító telep felújításának elkezdését.
Tervezzük a Felsõerdõsor utca aszfaltozását, az óvoda körüli
utcák burkolását. A vásárolt iparterületet a közmûfejlesztés
után értékesíteni szeretnénk. Nem várt kiadásként jelentkezik
a külterületi vízelvezetõ árkok tisztításának költségei.
A beruházások közül elsõbbséget élvez a szennyvíztisztító
felújítása. Ez a telep jelenleg 100% fölötti kapacitással üze-
mel. A felújítást viszont nem csak ez teszi szükségessé, ha-
nem a nem megfelelõ minõségû tisztítás is. Jelen pillanatban
a jelentõs összegû környezetvédelmi bírságot csak azért nem
vetik ki ránk, mert tervezve van a felújítás. A beruházás nettó
500 millió forintba kerül. Ha sikerül nyerni a pályázaton, ak-
kor 120 millió forint önrésszel megvalósítható. Látszik tehát,
hogy ez a pályázat sikeressége nagyban befolyásolja az elkö-
vetkezõ évek beruházási, fejlesztési lehetõségeit.
Igény lenne nyugdíjas ház mûködtetésére, bölcsödére, szoci-
ális lakások építésére. Az iskola futópályát szeretne a mûfü-
ves pálya körül. Ezeknek a kéréseknek a kielégítésére jelen
pillanatban nem látok forrást. Keressük viszont a dabasi
SZTK-s járat újbóli beindításának lehetõségét. A következõ
évek során szeretnénk megépíteni a központi orvosi rendelõt,
évente szeretnénk 2-3 utcát leaszfaltozni, járdákat, játszótere-
ket építeni, a falu Fõ utcáját megszépíteni.
Mibõl lesz erre forrás?
1. Takarékos gazdálkodás. Ennek jegyében 2011-ben minden
önkormányzati alkalmazott jövedelme csökken. A képvise-
lõi tiszteletdíjakat 50%-al csökkentette a testület. Mûködési
költségek lefaragása, dologi kiadások csökkentése. Kötelezett-
ségvállalások, szerzõdések felülvizsgálata. A kivetett adók be-
szedésének fokozott ellenõrzése. Ha ezeket sikerül következe-
tesen végrehajtani, és a testület nem puhítja fel a költségvetést,
akkor 30-40 millió forintot is meg tudunk így takarítani. Nyil-
ván nem az a cél, hogy a falu mûködõképességét veszélyeztes-
sük, hanem az, hogy a felesleges kiadásokat csökkentsük.
2. Pályázati pénzek felhasználása.
3. Lakossági hozzájárulás. A falu lakosságának kisebb része
hozzájárult az útépítési költségekhez, míg a nagy többség

nem. Úgy gondoljuk, hogy a közös teherviselés elve alapján,
ebbe a fizetési kötelezettségbe az eddig nem fizetõket is be
kell vonni.
4. Az önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlanok közül ér-
tékesíteni szeretnénk azokat, melyek kihasználatlanul állnak,
és nem szerepelnek a hosszú távú fejlesztési tervekben sem.
/Suzuki telephely, Földi féle ház/
5. Újabb iparterületek kijelölése csak úgy történhet, hogy az
önkormányzatnak ez jelentõs anyagi hasznot hozzon.
A szûkülõ anyagi forrásokat szeretnénk úgy felhasználni,
hogy az a falu, legnagyobb részének hasznára váljon.
Vannak még olyan feladatok melyek nem csupán anyagi jel-
legûek. Ilyen, a közbiztonság, és a nagy számban itt tartózkodó
külföldi állampolgárok kérdése. Ezt egyedül az önkormány-
zat nem tudja megoldani. Ehhez lakossági összefogás kell.
Mindenki gondolkozzon el azon, hogy milyen Alsónémedit
szeretne! Olyat, ahol a gyerekek és idõsek nyugodtan sétálgat-
hatnak, ahol az emberek egymásra figyelnek, ahol a játszótere-
ket a mi gyerekeink használják, ahol az óvodában, iskolában a
némedi gyerekek vannak többségben? Vagy olyat ahol a pilla-
natnyi haszonszerzés miatt 20-30 fõt is elszállásolnak egy-egy
házban, ahol alul szocializálódott gyerekek népesítik be a tanin-
tézményeinket, ahol hajléktalannak látszó emberek lepik el dél-
utánonként az utcákat, ahol a gyerekeinket nem merjük kien-
gedni egyedül az utcára! Az idegenforgalmi szezon lassan kez-
dõdik. Kérek mindenkit, aki érintett ebben az ügyben, gondol-
kozzon el az itt leírtakon. Januártól a rendõrség jóval több idõt
tölt a közterületen. Fokozottan ellenõrizni fogják a problémás
helyeket, de az átfogó megoldáshoz lakossági összefogás kell!
Kérem Önöket, támogassák ezeket az elképzeléseket, problé-
máikkal, gondolataikkal, ötleteikkel keressék az Önök által
választott tisztségviselõket.

NÉV Elérhetõség E-mail cím
Vincze József
polgármester

06-29-
337-101 polgarmester@alsonemedi.hu

Józan Sándor
alpolgármester

06-20-
324-8883 jozan.sandor@alsonemedi.hu

Józan Krisztián 06-30-
962-6402

jozan.krisztian@alsonemedi.h
u

Némedi Rezsõ 06-30-
202-5030 nemedi.rezso@alsonemedi.hu

Zsin Géza 06-70-
771-2385 zsin.geza@alsonemedi.hu

Bálint Sándor 06-30-
966-7037 balint.sandor@alsonemedi.hu

Szántó Erzsébet 06-30-
357-1441

szanto.erzsebet@alsonemedi.
hu

Török Lajosné 06-20-
472-2446 torok.lajosne@alsonemedi.hu

dr. György Balázs 06-30-
949-8444 gyorgy.balazs@alsonemedi.hu

Kiss István Viktor
külsõsként
kinevezett

alpolgármester

06-30-
565-9604 kiss.viktor@alsonemedi.hu

Kívánok Önöknek jó egészséget, és sikeres esztendõt!
Vincze József
polgármester
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Újévi jókívánságok
Adjon Isten minden jót, ez új esztendõben.
Jobb idõt, mint tavaly volt, ez új esztendõben,
Tavaszt, õszt, telet, nyárt, jó termést és jó vásárt,
Ez új esztendõben!
Adjon Isten minden jót, ez új esztendõben:
Zsíros esõt, kövér hót, ez új esztendõben.
Bõ aratást, szüretet, egészséget, jó kedvet,
Ez új esztendõben!
Adjon Isten mindent jó, ez új esztendõben:
Drága bort, olcsó sót, ez új esztendõben;
Jó kenyeret, szalonnát tizenkét hónapon át:
Ez új esztendõben!
Adjon Isten minden jót ez új esztendõben,
Vegye el mind a nem jót ez új esztendõben,
Mitõl félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen meg:
Ez új esztendõben!

Ez újév reggelén minden jót kívánok,
Ahova csak nézek, nyíljanak virágok!
Amennyi az égnek lehulló zápora,
Annyi áldás szálljon falunk lakóira!

Adjon Isten mindig jobbat,
Ne csak mindig azt a rosszat!
Mitõl félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg!
Adjon Isten minden jót,
Jobb idõt, mint tavaly volt,
Sok örömet e háznak,
Boldogságot hazánknak!

Tisztelt Olvasók!
Az alábbiakban összefoglaljuk az elõzõ Hírmondó megjele-
nése óta a Képviselõ-testület ülésein született döntéseket, ha-
tározatokat:

2010. december 14-én történt:
A Képviselõ-testület a költségvetési koncepció tárgyalása so-
rán határozott az elõterjesztésben történt módosításokról
(Polgárõrség támogatása, a lakásépítési támogatás összege, a
Fantázia Alapfokú Mûvészeti Iskola támogatása). Ezt köve-
tõen a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Tájékoztatási Bizottság
határozati javaslatai értelmében döntött a Testület a 2011.
évben adható dolgozói jutalmakról. Megszûnt az alanyi jogon
járó ún. 13. havi illetmény, azonban az intézmények ezen ke-
retösszeget jutalmazásra felhasználhatják. Ezen felül abban
az esetben, ha önkormányzati szinten a költségvetésben be-
tervezett összeg fedezetet nyújt rá, a bérmaradvány egy részét
is ilyen célra lehet fordítani. Ugyanakkor feltételül szabta a
Képviselõ-testület, hogy a személyenként a teljes évben kifi-
zethetõ jutalom felsõ határa a dolgozó havi rendszeres béré-
nek legfeljebb másfélszerese lehet.
Döntött a Képviselõ-testület az adóügyi dolgozók jutaléká-
nak megszüntetésérõl, egyúttal az adóügyi dolgozók anyagi
érdekeltségének új formában történõ ösztönzési rendszerének
kidolgozását határozta el. A Testület elfogadta a képviselõk
tiszteletdíjának 50%-os csökkentését.
A Testület döntött az ASE 2011-ik évi támogatásáról 6,3 mil-
lió forint összegben, melynek feltétele, hogy a támogatott az
Önkormányzat rendelkezésére bocsájtja az önkormányzati tá-
mogatás, valamint a szülõi befizetések felhasználását alátá-
masztó számlákat, továbbá a szülõi befizetésekrõl az Egyesü-
let köteles átvételi elismervényt adni. Az építményadó tekin-
tetében a 100 m² feletti építmények esetén 500 Ft/m²-re emel-
te az adómértéket döntésével a Képviselõ Testület.
A fenti módosításokkal együtt a Képviselõ-testület elfogadta
a 2011. évi költségvetési koncepciót, illetve elfogadta a 2010.
évi költségvetés I-III. negyedéves beszámolóját.
A testületi ülés további részében határozott a Testület ártár-
gyalás lefolytatásáról, melynek tárgya az Iskola és a Sport-
csarnok komplex takarításáról külsõ vállalkozó bevonásával
2011. február 1-jétõl 6 hónapos idõtartamra.
Módosította a Testület a Kovács Dust-Mann Kft elszámolását
úgy, hogy az elszámolás alapja az ürített szelektív gyûjtõszi-
get száma, továbbá az elszállított hulladék egynemûségének
ellenõrzése az elszállító feladata. A szelektív szigetek napon-
ta történõ takarítását jelenleg az Önkormányzat végzi.
ATestület döntött az Önkormányzat vállalkozásai esetében az
egységes számlatükrök kialakításáról, a fõkönyveikben szere-
peltetett gazdasági események alapbizonylatainak, érvény-
ben lévõ szerzõdéseiknek egységes rendszerbe történõ feltöl-
tésérõl, mely rendszer kialakításához, tárolásához szükséges
szerverhotel fedezetére havi 10.000 Ft összeget biztosít.
Döntött a Bizottság javaslatára a Testület a dabasi Mentõszol-
gálat részére történõ defibrillátor vásárláshoz való 30.000 Ft-
os hozzájárulásról, illetve az Alsónémedi 081/85, 86, 88, 89,
119 hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe adásáról 2011. évre.

Tisztelt Alsónémediek!
Ezen sorok megjelenésekor már bizonyára sokan tud-
ják Önök közül, hogy 2011. április 01-tõl elhagyom
Alsónémedi Önkormányzatát és Gyál Város Jegyzõje-
ként folytatom pályafutásomat.

Azon döntésemben, hogy megpályáztam kistérségi
székhelyünk jegyzõi állását fõ indokom az volt, hogy
olyan szakmai elõrelépésnek tartom ezt, amely nem
biztos, hogy a közeljövõben újra felkínálkozik, így
bármennyire is kötõdöm az itt eltöltött 15 év alapján
Alsónémedihez, a Polgármesteri Hivatalhoz, mégis
váltanom kellett.

Ezúton köszönöm meg valamennyiüknek bizalmukat,
együttmûködésüket!

Köszönettel:
Rozgonyi Erik
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A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javasla-
tára a Képviselõ-testület elfogadta a Szivárvány Napköziott-
honos Óvoda Alapító Okiratának módosítását, a Halászy
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának módosítását, a Napfény Majorette Csoport
részére a megnyert érmek, serlegek, kupák elhelyezését biz-
tosító vitrin megvásárlásának támogatásáról 50.000 Ft
összegben.
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezõgazda-
sági Bizottság határozati javaslatai értelmében a Képviselõ-
testület döntött arról, hogy a településrendezési eszközök fe-
lülvizsgálatát a TÉR-T-TREND Kft-vel végezteti el
4.000.000 Ft + áfa összegben. A Testület határozatban dön-
tött arról, hogy a Kistói utca mögötti mintegy 9 hektár nagy-
ságú terület lakóterületté történõ átminõsítésérõl a település-
fejlesztési koncepció felülvizsgálata során fog tárgyalni. Bel-
és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos döntés értelmében a
Damjanich utcában felmerült problémák megoldására a
DAKÖV Kft-vel árkokat készíttet. A Halászy Károly utcai
árok befogadójaként mûködõ övcsatorna – Takács Ferencék
utáni kanyartól a vízházig tartók szakaszán az aljnövényzet,
cserjék, fák tisztításával - hatékonyságának növelését a Tele-
pülésfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bi-
zottság hatáskörébe utalja vissza úgy, hogy a Bizottság fel-
adata dönteni a munka elvégzésével megbízott személyekrõl,
kötelessége felügyelni a munkálatok végzését, szem elõtt tart-
va a természet-, a táj- és a magántulajdon védelmét.
Ugyanezen az ülésen döntött a Testület az önkormányzati tu-
lajdonú gazdasági társaságok Felügyelõ Bizottságának tagsá-
gáról: Az ABÉVA Kft Felügyelõ Bizottságába a korábbi ta-
gok visszahívása után elnöknek Kiss István Viktor alpolgár-
mestert, Juhász Zoltánt és Suplicz Zsoltot választotta. Az
AIRVAC Kft Felügyelõ Bizottságát megújítva elnöknek Jó-
zan Sándor alpolgármestert, Némedi Rezsõt és Józan Kriszti-
ánt tagnak választotta, míg a DAKÖV Kft Felügyelõ Bizott-
ságában tanácskozási jogkörrel a Testület döntése alapján
Kiss István Viktor alpolgármester képviseli az Önkormány-
zatot. A Testület határozata értelmében 2011. januártól a
Felügyelõ Bizottsági elnökök és tagok munkájukért tiszte-
letdíjban nem részesülnek. A fentieken túlmenõen Kiss Ist-
ván Viktor alpolgármestert felhatalmazta a Testület, hogy a
Fõvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Tanácsának
ülésein, továbbá a Kisdunáért Önkormányzati Társulás Taná-
csának ülésein a Polgármester akadályoztatása esetén teljes
jogkörrel helyettesként eljárjon.
A Testület az ülés további részében döntést hozott arról, hogy
a Felsõerdõsor utca aszfaltozásának mind kivitelezési mind
pedig anyagi lehetõségérõl a Polgármester a lakókkal egyez-
tet. Határozatot alkotott a Közép-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanácstól nyert pályázat fel nem használt támoga-
tás maradványösszegeirõl történõ lemondásról. Az éves keret
terhére térítésmentesen biztosítja az Alsónémedi Református
Egyházközség részére a Sportcsarnokot a 2011. február 19-én
megtartandó rendezvényre, illetve Zsin Géza Képviselõ Úr
részére 50.000 Ft-os keretösszeget biztosított digitális fényké-
pezõgép vásárlásához. A Testület határozatban rögzítette,
hogy 2011-ben szeretné megkezdeni a községi egészségügyi

központ megépítését a volt Tejüzem területén, e célból felkér-
te a Polgármestert a jelenlegi épület bontási munkálataira vo-
natkozó árajánlatok bekérésére. Munkacsoportot állított fel a
Suzuki-telephely megvásárlási körülményeinek kivizsgálásá-
ra, továbbá az „Alsónémedi szennyvíztisztító-telepének kor-
szerûsítése és bõvítése” címû pályázattal kapcsolatosan fel-
merült kérdések kivizsgálására. Felkérte Dr. György Balázs
képviselõt a Suzuki-telephellyel kapcsolatos részletes írásos
beszámoló elkészítésére a munkacsoport részére.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ Tes-
tülete ezen ülésen név szerinti szavazással 8 igen szavazattal
– egy képviselõ igazoltan távolléte mellett - úgy döntött, hogy
elhatárolódik a Civil Kapocs fórumtól, és felkérte a Képvise-
lõket, hogy kizárólag magánszemélyként nyilatkozzanak a
fórumon, nyilatkozataikat pedig írják alá. A döntés után Ju-
hász Zoltán képviselõ lemondott képviselõi posztjáról.

A Képviselõ-testület 2011. január 12-i rendkívüli ülésén
Juhász Zoltán képviselõ Úr lemondása következtében a Tes-
tület új tagjaként Szántó Erzsébet letette a képviselõi esküt.
A Képviselõ-testület bizottságaiban az alábbi személyi válto-
zásokat határozta el:
– A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságból

visszahívta Józan Krisztiánt
– A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjává

választotta Szántó Erzsébetet
– A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezõgazda-

sági Bizottság tagjává választotta Józan Krisztiánt
– A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság tag-

jává választotta Török Lajosnét
– A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság el-

nökévé választotta Némedi Rezsõt.

A 2011. január 25-i testületi ülésen a Képviselõ-testület
egyhangúan teljesítettnek tekintette szavazatával a Polgár-
mester költségvetési rendelet beterjesztésének kötelezettsé-
gét. Ezt követõen a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékozta-
tási Bizottság határozati javaslatára döntést hozott arról,
hogy nem támogatja az ABÉVA Kft és a GALIVA-SPORT
Kft közötti bérleti szerzõdés közös megegyezéssel történõ
megszüntetését 2011. február 1-jétõl; együttmûködési megál-
lapodást köt a településünkön megalakult Örmény Kisebbségi
Önkormányzattal. Szavazott arról, hogy 200.000 Ft-tal támo-
gatja a NYWYG Egyesület Galagonya kézmûves körét, illet-
ve az Alsónémedi Öregfiúk focicsapat – kispályás csapat –
kérését támogatva 2011. március 12-én önkormányzati kispá-
lyás-focikupát rendez a sportcsarnokban, s 100.000 Ft-ot biz-
tosít a kupa megszervezéséhez.
A Képviselõ-testület a Bizottság javaslatára elfogadta a Pol-
gármester 2011. évi cafeteria-keretét 200.000 Ft összegben,
mely tartalmazza a juttatásokhoz köthetõ munkáltatói közter-
heket is, ezen felül 2011-ben határozata alapján 65.000 Ft
összegû üdülési csekk juttatást biztosít a Polgármester részé-
re. 2011. február 1-jétõl havi bruttó 30.000 Ft és járulékai/fõ
összegben fedezetet biztosít az Általános Iskolában mûködõ
konyha vezetõ szakácsa és élelmezésvezetõje részére bér-
emelés céljából.
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A Bizottság javaslatára döntött a Testület az Alsónémedi, Fõ
út 91. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesí-
tés céljából történõ meghirdetésérõl, Kiss István Viktor és Jó-
zan Sándor alpolgármesterek közremûködésével a volt SU-
ZUKI telephely eladásáról. Ugyanakkor döntésével megerõ-
sítette, hogy az Alsónémedi, Fõ út 54. szám alatti – volt Vas-
bolt – ingatlant nem hirdeti meg eladásra.
A Képviselõ-testület döntött arról, hogy az Alsónémedi Közsé-
gért Közalapítvány támogatását a támogatási szerzõdésben
meghatározott célra fordítja abban az esetben, ha a Közalapít-
vány a felajánlott térfigyelõ kamera felszerelési helyét módosít-
ja a Haraszti út – József Attila utca keresztezõdésére, mivel a té-
nyek azt igazolják, hogy ezen bemeneti ponton érkeznek közsé-
günkbe a bûncselekmények elkövetõi a legtöbb esetben.
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezõgazda-
sági Bizottság javaslatára a Képviselõ-testület 200.000 Ft +
áfa vállalkozási díj fejében az L-TEAM Bt-t bízta meg a Pest
Megyei Tanács 1990-es rendelete által védetté nyilvánított és
jelenleg is védelemre érdemes területek tekintetében a kezelé-
si terv elkészítésére, valamint a szakértõi részvételre az új ter-
mészetvédelmi oltalomra érdemes területek felkutatásában
való közremûködésre.
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság határo-
zati javaslata értelmében a Testület úgy döntött, hogy a 2011.
évi tartalék terhére 200.000 Ft-ot biztosít a Faluház-fesztivá-
lon a Csík zenekar fellépésére, ennek fedezete a képviselõi
tiszteletdíjak csökkentésébõl adódik.
A Testület hozzájárult, hogy az iskolai szülõk bálja az Általá-
nos Iskola aulájában kerüljön megrendezésre, de idõközben
sikerült a Betyár Étterem lefoglalása, így az idei iskolai Szü-
lõk Bálja 2011. február 26-án a Betyár Étteremben kerül
megrendezésre. Évi 15 napon önkormányzati keret terhére
ingyenes használatot biztosít a Családi Sportnap megszerve-
zésére a Sportcsarnokban 2011. március 5-én, és szükség ese-
tén legfeljebb 10.000 Ft-os tartalékkeretet is biztosít a sport-
nap megrendezéséhez.
Személyi jellegû döntés keretében az Alsónémedi Községért
Közalapítvány Felügyelõi Bizottságába a Képviselõ-testület
megválasztotta Józanné Vincze Katalin, Hägerné Molnár Má-
ria Ilona és Marosi Boldizsár alsónémedi lakosokat a korábbi
tagok lemondása okán. Továbbá Juhász Zoltán lemondott
képviselõ korábban keletkezett tagságát a szennyvíztisztító
bõvítése kapcsán benyújtott pályázatot elemzõ, a volt Suzuki
telephely megvásárlását vizsgáló munkacsoportban, illetve
az ABÉVA Kft Felügyelõ Bizottságában a Képviselõ-testület
megerõsítette.
A Testület határozatával hozzájárult az Ócsa-Alsónémedi
Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás részére fizetendõ havi
3.203.950 Ft-os összeg megfizetéséhez. Felhatalmazta Belá-
gyi Tamást az Általános Iskola és Sportcsarnok takarítására
kötendõ szerzõdés aláírására.
A Képviselõ-testülethatározatával hozzájárult az iskolai
konyha- és szolgálati lakásbõvítés 63.000.000 Ft-os végszám-
lájának kifizetéséhez azzal a kikötéssel, hogy a teljesítés elõtt
a kivitelezõ írásban vállalja, hogy az iskolai parkolót a meg-
rendelõi anyagfinanszírozás mellett, külön vállalkozói díj fel-
számítása nélkül hibamentesen, I. osztályú minõségben, és az

eredeti szerzõdés szerinti jótállást és szavatosságot biztosítva
átépíti.
A Testület a TEJ 2007 Kft által térítésmentesen felajánlott Al-
sónémedi 0352 hrsz-ú ingatlant elfogadta, az átruházással
kapcsolatos költségeket, továbbá az ajándékozó kikötéseit –
elidegenítésre, mûvelési ág meg nem változtatására vonatko-
zó kitételeket – vállalta. Felhatalmazta továbbá a Testület a
polgármestert az ingatlan kiméretésére, továbbá a közigazga-
tási határon belüli állami tulajdonban lévõ földterületek ön-
kormányzati tulajdonba kerülése érdekében történõ eljárás
foganatosítására.
A Testületi ülések, továbbá a bizottsági ülések jegyzõkönyve-
it, határozatait elolvashatják a www.alsonemedi.hu honlapon
az Önkormányzat menüpont alatt, illetve személyesen félfo-
gadási idõben a Polgármesteri Hivatalban.

Közmeghallgatás 2010. december 20.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ Tes-
tülete a 2010. évi közmeghallgatását december 20-án tartotta,
melyre sokan kíváncsiak voltak. A meghallgatás keretében
beszámolót tartott többek között a Dabasi Rendõrkapitányság
képviselõje, a Volánbusz ZRt megbízottja. A megjelentek
kérdéseket tehettek fel nemcsak a rendõrséget és a buszközle-
kedést érintõ ügyekben, hanem a szennyvízszolgáltatással
kapcsolatosan is.
Polgármester Úr bevezetõjében beszámolt a 2011-ik évi vál-
tozásokról, elmondta, hogy az idei év a takarékosságról kell,
hogy szóljon mind az önkormányzati intézményekben, mind
pedig a falu életében. Beszélt a tervekrõl is, többek között a
központi orvosi rendelõ tervezett megvalósításáról, illetve
annak megkezdésérõl.
A Dabasi Rendõrkapitányság képviselõjének elsõsorban a
közbiztonsággal, az elszállásoltatottakkal, az örömlányokkal
kapcsolatban érkeztek kérdések, hiszen ezen területek érintik
a rend szempontjából falunkat. Ígéretet kaptunk arra, hogy
folytatódnak az ellenõrzések, határozott fellépéssel igyekszik
a rendõrség eme problémás területeken intézkedni.
A Volánbusz társasághoz intézett kérdések között többek kö-
zött választ várt a lakosság a menetrend érthetõbbé tételére, a
bekanyarodó járatok sûrítésére, Dabas jobb megközelítésére,
a távolsági járatok használata során felmerült problémákra.
Ígéretet kaptunk a felvetéseink vizsgálatára, problémáink or-
voslására.
Helyi szintû vállalkozás körében az AIRVAC Kft-hez érke-
zett a legtöbb felvetés a szennyvíztisztító bõvítése, illetve az
ezzel járó közüzemi áremelkedés kapcsán. Megtudhattuk,
hogy a benyújtott pályázat elbírálása még nem történt meg,
viszont a bõvítést akár pályázati pénzbõl, akár önerõbõl meg
kell valósítanunk, településünk egyik legfontosabb megol-
dandó problémájáról van szó.
Elmondható, hogy visszatérõ problémák kerültek újfen fel-
színre, azonban mindenki bízik abban, hogy a következõ
meghallgatáson már eredményekrõl tarthatnak beszámolót az
illetékesek.
Köszönjük a megjelentek részvételét, reméljük legközelebb
még többen eljönnek a lakosság soraiból.

Képviselõ-testület
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Emlékezés a 2. magyar hadsereg sorsdöntõ napjaira a Donnál
1943. január12-február 10.

A magyar hadtörténelem legnagyobb áldozatot követelõ vere-
sége volt ez. Odaveszett az egész hadsereg. A sztálingrádi for-
dulat elõrevetítette a Donnál állomásozó magyar hadsereg kato-
nai katasztrófáját. Maximilian von Freiherr Weichs vezértábor-
nagy távirata Jány Gusztáv vezérezredesnek, a 2. hadsereg pa-
rancsnokságára 1942. november 22-én érkezett meg: „Az ellen-
séges áttörés folytán Sztálingrádnál a 3. román hadsereg terüle-
tén nagyon súlyos helyzet állt elõ. Excellenciádat errõl naponta
tájékoztatni fogom. Számolni kell azzal, hogy az ellenség táma-
dásait a 8. olasz hadsereg területére is kiterjesztik… Minden at-
tól függ, hogy a 2. magyar és a 8. olasz hadsereg minden körül-
mények között megtartja-e állásait.
A legnagyobb éberségre hívom fel a figyelmet.”
A szovjet csapatok 1943. január 12-én lendültek támadásba. A
magyar és német csapatok hõsies küzdelemben egészen a kora
délutáni órákig tartották magukat a hatalmas túlerejû ellenség-
gel szemben. A2. magyar hadseregnek a szovjet áttörést követõ
egyetlen megszervezett ellentámadása kudarcot vallott.
Nádas Lajos vezérkari ezredes jelentésébõl: „Az egységek
gyönyörûen viselkedtek, az orosz harc-
kocsi ellentámadás azonban visszave-
tette és nagyrészüket legázolta.”
Hárs László százados, zászlóaljparancs-
nok jelentésébõl: „ 8.30. 23/II. zászlóalj
elõtt kettõ újabb harckocsi ég, a többi
visszament. Ellenség újabb és újabb tö-
megekben támad. Az állás elõtt csupa
hulla, mely néhol már méter magas.
9.48. Erõm lassan elfogy. Erõsítés, s re-
pülõtámadás nélkül sokáig nem tudom
tartani az állást, mert lassan nincs kivel.
10.55. Ahol orosz van, a saját állást lö-
vetjük. Az ellenség vesztesége óriási
arányban nõ, de lassan a zászlóalj ereje
is felmorzsolódik.”
Az egyéni helytállás különféle megnyil-
vánulásai az egyre mostohább körülmé-
nyek ellenére sem szûntek meg. Az ön-
feláldozás és a hõsiesség legszemlélete-
sebb, egyben legmegdöbbentõbb példá-
ja a komáromi 6. tüzérezred 1. ütegének
parancsnoka Lévay Sándor hadnagy ne-
véhez fûzõdik.
„Amíg használni tudok, nem megyek.”
– válaszolta valahányszor Lévay had-

nagy ugyanis a megismételt felsõbb parancs, majd baráti ké-
rés ellenére sem akart katonáival visszavonulni. Majd a kora
délutáni órákban az alábbi elköszönõ búcsújelentést adta le
távbeszélõn: ”Gyerekek! Nagyon fontos! Már csak ketten
élünk a figyelõ tisztesemmel. Összesen négy kézigránátunk
van és két pisztoly. Az oroszok teljesen körbefogtak. Három
percen keresztül lõjétek a figyelõmet, ahogy csak bírjátok.
Akkor megpróbálok kitörni. Ha nem sikerül, Isten veletek!”
A fiatal hadnagy többé már nem került elõ!
Tényként kell tudomásul vennünk azt is, hogy a magyaroknak
visszavonulásuk során nemcsak a szovjetekkel, a faggyal, a
hóval és az éhséggel kellett megküzdeniük, hanem gyakran a
német szövetségeseikkel is. A III. hadtest egyik tisztjének
emlékeit idézzük:
,,A magyarokkal szembeni német magatartás a Siebert
[Friedrich, német altábornagy] csoportnak való alárendelés
napjától kezdve barátságtalan volt, a visszavonulás alatt ál-
landóan fokozódott és olykor nyílt ellenségeskedéssé fajult. A
csapatok a Don melletti Turovo térségét elhagyva, szállásba
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nem kerülhettek, éjszakáikat a szabadban töltötték, ahol az el-
lenséges légi tevékenységre tekintettel, még csak tüzet sem
gyújthattak. Élelmet alig kaptak, lõszerük is csak addig tar-
tott, amíg a 9. hadosztály körzetében lévõ raktárak készlete
azt biztosította, s nem kaptak üzemanyagot sem.
Részlet Stomm Marcell altábornagy hadtestparancsnok bú-
csúparancsából: ,, A mai nappal Siebert tábornok úrtól azt a
parancsot kaptam, hogy vezesselek benneteket az Olm patak-
tól nyugatra esõ területre, ahol keresztül tudjuk magunkat
nyugat felé törni. Azon az orosz hadseregen keresztül, ame-
lyiken a német hadsereg teljesen felszerelt, teljes harcértékû
hadosztályai sem voltak képesek. E parancsot én nem tudom
nektek továbbadni, mert nincs értelme, hogy az agyonfagyott,
kiéhezett magyarok ezrei puskánként tíz tölténnyel, üres gyo-
morral, tehetetlenül pusztuljanak el… Ezek után kénytelen
vagyok mindenkinek saját belátására bízni jövendõjét, mivel
élelmet, lõszert, végrehajtható feladatot adni nem tudok. A
magyar haza mindenkor hálás szeretettel fog visszaemlékezni
hõs fiaira, akikhez hasonló sors csak keveseket ért a magyar
nemzetben. Isten veletek magyar honvédek.”
A 2. magyar hadsereg harci ereje a ellenség rettentõ túlsúlya

miatt 2913 tisztre és 61.116 legénységi állományú személyre
csökkent. Halottakban, sebesültekben és eltûntekben a 2. ma-
gyar hadsereg az 1943-as doni téli csatában mintegy 100.000
embert vesztett. Vagyis 35.000 halottat és 28.000 sebesültet és
mintegy 28.000 eltûntet vagy hadifogságba került személyt.
Ami a felszerelést illeti, annak majd a 75%-a elveszett. Többek
között 110.000 puska,3500 géppisztoly,3300 gépfegyver és
mintegy 550 löveg. A páncélhárító ágyúk, mind a 460-an a
harctéren maradt. És ami nem elhanyagolható: 25.000 ló.
Horthy kormányzó idõközben többször is sürgette a 2. ma-
gyar hadsereg maradékainak mielõbbi hazahozatalát.

Mikor a 2. hadsereg olykor kilátástalannak tûnõ 1943.januári-
februári harcait értékeljük, nem hagyhatjuk figyelmen kívül,
milyen körülmények között vívta azokat. A 2. hadsereg majd
200.000 katonája a Don menti állásokban, a dermesztõ mí-
nusz 40-50 fokos hidegben napokig vívta katonailag elké-
pesztõen egyenlõtlen küzdelmét. Mikor védõállásaiból
kivetették-védtelenül, megfosztva nehézfegyvereitõl és tü-
zérségétõl két hétig folytatta még súlyos utóvédharcát. A had-
sereg tragédiájának számtalan összetevõi voltak. A német
hadvezetés merevsége a hadmûveletek vezetésében, a szovjet
seregtestek technikai és létszámbeli fölénye, a támadás súly-
pontjain, az arcvonal mögötti tartalékok hiánya, a magyar
csapatok harcerejének fokozatos romlása a sorsdöntõ napok
elõtt és alatt, illetve az arcvonal mögött felhalmozott raktár-
készleteknek (élelmiszer, ruházat, üzemanyag, kevés fegy-
verzet) a szovjet csapatok elõretörése miatt bekövetkezett
szinte teljes megsemmisülése csak a fontosabb és meghatáro-
zó okai a Don menti katasztrófának.
E szomorú események számunkra különösen kegyelet telje-
sek. Alsónémedirõl sokan megjárták a Don-kanyart, harcol-
ták végig hõsiesen a II. világháborút. Némedi apák és legé-
nyek haltak hõsi halált, s alusszák örök álmukat a végelátha-
tatlan hómezõkön. Hiába várták Õket haza. Mily sokan ették
közülük évekig a hadifogság keserû kenyerét. S akik hazajöt-
tek, sohasem szabadulhattak a gyötrõ emlékektõl. Fagyott lá-
buk évekig emlékeztetett az orosz télre, mikor „aratott a ha-
lál”, s tehetetlenül kellett végignézni, miként lepi be halott
bajtársaik testét a hó.

Bálint István János
Faluház

2011. január 12-én,
a doni-áttörés 68. évfordulóján

Hadiözvegyek –
hadiárvák

1. Ismeretlen alsónémedi család képe. A fényképet Varga Bé-
láné Horváth Margit adományozta a Faluháznak 2000 tava-
szán. A szokásos némedi ünnepi fekete ruhában látjuk az
anyát gyermekeivel, három kislánnyal és három kisfiúval. Fe-
jén menyecske kendõ, a bajkáját szaténból varrták. A nagyob-
bacska lányok 5-6. osztályosok lehetnek, a legkisebbik szok-
nyában inkább fiú. A felvétel 1918 körül készült. A magára
maradt édesanya a fényképet fronton harcoló férjének szánta
vigasztalásul.
Kérjük, ha valaki rokonságára ismer, azt jelezze a Faluház-
ban, vagy Jobbágy Jenõnének. (Szabadság tér 10.)

2. Jobbágy Gáborné, Varga Rozália 25 éves korában lett hadi-
özvegy 4 gyermekével, fekete selyemruhában, a gyermekek
édesapja az olasz fronton harcolt, ahonnan nem tért haza, leg-
kisebbik gyermeket sohasem léthatta. A gyerekek szépen fel-
öltöztetve jobbról az elsõ Rozália 6 éves, kezében kosárkával,
Gábor a nagyobbik fiú karikával 5 éves, Margit 3 éves, a kis-
fiú szoknyácskában Rezsõ 6-7 hónapos. A felvétel Friedmann
Nándor mûtermében készült Soroksáron.

Tisztelt Alsónémediek!
A Faluház fényképeinek archiválása befejezõdött. A cso-
dálatos képanyagot nagy kár lenne csak a Faluház fény-
képtárában tartani. 2011-ben ünnepeljük a Faluház fennál-
lásának 15. évfordulóját, a jubileum és az elvégzett munka
eredményeképpen szeretnénk kiadni

Alsónémedi képeskönyvét.
A könyv azonban csak akkor jöhet létre, és csak akkor mu-
tathatja be hitelesen a fényképek tükrében Alsónémedi és
lakóinak jeles napjait, ha minél több kép áll rendelkezé-
sünkre a könyv anyagának összeállításához.
Kérjük ezért falunk lakosságát, bocsássák rendelkezésünk-
re - csak néhány napra - családi fényképeiket, vagy a falu-
ról, ünnepi eseményekrõl készült felvételeket, régi képes-
lapokat, hogy azokról másolatot készíthessünk, és beil-
leszthessük a képeskönyv anyagába.
Reméljük, a szép, impozáns könyv minden alsónémedi
család könyvespolcára felkerülhet, lapozgatása számos
élményteli pillanatot szerez az egész családnak. Büszke-
sége lesz egész településünknek.
Segítségüket köszönettel vesszük, és várjuk a 06-70-771-
2692 – telefonszámon valamint a Faluházban

Bálint István János, Faluház
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Katonadal a II. világháborúból
Nem látlak többet én téged soha-soha sem.
Te sem látod, hogy érted könnyes a szemem.
Nevemet hiába mondod, könnyeid hiába ontod,
Holtak mezején, valahol Te tõled távol,
Ott ahol senki sem gyászol, ott halok meg én.
Nevemet hiába mondod, könnyeid hiába ontod,
Holtak mezején, valahol Te tõled távol,
Ott ahol senki sem gyászol, ott halok meg én.

Nem lesz egy tenyérnyi hely sem puszta síromon,
Elesett katonák teste lesz a vánkosom.
Ahová le fognak tenni, síromra nem borul senki,
Senki, aki él, tavasz sem fakaszt rám zöldet,
Elhordja rólam a földet, messze majd a szél.
Ahová le fognak tenni, síromra nem borul senki,
Senki, aki él, tavasz sem fakaszt rám zöldet,
Elhordja rólam a földet, messze majd a szél.

Szeretnék még egyszer újra beszélni Veled.
Szeretném még egyszer lágyan fogni a kezed.
Szeretnék boldogan élni, csókot is százat remélni,
Csak egy éjszakát, utána bármi is érhet,
Boldogan halok meg érted Kedvesem, s Hazám.
Szeretnék boldogan élni, csókot is százat remélni,
Csak egy éjszakát, utána bármi is érhet,
Boldogan halok meg érted Kedvesem, s Hazám.

Ismeretlen némedi család Jobbágy Gábor családja

Lukácsi Miklós a II. világháborúban
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette a Csa-
lád Évét. A Család Éve 2010. december 26-tól, a Szent Csa-
lád vasárnapjától 2011. december 29-ig tart. Ennek jegyében
indítunk sorozatot a Hírmondóban. Minden számban szeret-
nénk közzé tenni olyan írást, mely rohanó világunkban fi-
gyelmet fordít a családra.
Kérjük írásaikkal Önök is járuljanak e cél szolgálatához. Vár-
juk családi emlékeik, vagy családdal kapcsolatos írásaik, szép
irodalmi részletek eljuttatását szerkesztõségünkbe.

Gondolatébresztõ a Család Évében

A legtöbb ember családban nõ fel, de hogy milyen családban
az már nagy különbségeket mutat. Mindenkinek, aki családot
alapít, tisztában kellene lenni, azzal, hogy milyen felelõsség-
teljes feladatot vállal. A gyermek a családban tanulja meg a
társadalom nagyobb közösségében való élés szabályait,
amely az egészséges fejlõdéséhez elengedhetetlen, megala-
pozódik a személyiségfejlõdése, majd saját életében alkal-
mazza a családjában látottakat, tanultakat. Nemcsak a gyer-
mek, hanem a felnõtt számára is fontos életközeg a család.
A teljesség igénye nélkül vegyük sorra, milyen feladatai van-
nak a társadalom legfontosabb intézményének, a családnak!
A jó család, mit egy „kapuõr” mûködik, a világra vonatkozó
információkat összegyûjti, és csak azt engedi be, amely gyer-
meke számára építõ és értékes. Visszajelzést ad és útmutatást,
egyben a gyermek világnézetét formálja. Eligazít, a problé-
mák megoldásában sémákat közvetít, gyakorlati és konkrét

segítséget nyújt érzelmi és anyagi vonatkozásban. A pihenés,
regenerálás helye, „biztonságot adó sziget”, ahol a család-
tagok önmaguk lehetnek. „Védõháló”, egymás iránti felelõs-
ségbõl fakadóan megóvják egymást a helytelen döntésektõl.
Identitás formálása is a családban történik, a hagyományok-
hoz való kötõdés, az identitás stabilitása fontos a nehézségek-
kel való küzdelemben. A lelki egészséget megalapozza, növe-
li az érzelmi teherbírást, ha szeretetközösségként mûködik.
Elgondolkodhatunk, hogy a mai családok megfelelnek-e a fenti
funkciók betöltésére? Atények azt bizonyítják, hogy a család, mint
intézmény válságban van. Astatisztikai adatok is alátámasztják, az
aggodalom valós, hiszen napjainkban a házasságok fele válással
végzõdik, egyre több gyermek pszichés zavarokkal küzd, a fiata-
lok körében rendkívül gyakorivá vált a kiábrándultság, az unalom,
a tartós kapcsolatok hiánya, a drogfüggõ életvitel.
Nem véletlen, hogy Katolikus Egyház a 2011. évet a Család
Évének nyilvánította. Ezzel is fel akarja hívni a figyelmet,
valami nincs rendben a család körül. Példaként állítja a mai
ember elé a Szentcsaládot, ahol az Isten Máriára és Józsefre
bízta a Megváltó nevelését, nem a jeruzsálemi tudós rabbikra,
hanem egy istenfélõ emberpárra, mert „szívük állapota” al-
kalmassá tette õket erre a feladatra.

Miért e sok boldogtalan család és szomorú tekintetû kis-
gyermek?
Hosszan sorolhatnák azokat a tényezõket, amelyek felelõsek
a kialakult helyzetért, de az eltorzulás igazi okát a bibliai gyö-
kerekben találhatjuk meg.

A CSALÁD ÉVE

A Doni Katasztrófa 68. évfordulóján szentmisével emlé-
keztek meg a Budavári Mátyás-templomban az elhunyt ka-
tonákról, hadifoglyokról, munkaszolgálatosokról 2011. janu-
ár 12-én 10.00 órakor.A megemlékezõ szentmisét Berta Tibor
ezredes, a tábori püspökség általános helynöke, Takács Ta-
más alezredes, kiemelt vezetõ tábori lelkész és dr.
Hankovszky Béla õrnagy, kiemelt tábori lelkész mutatta be.A

szentmisén jelen volt dr. Schmitt Pál a Magyar Köztársaság
elnöke, dr. Szarka Gábor a Honvédelmi Minisztérium kabi-
netfõnöke, Juhász István vezérõrnagy, a HM Honvéd Vezér-
kar törzsigazgatója.
A szentmisén, valamint a Hadtörténeti Múzeum díszudvarán
rendezett emlékünnepségen is közremûködött az Alsónéme-
di Magyarok Nagyasszonya Kórus.
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Petõfi Sándor:
Szülõimhez

Hej édes szülõimék,
Gazdagodjam meg csak!
Akkor, hiszem istenem,
Nem panaszolkodnak.

Minden teljesülni fog,
Amit csak kivánnak;
Megelõzöm vágyait
Éd'sapám s anyámnak.

Lesz csinos ház, amiben
Megvonúlnak szépen;
Pince lesz a ház alatt,
Jó bor a pincében.

Meghihatja éd'sapám
Minden jóbarátját;
Borozás közt lelköket
A jókedvbe mártják.

Szép kocsit csináltatok
Éd'sanyám számára;
Nem kell, hogy a templomot
Gyalogosan járja.

Lesz arany szegélyzetû
Imádságos könyve,
Krisztus urunk képe lesz
Szépen metszve benne.

Pistinak meg majd veszek
Drága paripákat,
Rajtok jó Istók öcsém
Vásárokra járhat.

Végesvégül lesz nekem
Dúsgazdag könyvtárom;
Akkor majd a verseket
Nem pénzért csinálom.

Ingyen osztom azokat
Szét az újságokba;
Minden szerkesztõ, tudom,
Szívesen fogadja.

S hogyha szép lyányt kaphatok:
- De magyar lelkût ám! -
Éd'sapám táncolni fog
Fia lakodalmán.

Így élünk majd boldogan
A mulatságoknak,
Így biz, édes szüleim...
Gazdagodjam meg csak!

A mai társadalmakban egyre hangosabban harsogják: való-
sítsd meg önmagad, szerezz meg magadnak mindent, szaba-
dulj meg minden kötöttségtõl, maradj szabad, a legfontosabb,
hogy neked legyen jó, szakíts a család nosztalgiázó ábrándjá-
val!
Ezzel szemben a Bibliában olvashatjuk, az embert Isten kép-
mására teremtette. Az isteni törvények az ember életében,
olyan mint egy korlát a szikla tetején, bele is lehet kapaszkod-
ni, biztonságot ad, az ember tudja mihez tartsa magát. A csa-
lád vezetésének felelõsségét a férfire ruházza. Igazi feladat az
apa számára, hogy mint a jó pásztor vezesse, védje, táplálja
családját, példával járjon gyermekei elõtt, tehát oly értékek
mentén éljen, hogy utódai számára követhetõ legyen. Figye-
lemre méltó, hogy a Bibliában, ha gyermeknevelésrõl van
szó, szinte mindig az apákat szólítja meg:
Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az
Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. (Ef 6,4)
A gyermek gondozása és táplálása – biológiai adottságaiból
következõen – természetesen túlnyomórészt az asszony dol-
ga. Valódi érték az lenne, ha szülõk egymást szeretve, tisztel-
ve nevelnék gyermekeiket szoros nevelési szövetségben!
Napjainkban az apai felelõsségvállalás erõteljesen meggyen-
gült, Mitscherlich pszichoanalitikus korunk társadalmát apát-
lan társadalomnak nevezi. Ez adódik az meggondolatlan pár-
kapcsolatokból, a felelõtlen gyermekvállalásból és korunk er-
kölcsi szintjének fellazulásából.
Akkor reménykedhetünk abban, hogy a család „kapuõr”,
„biztonságot adó sziget”, „védõháló” és szeretetközösség
funkcióit valóban be tudja tölteni, ha a mindennapok küzdel-
meiben a megtartó erõt a Mindenható kegyelmébõl kapja, kü-
lönben nagyon nehéz igazi boldog családdá válni.
Pedagógusként is kívánom, hogy településünkön a Család
Évében minden gyermek éljen valódi értékek mellett mûkö-
dõ, békét és melegséget adó családban!

Jakab Mária
gyermekvédõ tanár
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Gyakran ismételt kérdések
Részletek a Nemzeti Adó és Vámhivatal magánszemélyekre
vonatkozó tájékoztatásából

A gyermekeimtõl ajándékba kaptam egy nagyobb pénz-
összeget. Be kell-e ezt jelentenem az APEH-nak?

Amennyiben az ajándékot a gyermekeitõl, mint egyenes ági
rokonoktól kapta, 2010. augusztus 16-tól kezdõdõen ajándé-
kozási illeték megfizetésére irányuló kötelezettség nem kelet-
kezik.

Azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy – bár a fentebb
említett esetben illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik –
az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 11. § (2)
bekezdésének rendelkezése alapján, ha ingó ajándékozása
esetén okirat kiállítására ugyan nem került sor, de az egy meg-
ajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot
meghaladja, az ilyen ajándékozást az állami adóhatósághoz
30 napon belül be kell jelenteni.
Az Itv. alkalmazásában ingónak minõsül a fizetõeszköz, az
értékpapír, a gazdálkodó szervezetben fennálló vagyoni betét,
valamint mindaz, ami ingatlannak nem minõsülõ dolog.

A jogszabály szerint illetékmentes vagyonszerzésre vonatko-
zó bejelentési kötelezettséget 2010. január 1-jét követõen írja
elõ az Itv. 91. §-ának (5) bekezdése. A bejelentés módjára az
Itv. 91. § (3) bekezdése az irányadó, miszerint az okirat kiállí-
tása nélkül is illetékköteles jogügyletet szóban is be lehet je-
lenteni. A szóbeli bejelentést írásba kell foglalni, és a bejelen-
tés megtörténtérõl az állami adóhatóság az ügyfélnek igazo-
lást köteles adni.

Két hete kaptam az APEH-tõl egy küldeményt. Sajnos ké-
sõn jutott tudomásomra az érkezés, nem tudtam átvenni a
postán egy-két napon belül, csak az érkezésérõl szóló érte-
sítést találtam meg. A szolgáltató visszaküldte a feladónak
a levelet. Kérhetném, hogy ismét küldjék meg nekem?

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 124.
§ (1) bekezdés alapján az adóhatósági iratot kézbesítettnek
kell tekinteni, ha a postai kézbesítés második megkísérlését
követõ 5 napon belül a címzett azt nem vette át, és a posta a rá
vonatkozó szabályoknak megfelelõen az iratot visszaküldte
az adóhatóságnak.

Amennyiben a küldemény kézbesítéséhez joghatás fûzõdik,
az Art. 124/A. § (1) bekezdése szerint kézbesítési vélelem
megdöntése iránti kérelem terjeszthetõ elõ, ha:
- a kézbesítési vélelem megállapítása a hivatalos iratok kéz-
besítésére vonatkozó jogszabályok megsértésével történt,
vagy
- önhibáján kívül nem szerzett tudomást a hivatalos irat kéz-
besítésérõl (postai úton történõ kézbesítés esetén az irat az
adóhatósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza).

A kérelmet kézbesítési vélelem beálltáról történõ tudomás-
szerzéstõl számított tizenöt napon belül, de legkésõbb a kéz-
besítési vélelem beálltától számított 6 hónapos jogvesztõ ha-
táridõn belül kell elõterjeszteni.

Amennyiben szabályos volt a kézbesítés, és Ön nem élt kéz-
besítési vélelem megdöntése iránti kérelemmel, vagy az el-
utasításra került, az irat újbóli kiküldése másolat kiadásának
minõsül. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
alapján az államigazgatási eljárásban a másolat illetéke olda-
lanként 100 forint. Az illetéket a másolat átvételekor az ere-
deti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.

Kell-e áfát fizetni a közcélú adomány után?

Nem minõsül ellenérték fejében teljesített termékértékesítés-
nek/szolgáltatásnyújtásnak a közcélú adományozás [Áfa tv.
11. § (3) és 14. § (3) bekezdés], ezért a közcélú adomány után
nem kell áfát fizetni.

Meg kell-e fizetni a biztosított “segítõ családtag” után a
szakképzési hozzájárulást az eva-s vállalkozónak?

A segítõ családtag munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll
a vállalkozóval, és ha a munkavégzésre irányuló megállapo-
dás alapján, havi átlagban legalább 60 munkaórában, munka-
díj ellenében munkavégzésre kötelezett, akkor a foglalkozta-
tás idõszakának minden megkezdett hónapjára szakképzési
hozzájárulás fizetésére kötelezett az eva-s vállalkozó. (KSH
2009. január 1-jétõl hatályos „Útmutató a munkaügy-statisz-
tikai adatszolgáltatáshoz” címû kiadványa)

Az önkéntes kölcsönös pénztárak és a nyugdíj-elõtakaré-
kossági számlára a tag által befizetett összeg adókedvez-
ménye hány százalék lesz 2011-ben? A 2010-es évrõl szóló
bevallásban hány százalékot lehet figyelembe venni?

A 2010. évben befizetett, jóváírt összegek esetében 30 száza-
lékról, a 2011. évben 20 százalékról lehet rendelkezni. [Szja.
tv. 44/A. §]

Milyen igazolás alapján vehetik igénybe a súlyos fogyaté-
kos személyek a személyi kedvezményt?

Az igazolást szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvo-
sa, vagy a jogosultságot megállapító orvosi dokumentáció
alapján a beteg választott háziorvosa állítja ki. [49/2009. (XII.
29.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdés]

A személyi kedvezményt igénybe veheti-e a jövedelemmel
nem rendelkezõ nyugdíjas?

Az összevont adóalap adóját csökkenti a személyi kedvez-
mény, de legfeljebb az összevont adóalap összegéig. Tekintet-
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tel arra, hogy a nyugdíj nem képezi az összevont adóalap ré-
szét (adómentes jövedelem), összevont adóalap hiányában
nem tud a magánszemély kedvezményt érvényesíteni.

Milyen összegben tudja érvényesíteni a családi kedvez-
ményt 2011. január 1-jétõl az a család, amely két kiskorú
gyermeket és egy felsõfokú tanintézetben nappali tagoza-
ton tanulmányokat folytató gyermeket nevel a háztartá-
sában? Hogyan változik a családi kedvezmény, ha a felsõ-
fokú oktatásban részesülõ munkát vállal?

Fenti esetben a kedvezményezett eltartottak száma 2 fõ (2
családi pótlékra jogosult gyermek), az eltartottak száma 3 fõ,
mivel a felsõfokú tanulmányokat folytató gyermek beszámít
a családi pótlék összegének megállapításánál, de nem minõ-
sül kedvezményezett eltartottnak. Tehát 2-szer 206.250 Ft
családi kedvezményre jogosult a család.[Szja. tv. 29/A.§]

Amennyiben a nappali tagozatos felsõfokú tanulmányokat
folytató gyermek rendszeres jövedelemmel rendelkezik, és a
családi pótlék összegének megállapításánál nem vehetõ fi-
gyelembe, úgy nem minõsül eltartottnak, a családi kedvez-
mény ebben az esetben 2 eltartott után 2-szer 62.500 Ft. [Cst.
12. § (1) bek. ab) pont.}

Fentiek alkalmazásában jövedelem: az a személyi jövedelem-
adóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatá-
rozott - belföldrõl vagy külföldrõl származó - vagyoni érték,
bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori
legkisebb munkabér összegét.
Rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követõ hó-
napban keletkezett jövedelem. [ Cst. 4.§ i)-j) pont]

Jogosult-e családi kedvezmény igénybevételére az elvált
szülõ, aki a gyermek(ek) után gyermektartás fizetésére
kötelezett?

Az elvált szülõ, aki a háztartásában nem nevel gyermeket,
családi pótlékra nem jogosult, függetlenül attól, hogy gyer-

mek után tartásdíj fizetésére kötelezett, ezért családi kedvez-
ményt nem érvényesíthet.

Hogyan változik az internethasználat biztosítása vagy az
internetszámla megtérítésének adókötelezettsége 2011.
évben?

Béren kívüli juttatásnak minõsül az internethasználat biztosí-
tása vagy az internetszámla megtérítése havi 5 ezer Ft-ig. A
munkáltató (kifizetõ) a juttatás értékének 1,19-szerese után
16 százalék személyi jövedelemadót fizet, más közteher
nincs. Az internet számla a juttatásban részesülõ vagy vele
közös háztartásban élõ közeli hozzátartozó nevére szóló
számla alapján számolható el.

Amennyiben a juttatás az 5 ezer forint értékhatárt meghalad-
ja, az 5 ezer forint feletti rész egyes meghatározott juttatásnak
minõsül és a fizetendõ közteher 16 százalék személyi jövede-
lemadó és 27 százalék egészségügyi hozzájárulás a juttatás
értékének 1,19-szerese után. [Szja. tv. 70. § (4) bek., Eho.
tv.3. § (1) bek. ba) pont]

Magánszemély esetén az ingatlan bérbeadásából szárma-
zó jövedelem kizárólag összevont jövedelem lehet?

Igen, mert 2011. január 1-jétõl az egységes adókulcs beveze-
tésével az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem elkülö-
nült adóztatásának választási lehetõsége szükségtelenné vált.

Hogyan változik 2011-ben az ingó vagyontárgy eladásából
származó jövedelem adókötelezettsége?

A 16 százalékos egykulcsos adózás bevezetése után továbbra
is 200 ezer forintig nem kell bevallani az ingó értékesítésébõl
származó jövedelmet. Amennyiben ezt az értékhatárt megha-
ladja a jövedelem, akkor sem kell megfizetni az ingó vagyon-
tárgyak átruházásából az év során együttesen származó jöve-
delem adójának a 32 ezer forintot meg nem haladó részét.

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
Minden hónap 15. napja az elõzõ hónapban beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
A felsõoktatási intézményben tanulók 2010/2011-es tanév második tanulmányi félévére vonatkozóan az önkor-
mányzati támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje 2011. február 28.
2011. március 16. a gépjármûadó, iparûzési adóelõleg 2011. évi I. féléves részletének megfizetése. A építményadó
kapcsán mindenki új határozatot fog kapni, így a fizetési határidõ a határozat kézhezvételétõl számított 30. nap lesz,
de legkorábban március 16.
2011. március 31. a 2010. évi talajterhelési díj bevallási nyomtatványok benyújtásának és megfizetésének határideje.
2011. március 31. a fiatalok lakáshoz jutásának önkormányzati támogatása iránti kérelem benyújtásának a határ-
ideje.
2011. április 30. a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételéhez a kérelmek benyújtásának
határideje.

Polgármesteri Hivatal
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TÜDÕSZÛRÉS 2011-BEN
A tüdõszûrõ vizsgálat nem kötelezõ, de ajánlott 18 éven felüliek részére!

Személyes értesítést nem küld a Polgármesteri Hivatal. Honlapon, hirdetõtáblákon, plakátokon keresztül került meghirdetés-
re a tüdõszûrõ idõtartama.

02. 08 kedd 02. 09. szerda 02. 10. csütörtök 02. 11. péntek

8-14 óráig 12-18 óráig 8-14 óráig 8-14 óráig

02. 14. hétfõ 02. 15. kedd 02. 16. szerda 02. 17. csütörtök 02. 18. péntek

12-18 óráig 8-14 óráig 12-18 óráig 8-14 óráig 8-14 óráig

02. 21. hétfõ 02. 22. kedd 02. 23. szerda

12-18 óráig 8-14 óráig 12-17 óráig

A tüdõszûrés helye: 2351 Alsónémedi, Fõ u. 73.
Idõpontja: 2011. február 8. kedd - 2011. február 23. szerda

A tüdõszûrõ vizsgálatra hozzák magukkal TAJ kártyájukat, személyazonosító igazolványukat, lakcímnyilvántartó kártyáju-
kat. Amennyiben lehetséges, az elmúlt évben kapott tüdõszûrõ kiskönyvüket. TAJ kártya nélkül a szûrést nem tudjuk elvégez-
ni. Amennyiben valakinek a tüdõszûrés eredményének igazolására szükség van, azt a Dabason mûködõ Tüdõgondozó Inté-
zetben tudja beszerezni a szûrést követõen. Külföldi állampolgárok szûrését csak akkor végzik el, amennyiben magyar TAJ
kártyával rendelkeznek.

Polgármesteri Hivatal

EGÉSZSÉGÜGYI FELHÍVÁS
Kérjük a hozzánk bejelentkezett lakosokat, hogy akik két éven belül nem voltak háziorvosuknál , a saját egészségük érdeké-
ben keressék fel. Aki úgy érzi semmi baja nincsen az is.
Vérnyomás és vércukor szûrésre.
Ezek a betegségek sokáig nem okoznak panaszt. Amikor panaszt okoznak akkor már nagyobb a baj. Ezt könnyebb megelõzni,
mint gyógyítani.
Elõzetes telefon egyeztetés után ezt várakozás nélkül elvégezhetjük.
Akinek a munkája nem teszi lehetõvé rendelési idõben, azoknak rendelési idõn kívül is tudunk idõpontot egyeztetni.
Várjuk a kedves pácienseinket.

Dr.Tholt Mária 337-104, dr. Papp Zsolt 337-144

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal Budapest, V. kerület, Hercegprímás u. 18. szám alatti

ügyfélszolgálati kirendeltségünk
2011. január 14-én véglegesen elköltözik.

Irodánkban az utolsó ügyfélfogadási nap 2011. január 13.

A kirendeltségi iroda új címe:
Budapest, V. kerület, Nádor u 19.

Az új helyszínen 2011. január 17-tõl állunk ügyfeleink rendelkezésére, az ismert ügyfélfogadási idõpontokban.
A kirendeltség telefon és faxszáma nem változik.

Az iroda költözésének ideje alatt, az alábbi ügyfélszolgálati irodákban várjuk Önöket.

Budapest, I. ker., Krisztina krt. 99.
Budapest, XIII. ker., Petneházy u. 6-8.
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Figyelem! Ügyfélfogadási rend változás!!
Azon kedves ügyfeleink, akik az idei évben már jártak a Polgármesteri Hivatalban, tapasztalhatták, hogy megváltozott az
ügyfélfogadás rendje.
Az új rendszer szerint a Hivatalba érkezõket az Ügyfélszolgálati irodán fogadják, ahol az éppen ügyeletet teljesítõ kolléga
az illetékes ügyintézõhöz irányítja az ügyfelet, illetve tájékoztatja arról, hogy mennyi idõ múlva tudják fogadni.

Ezekkel a változásokkal az Önök ügyintézését szeretnénk könnyebbé tenni, viszont kérjük, hogy az ügyfélfogadási idõt –
amely nem változott, továbbra is hétfõn 8-12 óráig, 13-17.30-ig, szerdán 8-12, 13-16 óráig, pénteken pedig 8-12 óráig tart
– szíveskedjenek szem elõtt tartani, ugyanis az egyéb napokon csak idézésre vagy megbeszélt idõpontra fogadják Önöket.

Felhívjuk a figyelmüket továbbá, hogy a várakozási idõk elkerülése illetve csökkentése érdekében lehetõség van telefonon
és e-mailban is idõpontot kérni az ügyintézõktõl. Kérjük, hogy éljenek ezzel a lehetõséggel!

Polgármesteri Hivatal

Állattartók figyelmébe
Önkormányzatunk immár jónéhány éve üzemelteti a szennyvíztisztító telep mellett elhelyezkedõ dögkonténert, ami a helyi
lakosok állati eredetû hulladékának ideiglenes elhelyezését szolgálja. Az összegyûlt hulladékot az ATEV Zrt. heti rendsze-
rességgel szállítja el megsemmisítésre. Ez a szolgáltatás éves szinten 2 – 2,5 millió forintjába kerül az Önkormányzatnak.
Az utóbbi idõben felmerült, hogy a dögkonténert nem kizárólag helyiek, hanem a környezõ települések állattartói is igénybe
veszik, ezért felmerült a konténer megszüntetésének gondolata. További indok a megszüntetés mellett, hogy az Önkor-
mányzatnak jogszabályban meghatározott kötelezettsége kizárólag a közterületeken elhullott állatok tetemeinek elszállíttatá-
sára terjed ki.
Fenti szempontok figyelembevételével kérjük, hogy a probléma megoldására vonatkozó esetleges egyéb javaslataikat
2011.február 28-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba.

Polgármesteri Hivatal

Gyepmesterünk kérésére
Tisztelt Ebtartók!

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy – különös tekintettel a kutyák tavaszi párzási idõszakának közeledtére -, tartsák be az állattartásról
szóló 17/2009. (X. 28.) sz. önkormányzati rendelet ebtartásra vonatkozó alábbi szabályait:

– Az eb tartója köteles gondoskodni arról, hogy az eb közterületre, illetõleg más ingatlanra felügyelet nélkül ne juthas-
son ki, ott kárt ne tehessen. Bekerítetlen ingatlanon tilos ebet szabadon tartani. Harapós, támadó vagy kiszámítatlan ter-
mészetû eb tartója az eb tartására szolgáló ingatlan bejáratánál elhelyezett, erre utaló táblával köteles a figyelmet felhívni.

– Közterületen az ebet pórázon kell vezetni és szájkosárral kell ellátni, ennek hiányában az ebet a Polgármesteri Hivatal
kártalanítás nélkül begyûjtheti, ártalmatlaníthatja.

– Az eb tulajdonosa köteles ebét úgy tartani, hogy az állat:
a.) a saját illetve a szomszédos ingatlanon található épületben lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon,
b.) testi épséget és egészséget ne veszélyeztesse.

A közterületen felügyelet nélkül kóborló ebeket az Önkormányzat által megbízott gyepmester begyûjti, elszállítja a fogadásukra al-
kalmas telephelyre / menhelyre, majd azokat a rá vonatkozó jogszabályokban meghatározott idõ letelte után elaltatják.
Amennyiben a kutya tulajdonosa (ha a személye megállapítható) nem gondoskodik szabályszerûen a felügyelet nélküli közterültre ju-
tás megakadályozásáról, úgy a begyûjtés és menhelyen tartás költségeit köteles megtéríteni, valamint szabálysértési eljárás kereté-
ben 30.000,- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Nyugdíjasok!
Az utóbbi idõszakban a nyugdíjasok terhére elkövetett bûncselekményekkel összefüggésben az alábbiakra szeretnénk felhív-
ni szíves figyelmüket!
A nyugdíjak nem bankszámlára történõ folyósítását kizárólag a Magyar Posta Zrt. munkatársai végzik, a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervek dolgozói az ellátások folyósításában egyáltalán nem mûködnek közre.
Erre figyelemmel a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok dolgozói nem kézbesítenek sem nyugdíjat, sem pedig egyéb ellátást, így
nem keresik fel Önöket ilyen célból.
Kérem, hogy amennyiben ismeretlen személyek a nyugdíjbiztosítási igazgatóság nevében a fenti indokkal keresik meg Önö-
ket, szíveskedjenek értesíteni a lakóhelyük szerinti rendõrkapitányságot.
Budapest, 2010. december Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Csatornahasználók figyelmébe!
Az Alsónémedi AIRVAC Kft, mint a szennyvízhálózat üzemeltetõje ettõl az évtõl fokozottabban ellenõrzi az illegális
szennyvízhasználatot.
Mint azt már többször leírtam, elõkezelés és külön engedélyeztetés nélkül csak kommunális szennyvizet szabad a hálózatba engedni!
Tilos oda bevezetni: csapadékvizet, talajvizet, ipari, mezõgazdasági mellékterméket, mosóvizet, hulladékot. Aki ezt megte-
szi a környezetvédelmi bírságon túl öt évre visszamenõleg köteles a szennyvízdíjat megfizetni.
Sajnos tapasztaltuk, hogy családi házakban méretlen vízbõl keletkezõ szennyvizet bocsájtanak a hálózatba. Ahol az ott la-
kók száma alapján kirívóan alacsony vízfogyasztást tapasztalunk, leellenõrizzük a belsõ vízhálózatot, és amennyiben méret-
len vízbõl keletkezõ szennyvízkibocsátást tapasztalunk, az szintén a fenti szankciókra számíthat.
Tudom, hogy a többség tisztességesen használja és fizeti a szennyvizet. Az õ érdekükben kell ezeket az intézkedéseket megtenni!

Kozma Miklós
ügyvezetõ

Tisztelt Lakosok!
A 2011. évi kommunális hulladék begyûjtési díja a következõképp alakul:
– 50 vagy 60 liter ûrtartalmú gyûjtõedény egyszeri ürítési díja: 232 Ft + 25% Áfa = 290 Ft
– 110 vagy 120 liter ûrtartalmú gyûjtõedény egyszeri ürítési díja: 348 Ft + 25% Áfa = 435 Ft
– 1 db 60 literes emblémás zsák díja: 328 Ft + 25% Áfa = 410 Ft
– 70 év felettiek gyûjtõedényének ürítési díja havonta (a gyûjtõedény méretétõl függetlenül): 328 Ft + 25% Áfa = 410 Ft
– az egyszemélyes háztartásban élõk az 50-60 literes ûrtartalmú gyûjtõedény egyszeri ürítési díjának felét fizetik:

116 Ft + 25% Áfa = 145 Ft
Felhívom azon lakosok figyelmét, akik a havidíjat átutalással egyenlítik ki, azok a jövõben a fenti díjszabásnak megfelelõ
összeget utalják át a Kovács Dust-Mann Köztisztasági Kft. számlaszámára havonta:
– 50 vagy 60 liter ûrtartalmú gyûjtõedény ürítési díja: 1.257 Ft/hó
– 110 vagy 120 liter ûrtartalmú gyûjtõedény ürítési díja: 1.885 Ft/hó
– az egyszemélyes háztartásban élõk: 629 Ft/hó
Az átlag összegeket az átutalással fizetõ lakosok kérésére 52 begyûjtési héttel számolva 12 hónapra osztottuk el, így elkerül-
hetõk a 4 vagy 5 hetes hónapok miatt különbözõ havidíjakból adódó kellemetlenségek!
A 2011. évben az ürítések száma és az ügyfélfogadási idõpontok a következõképp alakulnak:

Hónap Ürítések száma Ügyfélfogadás
Január 5 27.

Február 4 24.
Március 4 24.
Április 4 28.
Május 5 26.
Június 4 30.
Július 4 28.

Augusztus 5 nincs
Szeptember 4 29.

Október 4 27.
November 5 24.
December 4 nincs

Az ügyfélfogadás a megadott napokon 16-18 óráig a Mûvelõdési házban lesz!
Üdvözlettel: Kovács György ügyvezetõ
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„Figyelem! A területen térfigyelõ kamerarendszer mûködik”
- olvashatják a település lakosai, és az Alsónéme-
din átutazók 2010. december 16. óta a megvaló-
sult közbiztonsági fejlesztést jelzõ táblákon.
A „Közép-magyarországi Regionális Operatív
Program - Pest megyei településközpontok fej-
lesztése” pályázati forrásból kiépítésre került egy
átfogó térfelügyeleti rendszer, melynek segítsé-
gével a bûnözés hatékonyan visszaszorítható te-
lepülésünkön.
A kihelyezett térfigyelõ kamerák alkalmasak az el-
követett bûncselekmények rögzítésére, a központ-
ban pedig az elkövetés pillanatában is tetten érheti
a bûnözõket a kamerák megfigyelésére megbízott
rendõr, így azonnali intézkedést kezdeményezhet.
Afelügyeleti központ elektronikus adatok formájá-
ban tárolja a közterületrõl származó képanyagot. A
központ számítógépes hálózatba kötve távolról is
elérhetõ, így a Dabasi Rendõrkapitányságon köz-

vetlenül látható az on-line képanyag, és akár hordozható számítógépen keresztül, a járõr autóból is vezérelhetõ.
Ugyanakkor a rendszer az adatvédelmi kritériumoknak teljes körûen megfelel, így a lakosok személyiségi jogai nem sérülnek.
Reméljük, a fejlesztés megvalósulása hozzájárult ahhoz, hogy Ön is biztonságosabban érezze magát Alsónémedi közterülete-
in, és otthonában egyaránt!

Czafrangó Ágnes
projektmenedzser

cz.agnes@alsonemedi.hu

A megújult sportpálya
Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Közép-magyaror-
szági Regionális Operatív Program Pest megyei település-
központok fejlesztése” pályázati támogatásból 2010. novem-
ber végén a Halászy Károly utcai sportpálya (ASE pálya)
felújítására (padok cseréje, világítás korszerûsítése, kerítés
építése) is sor került.
A sportpálya legsürgõsebben fejlesztésre szoruló része a kerí-

tés megépítése
volt, mivel a léte-
sítmény biztonsá-
gát, jó állapotának
fenntartását is ve-
szélyeztette a kerí-
tés hiánya.
A tervezett beton-
oszlopos, drótfo-
natos kerítés he-
lyett azonban egy
sokkal tartósabb és
esztétikusabb
Nylofor bevonatos
kerítés került meg-
építésre, egy nagy-
és három kiskapu-
val. Akadálymen-

tesítõ rámpa is készült az épületekhez való akadálymentes el-
jutáshoz.
A világítás korszerûsítése és gazdaságosabbá tétele érdekében a
meglévõ, elavult, rossz hatásfokú wolframszálas fényforrásokat
nagynyomású fém halogén lámpatestekre cserélték.
Akivitelezõ cég elvégezte a leamortizálódott padok cseréjét is.
Reméljük, a megvalósult fejlesztések hozzájárulnak ahhoz,
hogy szívesebben látogassák az alsónémedi sporteseménye-
ket, és egyéb - a sportpályán tartandó - rendezvényeket!

Czafrangó Ágnes
projektmenedzser

cz.agnes@alsonemedi.hu
A felújítás elõtt

A felújítást követõen
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Díszkivilágítást kapott a római katolikus templom
Örömmel tudatjuk Községünk lakosságával, hogy néhány napja már besötétedés után gyönyörködhetünk a római katolikus
templom díszkivilágításában.
A római katolikus egyházközség tanácsa hozzájárult, hogy a térfelügyeleti-rendszer mûködéséhez szükséges átjátszót a to-
ronyban helyezzük el, azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat felszereli és üzemelteti a templom díszkivilágítását. E
beruházás reményeink szerint hozzájárul településünk arculatformálásához. Impozáns látványt nyújt a Fõ úton személyautó-
val vagy gyalogosan közlekedõknek a szépen megvilágított templom. A díszkivilágítás terveink szerint a közvilágítással
egyidõben kapcsolódik be és éjfélig mûködik majd.

Vincze József polgármester

Tisztelt Alsónémedi SZJA-t fizetõ állampolgárok
A 2011. évben ismét lehetõsége nyílik arra, hogy a 2010-re fi-
zetendõ adója 1%-ának felhasználásáról közvetlenül rendel-
kezzék. Ebben az évben is közvetlen döntési lehetõsége lesz
azzal, hogy befizetett adójának további 1%-áról rendelkezhet
az Ön által megjelölt egyház vagy a költségvetési törvényben
meghatározott alap javára. Mindez nem jelent többletterhet,
nem kell Önnek több adót fizetnie. Ha élni kíván jogával, kér-
jük, hogy a rendelkezõ nyilatkozatok pontos kitöltésével ha-
tározza meg, hogy kinek utalják át befizetett adójának megha-
tározott részét.
Bízom abban, hogy idén is sokan élnek ezzel a lehetõséggel.
Várjuk felajánlásaikat a következõ adószámokra és technikai
számokra:
Alsónémedi Községért Közalapítvány: 19184764-1-13
Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány:

19184771-1-13
Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány:

18679717-1-13
Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány:

18701380-1-13
Alsónémedi Sport Egyesület: 19831167-1-13

Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány:
18696286-1-13

Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyarországi Református Egyház: 0066
2010-ben is az összevont adóalapját terhelõ, kedvezmények-
kel csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról rendel-
kezhet. Az egyik 1%-ot a külön törvényben meghatározott
alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített in-
tézmény, elkülönített alap javára juttathatja. A másik 1%-
ot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a költség-
vetési törvényben meghatározott kiemelt elõirányzat ja-
vára adományozhatja. A nyilatkozata csak akkor érvényes,
ha az 1% legalább a 100 forintot eléri. A lezárt borítékot a sze-
mélyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy boríték-
ban küldje meg az adóhivatalnak.
Ha az Ön 2010. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója
számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szüksé-
ges adatokkal ellátott borítékot a munkáltatójának adja át, aki
azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továb-
bítja az adóhivatalnak.

Vincze József
Polgármester
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Megváltozott munkaképességû személyek
jelentkezését várjuk

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 41/A. § alapján, a
munkaadó-a nemzetgazdaság valamennyi szektorában - a megvál-
tozott munkaképességû személyek foglalkozási rehabilitációjának
elõsegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köte-
les, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi lét-
száma a 20 fõt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megválto-
zott munkaképességû személyek átlagos statisztikai állományi lét-
száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelezõ foglalkoztatási
szint). Alsónémedi Önkormányzat, mint intézményein keresztüli
munkaadó ez ideig fizetési kötelezettséggel élt az állami költség-
vetés felé, mivel nem foglalkoztatott megváltozott munkaképessé-
gû személyeket. Ennek elkerülése, valamint természetesen a meg-
változott munkaképességû személyek érdekében a jövõben szeret-
nénk, ha Önkormányzatunknál is tudnánk foglalkoztatni ilyen sze-
mélyeket. Nyilvántartásunk nincs azokról a személyekrõl, akik
ilyen jellegû munka végzésénél számításba jöhetnek. Ezért kérjük
az érintettek jelentkezését.
Várjuk tehát olyan személyek önkéntes jelentkezését, akik az aláb-
biakban felsorolt kritériumok valamelyikének megfelelnek és
egészségi állapotuk alapján úgy érzik, valamilyen munkát még
tudnának végezni az Önkormányzatnál minimum napi 4 órában. A
munkavégzés jellegét csak akkor tudjuk meghatározni, ha ismer-
jük azt a kört, aki konkrétan vállalna is munkát. A vonatkozó jog-
szabály olyan személyek jelentkezését várjuk, akik esetében

– a munkaképesség-csökkenés - az Országos Rehabilitáci-
ós és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban:
ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelõzõen az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértõi In-
tézete (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, illetõleg
2001. január 1-jét megelõzõen, vasutas biztosítottak ese-
tében a Magyar Államvasutak Orvosszakértõi Intézeté-
nek szakvéleménye szerint - 50-66 százalékos mértékû,
illetõleg az egészségkárosodás - az ORSZI szakvélemé-
nye szerint - 40-49 százalékos mértékû, vagy

– a munkaképesség-csökkenés - az ORSZI vagy az
OOSZI szakvéleménye, illetõleg 2001. január l-jét
megelõzõen, vasutas biztosítottak esetében a Magyar
Államvasutak Orvosszakértõi Intézetének szakvélemé-
nye szerint - 67-100 százalékos mértékû, vagy

– az egészségkárosodás - az ORSZI szakvéleménye sze-
rint - 79 százalékot meghaladó mértékû, vagy

– az egészségkárosodás - az ORSZI szakvéleménye sze-
rint - 50-79 százalékos mértékû, és ezzel összefüggés-
ben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelõzõ
munkakörében, illetve a képzettségének megfelelõ más
munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül
nem alkalmas, azonban az ORSZI szakvéleménye alap-
ján rehabilitációja nem javasolt, vagy

– a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továb-
biakban: Ftv.) 23. §-a (1) bekezdésének a) pontja alap-
ján látási fogyatékosnak minõsül, vagy a vakok szemé-
lyi járadékában részesül, vagy

– az Ftv. 23. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a sze-
mélyiség egészét érintõ fejlõdés átható zavara miatt fo-
gyatékossági támogatásban részesül,

– külön jogszabály szerint súlyos értelmi fogyatékosnak
minõsül és erre tekintettel a magánszemélyek jövede-
lemadójáról szóló külön törvény szerint adóalapot
csökkentõ kedvezmény igénybevételére jogosult, vagy

– siket vagy súlyosan nagyothalló, halláskárosodása
audiológiai szakvélemény szerint a 60 decibel hallás-
küszöb értékét eléri vagy meghaladja, vagy

– a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezmé-
nyeirõl szóló külön jogszabály szerint súlyos mozgás-
korlátozottnak minõsül, vagy

– az egészségkárosodás - az ORSZI szakvéleménye sze-
rint - 50-79 százalékos mértékû, és ezzel összefüggés-
ben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelõzõ
munkakörében, illetve a képzettségének megfelelõ más
munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül
nem alkalmas és rehabilitálható, vagy

a fentiekben felsorolt pontokban meghatározott mértékû
munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás, illetõleg fo-
gyatékosság nem állapítható meg, azonban az OOSZI, vagy
az ORSZI szakvéleménye szerint jelenlegi munkakörében
vagy tanult foglalkozásában, illetõleg más munkakörben
vagy foglalkozás keretében személyre szóló rehabilitáció
megvalósításával foglalkoztatható tovább.
A jelentkezéseket 2011. február 28-ig várjuk a Polgármesteri
Hivatal szociális csoportjánál. Kérjük, a jelentkezésnél szí-
veskedjenek magukkal hozni az egészségkárosodást, munka-
képesség csökkentést megállapító szakvéleményt, fogyaté-
kossági támogatást megállapító határozatot.

Polgármesteri Hivatal

Köszönet
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány kuratóriuma
megköszöni mindazoknak, akik a személyi jövedelem-
adójuk 1%-át az alapítvány részére fizették be.
Rövid idõn belül ismét mindenki dönthet e felajánlásról.
Kérjük további támogatásukat!

Szántó Erzsébet
az Alsónémedi Községért Közalapítvány elnöke
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Így emlékezünk vissza a Diótörõre
Nagy várakozás elõzte meg az 5. évfolyam karácsonyi elõ-
adását. Komoly elõkészületi munkák folytak, a próbák, a jel-
mezek, a díszlet, a világítás, mindent a lehetõ legtökélete-
sebbre terveztek a szervezõk.
A.T. Hoffmann: Diótörõ címû klasszikus karácsonyi meséjét
állítottuk színpadra, Csajkovszkij zenéjére. Szinte minden
gyermek szerepelt az évfolyamból.
Afelkészítõ pedagógusok mellett a szülõk is maximálisam ki-
vették részüket a munkából.
Volt, ki díszletet festett, volt, ki jelmezt varrt, más az elõadás
kamerával rögzítését vállalta, nehéz lenne név szerint felso-
rolni a sok segítõtársat.
Köszönjük osztályfõnökeinknek: Molnárné Hirmann Judit-
nak,Vásárhelyiné Nagy Évának, valamint az egész próbafo-
lyamatban velünk dolgozó, a hangot és zenét biztosító Benkó
Péter tanár úrnak, hogy szabad idejüket nem kímélve mindent
megtettek a sikerért, és minket is erre buzdítottak.
Köszönjük szüleinknek, hogy mellénk álltak, segítettek.
Köszönjük szponzorainknak az anyagi támogatást, engedjék meg,
hogy külön köszönetet mondjunk a Takarékszövetkezetnek, Kiss
Menyhértné ügyvezetõ igazgató asszonynak, aki nélkül nem való-
sulhatott volna meg a csodás hangulatot keltõ világítás.
Ízelítõként álljon itt néhány részlet az 5. osztályosok a Diótö-
rõ elõadásra emlékezõ fogalmazásaiból.
… Én igaz, hogy nem szerepeltem, de nagyon tetszett az elõ-
adás. Minden próbát láttam. Mindenki beletett apait-anyait,
hogy minden a legnagyszerûbb legyen. Büszke voltam, hogy
ilyen osztálytársaim vannak…
… Mikor felvettem a ruhámat, szinte remegtem, hideg volt a
kezem. Amikor elindultunk a lépcsõn, nagyon izgultam, a
színpad mellett folyamatosan azt figyeltem, hogy mikor jö-
vünk mi… Jó érzés volt megkérdezni anyát, hogy milyen volt
az elõadás. Boldogan mondta, hogy neki nagyon tetszett. Ha-
zamentünk, és ezzel álmodtam…
… Amikor a ruhámat felvettem, úgy éreztem magam, mint egy
igazi hercegnõ…
… A sok munka, készülõdés, fáradság meghozta a gyümöl-
csét. Egy nagyon profi és rendezett elõadást adtunk elõ. A szü-
leim el voltak ragadtatva, és büszkék voltak rám…
… Már hetekkel ezelõtt elkezdünk gyakorolni, én úgy éreztem,
hogy rosszul csinálom, de tévedtem. Nagyon jó volt, mert min-
denki tapsolt, és az Igazgató nénitõl mindenki kapott dicsére-
tet. Anyukám is tapsolt, és örült, hogy ilyen ügyes vagyok. Na-
gyon jó volt, és nagyon elfáradtam…
… Amikor meghallottam, hogy a Diótörõt fogjuk elõadni, na-
gyon meglepõdtem. Én akartam lenni a Diótörõ. Más szerepet
nem is szerettem volna. Nagyon örülök, hogy pont ezt a szere-
pet osztották rám a tanár nénik…
… A tanár néniket is nagyon megdicsérem, mert nekik is sok
munkájuk volt velünk …
…Jó hangulatban teltek a próbák, de nagyon sokat kellett
gyakorolnunk a siker érdekében…
… Én eddig nem ismertem a Diótörõt, arra meg gondolni sem
mertem, hogy szerepelhetek benne. Aztán megtudtam, hogy én
leszek a hat szobalány egyike. Az igaz, hogy nem volt szövegem,
de a mi elalvásunk nagyon fontos része volt a darabnak. Elhatá-
roztam, hogy jövõ karácsonykor megnézem a Diótörõt…

… Szerencsére mindenki jól szerepelt, és utána az osztályban süte-
ményeztünk. Jó lenne, ha máskor is adnánk elõ mesejátékot…
… Nekem az tetszett a legjobban benne, hogy minden gyerek
szerepelhetett, aki csak akart…
… Mindenkinek nagyon tetszett, ahogy ki lettünk festve. Soká-
ig nem is mostam le…
… Minden díszlet nagyon jó volt, de legjobban a kandalló tet-
szett. Amikor a színes reflektorok megvilágították a színpadot,
olyan volt, mint egy igazi színház, és mi voltunk a színészek…
… Ez volt életem elsõ színdarabja. Azért tetszett a színdarab,
mert az osztályunkból egy kis csapat kovácsolódott, és megis-
merkedtem ezzel a szép történettel…
… A mamám például azt mondta, ezzel a Nemzeti színházba is
elmehetnénk. De persze nemcsak a mamának tetszett, hanem
mindenkinek…
… A legjobb érzés az volt, amikor elõadás után nagy taps volt,
és az ismerõsök mind gratuláltak…
… Sokat jelentett nekem ez az elõadás, ezért sohasem felejtem
el. Mikor megtudtam, hogy a Diótörõt adjuk elõ, megrémül-
tem, mert láttam rajzfilmen, és az nagyon hosszú volt…
… Jól szórakoztam, ilyen öröm még az életemben nem volt.
Ahogy Éva néni mondta: Egy mindenkiért, mindenki egyért!…
… A tapsviharban, ahogy álltam, nagyon boldog voltam. Lát-
tam, hogy a sok anyuka sír, de örömében. Ez volt életem leg-
szebb napja…

5. évfolyam tanulói

A Diótörõ szereposztása:
Diótörõ: Benkó Péter
Diótörõ herceg: Méhes Balázs
Marie: Gendur Nóra
Drosselmeyer nagypapa: Pelsõczi Gergõ
Stahlbaum tanácsos: Dénesi László
Stahlbaumné: Vizi Sarolta
Egérkirály: Kristóf Gábor
Egérkirálynõ: Nagy Klaudia
Fritz: Baján János
Gyöngyfüzér hercegnõ: Bartos Dóra
Király: Antal Zsigmond
Királyné: Nagy Krisztina
Doktor bácsi: Szarka Tamás
Tudós: Horváth Béla
Mester úr: Kiss Andor
Mesélõk: Bartos Fanni, Tarnavölgyi Zsófi
Nõvérek: Bábel Klaudia, Fejszés Alexandra,

Horváth Cintia, Józan Anikó,
Kerekes Eszter, Szlovicsák Orsolya

Katonák: Antos Tamás, Drozgyik János,
Harsányi Balázs, Nagy Levente,
Szöllõsi Botond,

Egerek: Galambos Dániel, Hudák Dávid,
Novotny Franciska, Somogyi Sándor,
Szelle Vivien, Szûcs Alexandra,
Tana Klementina, Vince Renáta,
Krigel Anett



21

A NYWYG Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület hírei
Ijaszat 2011-ben is Alsonemedin

Hála Urunknak és köszönet az Önkormány-
zat és tagok támogatásának 2011-ben is foly-
tathatjuk megkezdett munkánkat! Egyesüle-
tünk továbbra is szorgalmasan tevékenyke-
dik a Íjászat és hagyományõrzés területén.

2011. január 22. Szent Sebestyén Kupa FITA minõsítõ terem-
íjász verseny Telki
A Telki Futball akadémián került sor az idei elsõ versenyre a Magyar
Íjász Szövetség rendezésében. Több szempontból is lelkesen készül-

tünk rá. Sokaknak ez
volt az elsõ teremver-
senye így óvatosan és
szorgalmasan készül-
tünk rá. Elõtte héten
több külön edzést is
tartottunk. Verseny-
engedély, sportorvosi
vizsgálat és fehér
NYWYG-es pulóver
ezek is szükségesek a
nevezéshez.
Elõzõ nap értesül-

tünk, hogy a sok jelentkezõre való tekintettel 3 részben , de egy na-
pon fogják megrendezni a versenyt. Így a csapat egy része késõbb in-
dulhatott.
Sajnos a serdülõk és a gyerekek vártak a legtöbbet, az elõre elter-
vezett idõpont helyett kb. két órás csúszással indult az õ programuk.
Délelõtt az elsõ sorozatban Suplicz Áron és Nyenyestyán Mihály
VR-vel lõttek. A szép környezetben adott volt minden a jó ver-
senyzéshez. Áronnak sikerült jól figyelnie így elsõ lett a kadet

kategóriában. Mihály elsõ MISZ
teremversenyén jól helyt állt.
Második részben Prém Gábor , Hart
Józsi és Mozsár Gergõ küzdött.
Egyiküknek sem volt könnyû ellen-
felük, Gergõ 2. lett Tradi Kadet ka-
tegóriában.
Az említett késés miatt fáradtan és
kevésbé lelkesen indultak a gyere-
kek „csatába”. Prém Dominik pró-
bált lépést tartani a több éve ver-
senyzõ kortársaival. Urda Bence és
Nyenyestyán Balázs együtt ver-
senyzett a serülõ tradiknál, bíztatták
egymást. Végül Bence elsõ, Balázs

második lett. Némedi Márk is derekasan
küzdött és jól elfáradt, de így is a második
lett. Gyõri Tominak voltak a legnehezebb
ellenfelei, egy ikerpáros, akik már számos
versenyt nyertek, de Tomi is odatette magát
és a második helyett szerezte meg.
Összefoglalva: 10 indulónk volt, 2 arany és 4 ezüst éremmel térhet-
tünk haza. A felnõttek elsõ versenyükön képet kaptak a hazai
mezõnyrõl. A fiata-
loknak a minõsítési
szintek vették célba,
ennek megszerzésé-
hez még sokat kell
gyakorolni, javulni
kell a kondíciónak és
a technikai tudásnak
is. Gratulálok a rész-
vevõknek, ügyesek
voltak! Köszönöm a
szülõi támogatást is!
Hajrá NYWYG!

Edzések a Suzuki 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

Alsónémedi Hírmondó, Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzatának és Képviselõ-testületének
ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata.

Felelõs szerkesztõ: Vincze József polgármester.
A szerkesztõbizottság tagjai:

Szabó Éva, Lakatosné Nagyszegi Mariann, Jobbágy Ilona.
Elérhetõség, hirdetésfelvétel: Alsónémedi Nagyközség

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2351. Alsónémedi,
Fõ út 58. Gyõrvári István Lászlóné Tel.: 06-29-337-101/11;

Fax: 06-29-337-250, e-mail: alsonemedi@upcmail.hu
Kiadó: Schulcz Kft. 2370 Dabas, Viola u. 24.

(Tel/fax: 06-29-360-901, e-mail: schulcz@upcmail.hu)
Terjeszti a Magyar Posta.

A cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni
a Polgármesteri Hivatal Titkárságára.

A következõ szám várható megjelenésének idõpontja:
2011. március 17-20. Lapzárta: 2011. február 25.
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Hagyomány- Adomány II.rész
Lucázás, kotyolás
A tél eleji jeles napok közül a legismertebb december 13. a
Luca- nap. Lucia egy katolikus szent volt, a vakok, szemfájó-
sok, menyasszonyok védõszentje. Ehhez a naphoz számos hi-
edelem és népszokás kapcsolódik. A néprajz az asszonyi ün-
nepek között tartja számon. Ekkor tilos volt a nõknek dolgoz-
niuk. Sok történet szól arról, hogyan büntette meg Luca azo-
kat, akik megszegték a tilalmat. A fonó asszonyhoz hajította

az orsót, kóccá változtatta a fonalat, bevarrta a tyúkok
tojókáját, kõvé változtatta a mosó nõt. Ehhez a naphoz külön-
bözõ köszöntõ szokások is fûzõdtek.
„A köszöntõk és az ünnepi dalok egy-egy cselekmény részei,
szigorúan megszabott helyük és jelentésük volt. A szokások
hatásosságához hozzátartozott a szöveg minél hívebb repro-
dukálása, ezért nemzedékek hosszú sora a köszöntõket válto-
zatlanul megõrizte.” /Ortutay Gyula/
December 13-a reggelén lucázni jártak a fiúk. Kisebb csapa-
tokba verõdve meglátogatták az ismerõs házakat. Szalmát vit-
tek magukkal, s erre térdepelve adták elõ jókívánságaikat, bõ-
ségvarázsló mondókájukat.

Luca, Luca, kitty-kotty, tojjanak a tyúkok,
Luca, Luca, kitty-kotty, nénémasszony litty-lotty.
Tikjaik, lúdjaik jó tojók legyenek,
Százat tojjanak, ezeret költsenek!

A gazdasszony megajándékozta a lucázókat, õk pedig neki
adták a szalmát. Ezt másnap a tyúkok alá szórta, és közben azt
mondogatta:
„A mi tyúkunk tojogáljon, a szomszédé kotkodáljon!”
Ezt a szokást kotyolásnak nevezték. A fiúk szalma helyett fa-
tuskóra ülve énekeltek vagy verseltek. A köszöntõjük kezdõ-
sora „ Kity-koty, kity- koty” volt.
A néphit szerint ez az éjszaka volt a boszorkányjárás ideje. Az
emberek különbözõ módon védekeztek a gonoszok ellen:
fokhagymával keresztet rajzoltak az ólak ajtajára, hamut
szórtak a kapu elé, elzárták a seprûket.
Ezen a napon kezdték faragni a lucaszéket, amelyet kará-
csony estéjére kellett befejezni.
„ A tizenháromféle fából készült széket a katolikusok éjféli
misére a templomba, a reformátusok pedig a keresztútra vit-

ték, várat készítettek köré krétával, így megláthatták a bo-
szorkányokat, akik ökör- bikaszarvat, agancsot vagy fejdíszt
viselték. Hazafelé a széken ülõnek szaladnia kellett, és maga
után mákot kellett szórnia, mert a hit szerint a boszorkány ül-
dözõbe vette, és csak akkor menekült meg, ha fedél alá jutott.
A széket mindjárt el kellett égetnie.”

„Luca, Luca széke
elkészül- e végre?
Édesapám faragja,
kész már minden darabja.

Össze kéne rakni!
Minek még faragni?
Türelmetlen gyerekek
várják már az ünnepet.”

A z idei évben Luca napján iskolánkban a téli ünnepkör egyik
legváltozatosabb, legmókásabb ünnep délelõttjén a hagyo-
mányõrzõ szakkör és az énekkar felelevenítette a régi hagyo-
mányt. A mûsor végén a szereplõk pogácsával kínálták a kö-
zönséget. A pogácsába pénzt sütöttek, aki kihúzta a pénzzel
„töltött” pogácsát, annak azt mondják, egész évben nagy sze-
rencséje és sok pénze lesz.
Luca napján idõjóslással is foglalkoztak az emberek, így mi is ké-
szítettünk hagymakalendáriumot, a rajzverseny meghirdetése után.

Alsós és felsõs osztályok lelkesen fogadták a versenyfeladatot,
hogy milyennek képzelik a falu boszorkányát. Az aulában kiállított
igazán jól sikerült rajzokat a zsûri következõ képen értékelte:
Elsõ hely: 2.a, 4.b, 6.b, 7.b,
Második hely: 2.b, 3.a, 5.a, 8.c,
Harmadik hely: 1.b, 4.c, 6.a, 7.a,
Különdíjban részesült: 8.a, 8.b osztály
Emléklapot kapott: 1.a, 1.c, 2.c, 3.b, 4.a, 5.b, 6.c,
Remélem, hogy ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok gyermeke-
ink érzelmi életét néphagyomány ápoló szemléletét gazdagítot-
ta. Csak így tudjuk továbbvinni mindazokat az értékeket, ame-
lyek ismeretében gazdagabb és boldogabb lehet életünk! Kö-
szönet az aktív résztvevõknek, segítõknek, pedagógusoknak!

Juhász Lászlóné
Hagyományõrzõ szakkör vezetõje
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Báloztunk, bálozunk
/néhány gondolat a félreértések elkerülése miatt/

Intézményünkben hagyomány minden évben megrendezni az
óvodai jótékonysági bált.
Az elsõ bál 1999-ben volt az OPÁL ház emeletén. A konyhá-
sok fõztek és borzalmas zsúfoltság, meleg és tömeg volt, na-
gyon hosszú mûsorral. Az újdonság varázsa azonban lelkesí-
tett mindenkit. A bevételbõl minden csoport kapott CD-s
magnót, és kerti padot, a Rákóczi úti épületünkbe pedig a tu-
jafákat is telepíthettünk.
A második bál teljes bevételét elvitte a Rákóczi út udvarára
vásárolt kombi mászóka. / 2000 /
2001-ben babaszoba bútorokat vásároltunk 5 csoportba.
Azokba ahol addig nem volt. A bál bevétele nem is volt elég,
így az alapítvány számláján lévõ összegbõl kellett kiegészíte-
ni. Bevett gyakorlat, hogy minden évben egy csoport beren-
dezését próbáljuk fejleszteni. Ez általában a kiscsoport, ami-
kor az új gyermekeket várjuk.
2002-ben a tornához használt 50 óriás labdát vásároltunk,
mindkét óvodaépületbe 25-öt.
2003-ban a Rákóczi úti hátsó kertre fordítottuk az egész éves
alapítványi bevételt, nem csak a bálból összejött összeget. Ta-
lajmunka földmunka, füvesítés, öntözõrendszer.
2004-ben a Rákóczi úti elsõ udvar tereprendezésére és a sö-
vénytujákra fordítottuk a teljes báli bevételt.
2005-ben 9 db. asztali Babaházat vettünk, és csúszdát a Rákó-
czi útra a Katica csoportnak.
2006-ban és 2007-ben nem volt bál.
Újragondoltuk és átszerveztük az óvodai bált. A betyár étte-
rem lett a helyszín.
2008-ban a Szent István térre vásároltunk csúszdát.
2009-benfejlesztõ játékokat vásároltunk mindkét óvodának
az egyéni fejlesztéshez.
2010-ben a tornaterembe és Rákóczi úti épületbe vettünk a
testneveléshez eszközöket. Acsodakereket, taktilis szõnyege-
ket, poly-ballt, ló-kötõket, és az irodalom foglalkozásokhoz
34 bábot szereztünk be.
Ebben az évben büntették meg a rendezvényt, mert nem je-
lentettük a szerzõi jog alapján a zeneszámokat.
A bál bevételének elköltésérõl közösen gondolkodunk, / ala-
pítvány tagok, óvónõk, dolgozók / de nem mindenki kívánsá-
gát tudtuk teljesíteni. Közbeszól a szükség is, mivel az udva-
rokat ebbõl kezdtük el, majd amikor mindenkinek nagyon tet-
szett, folytattuk, és költségvetési pénzt is felhasználtunk.
Az óvoda közös helységeinek felszerelése befejezõdött. Ezu-
tán ha csoportszobákba vásárolunk nagy berendezéseket, na-
gyon önzetlennek kell lenni a nevelõtestületnek, hogy egy
csoport kapjon nagy értékben egy játékot, úgy mint a Katica
csoport a csúszdát.
A tizenkettedik bál következik.
Minden évben arra törekszünk, hogy jól szervezett színvona-
las kellemes emlékû program legyen mindenki számára. Saj-
nos elkerülhetetlenek az apróbb problémák.
Mindig lelkesen szervezik az óvónõk a mûsort, és készülnek
az óvónõk táncával.

Minden évben nehezen indul meg a jegyek eladása. Drágának
tartják néhányan a szülõk közül. Az ár azért annyi, amennyi,
mert adományról van szó, azért csináljuk, hogy az alapítvány
alapító okiratában megjelölt célokra fordítsuk.
Több szülõ jelezte, hogy inkább a saját csoportjának segít.
Erre is van mód. Minden évben nagyon komoly adományokat
/szõnyegek, játékok, bútorok/ kapnak csoportok a nagylelkû
szülõktõl.
Az alapítványi pénzt a kuratórium és a nevelõtestület költi el
A célzott támogatás, ilyen ebben az évben a só szoba, nem
vonható össze az alapítványi pénzzel, amit folyamatosan
gyûjtünk. A célzott támogatást azért az alapítványon keresz-
tül intézzük, hogy hivatalos és könyvelt legyen.
Pár éve csak a nagycsoportosok szerepelnek a zsúfoltság el-
kerülése miatt. Ennek ellenére a gyermekek produkciójára
annyian kíváncsiak, hogy szinte be sem férünk.
Ebben az évben szeretnénk elérni, hogy minden szereplõ gyer-
mekkel 1 kísérõ érkezzen, és a mûsorszámot megismételnék a
csoportok az évzárón, hogy minden hozzátartozó élvezhesse.
Hálásak vagyunk, azért hogy a szülõk pénzt, és fáradságot
nem kímélve a gyermekek jelmezeit beszerzik, kifizetik. Sze-
retnénk, hogy lássák a mûsort a hozzátartozók is, de ne a bá-
lon a zsúfoltság elkerülése miatt.
Remélem rövid beszámolómmal sikerült néhány félreértést
eloszlatnom.
Nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt, volt és le-
endõ óvodás szülõket bálunkra!
Minden támogatónknak pedig köszönjük a nagylelkû támo-
gatását.
„Adni jó, adományozni felemelõ, köznek adni nemes tett.”

/ I. Morning /
Tisztelettel:

Mikusné Végh Magdolna
óvodavezetõ, az alapítvány kuratórium elnöke

Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Nevelõ Testülete és Szülõi Munkaközössége

2011.03.05-én
rendezi meg az Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért
Közalapítvány javára a

Szülõk Bálját.
Helye: Betyár étterem
Program: óvodások mûsora,

Südi Iringó növendékeinek mûsora,
óvónõk tánca

Zene, Tombola értékes nyereményekkel
Belépõ: 4.000.-Ft/fõ

Érdeklõdni, és jegyet váltani
az óvodai SZMK-s Szülõknél lehet.
Szeretettel várjuk rendezvényünkön!

Szabó Éva- szervezõ
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A Mûvelõdési Ház hírei
2011. február 18-án, pénteken, este 20 órai

kezdettel Lányok- Asszonyok Farsangját tartjuk
az Opál-házban. A batyus-bálba belépõ egy tányér

sütemény vagy bármilyen finom étel-ital.
Zenél: Morvai János.

�����

2011. március 1-én kedden 18 órakor
Faluházban /Iskola u. 1./

folytatjuk a
Faluházi esték sorozatot,

melynek keretében
az 1969-70-es „Röpülj páva”

népzenei versenyrõl készült filmet vetítjük!

Vendégünk
Halmos Béla

Népzenekutató, népzenész, egyetemi tanár. /
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel hívunk
és várunk!

�����

Április 11. A költészet napja.
Április 11-én a Mûvelõdési Házban rendhagyó
költészet napi megemlékezésre készülünk.
Várjuk a verseket szívesen felolvasó és
meghallgató, az irodalmat kedvelõ felnõtteket,
fiatalokat, gyermekeket 2011. április 11-én hétfõn
18 órára a Mûvelõdési Ház nagytermébe.

Kis könyvtári értekezés
Sokszor találkozok azzal a kifejezéssel, hogy a magyar nép, a
tudás népe. Bizonyára van igazsága a mondásnak, hiszen na-
gyon sok tudóst, feltalálót, mérnököt adtunk a világnak.
A magyar ember mindig hangsúlyt fektetett a tanulásra, olva-
sásra, így vált többek között a könyvtárak fenntartása állami
feladattá. Községünkben 1954 óta mûködik könyvtár.
A községi könyvtárunk könyvgyûjteményével, amit nevezhe-
tünk szellemi kincsnek, falunk közösségét szolgálja. A
könyvtár állománya kb. 10 ezer könyv. Van szép- és szakiro-
dalom, az ifjúsági irodalmunk pedig az iskolai könyvtár állo-
mányát egészíti ki.
Az utóbbi idõben sok új könyvvel gyarapodott állományunk
és az összes könyves polc újra lett cserélve.
Manapság a könyvtár szerepe megváltozott a 10-20 évvel ez-
elõtti könyvtárhoz képes. Régebben a fõleg a kikapcsolódni,
olvasni vágyok tértek be a könyvtárba, ma a tanulás, a munka
része az információgyûjtés.
Kis értekezésemmel arra szeretnék rávilágítani, hogyan ala-
kul, formálódik könyvtárunk állománya és miért fontos tisz-
telt falutárs, hogy ellátogass a könyvtárba!
Óriási az információ felhozatal, mondhatnám özön, ezért nem
könnyû feladat a könyvek rendelése. A könyveket, vagy más
dokumentumokat a Könyvtárellátótól szerezzük be. Ha sokan
keresik fel a könyvtárat könnyebben tájékozódunk, hogy mi
az amit keresnek. Lehet, hogy amikor elõször jön valaki a
könyvtárba, nem találja azt, amit keres, de már egy jelzés az
irányban, hogy mit kell beszerezni. Mindig van új terület, ami
megjelenik, és az iránta való érdeklõdésbõl tudjuk meg hogy
fontos. „A jó pap is holtig tanul” - mondja a közmondás, ne
restelljünk utánanézni, ha valamit nem tudunk, mert erre való
a könyvtár. A jó könyvtárhoz sok látogató kell!

Folyóiratok rendelését is az igényekhez igazítjuk. A faluban
sokan foglalkoznak növénytermesztéssel vagy állattenyész-
téssel, akár csak háztáji szinten. Az õ figyelmüket szeretném
felhívni a Kistermelõk Lapjára, amit ettõl az évtõl rendeltünk
meg.
Az Õstermelõ szintén egy olyan folyóirat, amely a termelõ
gazdák számára sok hasznos tudnivalót hozhat. Sokszor él az
ember tévhitben, hogy õ már mindent tud, és amikor belenéz
egy ilyen szaklapba, akkor derül ki, hogy mennyi hasznosít-
ható újdonság van.
Ajánlhatom még a Históriát a történelem iránt érdeklõdõk-
nek, Nathional Geograficot a földrajzkedvelõknek, a kézi-
munkát kedvelõknek az Amelit, a sport iránt érdeklõdõknek
a Képes sportot. A legkedveltebb és ismert lapok (Nõk lapja,
Heti válasz, Demokrata, Családi lap, Élet és tudomány, Ter-
mészetgyógyász Kapu)
Figyelemfelkeltõként említem az ifjúsági részleg könyveit is.
A községi könyvtár az ifjúságnak fõleg a kötelezõ olvasmá-
nyokon túli irodalmat rendeli, úgyszintén gazdag kézikönyv-
tár áll az olvasók rendelkezésére.
Most van alakulóban az audo-vizuális CD és DVD gyûjtemé-
nyünk, ezeket is kölcsönözzük Az utóbbi évek filmre vett fa-
lueseményeit is DVD-tároljuk.

„Óh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell,
hogy a könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember-
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember”

Sok szeretettel vár a könyvtár és a könyvtáros
Kulinyák Rezsõné,Vera néni
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NYUGDÍJAS KLUB 2011. ÉV
Újból elmúlt egy év – a 2010-es –, amelyet a Nyugdíjas Klub tagjai és a szilveszteri mulatságon résztvevõk (törzsmulatozó
„vendégek”) december 30-án egy jól sikerült évzáró szilveszteri bállal zártak, zártunk.
Boldog új évet kívánva köszöntöttük a 2011-es évet, a klub tagjait és a kedves vendégeket.
Szeretettel várjuk a klubtagjaink soraiba településünk „szépkorú” lakosait. Sok kellemes, vidám estét és vidám, társaságban
eltöltendõ kirándulásokon, rendezvényeken való részvételre várjuk azokat, akik szeretnének a klub tagjai közé tartozni. Klub-
napunk minden héten hétfõi napon tartjuk 16 órától 19 óráig.
Itt szeretnénk felhívni az alsónémedi lakosok figyelmét a következõkben felsorolt rendezvényeinkre:
– Február 19-én farsangi bált rendezünk az Opál-házban.
– Március 7-én nõnapi ünnepség lesz, szintén az Opál-házban, ahol óvodás gyermekeink is részt vesznek, illetve nagy-nagy

lelkesedéssel fellépnek. Szívünknek kedves kis mûsorral örvendeztetnek meg bennünket.
– Május 29-én a Demjén-völgyi Termálfürdõbe fürödni megyünk, kirándulunk, autóbusszal. Ez a gyógyfürdõ egy csodálatos

környezetben található (Eger környékén).
– Július 23-án Szolnokon Országos Nyugdíjas Találkozó lesz. A Tiszaligeti meleg vizû fürdõ területén egész napos mûsort

adnak az ország minden tájáról érkezõ nyugdíjasok. Fürdési, étkezési, pihenési lehetõség biztosított.
Szeretettel várjuk ezekre a felsorolt programokra azokat, akik szeretnének velünk szórakozni. Érdeklõdni, ill. jelentkezni le-
het a 337-334-es telefonszámon.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Morvai Jánosnak és fiá-
nak, akik már több éven keresztül zenéltek rendezvényein-
ken. Nagyon jó hangulatot tudnak teremteni, szeretnénk még
sok-sok alkalommal szolgáltatásukat igénybe venni.
Egri Lajosnak is szeretnénk megköszönni azt, hogy kirándu-
lásainkra az autóbuszt méltányos áron biztosítja. Ezzel nagy-
ban hozzájárul, hogy minél többször tudjunk kirándulni, az
ország különbözõ szép tájaira eljutni.
Köszönjük Nekik és ismételten szívesen és szeretettel várjuk
a klub tagjai közé azokat a „szépkorúakat”, akik a felsoroltak
alapján kedvet kaptak.
Alsónémedi, 2011. január 28.

Nyugdíjasok

Kirándulók, Színházlátogatók figyelem!
2011. február 19-én (szombat este) a Vígszínház mûvészeinek elõadásában a “Tévedések Vígjátéka” címû színda-
rabot tekintjük meg.
Fõbb szereplõk: Hegedûs D. Géza, Pindroch Csaba, Hegyi Barbara, Gyurika János. Rendezõ: Eszenyi Enikõ.

Február 20-án délután a Stefánia Palotába hívom a magyar nóta kedvelõket. A “Táncba hív a nóta” címû mûsorban
fellépnek: Szentendre Klára, Erdõs Melinda, Bokor János, valamint Patai Zoltán és zenekara.

Március 5-én, szombaton egésznapos kirándulásra hívom a fürdõzést kedvelõket Dunaújvárosba. A nevezetességek
megtekintése után az új fürdõben töltjük a délutánt. Érkezés haza 19 óra körül.

Március 13-án, vasárnap délután a budapesti Operett Színház nagysikerû elõadását a “Rebecca - A Manderley-ház
asszonya” címû nagysikerû musical megtekintésére hívom a zenés elõadást kedvelõket.
Fõbb szereplõk: Szinetár Dóra, Bereczki Zoltán, Szulák Andrea, Felföldi Anikó, Janza Kata, Marik Péter.

Rohanó világban élünk, próbáljunk egy kis idõt szentelni a kikapcsolódásra és a kulturált szórakozásra. Egy-egy kelle-
mesen eltöltött esti szórakozás feltölt bennünket és a következõ hetek fáradtságos munkáját könnyebben viseljük.
A felkínált programokra idõsek, fiatalok és gyerekek jelentkezését is várom.

Üdvözlettel:
Szántó Erzsébet

06-30/357-1441 vagy 06-29/337-861
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Gyûjtés a vörös-iszap katasztrófa károsultjainak
Falunkban minden jóérzésû embert megrendített a 2010. ok-
tóber 4-i vörösiszap-katasztrófa. Sok ember érezte úgy, köte-
lessége segíteni.
Az Önkormányzat kezdeményezésére és az egyházak támoga-
tásával gyûjtés indult Alsónémedin. Az összegyûlt adományo-
kat - ruhanemû, tisztítószerek, tartós élelmiszerek, zöldség,
gyümölcs, ásványvíz - két teherautó szállította le Devecserbe.
Az önkormányzati kezdeményezés nyomán a pénzbeli támo-
gatásokat a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Ala-
pítvány számláján gyûjtötték a pénzt október és november
hónapban. Itt kell említést tenni arról is, hogy az Alsónémedi
Római Katolikus Egyházközség által szervezett nyári hittan-
tábor 2010-ben éppen Devecserben volt, így a résztvevõk kö-
zött személyes kapcsolat is kialakult a település, illetve annak
lakói iránt.
A gyûjtés során 1.426.500,- Ft volt a befizetés, melyet az Alapítvány egészített ki 1.500.000,- Ft-ra mely összeget 2010. de-
cember 7-én utaltak át a devecseri Római Katolikus Plébánia számlájára. Összesen 73 db befizetés volt, a legnagyobb befize-
tett összeg 200.000,- Ft volt, illetve 4 db 100.000,- Ft-os támogatás is érkezett.
Köszönet Alsónémedi minden polgárának, aki szívügyének tekintette e nemes cél támogatását.

Vincze József polgármester

Karácsony hetében a Polgármester úr otthonukban megláto-
gatta és szerény ajándékkal köszöntötte falunk legidõsebb
polgárát, a legrégebben házasságot kötött párt és a legtöbb
kiskorú gyermeket nevelõ családot.
A kötetlen, jó hangulatú beszélgetések során Polgármester úr
bepillantást nyert a családok életébe. Öröm volt látni a gyer-
mekek mosolygó arcát, felüdülés volt hallgatni az idõsek
visszaemlékezéseit fiatal éveikre.

Pekker Imréné Ilonka néni 2010. augusztus 18-án töltötte be
a 95. életévét.

Isten éltesse a köszöntötteket! Kívánjuk, hogy még számos
évet tölthessenek el szeretteik körében erõben, egészségben.

Végh László és Bircsák Julianna 1945. április 18-án kötöttek
házasságot.

A Tõkés család 6 kiskorú gyermeket nevel nagy szeretetben.

Török Lajosné
a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
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94 aláírás
Ennyi gyûlt össze az Opál-házban mûködõ Teleház változat-
lan üzemeltetése mellett!
A képviselõ-testület, még 2010 decemberében döntött a
Teleház, elmúlt években megszokott üzemeltetési rendjé-
nek megszüntetésérõl. Személyes ellentétek a döntésben
nem játszottak szerepet, Jakab Béla munkáját sem én, sem a
képviselõ testület többi tagja, a Teleházzal kapcsolatos meg-
beszélések folyamán soha nem bírálta. Eddig elvégzett mun-
káját ezúton is szeretném a képviselõ testület nevében meg-
köszönni! Csodálattal tölt el az a kitartás, mellyel az általa
idáig mûködtetett Teleház mellet küzdött és érvelt, az átszer-
vezés ellen!
Jogos a kérdés, miért szûnik meg jelenlegi formájában ez az
intézmény, és mi lesz azokkal az emberekkel, akik idáig
igénybe vették a teleház szolgáltatásait?
A képviselõ-testület döntése szerint négy számítógép marad
a könyvtárban. Így aki az interneten akar böngészni vagy
önéletrajz, pályázat írásához, esetleg más olyan dologhoz,
melyhez nélkülözhetetlen a számítógép használat, könyvtári
nyitvatartási idõben lehetõsége lesz ezen szolgáltatások
igénybevételére! Az átszervezés mellett szóltak azok a szúró-
próba szerû ellenõrzések, melyek során kiderült, hogy a
Teleház kihasználtsága elmarad a várttól, átlagosan naponta
2-3 ember vette igénybe naponta a Teleház szolgáltatásait. A
gazdálkodásért felelõs Alpolgármester beszámolója szerint
egyes napokon teljes volt a kihasználatlanság! Azok az Al-
sónémedi lakosok, akik részt vettek az üzemeltetõ által szer-

vezett bármilyen informatikai tanfolyamon, a képzésrõl nem
kaphattak akkreditált bizonyítványt, mely növelné esélyü-
ket munkába állásra, hosszú távon perspektívát nyújtana a
munkanélküliség leküzdésében! Ráadásul ezen tanfolyamok
létszáma az üzemeltetõ, Jakab Béla szerint sem volt több tíz
fõnél. Ha hozzátesszük, hogy a teleház személyi ráfordítása
kb. 1,7 millió Ft/év és a 2011. évi költségvetés igen szigorú
megszorításokat tartalmaz, hisz Alsónémedin nincs olyan
közalkalmazott, köztisztviselõ, akinek ne csökkent volna a
bére ez év januárban, így kijelenthetjük: ésszerû döntés volt
az átszervezés!
A képviselõ-testület keresi a lehetõségeket, hogy települé-
sünkön is induljanak akkreditált számítógép kezelõi, az
Office program használatának elsajátítására irányuló alapfo-
kú tanfolyamok – melyek korábban, akár részletfizetési lehe-
tõséggel már voltak településünkön. Az igények felmérése je-
lenleg is tart.
Jakab Béla nyílt levélben kérdezte meg a képviselõ testületet,
ki a felelõs a teleház átszervezéséért, posztjának megszünte-
téséért!
A válasz a fent leírtakból leszûrhetõ: az érdeklõdés lassú, de
folyamatos csökkenése, az ott zajló tanfolyamok kis létszá-
ma, az oktatás létjogosultságának megkérdõjelezhetõsége, a
jelentõs pénzbeli ráfordítás miatt a képviselõ testület vállalva
a felelõsséget a teleház átszervezése mellett döntött!
Tisztelettel:

Némedi Rezsõ

Vigyázzunk egymásra!
Sajnálatos tény, hogy községünkben, az utóbbi idõben nagymértékben nõtt a közúti forgalom. Nemcsak az 50-es fõúton okoz
ez problémát, ahol percekig kell várni, hogy átmehessünk a Fõ út egyik oldaláról a másikra, hanem a Gyáli út és a Haraszti út
túlzsúfolt forgalma, a könnyelmû gyorshajtók, szabálytalanul közlekedõ jármûvek is komoly veszélyt jelentenek a gyalogo-
san vagy kerékpárral közlekedõkre, nem egyszer csak hajszálon múlik, hogy ne biciklistõl sodorjon, el a megengedetnél jóval
gyorsabban száguldó vagy kikanyarodó személyautó illetve motorkerékpár.
Szeretnék közzé tenni egy olvasói levelet, mely szerkesztõségünkbe érkezett. Az eset ugyan szeptemberben történt, de a mai
napig aktuális és tanulságos. Elnézést kérünk írójától, hogy nem tudjuk teljes terjedelmében leközölni, de a kiemelt részletek
is jól szemléltetik, milyen felelõsséggel tartozunk egymás testi épségéért, mennyire kell vigyáznunk a közúti közlekedés so-
rán egymásra, különös tekintettel a gyermekeke és az idõsebbekre.
„Szeptember 9-én nagyon jó idõ ígérkezett, arra a napra eltervezett munkámat elvégeztem, elhatároztam, hogy elmegyek a
CBA raktáráruházba, hogy a téli lecsónak való paprikát megvegyem. El is indultam 11 óra felé. A Haraszti úton ballagtam a
Toldi Miklós utcáig, ott befordultam, és megvártam, hogy egy szép piros kisautó (pizza futár) elhaladjon elõttem. Mikor el-
ment, elindultam, hogy átmegyek, már csak egy hosszú lépés hiányzott, hogy átérjek, hallom, hogy a piros autó rálép a gázra,
és jó nagy iramban hátrafelé jön. Balra pillantottam, és elkezdtem kiabálni, de már repültem is, mint a szélroham, hanyatt az
úttesten. A kocsi vezetõje egy pillanat alatt fölém hajolt, és nem valami kellemes hangon rám szólt: „Keljen föl!” Én nyöszö-
rögtem, hogy nem tudok. Erre õ:”Adja a kezét!”
…Felajánlotta, hogy elvisz az orvoshoz, de a közeli orvosunk csak délután rendel csütörtökön, ezért mondtam, vigyen haza,
amire õ készségesen vállalkozott, mert egy lélek sem volt, aki látta volna, mi történt…..Én úgy tudom, hogy az autó visszapil-
lantó tükre arra való, hogy meggyõzõdjön, hogy nincs-e akadály….. Tudja, hogy milyen bajt okozott a családomnak is? Mun-
kaidõ után kilométereket biciklizhetnek vagy autózhatnak, hogy ellássanak. Szemüveget is, ami eltört csak Dabason,
Harasztin vagy Soroksáron készítenek munkaidõben, amikor a gyerekeimnek is munkaidõ van. A maga jóvoltából elmaradt a
rengeteg õszi munka, amit el kellett volna végezni…

Joli néni
Az olvasói levelet közzétette: a Szerkesztõség
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I. Alsónémedi Családi Sportnap
Szeretettel meghívunk minden kedves Érdeklõdõt a fenti
eseményre, mely az Alsónémedi Aerobic Klub szervezésé-
ben az Alsónémedi Önkormányzat jóvoltából kerül meg-
rendezésre.

Idõpont: 2011. március 5. 10-tõl 17 óráig
Helyszín: Alsónémedi Sportcsarnok

(és a kis tornaterem)
Konferál: Zelinka Ildikó

Programok:
10-tõl gyülekezõ, zenél a Varga Band
10h-tõl megnyitó,

a Napfény Mazsorett Alsónémedi nyitótánca
10.30 közös bemelegítés
11.00 Capoeira aerobic
11.10 Pilates
11.50 Kangoo

(regisztració: kezimarcius5@freemail.hu
címen vagy a helyszínen)

11.50 Step aerobic
12.40 Alakformaló torna
12.45 Zumba
14.00 Családi sor- és váltóverseny

(min. 6 fõs csapatok jelentkezését várjuk
- a helyszínen)

14.00 karate óra
15.00 kosárlabda bemutató mérkõzés
15.30 kézilabda bemutató mérkõzés
16.00 eredményhirdetés
16.00 nosztalgia kézilabda mérkõzés

(jelentkezés:
kezimarcius5@freemail.hu cimen)

16.10 Kangoo
(regisztráció: kezimarcius5@freemail.hu
cimen vagy a helyszinen)

16.45 zárás

Az órak között sportági és táncos bemutatók: balett,
Zumba, Show tánc - divattánc – modern tánc kicsiknek,
néptánc, karate, RG.

A legkisebbek részére játszósarok és kézmûves
foglalkozás!

Kézmûves kirakodó vásár!

A rendezvény ideje alatt büfé üzemel!

A belépés ingyenes!
Sport váltócipõ hasznaláta kötelezõ!

Várjuk szeretettel! Találkozzunk március 5.-én!

ASE – képes beszámoló
Tisztelt Alsónémediek!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Alsónémedi Sportegyesület a Penny
Market Kft.-vel kötött szerzõdés alapján 2010 szeptemberétõl számított 1 éves
idõtartamra, mûködése elõsegítése érdekében mindösszesen 1.200.000,- Ft-ot
(sportfelszerelés 500.000,- Ft értékben, és 700.000,- Ft készpénz) kapott.
A sportmezek átadására 2010. október 3. napján kis ünnepség keretében került
sor. A sportmezeket Kásler Péter ügyvezetõ adta át gyermekeinknek, azok legna-
gyobb örömére (lásd fotók). Ügyvezetõ úr kinyilvánította a Penny Market Kft.
elkötelezettségét a mozgás, a sport és ezen keresztül a fiatalok egészséges élet-
módra nevelése iránt.
Az ASE elnöksége nevében ezúton is kinyilvánítom köszönetünket a Penny
Market Kft.-nek, bízva abban, hogy az ASE és a Penny Market Kft. között létre-
jött kapcsolat hosszútávon mûködhet, melynek keretében a jövõben is számítha-
tunk az alsónémedi székhelyû Penny Market Kft. segítségére.

Dr. Tüske Zoltán
az ASE elnöke
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Futball7vége összefoglaló - U13
2011. évben elsõ alkalommal írta ki a Sport-szelet címû sport-
hetilap az U13-as csapatok részére a „Futball7vége” rendez-
vény sorozatát.
Az ASE U13 csapata 2011.01.09.-én kezdte meg szereplését
a kilenccsapatos tornán.
A kilenc csapatot 3 hármas csoportba sorolták ahol a csapatok
kétszer játszottak egymással és a három csoportelsõn kívül a
2 legjobb második került a felsõházba.
Az ASE az Inárcs SE. és a Délegyháza KSE csapataival került
egy csoportba ahonnan 100%-os teljesítménnyel elsõ helyen
jutottunk a felsõházi rájátszásra.

ASE – Délegyháza 7:0
ASE – Inárcs 5:0
Délegyháza – ASE 0:5
Inárcs – ASE 0:2

A csoport végeredménye:
1) Alsónémedi SE. 4 4 0 0 19:0 +19 12p
2) Délegyháza KSE. 4 2 0 2 8:10 -2 6p
3) Inárcs SE. 4 0 0 4 3:20 -17 0p

2011.01.22. Alsónémedi Felsõház
ASE – Dunaharaszti 3:0
Nagykáta – ASE 0:4
ASE – Nagykovácsi 3:2
Albertirsa – ASE 0:0

Végeredmény:
1) Alsónémedi SE. 4 3 1 0 10:2 +8 10p
2) Dunaharaszti MTK. 4 2 1 1 5:5 0 7p
3) Nagykovácsi SE. 4 1 3 0 4:3 +1 6p
4) Nagykáta SE. 4 1 1 2 5:7 -2 4p
5) Albertirsa SE. 4 0 1 3 3:10 -7 1p

A torna gólkirálya Bezjián
Alberto ASE. 11 góllal.
A csapatot felkészítette:
id. Hajdu Gusztáv
és Végh Gábor

Birkózó szakosztállyal bõvült az ASE

A csapat tagjai már az elsõ versenyen bizonyították rátermett-
ségüket. Az Üllõn 2010. december 3-án megrendezésre került
Szabadfogású Birkózó Mikulás versenyen 5 csapat képvisel-
tette magát.
A versenyen az ASE egy 6 fõs csapatot indított, akik közül
hárman állhattak a dobogó legfelsõ fokára és hárman a dobo-
gó második fokára.
A szakosztály kiváló edzõvel büszkélkedhet Kovács János sze-
mélyében, akinek a keze alól több világ- és Európa bajnok ke-
rült ki. A szakosztály vezetõje Káldi Csaba, aki hasonló terüle-
ten szerzett nagy múltú versenyzõi tapasztalattal rendelkezik.
Az edzések hétköznapokon az Alsónémedi Általános Iskola
kiscsarnokában folynak, melyekre sok szeretettel várunk fiú-
kat, lányokat óvodásoktól egészen a felnõttekig.
További információt a 06-70/770-70-60-as telefonszámon,
vagy edzésen kaphatnak az érdeklõdõk hétfõn és pénteken
16:00-18:00 óra között.

A szakosztály jelenlegi tagjai:
Felsõ sor (balról): Kovács János edzõ, Antal Zsigmond,
Hajdu Kálmán, Antal Gyula, Morvai Róbert, Palánszky Már-
ton, Rózsa Nándor, Bálint Ádám

Alsó sor (balról): Bartos Dóra, Végh Nándor, Tüske Pál, Kis
Richárd, Pelsõczi Dávid, Rózsa Gergõ, Wilhelm Bálint, Káldi
Csaba szakosztály vezetõ
Sajnos a fénykép készítésekor Bérczes Béla, a szakosztály
egyik kiválósága nem lehetett jelen.

Dr. Tüske Zoltán
az ASE elnöke

Köszönjük azok támogatását,
akik adójuk 1%-ának felajánlásával segítették

egyesületünk munkáját!
Közremûködésükre a továbbiakban is számítunk!

Adószám: 19831167-1-13

Köszönjük azok támogatását,
akik adójuk 1%-ának felajánlásával segítették

az egyesület munkáját!
Továbbra is számítunk közremûködésükre!

ADÓSZÁM: 19831167-1-13
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CSAK ÍGY TOVÁBB!
Az elmúlt évben nagy lehetõséget kaptak az alsónémedi lab-
darúgó gyerekek, az iskola mellett épült tornacsarnok átadá-
sával. Elõször csak ízlelgették, hogy milyen más ezekben a
téli hónapokban kulturált körülmények között edzeni, készül-
ni a versenyekre, majd amikor megkezdõdtek a diákolimpia
teremlabdarúgó versenyei, átérezhették azt is, mit jelentettek
az elmúlt hónapok. A csapatok számára az iskola biztosította
a délutáni órákban a sportcsarnokot.
Idõrendi sorrendben az eredmények és néhány vélemény:

1. December 13-án a legidõsebbek (IV. korcsoport) kezdték
meg a szereplésüket a KÖRZETI DÖNTÕBEN. A többi csa-
pat vezetõje szerint, az alsónémedi csapat klasszisokkal jobb
volt ellenfeleinél!

Az eredmények:
Alsónémedi- Szigetszentmiklós Kardos 7:1
Alsónémedi- Taksony 7:0
Alsónémedi- Szigetszentmiklós Batthyány 5:0

2. Január 4-én a IV. korcsoportnak már a MEGYE TERÜLE-
TI versenye következett.
Igen sok iskolatárs és pedagógus nézte meg és szurkolta végig
a mérkõzéseket, s a végén õszinte elismerésüknek adtak han-
got: „öröm volt nézni a gyerekek tudatos célszerû játékát”.

Az eredmények:
Alsónémedi- Százhalombatta 10:0
Alsónémedi- Törökbálint 6:2
Alsónémedi- Budaörs 5:0

3. Január 12-én a MEGYE DÖNTÕT rendezhette Alsónéme-
di a IV. korcsoportban. A tét ebben a korosztályban már nem
csak a megye legjobbjának lenni (134 iskola közül), hanem
képviselni Pest megyét az országos döntõn (február 5-6.). Ez
a csapatok játékára is rányomta a bélyegét. Több hiba csú-
szott be minden játékosnál a megszokottnál, de ez érthetõ. Jó
volt látni, hogy a némedi játékosok szíve a helyén volt és
megalkuvás nélkül küzdöttek, a végére pedig felszabadult já-
tékot, örömfocit is láthattak a nézõk.

Az eredmények:
Alsónémedi- Abony 5:1
Alsónémedi- Érd 2:1
Alsónémedi- Kistarcsa 7:2

A megye bajnokai:
Bezjian Roberto, Gyõrvári Tibor, Kotán Tamás, Kovács Ben-
ce, Kovács Máté, Kulcsár Olivér, Kulcsár Roland, Lakatos
Ádám, Mészáros Márk, Mészáros Máté, Mészáros Róbert,
Sándor Ádám, Sarudi László, Szappanos Benjamin, Varga
Márton.

4. Január 13-án a III. korcsoportosok játszottak a KÖRZETI
DÖNTÕBEN, ahol igen kellemes meglepetést okozva, jó já-
tékkal iskolánk tanulói szerezték meg az elsõ helyet, olyan
csapatok elõtt, melyek eddig sok borsot törtek az orruk alá.
Megérdemelték a sikert, hiszen nagyon sokat dolgoztak érte.

Az eredmények:
Alsónémedi- Szigetszentmiklós Kardos 3:1
Alsónémedi- Szigetszentmiklós József A. 2:3
Alsónémedi- Taksony 4:1
Alsónémedi- Tököl 6:0

A körzet bajnokai:
Bai Bence, Balogh Ádám, Bezjian Alberto, Dénesi László,
Galambos Dániel, Harsányi Balázs, Jobbágy Tamás, Miku-
lecz Zakariás, Nagy Levente, Somogyi Sándor, Szlovicsák
Csaba.

Folytatás 2011. február 3-án 10 órakor Érden, a Megye Terü-
leti döntõn.

5. Január 27-én a II. korcsoportosok bizonyíthattak a KÖR-
ZETI DÖNTÕN. Meg is tették! Öröm volt nézni, ahogy ját-
szottak, magabiztosan, ügyesen, lelkesen. Még a legdurvább
ellenfeleiknek is nemes választ adtak, gólokat lõttek, így a
gyõzelmük teljesen megérdemelt.

Az eredmények:
Alsónémedi- Szigetszentmiklós Kardos 6:0
Alsónémedi- Szigetszentmiklós József A. 4:0
Alsónémedi- Taksony 7:0
Alsónémedi- Tököl 12:0

A körzet bajnokai:
Balogh Ádám, Farkas János, Fodor Csaba, Horváth Béla,
Jobbágy László, Jobbágy Tamás, Józan Levente, Mikulecz
Zakariás, Szlovicsák Csaba, Zsebedics Márkó

Folytatás 2011. február 11-én 10 órakor Örkényen, a Megye
Területi döntõn.

Felmerült a kérdés, mi történt az Alsónémedi gyerekekkel, hi-
szen minden korosztályban felülmúlták körzeti ellenfeleiket a
teremfutballban. Biztosan rengeteget számít a felkészülési
körülmény – köszönet mindazoknak, akik tettek érte és bizto-
sították a lehetõséget. A választ viszont leginkább azok tudják
megadni, akik a felsorolásból eddig kimaradtak, az edzõk:
Hajdu Gusztáv, Kotán Miklós, Laczik Csaba, Végh Gábor.

Köszönjük mindhárom korosztály szép eredményeit és
sok sikert kívánunk a kisebbeknek a megyei versenyek-
hez, a nagyobbaknak az országos döntõn!

Kotán Miklós




