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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:

Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik.
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:

1/301-6969 (vonalas telefonról) illetve 104 (mobiltelefonról).
POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658; RENDŐRSÉG 107, 112;  

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ: Bodó Zoltán 06-30-503-6739;
TELEPÜLÉSŐR: Dernóczi Zoltán 06-70-607-9601

KÖRZETI MEGBÍZOTT: Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22

AMEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI:
Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587 (+36-30-617-2224)

Garai Miklós +36-70-382-0057 (+36-30-857-6195)
Gödöllei Attila +36-30-423-2215
Nébel Norber +36-70-4911-039.

 Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!

Dr. Szlivka Gabriella házi gyermekorvos
2015. 10. 26-30. között szabadságon lesz!

(Helyettesítés a szokásoknak megfelelően.)

Faluházi Ünnepség
„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.”- állította a XVi. században élő híres angol 
államférfi, morus tamás. S mi, akik részt vettünk szeptember 27-én a Faluházi Ünnepségünkön, átélhet-
tük ennek a bölcsességnek igazságát.  a nemzetgazdasági minisztérium pályázati hozzájárulásával idén 
két új kiállítótérrel gazdagodott a Faluház. egyikbe kézműves termet rendeztünk be, ahol reméljük, szá-
mos foglalkozás keretében ismerkedhetnek meg gyermekeink a régi falusi kézműves tevékenységekkel.
S végre méltó helyre kerülhettek az eddig raktáron lévő valamikori némedi gazdaság nélkülözhetetlen esz-
közei is. az új kézműves teremben ez alkalommal megnyílt Juhász Borbála, falunk keramikus művésznőjé-
nek kiállítása, melynek külön érdekessége, hogy helyi agyag felhasználásával készültek kiállított munkái, 
melyeket a településünk területén élt egykori újkőkori népek (badeni- és vatyai-kultúra) feltárt régészeti 
emlékei ihlettek. az új termet díszíti Szarka istvánné, Juliska néni által adományozott eredeti üvegajtós 
régi konyhakredenc. az épület mögött megépült pajtában zsin Géza tanár úr és tanítványai rendezték el a 
szerszámokat és gazdasági eszközöket, melyek bemutatják apáink változatos mezőgazdasági eszköztárát. 
a napot Sándor miklós helyi borszakértőnk Borkóstolója, Szarka ágnes óvónéni által vezetett Cseppek 
óvodás gyermektánccsoport és Boróka némedi néptáncegyüttes színes műsora tette emlékezetessé. há-
rom bográcsban főtt a finom vacsora Végh károly és mészáros zoltán szakácstudományát dicsérve, el is 
fogyott az utolsó kanálig. a talpalávalót a hencida népzenekar húzta Bálint endre vezetésével.
Látván a sok táncoló gyermeket és ifjat, örvendezve a nagy számú érdeklődő közönségnek, elmond-
hatjuk  a hagyomány lángját a mi falunkban visszük tovább, és éltetjük mindazt a gazdagságot, mit 
őseinktől örököltünk.                                          Jobbágy Ilona – Faluház

(Képes összeállításunk megtalálható a 18. oldalon, valamint a Művelődési Ház Facebook oldalán)
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete szeptember 23-án tartotta munkaterv 
szerinti soros ülését. Az ülést megelőzőn természetesen 
mindhárom Bizottság ülésezett, és kialakította vélemé-
nyét, javaslatot terjesztett a Testület elé az őket érintő té-
makörökben.

Az előre meghirdetett napirendhez az alábbi új téma-
köröket vette fel napirendjére a Testület: Alsónémedi 
Községért Közalapítvány Kuratóriumi tag lemondása, új 
tag választása; tulajdonosi hozzájárulás bölcsőde kiala-
kításához szükséges telekalakításhoz; a csatorna kotrási 
munkálatainak finanszírozása; szóbeli pályázati tájé-
koztató; útépítésekkel és az elmaradó pörköltfesztivállal 
kapcsolatos témakört; zárt ülésen való tárgyalásra pedig 
egy személyi ügy tárgyalását és önkormányzati vagyoni 
ügyet. 

Első napirenden az Önkormányzat 2015. évi költség-
vetésének I. féléves teljesüléséről szóló beszámolót fo-
gadta el a Képviselő-testület, míg a következő napirend 
keretében a 2015. évi költségvetés III. módosítására vo-
natkozó rendeletet. 

Már az előző Hírmondóban olvashattak a köztemető-
ben egy urnafal építésének tervéről, mely kapcsán jelen 
ülésen döntött a Képviselő-testület egy 20 db 4 férőhelyes 

urnafülke létesítésé-
ről, melynek formá-
ja az itt látható kép-
hez hasonló lesz. 
Az urnafal létesí-
tésének költségeit 
az ELOHIM Kft. 
vállalta, mellyel egy 
nagyobb kiadást 
vett át Önkormány-
zatunktól.

Soron követ-
kező napiren-
den a Szivárvány 
Napköziotthonos 
Óvoda beszámo-
lóját fogadta el a 
Testület a tanévkez-

dés tárgyi és személyi feltételeiről, valamint a nyári nyitva 
tartás tapasztalatairól. Döntés született az óvoda 2016. 
évi nyári nyitva tartásáról is, mely alapján 2016. júni-
us 20-tól összevontan működik az óvoda. A nyári szünet 
2016. 07. 25-08. 19-ig tart majd. Nyitás a  Szent István 
téren: 2016. 08. 22-30. között, majd mindkét épületben 
2016. 08. 31-én.

A Széchenyi István Általános Iskola 2014/15-ös tan-
év tárgyi és személyi feltételeiről, valamint az új tanév 
indításáról szóló tájékoztatását is tárgyalta a Képviselő-
testület, melyet szintén elfogadott. Itt szóba került a Kul-
turális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata is, 

mely az intézmény dologi és tárgyi kiadásai támogatási 
igényének beadására vonatkozott, tekintettel arra, hogy 
most nem olyan rugalmas és maximális szinten ellátott 
az intézmény, mint az önkormányzati fenntartás alatt. A 
Polgármester úr jelezte, hogy a KLIKK által fizetendő 
bérleti díj elmaradást mutat az ABÉVA Kft. felé.

Soron következő napirenden az önkormányzat által 
alapított alapítványok beszámolóinak tárgyalása követ-
kezett, mely kapcsán elfogadta

– az Alsónémedi Községért Közalapítvány,
– a Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány,
– a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Alapítvány,
– a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány
2014. évről szóló beszámolóját.
A VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. hulladékgazdál-

kodási közszolgáltató szerződésben foglalt beszámolási 
kötelezettségének tett eleget, melyet a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság kérésére a szelektív 
hulladékok szállítási mennyiségével egészített ki. Az elő-
ző Hírmondóban már beszámoltunk róla, hogy fenti szol-
gáltató fogja a továbbiakban is végezni településünkön a 
hulladékszállítást, melyről a Cég a szeptemberi csekket 
tartalmazó borítékban részletesen tájékoztatta már tele-
pülésünk Lakóit. Természetesen a keddenként 16-18 óra 
között a Könyvtárban továbbra is működik a Szolgálta-
tó helyi Ügyfélszolgálata. 

A környezetvédelmet szem előtt tartva elkötelezte ma-
gát a Testület a hulladékcsökkentés iránt, így a továb-
biakban is ennek szellemiségét követve hozza meg majd 
döntéseit. Ezzel kapcsolatban felhatalmazta a Polgármes-
tert a Humusz Szövetség Nulla Hulladék Kartájához 
való csatlakozásról szóló nyilatkozat aláírására. 

Szintén az előző Hírmondóban számoltunk be az ADR 
Logistic Kft. Alsónémedin történő raktárépítési szándé-
káról. A Képviselő-testület és a Településfejlesztési, Kör-
nyezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagjai részére 
telephely látogatás került megszervezésre Gyálon, melyen 
Bálint Mária, a Bálint Analitika Kft. ügyvezetője, mint 
szakértő is részt vett. A Képviselő-testület ülésére a na-
pirend kapcsán a Monori Katasztrófavédelem Kiren-
deltségéről Gere Imre tűz.ezr., katasztrófavédelmi pa-
rancsnok is meghívást kapott, akit Szilágyi Károly tűz.
alezr., biztonságvédelmi szakértő is elkísért. A telephe-
lyen tapasztaltak, valamint a szakértők véleménye után 
hozta meg a Képviselő-testület pozitív döntését, azaz a 
raktár megépítését támogatja településünkön. Ezúton is 
köszönjük a felkért Szakértők segítségét, akik hozzájárul-
tak a felelős döntés meghozatalához. 

A Loacker Hulladékhasznosító Kft. is telephely-lé-
tesítési elképzeléssel kereste meg Önkormányzatunkat, 
mely kapcsán a Képviselő-testület szintén szakértő rész-
vételével a telephely látogatás mellett döntött, s csak so-
ron következő ülésén hozza meg végleges döntését a lete-
lepülés támogatásáról. 

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
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Fenti telephely létesítés kapcsán úgy döntött a Képvi-
selő-testület, hogy az Alsónémedi 081/88-89 hrsz-ú in-
gatlanok értékbecslését elvégezteti, ill. elindítja a terü-
letek belterületbe vonását is, bízva abban, hogy az ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanra települ a vállalkozás. A 
költségek biztosítása az általános tartalék terhére történik.

Hamarosan pályázatok nyílnak meg, melyekre Önkor-
mányzatunk is több területen pályázni kíván, így szakértő 
bevonásával kapott részletes tájékoztatást a pályázati le-
hetőségekről a testület.

Szintén tárgyalt már korábban a testület az Energetikai 
pályázatról, melyhez szükséges az előkészítő műszaki 
dokumentáció elkészítése. A korábbi döntés a lehetősé-
gek hallatán módosításra került: ABÉVA Kft. iroda épü-
lete (Fő út 75.) kikerült, a két óvodaépület, az iskola régi 
szárnya, valamint a Polgármesteri Hivatal épülete lesz 
előkészítve a pályázatra. A beérkezett ajánlat alapján a tes-
tület felhatalmazta a Polgármestert maximum 4.320.000 
Ft + ÁFA összeghatárig a kötelezettségvállalásra azzal, 
hogy további két árajánlatot köteles beszerezni és a leg-
kedvezőbbel szerződést kötni a munka elvégzésére.

Hosszas előkészítés és dilemma után pont került a 
bölcsőde építési helyének kiválasztására. A Képviselő-
testület igyekezett minden szempontot figyelembe venni 
– területnagyság, forgalom, óvodai dolgozók véleménye, 
bontási munkák stb. –, így döntött a „Schuller-csarnok” 
területe mellett, kérve az előkészítő munkák megkezdé-
sét, hogy a pályázaton indulni tudjon Önkormányzatunk. 
Megvalósulás esetén eltűnhet a már régen lebontásra ter-
vezett „vascsarnok” és a műemléki templom is méltóbb 
környezetbe kerülhet. 

Kép: http://epiteszforum.hu/galeria/schuler-
rendezvenyhaz-es-konyvtar-terve-alsonemedi/136729 

Az AIRVAC Kft., majd beolvadása után a DAKÖV 
Kft. irodát bérel az ABÉVA Kft. épületében, melyre a 
FEB részéről díjemelési javaslat érkezett. Minden körül-
ményt figyelembevéve, – de legfőképpen azt, hogy önkor-
mányzati tulajdonrész is van a Kft-ben – a Testület felkéri 
Belágyi Tamás ügyvezetőt, hogy ne kezdeményezzen díj-
emelést a DAKÖV Kft. felé.

Az Önkormányzat jelentős pályázati támogatással 2 
db gépet (kombinált csatornatisztító, ill. konténerszállító 
járművet) vásárolt a település szennyvízelvezetési, tisz-
títási feladatainak ellátásához, mellyel kapcsolatban úgy 
döntött, hogy a rendszer üzemeltetőjének – DAKÖV Kft. 
– 5 év időtartamra bérbe adja azokat az üzembentartói 
jogok átruházása mellett. Bérleti díjként 500-500.000,- 
Ft/év összeget határozott meg.

Az előző Hírmondóban számoltunk be arról, hogy 
mind a víz, mind a szennyvíz tekintetében gördülő fej-
lesztési tervet kell készíttetni, melynek elkészítése úgy volt 
a legolcsóbb – és a legcélszerűbb is –, ha azt a DAKÖV 
Kft. csinálja meg. A két terv elkészült, a Képviselő-testület 
elfogadta azokat, és felhatalmazta a DAKÖV Kft-t arra is, 
hogy azt a MEKH-hez jóváhagyásra benyújtsa.

Már több éve működik a településen a Szentjánosbo-
gár Katolikus Családi Napközi, melyhez előbb épületet, 
majd anyagi támogatást nyújtott Önkormányzatunk. A 
családi napközi támogatási szerződése lejárt, melyet ismét 
meghosszabbított a testület, így a beíratott Alsónémedi la-
kóhellyel rendelkező gyermekek tekintetében 8.000,- Ft/
hó összegű támogatást nyújt az Önkormányzat, amellett, 
hogy nyersanyagköltség + ÁFA áron biztosítja az ellátott 
gyermekek részére főzőkonyhájáról az étkeztetést is. 

Arról is olvashattak már, hogy a Képviselő-testület en-
gedélyezte, hogy családi napközi a szükséges engedélyek 
beszerzése után az Iskola u. 1. sz. alatti szolgálati lakás-

ba költözhessen (eddig egy 
magán családi házban üze-
melt), melyért térítési díjat 
nem kér, csak a rezsiköltség 
megfizetését és továbbra is 
nyersanyagköltség + ÁFA 
összegért kapják az étke-
zést is az önkormányzati 
konyháról.

Soron következő téma-
ként költségvetési átcso-
portosításokról döntött 
a testület. A Boróka nép-
tánccsoport részére ismét 
– tekintettel arra, hogy 
már korábban is engedé-
lyezett – 200.000,- Ft-ot 
juttatott a Művelődési Ház 
keretén belül viselet (nép-
tánc ruha) vásárlásra, ill. 
a Művelődési Ház személyi 
kiadásán belül a rendsze-
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res személyi juttatások összegéből a megbízási díjakra 
500.000 Ft-ot engedélyezett átcsoportosítani.

A településen már sokak áttértek az új szolgáltató – 
Magyar Telekom Nyrt. – telefon, internet és televízió 
előfizetéseire. Az Önkormányzat is intézkedett – költség-
csökkentés és jobb szolgáltatás céljából – a szolgáltatóhoz 
való áttérésről (november eleje), mely kapcsán mobilflot-
tába is belép. Igény mutatkozott a dolgozók részére is a 
flottába való belépésre – ahogy a legtöbb állami szervnél 
és egyéb szervezeteknél –, a Képviselő-testület engedélye-
zi az Önkormányzat és összes intézményének dolgozói, 
tisztségviselői (képviselők és bizottsági tagok), valamint 
az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskolában és az 
egészségügyi alapellátásban dolgozók részére a megkötött 
mobilflotta szerződéshez való csatlakozás lehetőségét.

Ócsa Város Önkormányzata a nyáron kifizette az Ócsai 
Rendőrőrs klimatizálását, melyhez településarányos tá-
mogatást kért. A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság a lakosságarányos támogatást tartotta reálisnak, 
így a testület javaslatukat elfogadva 110.000,- Ft-os ösz-
szeggel támogatta a beruházást.

A Testület megtárgyalta a Dabas és Környéke 
Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. még ta-
vasszal benyújtott kérését is és a mentőorvosi kocsi mű-
ködtetését 100.000,- Ft-os összeggel támogatja. (Részle-
tes információ itt olvasható tevékenységükről: 

http://www.dabasmok.hu/ ) 
Az Önkormányzat még 2013-ban döntött az “Alsó-

némedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítványt” 
megszüntetéséről, de sajnos a tényleges megszünte-
tés még nem zárult le, így az Önkormányzat Ügyvéd-
je új határozat meghozatalát tartotta szükségesnek. E 
kapcsán a testület ismét döntött a megszüntetésről, 
végelszámolási eljárás keretében, jogutód nélkül. A 
végelszámolói tisztség betöltésére Dénes Zsuzsanna 
védőnőt bízta meg, ill. felhatalmazta Vincze József pol-
gármestert az alapító képviseletére, a szükséges okira-
tok aláírására, az okiratok elkészítésére pedig jogi kép-
viselőt vesz.

A Birgejárás II. területen lévő önkormányzati tulajdo-
nú területek mellett van egy kis terület (kb. 80 m2, 081/25 

hrsz.), mely szervizút kialakításához szükséges. A terület 
megvásárlásról, szükség esetén kisajátításáról döntött a 
Testület, a Polgármestert pedig felhatalmazta a szüksé-
ges teendők megtételére.

A Képviselő-testület a korábbi években is csatlakozott 
a – szociálisan rászorulókat támogató Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer pályázathoz, mely most sem történt 
másképp. A felsőoktatásban tanulók vagy tanulni kíván-
kozók már biztosan ismerik ezt a lehetőséget, így kérjük, 
figyeljék a pályázati információkat, határidőket. 
(http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ )

A szokásokhoz híven a Polgármester előző ülésen ho-
zott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett 
fontosabb intézkedéseiről szóló beszámolóját is tárgyal-
ta a Testület, melyet szóbeli kiegészítésekkel együtt (pl. 
a Hungária Zrt-nél bennragadt önkormányzati vagyon 
ügyében történtek) elfogadott. 

Belágyi Tamás lemondott az Alsónémedi Községért 
Közalapítvány Kuratóriumi tagságáról, melyet a Képvise-
lő-testület elfogadott, s helyére Suplicz Zsoltot választot-
ta, s fentiekkel az Alapítvány Alapító Okiratát is módosít-
ja. Tamásnak köszönjük eddigi munkáját, Zsoltnak pedig 
jó munkát kívánunk új tisztségéhez! 

Az előző Hírmondóban felhívás jelent meg a Duna–
Tisza Csatorna kotrási munkálatairól. Sajnos egyelőre 
ennek költségeit nem finanszírozhatjuk a csatornabővíté-
si pályázat keretéből, de a munka elvégzése indokolt, így 
a finanszírozást – 18.275.400,- Ft + ÁFA – a Szennyvíz 
alszámla terhére engedélyezte a Testület, de felkérte a 
Polgármestert a KSZ előzetes jogi állásfoglalás felülvizs-
gálatának kérésére.

Zárt ülés keretében a napirendnél elfogatott új téma-
körök mellett lakásépítési támogatásról döntött a testület.

A Képviselő-testület soron következő rendes ülését 
2015. október 28-án 15 órakor tartja, melyet megelő-
ző héten (hétfő-kedd) a Bizottságok is üléseznek majd. 
Természetesen amennyiben időközben rendkívüli ülés 
összehívására is sort kell keríteni, úgy – ahogy a soros 
testületi és bizottsági ülések időpontjáról és napirendjéről 
– a település honlapján, ill. hirdetőtábláinkról értesül-
hetnek az érdeklődők. 

Az ülések továbbra is nyilváno-
sak, minden érdeklődőt hívunk 
és várunk! A Képviselő-testület 
és bizottságainak meghívói, dön-
tései, jegyzőkönyvei és rendeletei 
megtalálhatók a település honlap-
ján (http://www.alsonemedi.hu/
onkormanyzat/), ill. rendeleteink 
a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján teljes terjedelemben ol-
vashatók!

Győrvári István Lászlóné
Polgármesteri Hivatal 
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Az Alapítványt 1992-ben hozta létre az Alsónémedi Önkormányzat. 1993. január 1-jétől közhasznú minőségben végzi tevékenységét 
az Alapító Okiratban meghatározott célok szerint: 
–  a község kulturális tevékenysége színvonalának emelése,
–   a bűnmegelőzés, vagyonvédelem és kármegelőzés elősegítése érdekében technikai eszközök biztosítása, közösségi összefogás tá-

mogatása,
• a község környezetvédelmi érdekeinek támogatása.
A Közalapítvány bevételei önkormányzati, vállalkozások, magánszemélyek támogatásaiból, SZJA 1% felajánlásokból tevődik össze, 
míg kiadásai javarészt a fent említett célok támogatására fordítódnak.
 Az alábbi összefoglaló táblázat a 2014. évi bevételeket és kiadásokat részletezi egyszerűsített formában. 

2014-ben a bevételek/kiadások a következőképpen alakultak:

A GLS Hungary Kft. támogatásával (400.000 Ft) 2014-ben megvalósult 
a gyereknap Alsónémedin. A GLS Hungary Kft. által 2014. évben kiutalt 
1.400.000 Ft-ból a fennmaradó összeg (1.000.000 Ft) átkönyvelésre ke-
rült 2015. évre, a felhasználás összevont technikája miatt.
A személyi jövedelemadó felajánlásokból 257.000 Ft érkezett 2014. évben.
A Közalapítvány a 2014. évet 664.000 Ft veszteséggel zárta.
 Köszönetünket fejezzük ki minden Adózónak, akik személyi 
jövedelemadójuk 1%-át a Közalapítvány részére ajánlották fel.

A Közalapítvány eddig megvalósult tervei az előző beszámoló óta eltelt 
időszakban:
-  2014-ben ismét megrendezésre került a “Cibere hagyományőrző főző-
futam” a 10-15 éves és 15-20 éves korosztályú alsónémedi fiatalok számára, 
melynek elsődleges célja Alsónémedi kultúrájához tartozó hagyományos 
ételek megismerése és elkészítése volt. A főzőverseny a Pörköltfesztivál ke-
retein belül volt megrendezve. A két korosztály nyertesei egyaránt értékes 
fődíjakban részesültek (River Ride - városnéző vízibusz-kirándulás).
-  A Széchenyi István Általános Iskola kerékpárversenyét Alapítvá-
nyunk ismét támogatta.
-  Idén megrendezésre került a III. Alsónémedi Családi Sportnap az Ala-
pítvány támogatásával és szervezői hozzájárulásával. Az esemény a tavalyi 
létszámhoz képest még több sportolni vagy csupán kikapcsolódni vágyó 
helyi lakost vonzott a Sportcsarnokba, ahol a sportot, mint kulturális éle-
tünk fontos kiegészítőjét kívántuk népszerűsíteni a település lakói között.
-  A “Topeka Tangó” elnevezésű felnőtt tánctanfolyam sikerességére 
alapozva a tánctanulási lehetőséget a 2014/15-ös tanévben elindítottuk 
iskolás gyerekek részére is. A tanfolyam fiatal résztvevői már az idén 
megrendezett Tánc Világnapján és a Traktorfesztiválon is felléptek.
-  Az Alapító Okiratban célként meghatározott környezeti értékek meg-
őrzése lehetőséget biztosított arra, hogy terveink közé vegyük fel az 
iskolai tisztaságverseny támogatását. Az Alsónémedi Községért Köz-
alapítvány ehhez a versenyhez kapcsolódva plakát- és rajzpályázatot 
hirdetett az osztályoknak.A gyerekek három témában készítettek plaká-
tot: “Hogyan képzeled el a jövő energiatakarékos otthonát?”; “Hogyan 
képzeled el a jövő energiatakarékos közlekedési eszközét?”; “Hogyan 
képzeled el egy napod a jövőben környezettudatosan?”. A nyertes mun-
kákat készítők plusz pontokat szerezhettek osztályuknak a versenyhez, 

és fődíjként - az Alapítvány támogatásával - egy buszos kiránduláson 
vehettek részt. Az első három helyezettet továbbá az Alapítvány egy-egy 
oklevéllel és tortával jutalmazta.
-  A GLS Hungary Kft. felajánlásából a Kuratórium döntése alap-
ján egy régi tervünket sikerült megvalósítani: megépítettük a Szi-
várvány KRESZ-parkot. Ez a létesítmény első sorban a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda részére épült, a kisiskolások azonban egyaránt 
használhatják, elsajátíthatják rajta a biztonságos közlekedés alapisme-
reteit. A kerékpáros tanpálya nemcsak a gyerekek számára biztosít ki-
kapcsolódási és tanulási lehetőséget. Szüleik, akikkel érkeznek, közös-
séggé tudnak kovácsolódni azon időt kihasználva, amíg gyermekeik el 
vannak foglalva a KRESZ-park használatával. A KRESZ-park átadásán 
egy délutáni rendezvény keretén belül több, mint 100 regisztrált gyerek 
jött el családjával kipróbálni a pályát, megmérettetni magát a többiek-
kel. A rendezvényen a Dabasi Rendőrkapitányság és a Pest Megyei Bal-
eset-megelőzési Bizottság is szép számmal képviseltette magát, segített a 
vetélkedők lebonyolításában és az oktatásban. A nap végén a gyerekek 
értékes ajándékokat nyerhettek, fődíjként pedig a három korosztályból 
egy-egy biciklit vihetett haza a legügyesebb versenyző.

A Közalapítvány 2015-2016. évi tervei között szerepel ismét több 
olyan kulturális illetve hagyományőrző esemény megszervezése és lebo-
nyolítása is, amelyek a településen élő közösségek összetartozását erő-
sítik majd, s ezzel együtt Alsónémedi hagyományait, kultúráját, termé-
szeti értékeit ismertetik meg a fiatal és felnőtt generációkkal egyaránt.

A fentebb látható felsorolásból is kitűnik, hogy a Kuratórium elköte-
lezett minden olyan esemény és cél megvalósítására, amelyek települé-
sünk és közösségeik érdekeit szolgálják. Ezen munka megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges az anyagi forrás biztosítása, ezért kérünk 
minden Alsónémedi lakost, hogy akinek lehetősége van, támogassa Ala-
pítványunkat személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával!

Köszönet illet minden Kuratóriumi Tagot (Belágyi Tamás, Hägerné 
Molnár Mária  Ilona, Horváth Mária, Juhász Lászlóné, Kiss Menyhért-
né, Tóth Gábor) és Felügyelő Bizottsági Tagot (Józanné Vincze Katalin, 
Szlovicsákné Mészáros Mária, Marosi Boldizsár), akik munkájukkal és 
aktív részvételükkel hozzájárulnak az Alapítvány szabályos és eredmé-
nyes működéséhez.     

Dr. Nagy Vilmos
          a Kuratórium elnöke 

Az Alsónémedi Községért Közalapítvány  
közleménye a 2014. évi gazdálkodás mérlegéről

2014. évi bevételek
(ezer Ft-ban)

Magánszemélyek támogatása 10
Vállalkozások támogatása 502
Önkormányzati támogatás -
Banki kamat - SZJA 1% felajánlás 257
Széchenyi Alapítvány 30
Összesen 799

2014. évi rendezvények
(ezer Ft-ban)

Tisztaságverseny 77
Kerékpárverseny 60
Sportnap 228
Tánctanfolyam 63
Gyermeknap 400
Főzőverseny 60
Összesen 888

2014. évi kiadások
(ezer Ft-ban)

Könyvelés, könyvvizsgálat 98
Anyag 234
Bankköltség 57
Egyéb költség 714
Értékcsökkenés -
Támogatás 360
Összesen 1.463
Eredmény -6
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Alsónémedi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2016. évre
az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára
a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan

A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.alsonemedi.hu internetes oldalon. 
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében  
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, 
ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben 
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a 
belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A 
pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. 
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A 
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. 10. 09. 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely 
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a)   A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első 
félévéről.

b)   Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Tisztelt Alsónémedi Lakosok!

Az Alsónémedi Hírmondó 2014. év végi számában a légszennyezéssel kapcsolatban az illegális bútorlap égetésre vonatkozó 
írás jelent meg, amely - úgy véljük - sokakat visszatartott a légszennyező, másokra tekintet nélküli füst kibocsátással járó tüze-
léstől. Ismételten felhívjuk az érintetek figyelmét, hogy tartózkodjanak a bútorlapok és más hulladékok fűtőanyagként történő 
felhasználásától, mivel azok elégetésével felelőtlen módon mérgező gázokat, un. poliaromás szénhidrogéneket és dioxint jut-
tatnak a levegőbe. A tevékenység végleges befejezésére való figyelmeztetésül ismét közöljük a további várható intézkedéseket 
azokra az esetekre, amikor megállapítható, hogy hulladék égetésével szennyezik a környezetet. 
Rendőri intézkedés során halaszthatatlan nyomozati cselekményként házkutatásra kerül sor, melynek során mintát veszünk 
a fűtőberendezésben égetett anyagból, a felhasználó személlyel szemben büntetőeljárást indítunk a Btk. 248. § (1) b.) pont II. 
fordulat szerinti a hulladékgazdálkodás megsértése bűntett elkövetése miatt, súlyosabb esetben a Btk.  241. § (1) bekezdés a.) 
pont szerinti környezetkárosítás bűntett elkövetése miatt. Az eljárásba igazságügyi szakértőt vonunk be, a szakértői vizsgálat 
költségeit várhatóan az elkövetéssel gyanúsított személynek kell megtérítenie.
Kérem az érintett lakosokat, figyelemmel a fentiekre szíveskedjenek a továbbiakban mellőzni a 72/2013. (VIII.27.) VM. Ren-
delet mellékleteiben definiált hulladékok elégetését.
A továbbiakban figyelmeztetés nélkül kezdeményezünk büntetőeljárásokat a megalapozott lakossági bejelentések alapján.

Alsónémedi Körzeti Megbízottak

2015. október
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Szeretettel köszöntöm az Alsónémedi lakosokat, a fogorvosi rendelő vezetőjeként.
2015. februárjától visszaálltam dolgozni. Köszönöm türelmüket, megértésüket a helyettesítési idő alatt végzett fogorvosi 
kezelések tekintetében.
Tájékoztatást szeretnék nyújtani Önöknek, hogy a fogorvosi rendelőnkben milyen kezeléseket, pótlásokat vehetnek igénybe.

Gyermekek: szűrése, dentalhigiéniás tanácsadása, tejfogak gondozása, maradó fogak tömése, barázdazárása, legvégső 
esetben foghúzása, lepedék eltávolítása, fogkő leszedése.

Felnőtt pácienseinknél: szűrés, dentalhigiéniás tanácsadás, maradó fogak tömése mind amalgám, mind esztétikus tö-
mőanyaggal /kérés és igény szerint/, ideiglenes tömés, gyökérkezelések mind egy- ,mind többgyökerű fogaknál, foghúzás, 
inlay-k és onlay-k készítése/ami egy speciális fogtömés, fogtechnikus készíti/, lepedék-fogkő eltávolítása/depurálás/, fog-
fehérítés, fogékszer felrakása.

Ezenkívül természetesen lehetőség van fogpótlások készítésére.
1. Rögzített pótlások: porcelán -, cirkónium koronák, ideiglenes koronák, csapos fogművek és hidak készítésére 
van lehetőség.
2. Kivehető pótlások: mind teljes, mind részleges fogsorokat, fémlemezes kivehetőket és precíziós elhorgonyzású 
kivehetőket is késztünk.

Minden páciensnél személyre szabott kezelési tervet készítünk, minden esetben tájékoztatást adunk a térítésköteles kezelésekről.
Fogtechnikai laboratóriumunkban a legmodernebb technikák alkalmazásával készítünk fogpótlást, rövid határidőn belül. 
A pótlás tervezésénél figyelembe vesszük a pácienseink arc- karakterének, harmóniájának és esztétikumának megfelelő és 
kivitelezhető fogpótlást.

Sokéves tapasztalatommal /12 év/ és már az évek óta mellettem dolgozó, szintén tapasztalt és nagyon kedves asszisz-
tensnőmmel, Kerekes Zsuzsannával azon dolgozunk, hogy Önök kifogástalan ellátásban részesüljenek.
Nagyon büszkék vagyunk pácienseink pozitív visszajelzésére.
Idén októbertől csütörtökönként, délután 14 órától-20 óráig várjuk a betegjeinket, így a későn hazaérők is el tudnak jönni 
hozzánk problémájukkal!
Családias hangulatú környezetben várunk szeretettel minden kedves régi és leendő páciensünket.
Célunk: Mosolyogjon bátran rövid időn belül!!!

Dr. Szegedi Anett

Mit tehetünk  
a fogágy-betegségekkel szemben?

Kedves Alsónémediek!
Amit a fogágy-betegségekkel szemben tehetünk, hogy meg-

előzzük! Ez persze egy következő kérdést vethet fel, még pedig 
azt hogy: Hogyan? Erre nagyon egyszerű a válasz: megfelelő 
szájhigiéniával és fogorvosunk rendszeres látogatásával.

Ezen betegségek ugyanis nem csak úgy váratlanul jönnek, 
hanem vannak előjelei, amiből következik, hogy számtalan le-
hetőségünk van rá, hogy időben megállítsuk a kórfolyamatot.
A probléma legtöbbször ínygyulladással, ínyvérzéssel kezdődik. 
Természetesen a magyar lakosság döntő többsége ezen meg sem 
lepődik, de a nagyobb baj az hogy, szinte nem is törődik vele!!
Kicsit erősebben sikálták a fogaikat, ennek tudják be a fent em-
lített problémát, miközben a gyulladást okozó baktérium fellán-
gol és a fogágy apparátusát fokozatosan pusztítja. Ez a pusztulás legtöbbször vissza nem fordítható, de a progressziója 
azonban megállítható. Ha ezt kellő időben tesszük, megőrizhetjük a károsodott fogágy funkcióképességét.
A legfontosabb:1. Minden étkezés után mossunk fogat, legalább naponta 2x, 2. A lepedék és fogkő eltávolítása orvosi 
segítséggel/depurálás/, 3. Szájhigiénia fenntartása megfelelő gyakoriságú és technikájú fog-és szájápolással, 4. Lepedék 
letapadását szolgáló faktorok /tömésszél, kontaktpontok, koronaszél/ állandó ellenőrzése és korrekciója, 5. Táplálkozunk 
egészségesen, vitamindús ételeket fogyasztva, 6.Káros szenvedélyek elkerülése ill. a róluk való leszokás/ dohányzás/!
A fogágy épségének megőrzése azon múlik, hogy hogyan tudjuk tisztán tartani a már egyszer hosszas kezelések során 
meggyógyított fogágy szövetét. Ez persze sokkal nehezebb feladat, mint amikor még nem alakult ki a fogágy-betegség.
Ügyeljünk arra, hogy évente legalább egyszer lásson minket fogorvosunk!

Dr. Szegedi Anett
Fog-és szájbetegségek szakorvosa

Mosolyogjon bátran!
Tisztelt Lakosság!

2015. október
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Változatlan a házhoz menő lomtalanítás
A Vertikál Nonprofit Zrt. évente 1 alkalommal bizto-

sítja - az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpont-
ban - a háztól történő, háztartásban keletkezett lom 
elszállítását. Pl. feleslegessé vált használati tárgyakat, esz-
közöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivéte-
lével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és 
szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsá-
kolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek 
elszállításra:

•   gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati 
hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgaz-
dasági, ipari hulladék;

•   elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készü-
lék, hűtőgép…);

•   veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
•   heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, vala-

mint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből szár-
mazó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék! 
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós 
elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé a 06-24-535-535 
telefonszámon. (A telefonáláskor azonosító számára 
szükség lesz, mely a számlán megtalálható!)

@@@@@@@@@@@@@@@@

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS  
ÜGYFÉLFOGADÁS minden kedden 16-18 óráig  
az Opál Ház – Könyvtár helyiségében működik.

KÉREM, KIZÁRÓLAG EBBEN  
AZ IDŐPONTBAN KERESSENEK!!!

Zsákot is ebben az időpontban lehet vásárolni, ill. kuka 
rendelésére is van lehetőség. 
(Ha kivételes esetben változás történik az ügyfélfogadás 
időpontjában a hirdetőkön minden esetben értesülhet-
nek róla.)
Kedvezmény igényléséhez, új szolgáltatási hely bejelenté-
séhez, edényzet változáshoz stb. szükséges nyomtatványok 
letölthetők az alábbi helyről: http://www.alsonemedi.hu/
kozszolgaltatok/
Aki már szolgáltatást igénybevevő, kérem azonosító szá-
mát (vagy számlát, csekket) hozza magával az ügyfélfo-
gadásra.
Amennyiben kérdése van, úgy a Polgármesteri Hiva-
talban a 06-29-337-101/11-es telefonszámon vagy a 
hulladekszallitas@alsonemedi.hu e-mail címen kaphat 
információt.

Győrvári István Lászlóné 

2015. október

A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 jelű „Alsónémedi szennyvíz-
telep bővítése és korszerűsítése” című pályázat keretén be-
lül – mint társadalmi felelősségvállalást elősegítő program  
– 2015. szeptember 26-án elektronikus-hulladék gyűjtést szer-
veztünk a ROLFIM Szövetkezettel együttműködve.

Az esős idő ellenére nagyon sokan vettek részt a gyűjtésben, több 
mint 50 család hozta el a már használhatatlanná vált háztartási 
gépét, számítógépeket, elektromos játékokat és minden olyasmit, 
ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működött.

A gyűjtés során 3750 kg elektronikai hulladék került begyűjtésre. Ezeket a hulladékokat az előkezelés után 
a ROLFIM Szövetkezet szigetszentmiklósi telephelyén alkotórészeikre bontják a többségében megváltozott 
munkaképességű dolgozók. A berendezések bontása során keletkezett anyagok újrahasznosításra, a hulladé-
kok ártalmatlanításra kerülnek.

Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt!
Zagyva Gabriella

környezetvédelmi referens

BESZÁMOLÓ AZ ELEKTRONIKUS  
HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
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Gyémántdiploma

Az idei tanévnyitó kere-
tében nem csak a diákokat, 
hanem községünk egyik 
nyugalmazott pedagógusát 
is köszönthettük.  Surányi 
Lászlóné, Erzsike néni 60 
évvel ezelőtt tette le a peda-
gógusi esküt. Hosszú évtize-
deken keresztül ének tanár-
ként dolgozott iskolánkban. 
Az idősebb generáció még 
emlékezhet rá, hogy milyen 
lelkesedéssel, odaadással, 
szakértelemmel tanította, 
nevelte a rá bízott gyerme-
keket. 

A nyár folyamán meg-
kapta a megtisztelő gyé-
mántdiplomát. Ebből az 
alkalomból köszöntöttük Őt 
őszinte szeretettel. 

A Széchenyi István Álta-
lános Iskola minden dolgo-
zója és tanulója nevében sok 
örömet, jó egészséget kívá-
nunk további élete további 
részére!

   
Sticzné Szántó Ilona

  igazgató

2015. október
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Állatok Világnapja az alsó tagozatosoknak
Szeptember 24-én szép napos időre ébredtünk. Hamarosan 

el is kezdődött az a hagyományos programunk, melyet az Ál-
latok Világnapja alkalmából rendeztünk. Idén ez a nap új ele-
mekkel is bővült: a lovasbemutató és az állatsimogató mellett a 
sport és az alkotás is szerepet kapott.

A célunk az volt, hogy az erre vállalkozó szülőket segítőként 
bevonjuk munkába, az óvodásoknak is részvételt biztosítsunk, 
a tanulóink számára pedig olyan programokat szervezzünk, 
amelyek kapcsolódnak a tananyaghoz, az ÖKO-iskolai felada-
tainkhoz és mozgásra, kézműveskedésre is lehetőséget biztosí-
tanak. 

Ahogyan eddig is, sok szeretettel meghívtuk a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda csoportjait. Nagy örömünkre sok-sok 
óvodás gyermek érkezett az óvónőkkel együtt hozzánk.

Az első program hagyományosan Molnár Anita gyönyörű 
lovaival indult, majd a gyerekek ámulatára lovastorna-bemuta-
tó következett. Tanulóink: Józan Zsófi, Józan Bence, Zsivora Ta-
mara, Tamási Panna, Molnár Petra, Vitéz Laura, Gerstenbrein 
Noémi, Varga Szandra, Jakab Liza és Szabó Nikolett akrobati-
kus gyakorlatokat, nagy erőt, ügyességet, egyensúlyérzéket kí-
vánó mozdulatokat hajtottak végre a körben futó ló hátán. Sok 
tapsot kaptak, nagy sikert arattak! A közönség soraiban többen 
is kedvet kaptak ehhez a nehéz és látványos sporthoz. Ezután a 
lovaglásra vágyó gyerekek felülhettek a lovak hátára és megtet-
tek néhány kört a felnőttek segítségével. 

Közben megérkeztek a lelkes szülők, akik elhozták azokat a 
kisállatokat, melyekkel a gyerekek – ovisok és iskolások – nagy 
érdeklődéssel ismerkedtek. Láthattunk cicákat, több kutyafaj-

tát, nyulakat, hörcsögöt, tengerimalacot, papagájt, de még sás-
kát és csincsillát is. Néhány állatot meg is foghattunk, meg is 
simogathattunk. A szülők türelmesen válaszoltak a kérdésekre, 
a gyerekek pedig ismereteket szerezhettek a felelős kisállattar-
tásról, az állatok táplálkozásáról, életmódjáról. 

Majd ámulva néztünk az égre, amikor egy galambcsapat re-
pült fel egyszerre. Azt is megtudták a gyerekek, hogy a galam-
bok maguktól hazatalálnak.

Kihasználva iskolánk kiváló sportlehetőségeit, a futópályára 
mentünk, ahol először az óvodások teljesítették a felépített aka-
dálypálya kihívásait. Kik az óvó néni segítségével, kik egyedül 
ugráltak, másztak, bújtak, futottak a pályán, majd jutalmul ér-
met is kaptak. Az iskolások közül sokan többször végigmentek 
az akadályokon, bizonyítva erejüket, ügyességüket, kitartásu-
kat.

A tanulóink kézműves foglalkozásokon is részt vettek, 
ahol a kisebbek halat, madarat, pillangót készítettek papír-
ból, a nagyobbak állatos montázsokat ragasztottak dekupázs-
technikával. A közös munka, mely kötetlenebb volt a tanórai 
kereteknél, kellemes légkörben, vidáman zajlott. Nagyon szép, 
kreatív alkotások születtek!

A nap jó hangulata, a gyerekek érdeklődése, a szülők támo-
gató együttműködése, az óvodások lelkes részvétele bizonyítot-
ta számunkra a program sikerét, a céljaink megvalósulását. 

Komlátiné Ötvös Ágnes
 munkaközösség-vezető

2015. október



Iskolánk éves programját évek óta az határozza meg, hogy mind 
szellemiségünkben, mind tetteinkben igyekezzünk az Ökoiskola cí-
met megszerezni, majd megtartani. Jól haladunk ezen az úton, hiszen 
már kétszer nyertük el ezt a megtisztelő címet. 2011-ben és másod-
szorra 2014-ben. Törekvéseink a fenntarthatóság elveinek elsajátítá-
sa, ami nem csak a természeti környezet értékeinek megismerését és 
megóvását, hanem az épített és szellemi értékek megismerését, meg-
tartását is jelenti. 

Ebben az évben büszkén és boldogan mondhatjuk el, az iskolánk 
saját tanösvénnyel rendelkezik, ahol tanulóink minden évben sze-
mélyesen fedezhetik fel közvetlen környezetünk természeti kincseit. 
Ennek a terepnek a feltérképezése, kitűzése komoly előkészítő munkát 
igényelt. A feladatot Zsin Géza, iskolánk tanára vállalta magára és bio-
lógia szakkörös tanulóival végezete el. Éves programunk első állomása 
ennek a tanösvénynek a felavatása volt. Minden felsős tanuló szak-
avatott vezetővel – Zsin Géza, Bori Teréz, Surányi Melinda, Abonyi 
Csaba, Szlovicsák Imre - járta be a terepet és kapott kimerítő előadást 
az ott élő állat és növényvilágról. Szeptember 24-én lehettünk részesei 
ennek a nagyszerű eseménynek. Gyalogosan, osztályonként sétáltuk 
be a Kóhalmai út mentén található területet.

Az első állomás a nem őshonos, de mégis nagyon hasznos akácos, 
ehhez kapcsolódott az osztályoknak előre kiadott feladat – Mit kell 
tudni az akácról?- internetes gyűjtőmunka. Itt a csoportvezetők a ta-
nulók által megszerzett ismereteket egészítették ki, valamint elmagya-
rázták az erdő szerveződési szintjeit. Tovább haladva a homokos úton 
- ami a természetjárók csendes haladását szolgálja – a mesterséges 
„nemes nyáras”-nál álltunk meg. Itt megérthettük a „halott erdő” - er-
dészek által használt - fogalmát, hiszen az ügyes szemek észrevehették 
a gyep- és cserjeszint hiányát, ami egyben azt is jelenti, hogy az állatok 
búvóhely hiányában messzire elkerülik az ilyen erdőt. 

A nyárfaerdővel szemben leolvashattuk a különböző állatnyomok-
ból, mi is történhetett az éjszaka leple alatt. Jobb kéz felől egy fiatal, 
sűrű akácost vizsgálhattunk meg. Itt arra a kérdésre is választ kaphat-
tak a gyerekek, miért kedvelik annyira az erdészek az akácot. Kivágás 
után nem húzták ki a tuskókat, csak felszaggatták a gyökérzetet, ami 
a következő évben könnyen kihajtott, így nem kellett facsemetékkel 
újra beültetni a területet. Ez nagyon egyszerű és olcsó faanyag előál-
lítási módszer.

Majd elhaladtunk a régmúltban még virágzó gyümölcsös mellett. 
Aki figyelt, észrevehette ennek egyetlen nyomát: egy beton kútgyűrűt, 
hiszen a gyümölcsfákat rég benőtték a cserjék, a természet visszafog-
lalta azt, amit elvettek tőle. 

Utunk lassan átváltozott erdei „ösvénnyé”. Aki most is szemfüles 
volt, észrevette a nagy számban elterjedt selyemkórót. Bizony ez a nö-
vény sem őshonos nálunk, a múlt rendszer által került erre a területre, 
sajnos terebélyes növekedésével elnyomja a honos fajokat. Talán ami 
vigasztaló lehet számunkra, hogy tavasszal a virágzáskor szemet gyö-
nyörködtető a virágja és nagyon jó mézelő. 

Az útvonalon tovább haladva akár vaddisznó nyomra is bukkanha-
tott az, aki nyitott szemmel járt. Ez bizony sikerült is több tanulónak!

 Lassan elhagytuk az erdő hűvös árnyékát és egy táblánál megálltunk: 
TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET.  Mögötte sűrű nádast láthattunk, 
majd tovább pásztázva a tájat, egy hatalmas fát. Ezeknek a növények-
nek nagyon kedvező a magas talajvízszint. Milyen fajtájú a faóriás? – 
hangzott a kérdés. Sok találgatás közül a leggyakoribb a tölgy volt, pedig 
„csak” egy 60 éves csöröge fűzfával találkoztunk. A természetkedvelők 
örömére ez egy teljesen egészséges fűzfa, érdemes rá is vigyáznunk! 

Természetesen ettől kezdve ennek a területnek a megismerése ok-
tató nevelő munkánk része lesz. A természet minden évszakban más 
arcát mutatja meg nekünk és ezeket ismerni szeretnénk. Így különbö-
ző időszakokban fogjuk megfigyelni a változásokat. 

Ez idő alatt a többi tanuló a szennyvíztisztító mögötti gyönyörű 
érintetlen területen kézműves foglalkozáson vehetett részt. Köszönet 
érte Bodó Tánya, Szekeres Viki, Pánczél Éva és Szinger Éva néninek, 
akik kukoricacsuhéból készítettek gyerekeinkkel játékokat valamint 
dísztárgyakat. Itt idézték meg tanulóink a régmúltat, amikor a gye-
rekek még nem LEGO-val játszottak, játékboltok nem voltak, hanem 
maguk készítették el a játékaikat. Láthatóan élvezték a munkát.

Az egészséges életmód népszerűsítése érdekében a tanösvényt és 
az ASE pályát kerékpárral közelítettük meg. Tanulóink osztályfőnö-
keiktől az erre vonatkozó szabályokkal már előzőleg megismerkedtek. 
Elmondhatjuk, hogy nagyon fegyelmezetten közlekedtek. 

Az ASE pályán Barbi néni, Vera néni, Budai László edző és Tibi 
bácsi várta rongylabda focival és métázással a lelkes gyereksereget. 
Zenés bemelegítés és a 7-8. osztálynak a 2015 m futás után jöhetett a 
felhőtlen, önfeledt játék. 

Köszönetet mondunk azoknak a szülőknek és volt tanítványaink-
nak, akik munkájukkal segítették a program lebonyolítását! Szép nap 
volt. Az időjárás kegyes volt hozzánk, hiszen gyönyörűen sütött a nap, 
kellemes meleg volt. Tanulónk élménybeszámolóit, az eseményekről 
készült fotókat az iskola megújult és folyamatos feltöltés alatt álló hon-
lapján olvashatjuk, láthatjuk a közeljövőben. 

Vásárhelyiné Nagy Éva, Kiss Ferencné, Surányi Melinda
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A KRESZ-park …

… átadását megelőző előkészületi és kivitelezési 
munkák jó együttműködésben, olajozottan folytak, 
mindenki nagyon segítőkész volt, ezt fontos meg-
jegyezni. Igaz ez a felavatást keretező, vidám, sok 
kisgyermeket megmozgató rendezvényre is. Volt 
ugrálóvár, játékos tanulás, aszfaltrajz, nínózó rend-
őrautó, rendőr néni, rendőr bácsi, lángos, limoná-
dé, élőzene, tánc. A nap legfontosabb eleme az úgy-
nevezett Mini-Jogosítvány megszerzése volt. Ehhez 
116 óvódás, kisiskolás regisztrált. Három korcso-
portban folyt a munka. Rövid, a szabályos közle-
kedéssel kapcsolatos oktatást követően a gyerekek 
menetlevéllel indultak neki a feladatoknak. Feladat-
lapot töltöttek ki, témába illő rajzokat készítettek az 
aszfaltra, és gyakorlatban, a pályán is bemutatták 
tudásukat. Azt is láthatták, hogy a baleset-megelő-
zésben résztvevő, a biztonságos közlekedésre tanító 
rendőrök mennyire komolyan veszik munkájukat, 
milyen fegyelmezettséget várnak el már az ovi-
soktól is. Mindenki nagyon ügyes és okos volt, és 
megszerezte a Mini-jogosítványt, pecséttel, aláírá-
sokkal, vízjellel. Ahogyan az lenni szokott, voltak 
„legjobbak“: A 4-5 évesek között: Bálint Boglárka, a 
6-7 éves között: Acsai Dominik, a 8-9 évesek köré-
ben pedig: Bucsa Imre. Ők a Mini-jogosítvány mel-
lé fődíjként járművet is kaptak, egy-egy kerékpárt.  
A további helyezettek oktatócsomagokkal, a közle-
kedés biztonságát szolgáló különféle eszközökkel, 
fényvisszaverőkkel, sisakokkal gazdagodtak.

Nekik is, a többieknek is gratulálunk, és gratulá-
lunk jó előre kicsiknek és nagyoknak, akik majd az 
óvónénik, a szülők és a pálya segítségével a jövőben 
szerzik meg a Mini-jogosítványt.

Horvát Mária kuratóriumi tag
Alsónémedi Községért Közalapítvány 

Dr Nagy Vilmos Az Alsónémedi Községért  
Közalapítvány elnöke beszéde elején köszöntötte:

Dr. Ménkű Szilvia r. alezredes asszonyt, a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály ve-

zetőjét, Kocsis István r. alezredes urat, a Dabasi Rendőr-
kapitányság vezetőjét, Fekete Ferenc r. alezredes urat, a 
Dabasi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály 
vezetőjét, Nádházi Brigitta r. százados asszonyt, a Pest 
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkárát, a GLS Hun-
gary Kft. megjelent képviselőjét, Havasi Gábor urat, Sza-
bó Évát, a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, 
minden megjelent óvónőt,Vincze József polgármester 
urat, Kozma Miklós alpolgármester urat és a Képvi-
selő-testület minden megjelent tagját! Majd megtartotta 
avatóbeszédét.

Tisztelt Hallgatóság!
Kedves Gyerekek!

Egy álom valósággá vált.
Körülbelül három évvel ezelőtt fogalmazódott meg az 

ötlet az Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriu-
mának ülésén, hogy készítsünk egy kerékpáros tanpályát 
a faluban. Az ötlet elsőre mindenkiben hatalmas lelkese-
dést váltott ki, azonban hamar rá kellett jönnünk, hogy 
számunkra egyelőre ez még túl nagy falat, anyagi lehető-
ségeink nem engedik meg, hogy ilyen nagy beruházást 
meg tudjunk valósítani. Egészen tavaly őszig az ötlet csu-
pán álom maradt, amikor jött az elhatározás, hogy a tele-
pülésünk egyik fő támogatójánál, a GLS Hungary Kft.-nél 
egyeztetéseket kezdeményezzünk annak érdekében, hogy 
két évi támogatásukat összevonva egy célra fordíthassuk 
ezen nagyobb összeget. A GLS jóváhagyta kérésünket, 
amely a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda igényeivel is 
egybevágott. Így született meg a lehetőség arra, hogy mos-
tanra megvalósulhasson ez az álom, és megépülhessen a 
KRESZ-park az Óvoda részére, amelyet a tulajdonosáról 
neveztünk el. Ezúton szeretném az Alsónémedi Községért 
Közalapítvány Kuratóriuma nevében megköszönni a GLS 
Hungary Kft.-nek az anyagi támogatást, amellyel reménye-
ink szerint nagyban hozzá tudunk járulni a gyerekek fej-
lődéséhez, közlekedési ismereteinek bővüléséhez. Hiszünk 
abban, hogy azok a közlekedési kézségek és alapismeretek, 
amelyeket már gyerekkorban el tudnak sajátítani az óvodá-

KRESZ-PARK AVATÓ



sok, sokkal magabiztosabb és biztonságosabb közlekedést 
eredményeznek majd felnőtt korban.

Kedves Gyerekek! A lehetőség tehát adott, a Szivárvány 
KRESZ-park elkészült, használjátok bátran, gyakoroljá-
tok a biztonságos közlekedést, amihez az Alapítvány ne-
vében sok örömöt kívánok! Köszönöm:

Alsónémedi Képviselő-testületének, hogy hozzájáru-
lását adta a Szent István téren történő munkavégzéshez 
és a felajánlotta a pihenőövezetben elhelyezett padot; 
Brabanti Józsefnek, aki felajánlásával elvállalta a kivi-
telezés műszaki ellenőrzését; külön köszönöm az ORFK 
Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottságának a fel-
ajánlott KRESZ-táblákat; a Mega-Truck Kft.-nek és a 
K&H Banknak az anyagi támogatást; a festékboltnak a 
felajánlott aszfaltfestékeket és Varga Márton hősies mun-
káját, aki nélkülözhetetlen segítséget nyújtott a pálya fel-
festésében.

A mai nap létrejöttéhez köszönöm: a Dabasi Rend-
őrkapitányságnak a rendőri jelenlétet és segítséget az 
oktatásban; a Rendezvény Kellék Kft.-nek az ugrálóvár 
felajánlását; TRIFOLIUM Kft-nek, Karsai Tamásnak a 
színpadot; Kiss Richárdnak a hangosítást; György Im-
rének a konferálást; György Péternek a fotózást; a Mű-
velődési Háznak a padokat és a fotózást; Juhász Zoltá-
néknak a lángos sütést; a Vízsztár Kft.-nek a felajánlott 
ásványvizeket.

Szabó Éva a Szivárvány Napköziotthonos 
Óvoda Intézményvezetőjének Köszöntője

Szeretettel, tisztelettel köszöntök minden  
jelenlévőt a Kresz-park átadásán, 
de kiemelten Titeket, Gyerekek!

A kertész mielőtt kertjét elkészíti, megálmodja, 
megtervezi azt. Így voltunk ezzel mi is. Évekkel ez-
előtt álmodtunk egy nagyot Rólatok, Értetek, hogy 
miután már Anya vagy Apa nem kísér az Óvodába, 
Iskolába biztonságban elérjétek a célotokat. Hiszen, 
Falun, vidéken élünk, egészségmegőrzésünk érdek-
ben lehetőségünk van sokat sétálni, kerékpározni. A 
konkrét álom 2012 őszén kezdődött, amikor megál-
modtam, hogy a biztonságos közlekedésre nevelést 
emeljük be a nevelési program kiemelt feladati közé. 

Közlekedés szabályainak játékos megismerése 
gyalog és kerékpárral - játékos feladat kiemeléssel 
Nevelő Testületünk nemcsak az Országos program-
hoz kapcsolódott, hanem ezt a helyi társadalmi kör-
nyezetben és életvitelben alapvetően bekövetkezett 
változások is indokolttá tették.

Míg az előző generáció óvodás gyermekei és Szü-
lei túlnyomó részt kerékpárral és gyalog közleked-
tek, úgy mostanra a legtöbb kisgyermek személy-
gépkocsival érkezik az óvodába. Ennek oka Szüleik 
munkába járásának megoldása. Így a gyermekeknek 
közlekedés szereplőiként a biztonságos közlekedés-
ben egyre kevesebb élettapasztalatuk van. Szükség-
szerűnek éreztük a gyermekek és Szülők érdekében 
a tapasztalatszerzés segítését.

A program kivitelezésében szerencsére az Óvó 
nénik, Dadus nénik a támogatóim, segítőim vol-
tak, megvalósítói a mai napig a programnak. Nem 
mintha régen nem kerékpároztatok volna az óvo-
da udvarán, vagy nem sétáltatok volna a Faluban. 
De attól a naptól kezdve kiemelt figyelmet fordí-
tottunk erre a feladatra. Kis és középső csoportos 
gyerekek játékos formában ismerkedtetek a köz-
lekedési szabályokkal, a nagycsoportosok megelő-
ző közlekedési ismeretek birtokában kerékpárral 
közlekedni tanultatok az óvoda környékén és fo-
kozatosan a biztonságosan járható útszakaszokon 
is. Azután kezdtük kinőni az óvodák udvarán lévő 
pályákat és akkor jött pályázati lehetőségként a 
GLS Hungary Kft jóvoltából az anyagi célzott tá-
mogatás és az Alsónémedi Községért Közalapít-
vány egybehangzó ötlete a Kresz-park megvalósí-
tására. Az óvoda pedig partner volt abban, hogy 
a pálya közterületen valósuljon meg, hiszen így a 
Faluban élő óvodás és kisiskolás gyermekek egy-
aránt használhatják majd.  

A gyermekek nevében is szeretnék köszönetet 
mondani Mindenkinek, aki hozzájárult a Szivárvány 
Kresz-park létrejöttéhez és mai naphoz.

Kiemelten köszönöm: A GLS Hungary Kft-nek az 
anyagi támogatást, Alsónémedi Önkormányzat Kép-
viselőtestületének, hogy hozzájárult a Szent I. téren a 
kivitelezési munkákhoz.

A Pest megyei Baleset megelőzési osztálynak a 
KRESZ-táblák biztosítást, a Rendőrségnek a közre-
működést és a mai napon való aktív részvételt. Az 
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Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriumá-
nak, Elnökének és tagjainak valamint a Felügyelő Bi-
zottság Elnökének és minden tagjának, hogy jó ker-
tész módjára sok-sok napon keresztül sokat fáradoz-
tak azért, hogy mára ez a pálya elkészülhessen, ma a 
Családi napon itt lehessünk és Ti, gyerekek birtokba 
vehessétek, nemcsak az óvodások, hanem a kisisko-
lások is.  Köszönöm az óvoda Nevelőtestületének ed-
digi aktív nevelőmunkáját.

Mi továbbra is folytatjuk a balesetmentes és biz-
tonságos közlekedésre nevelést, hiszen a tapasztala-
tok beépülése és megszilárdulása a gyermekek élté-
ben hosszabb folyamat. 

Gyerekek, nektek pedig megígérjük, hogy jó idő 
esetén minden héten használhatjátok majd csoport 
beosztással a Kresz-parkot.

A Nevelő Testület nevében köszönöm minden-
kinek a pozitív hozzáállását, hogy segítették mun-
kánkat!
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Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy október 6-án elhunyt Lugosi László, sokunk  

szeretett Lacikája. Alsónémedi szülöttét, Lugosi Gyula 
iskolaigazgató úr kisebbik fiát gyászoljuk,  

emlékét szívünkben örökké őrizzük. (Szerkesztőség)

Elhunyt a legendás magyar gitáros

Meghalt Lugosi László, a  Beatrice  együttes egy-
kori gitárosa. A zenész, aki a 1978 és 1992 közötti 
időszakban játszott Nagy Feró zenekarával,  64 
éves korában, hosszan tartó súlyos betegség 
után kedd hajnalban hunyt el.

„Rendkívül tehetséges gitáros volt, és nagy fokú pre-
cizitás jellemezte. Emellett azonban nem volt könnyű 
természet, mindig elégedetlen volt magával és a vi-
lággal is, az utóbbi években már nem igazán találta 
a helyét” - mondta nagy Feró. mint felidézte, Lugo-
si 1978-ban csatlakozott a Beatricéhez, és a zenekar 
hőskorszakában, 1980-ig ő volt a gitáros, majd a Din-
amit tagja lett. az 1987-es újjáalakulás után ismét, 
egészen 1992-ig szerepelt a Beatricében. Lugosi írta 

többek között a Nagyvárosi farkas, valamint a Medi-
táció című dal zenéjét - mindkettő a rice emblemati-
kus száma lett, jellegzetes gitárszólói hallhatók több 
felvételen.  „Úgy emlékszem, 1979-ben egy szakmai 
szavazáson őt választották Magyarország legjobb gi-
tárosának, még Tátrai Tibort is megelőzte”. 

a balkezes zenész négy stúdióalbumon játszott, a 
Beatrice  ‚78-’88 című dupla anyagon (1988), a Gyer-
mekkorunk lexebb dalain  (1990), az  Utálom az egész 
XX. századot (1991), valamint a később kiadott, 1979-
es felvételeket tartalmazó Betiltott dalok („Megkerült 
hangszalag”) című korongon. Gitárjátéka hallható a 
kisstadion ‚80, valamint a Betiltott dalok ii./1981 - tu-
dományos rockizmus című koncertlemezeken is. „Ő 
az első, aki a legendás Beatricéből eltávozott. Utoljá-
ra talán négy évvel ezelőtt játszottunk együtt, amikor 
meghívtam egy koncertünkre a PeCsa Caféba. Sajnos 
a Rice 35. születésnapi koncertjére a Petőfi Csarnokba 
2013-ban már nem jött el” - tette hozzá nagy Feró. a 
zenész idén márciusban még fellépett a P. mobillal.

Forrás: MTI

Lugosi László (1951-2015)

forrás: origo.hu
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A 2015. augusztus 29-én rendezett V. Alsónémedi Traktor-
fesztivál, ismét nagyszerűen sikerült! 

Az időjárás megint kegyes volt hozzánk, így az eső és a rossz 
idő elkerülte a rendezvényt. Köszönjük mindenkinek a kiláto-
gatást és a részvételt, nagy örömmel látjuk az évről évre növek-
vő létszámot. A rendezvény a hagyományt követő módon ismét 
a traktorok felvonulásával kezdődött, a fesztivál helyszínére 
érve, az új parkoló területre lettek állítva a traktorok, majd az 
új pálya helyszínt bejárva, kezdetét vehették a versenyszámok. 
A színpadon a megnyitót követően folyamatos programokkal 
szórakoztattuk a közönséget, felléptek az Acélököl Shaolin 
Kung-Fu Egyesület, Napfény Majorette csoport tagjai, a 
Topeka Tangó tánccsoport, a Hermann Antal harmonika 
zenekar, a Széljáró Balladás együttes és a Smith and Friends 
rock együttes. Mindannyian nagyon színvonalas és látványos 
műsort adtak elő.  

A főzősátor alatt ismét finomabbnál finomabb bográcsos, 
serpenyős ételek készültek, hogy a verseny izgalmai, szépségei 
után az éhség ellen is legyen ellenszer, majd a büfében min-
denki szomjat olthatott egy-egy jéghideg itallal. A Fesztivál 

záróprogramja, a gyorsulási verseny előtt, a némedi ifjak ismét 
előadtak egy nagyon szépen koreografált traktor táncot. 

A legifjabb kilátogatók is jól érezhették magukat, az Ő szóra-
kozásukról a Galagonya Kézműves kör gondoskodott. A bát-
rabb vállalkozó kedvű vendégeink pedig kipróbálhatták Őseink 
egyik legfontosabb fegyverét, az íjászatot. Ebben segítségünkre 
volt a NYWYG Íjász és hagyományőrző Egyesület. Továbbá 
nagy szeretettel fogadták az érdeklődőket az Alsónémedi Cser-
készek is.  Az eredményhirdetés után látványos tiszteletkörrel 
búcsúztatták az idei fesztivált a résztvevő traktorosok.

Itt szeretnénk még egyszer megköszönni mindenkinek a se-
gítséget és a támogatást, valamint a lelkesítő szavakat! Nagyon 
sokat jelentenek ezek a rendezvény sikeres lebonyolításában. 
Reméljük, hogy minden korosztály talált magának érdekes 
programot, látnivalót és már türelmetlenül várja a következő 
Alsónémedi Traktorfesztivált.

Találkozzunk jövő augusztusban!

További részletek, képek, videók a fesztivál Facebook oldalán: 
www.facebook.com/alsonemedi.traktorfesztival 

Beszámoló a Traktorfesztiválról…

2015. október
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FaLuházi ÜnneP

Pillanatképek a Faluházi Ünnepről

2015. október

Juhász Borbála keramikus művész köszöntése

Cseppek tánca

Sándor Miklós borkóstolója

Cseppek Gyermektánccsoport

Fotók: Nagy József

Zsin Géza, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság  elnöke megnyitja az új gazdasági kiállítóteret

Szakácsaink egyike: Végh Károly és segítői: Péter Sándor, Garai István

Boróka Néptánccsoport

Boróka Néptáncegyüttes
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két könyv gyerekekről szülőként, szakemberként, de legin-
kább emberként

Peer Krisztina: Mi bántja a gyerek lelkét? 150 kérdés 
gyermekkori pszichés megbetegedésekről. Tea Kiadó, 
2015.
Szél Dávid: Apapara. Európa Könyvkiadó, 2015.

a fent említett két könyv megközelítés szempontjából igen 
különböző, de néhány dolog mégis összeköti őket. ezek pe-
dig az őszinteség, nyitottság, az „elég jó” szülőség fogalma 
és számomra az egyik legfontosabb: a bűntudatkeltés teljes 
hiánya. Peer krisztina klinikai szakpszichológus, Szél Dávid 
pedig családi és párkapcsolati tanácsadó szakpszichológus.
Peer krisztina könyve erősebb szakmai céllal íródott, hogy 
felismerhetővé tegye a szülők számára azt a pontot, amikor 
érdemes szakemberhez fordulni. alapos szakmaisága mel-
lett közérthető nyelven szól a szülőkhöz, és az indokolt szak-
mai kifejezések érthető magyarázatát adja, külön megjelölve 
ezeket.
Szakemberként nagy bólogatással olvastam már az előszó 
első mondatát: „Dr. Google veszélyes kuruzsló.” ha kérdé-
sek merülnek fel gyermekünk fejlődése kapcsán, ritkán se-
gítenek receptek. a könyv sem erre törekszik, inkább azt az 
érzékeny pillanatot segít megérezni, amikor egy külső szak-
ember segítsége indokolttá válhat. Szinte minden kérdésnél 
figyelmeztet, hogy a gyermeket szűkebb és tágabb környe-
zete figyelembe vételével vizsgáljuk.
a könyv fejezetei egy-egy betegségcsoportot járnak körbe, 
vagy lényeges fejlődési területeket ismertetnek. Például a 
nemi identitás kialakulása egy egész fejezetet ölel fel.
Peer krisztinának sikerül olyan hangnemben szólni az olva-
sóhoz, amitől egy kellemes beszélgetés részvevőjének érez-
hetjük magunkat. Szerencsés szerkesztési ötlet a szülőket 
megszólaltató kis kitérők és a témákat kísérő illusztrációk, 
amitől még közvetlenebb ez a „beszélgetés”. 

a legfontosabb üzenete számomra ennek a könyvnek: nincs 
rossz gyerek. Gyerek van, sokféle gyerek. Cél az, hogy teljes 
értékű kapcsolatunk legyen velük.
Szél Dávid könyvében, ami blogként indult, gyermekével 
alakuló kapcsolatából majd kétéves időszakot követhetünk 
végig az apa, a férfi és a pszichológus szemével.
a szórakoztatás mellett saját apaságát, esendőségét olyan 
természetességgel meri vállalni és pszichológusként egész-
séges kritikával illetni a szakmát, amit öröm olvasni szakem-
berként is. a dogmákat nem fél megkérdőjelezni, ugyanak-
kor betekintést kaphatunk néhány lényeges fejlődéselmé-
letbe is. ilyen például margaret mahler elképzelése a kisgyer-
mekkori fejlődésről. És nemcsak humor, önirónia jellemzi, 
ami segíthet egy kisgyermek nevelése közben, hanem iro-
dalmi és zenei ízelítőket is kapunk.
nehéz kategorizálni Dávid könyvét, mert nem csak szórakoz-
tató és nem is nevelési könyv, inkább ezek szerencsés ötvö-
zete. Gondolatébresztő például olyan társadalmi sztereotípi-
áinkról, mint a férfi-női szerepek, vagy az anya szerepének 
túlhangsúlyozásáról, vagy inkább arról, hogy az apákról mi-
lyen kevés szó esik a gyermek korai időszakában. Szerintem 
már önmagában az is jó, hogy ezt valaki leírta, vállalva saját 
gondolatatit, kérdéseit a témával kapcsolatban.
mindkét könyvben és szerzőben közös: fiatal pszicholó-
gusok, akik egyébként szülők is. a humor és a személyes 
hangvétel közel hozza a témákat és a szerzőket is hozzánk, 
olvasókhoz. a két szakembert barátság is összeköti, és igent 
mondtak egy közös könyvbemutatóra alsónémedin.

Aminek várható időpontja: 2015. november 26. 17 óra
Helyszín: Halászy Károly Művelődési Ház, Dózsa György tér 2.

Gábor marina
klinikai szakpszichológus

Könyvajánlók
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Október hatodikára emlékezve szokásosan az Aradon ki-
végzett 13 tábornokra, az Aradi 13-akra emlékezünk. Eset-
leg hozzátesszük Batthyány Lajos első miniszterelnökünk 
kivégzését, akit ugyancsak 1849. október 6-án, Pesten vé-
geztek ki, vagy Kazinczy Lajos tábornok október 25-én tör-
tént kivégzését.  

Nem emlékezünk meg az ártatlanul kivégzett további százak-
ról és nem tesszük szóvá azok nevét, akik „hazánk fiaiként” 
közreműködtek nemzetünk hóhéraival, pedig 166 év múltán 
mindezt illene végre tudatosítani. 

1897-ben, az akkori nyilvántartás szerint 1848 és 1854 kö-
zött 162 nevesíthető személyt végeztek ki az osztrák hatósá-
gok. Ma sem késő nevüket megismertetni, hogy településeik 
méltón megemlékezhessenek róluk!
Az első áldozat Horváth János kovácssegéd volt, akit Bécs-
ben fegyverrejtegetés miatt végeztek ki 1848. december 7-én. 
1849. január 14-én végezték ki Belcze János nemzetőr száza-
dost Siklóson. 1849. január 18-án Drechler Kristóf újságírót 
felakasztották Pozsonyban. 1849 januárjában a nádor hu-
szárezred szökevényei közül 23 huszárt lőttek főbe Grázban. 
Windischgratz első halálos ítélete Süll Vitalise volt, aki a ti-
roli zászlóalj szervezője volt Pesten. 1849. január 31-én lőt-
ték főbe Csömy Zsigmond Komárom megyei molnárt, mert 
a császári seregeget szidalmazta. 1849. február 6-án lőtték 
agyon Slavszky Félix krakkói szabót, aki őfelségét gyalázta. 
Március 14-én lőtték főbe Novák Tivadart, császári hadna-
gyot, mert esküszegésre akarta rábírni társait. Március 19-én 
főbe lőttek 5 soproni polgárt. Március 19-én Esztergomban 
főbe lőtték Förster Ferenc ottani polgárt. Március 27-én ki-
végezték Boldini Jánost Pozsonyban „hamis toborzás” miatt. 
Ugyanitt március 30-án lőtték agyon Bartha Ferencet, a Bars 
megyei szabadcsapatok őrmesterét. Május 10-én végezték ki 
Bécsben Melkó Ferenc kereskedőt „katonaság elcsábítása” 
miatt. Május 24-én Petőcz Györgyöt, Pozsony Megye má-
sodalispánját végezték ki, mert önkénteseket élelmezett és 
toborzott. 

1849. június 5-én végeztette ki Haynau báró Mednyánszky 
őrnagyot, Liptóvár parancsnokát és segédtisztjét, Gruber 
Fülöp hadnagyot Pozsonyban. Június 6-án ismét kivégeztek 
Grázban 6 huszárt. Június 18-án felakasztották Pozsony-
ban Rázgha Pál csehországi születésű evangélikus lelkészt, 
mert Kossuth beszédét elmondta németül. Július 29-én 
Kisszebenben akasztották fel Furhmann János mézeska-
lácsost, 30-án Erősben Szélkó Róbert tisztiszolgát lőtték 
főbe „katonacsábítás” miatt. Ugyanezt a büntetést kapta egy 
Wuititz nevű zsidó fiú, mert a császári katonákkal vitába 
szállt. Július végén Marburgban egy szökevény huszárszázad 
összes altisztjét kivégezték, a huszárokat pedig megtizedel-
ték.( a pontos adatok nem ismertek, így a 162 főben nincse-
nek benne).
Ugyancsak július elején lőtték főbe Gayer Nándor ügyvédet 
Pécsett. Július 6-án újabb 6 szökevény huszárt lőttek agyon 
Grázban. Július 12-én Pozsonyban főbe lőtték Montpart 
Antal csákhetényi plébánost és Szikszay József csákberényi 
református lelkészt. Ugyanezen a napon, Nagyigmándon is 
kivégezték az ottani katolikus és református papot, valamint 
Stift József Nyitra megyei bányatulajdonost. Július 16-án 
Mészáros Dániel soproni lelkészt is főbe lőtték Pozsonyban. 
Július 17-én Vörösmarty József községi jegyzőt lőtték főbe 
Pécsett.
Július 23-án újabb három személyt lőttek főbe Pozsony-
ban, Bugyik József színművészt, Tóth József földművest és 
Trechsler városi jegyzőt. Október 1-én Nimnicher János lo-
sonci születésű pék esett itt még áldozatul. Az eddigiekből 
is látszik, hogy a császáriak kezén lévő Pozsony a véreng-
zések egyik színhelye volt. Pozsony után Pest következett. 
Az Újépület udvarán augusztus 14-én lőtték főbe Gancs Pál, 
Havelka Ferenc, Hübner Lipót, Kuczka Mihály, Pavelka Fe-
renc, Uitz Mihály pesti polgárokat, valamint Varga Mihály 
székesfehérvári polgárt. Ugyancsak kivégeztek itt minden 
kihallgatás és ítélet nélkül további három Pest megyei pol-
gárt. Augusztus 22-én ugyancsak Pesten lőtték főbe Mezey 
József szentpéteri jegyzőt. 
Augusztus 28-án Kancsur András református papot lőtték 
agyon, majd 28-án Sweitzer József budai nyomdász követ-
kezett. További kivégzettek voltak itt augusztus 30-án Fülöp 
György paksi születésű dunavecsei jegyzőt, „gerillafőnököt” 
szeptember 1-én Fekete Imre kóspallagi földművest és 12-
én Gábel Mátyás selmeci születésű bányamestert. Ítéletében 
„beigazoltatván, hogy januárban a népfölkelők közé állott: 
májusban gerilla bandát szervezett s azokat a császáriak el-
len vezette, végre mert fegyvert és tiltott pénzt találtak nála.”
A „Bressai hiéna”, Haynau dél felé vonulása, majd a világosi 
fegyverletétel után teljesedett be nemzetünk legjobbjainak 
lemészárlása. 
Augusztus 20-án, Temesváron végezték ki schwanenheimi 
lovag Hruby Gyula őrnagyot, mivel „fegyveres kézzel tá-
mogatta a magyar felkelést.”Augusztus 24-én történt az első 

Az aradi tizenhárom és a további vértanúk
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akasztás Aradon. Miután Haynau elvétette a honvédtisztek 
kardjait, Ormay Norbert „daliás vadászezredes” berohant 
Haynauhoz és követelte a kardok visszaadását. Erre a fel-
dühödött hóhér azonnal megparancsolta segédtisztjének, 
hogy Ormayt azonnal akasztassa fel az első fára, mert kü-
lönben őt löveti főbe. A parancsnak megvolt a foganatja. 
Ormay már nem élt, amikor nyakára tették a kötelet. Ráadá-
sul segédtisztjét, a Borsod megyei Szathmáry János vadász-
századost is kivégezték Temesváron lőtték főbe augusztus 
25-én Murmann Sámuel soproni származású őrnagyot. Au-
gusztus 27-én végezték ki az addig orosz szolgálatban lévő 
Rulikovszky Kázmér lengyel dzsidás kapitányt, mert egy sor 
lengyellel át akart állni a magyarokhoz.
A nemzeti gyásznapunkon, október 6-án Aradon végez-
ték ki 13 tábornokunkat: Aulich Lajost, Damjanich Já-
nost, Dessewffy Arisztidet, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, 
Lahner Györgyöt, Leininger Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, 
Pöltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot, és gróf 
Vécsey Károlyt. 
Nem csupán október 6-a, hanem az egész október hónap gyá-
sza volt a nemzetnek. Párhuzamosan Pesten folytatódott a vé-
rengzés Ugyancsak október 6-án lőtték itt agyon az első felelős 
magyar kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajost. Ugyan-
ezen napon , itt lőtték főbe Fekete Ferenc községi jegyzőt és 
Streit Miklós lippai plébánost lázító beszéd tartása miatt. Ok-
tóber 8-án itt akasztották fel Gouzeszky János mezőhegyesi 
plébánost felségsértés és lázadás szításának vádjával. Október 
10-én ismét minisztert végeztek ki. Felakasztották Csányi 
(Csány) Lászlót, a Szemere kormány közlekedésügyi minisz-
terét, Erdély teljhatalmú kormánybiztosát. Vele együtt akasz-
tották fel Jeszenák János volt főispánt és kormánybiztost. 
Október 12-én főbe lőtték Molnár István ügyvédet, „gerilla 
vezért”, 14-én pedig az éj leple alatt, ítélet nélkül 20 polgárt 
(ügyvédek, iparosok és földművelők) végeztek ki. .Utánuk is-
mét jeles személyek következtek. 
Október 20-án akasztották fel Abancourt Károly századost, 
Giron Pétert, a német légó parancsnokát, herceg Woronieczky 
Micziszláv, galíciai lengyel ezredest. A mártírok sora október 
24-én Csernus Manóval folytatódott, ő Windischgratz idején 
a kormány budai titkos megbízottja volt. Ekkor végezték ki 
báró Perényi Zsigmondot aki ugocsai főispán, koronaőr és a 
főrendi ház elnöke volt. Vele együtt halt mártírhalált a képvi-
selőház jegyzője, Szacsvay Imre is. 
Október 18-án, Kolozsváron akasztották fel Sándor Lász-
ló csíktapolcai nemzetőr századost és Tamás András, 
mádéfalvai nemzetőr alezredest. Haynau dühöngésének be-
tetőzése volt Kazinczy Lajos tábornok főbelövetése Aradon, 
október 25-én.
Sokak úgy vélik, hogy ezután, felsőbb utasításra leálltak a 
kivégzések. Ezt sugallja A kőszívű ember fiai filmváltozata 
is, de ez nem igaz, mert 1850-ben folytatódtak a kivégzé-
sek. 
Január 23-án felakasztották Pesten Kolossy György ügyvé-
det (volt honvédtiszt) Lamberg meggyilkolásában való rész-
vételéért. Ugyanezen a napon, Kőszegen 7 embert akasztot-

tak fel: Bencze Farkas 19 éves mészárost és Koczó György 
szabót, valamint Bottos Mihály, Dudó György, Loncsák 
György, Raffay Ignác és Sántha János földműveseket a pá-
kozdi csata utáni horvátok és egy császári őrnagy megölé-
se miatt. Ugyanekkor Pesten három embert végeztek ki, 
Márkus János gyöngyöspatai születésű tanítót, sári jegyzőt, 
Pallik István érseki vadászt és Ocsky György Pest megyei 
földművest. Január 30-án István honvédre, Zecmark János 
morvaországi kereskedőre, Istók Imre lökösházi születésű 
volt szolgabíróra került sor Kassán. Március 3-án, Aradon 
akasztották fel Hauck János bécsi születésű lapszerkesztő, 
ezredest. Július 4-én, Gyöngyösön akasztották fel Patoczky 
Gyula Gömör megyei birtokost.
Ekkor már lecsillapodni látszott a vérengzés, ám 1853-ban 
Noszlopy Gáspár gerilla csapatának a császár elleni sikerte-
len merénylet kísérlete után ismét fellángolt az, és nem csu-
pán a résztvevők ellen irányult. 1853. március 3-án akasz-
tották fel a Ferencvárosi Temetőben Noszlopy Gáspárt, volt 
teljhatalmú kormánybiztost, Jubál Károly ipariskolai ta-
nárt, Andrásffy Károly és Sárközy Albert ügyvédeket, Nagy 
Albert gerilla vezért. 
A kínzások kegyetlenek voltak. May Károly alezredes, aki 
Komáromban szolgált Klapka mellett, úgy védte ki ezt, hogy 
szalmazsákjában felgyújtotta magát. Az összeesküvés ürügyet 
szolgáltatott újabb kivégzésekre. Szeptember 3-án Bécsben 
akasztották fel Pataki (Piringer) volt honvédtisztet, Pozsonyban 
pedig Gasparits Kiliet ferences barátot, mert a templomban 
kihirdette a függetlenségi nyilatkozatot. Ezzel az egyházi sze-
mélyek kivégzése még nem fejeződött be, 1854. március 6-án, 
Marosvásárhelyen Gálffy Mihály, Horváth Károly és Török Já-
nos teológiai tanárokat akasztották fel. 
Április 27-én Sepsiszentgyörgyön történtek még akasztások. 
Itt Gaál Sándor őrnagy tiszti szolgáját és Várady József Kos-
suth-huszárt, valamint Bartalis József biharcfalvi földbirto-
kost végezték ki. 
Végezetül leszögezhetjük, hogy az 1848-1849-es szabad-
ságharcnak a mártírjai, a névtelen hősökkel együtt 200 fő 
körül lehetett Magyarországon. Köztük volt 14 tábornok, 
egy miniszterelnök, egy miniszter, 27 tiszt, 37 honvéd, fő-
ként huszár. 
A kivégzettek közül így 79 fő volt az, aki a fegyveres harcok-
ban részt vett. A további kivégzettek közt 12 pap és teológiai 
tanár volt. A kivégzettek további, mintegy a mártírok felét 
kitevően polgári személyek voltak. 
Míg a hóhérok magas kegydíjat, nyugdíjat élveztek, addig a 
48-as honvédek kegyelemkenyéren éltek.
forrás:Farkas József történész  /http://hunhir.info/nyomtat.
php?pid=hirek&id=58143(részlet)

A sorból – talán rajtunk, Némedieken kívül más nem veszi 
észre – kimaradt egy név Halászy Károly rektortanító, nép-
felkelő honvédszázados neve, akit Hajnau 1849. július 25-én 
lövetett agyon Ócsán, hátrahagyva állapotos feleségét, két kis-
leányát s az őt sirató falu népét. 

(Jobbágy Ilona)
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Nywyg nyári napközis tábor
2015. év második félévét az iskolai nyári szünet, a szabadság,és 
a hőség riadók indították. Az idei évben a gyerekek és a szü-
lők közös és bátor elhatározására Nywyg nyári napközis tábort 
szerveztünk az alsónémedi Öreg-tó Horgásztó területén. Ké-
szültünk rá, hogy 10-20 gyereket  napi 8 órában egy egész héten 
át nem könnyű  TV és számítógép nélkül a szabadban lekötni... 
Mégis megpróbáltuk hathatós szülői segítséggel. ...

Hétfőn már szép számban összegyűltünk, igyekeztünk mozog-
ni, játszani és íjászni is, de a forróság hamar árnyékba paran-
csolt bennünket. A fő programnak a póló festést szántuk , szép 
fehér pólókra textil festékkel mindenki saját rajzokat és felira-
tokat készített. A segítőink és felügyelőink Pocsainé Gabi, Kiss 
Erika, Lovasné Kati és Józanné Zsuzsi voltak 
Kedden sok családi autóval felkerekedtünk, hogy a székesfe-
hérvári atlétikai központban részt vegyünk a Gyulai István 
Memorial nemzetközi verseny keretében megrendezett amatőr 
100 méteres síkfutáson. Igazi versenypályán, igazi rajtgépből, 
igazi bírókkal és időmérés mellett futottunk. 11 fővel a mi egye-
sületünk volt a legnépesebb csapat ,9 diákunk és két apuka is 
vette a bátorságot a Nywygből.  A  10 előfutamból a legjobbak 
bejutottak a döntőben, ahol két Nywyges is részt vett és végül 
a 36,8 Fokos hőségben Suplicz Gergely a második és Pázmándi 
Marcell a 6. helyen szakította át a célszalagot. 
Szerdán ismét a némedi Horgásztónál táboroztunk. Ezen a na-
pon Bobó Anna- Tánya néni a Galagonya kézműves kör veze-
tője gondoskodott tartalmas és hasznos elfoglaltságról – többek 
között- gyékényét szőttünk. Természetesen a mozgás sem ma-
radt el futottunk, fociztunk, élveztük a párakapu hűsítő csepp-
jeit.
Csütörtökön megérkezett a hét egyik fő attrakciója, az ugráló 
vár- amely egy Sumó aréna volt. Ezt a Rendezvény kellék Kft-
től kaptuk!  Itt több csoportban minden gyerek kiugrálhatta 
magát, a gumiruhákban nyugodtan estek és gurultak.  A ren-
geteg energiájukat még -az örökzöld- kötélhúzással is igyekez-
tünk csillapítani.
Pénteken már enyhült a hőség így egy záró íjászversenyt is 
szerveztünk! Ezután Tánya nénivel nemezeltünk. Délután csa-
pat versenyeken küzdöttünk , majd Babos Zoltán történész és  
Varga Ferenc élő történelem óráján vettünk részt. Végül a na-
pot és a hetet egy fergeteges lufi foci kergetés koronázta meg!  

Köszönjük, még egyszer a Öregtó Horgásztó bérlőjének a hely-
színt, és a szülőknek a sok segítséget!

Traktor fesztivál 2015 Alsónémedi
Bizton nevezhetjük, Alsónémedi és a környék legnagyobb sza-
badtéri rendezvényének, amelyen több ezer látogató is megfor-
dul. Az idén voltunk második alkalommal itt, mint meghívott 
vendégek, két módon is :Bodó Anna szervezésében a Nywyg 
Galagonya kör több, mint 10 fajta ügyességi és kézműves já-
tékkal készült, mi pedig Íjászatot igyekeztünk népszerűsíteni a 
kiállítással és a lőtérrel egyetemben. 
Igyekeztem kérni a tagjaink segítségét , és nagyon sokan csalá-
dostól el is jöttetek. A várható forróság miatt, már időben fel-
állítottuk a táborunkat a Katonaék -János, Brigi,Nándi,- Dézsi 
Csaba segítségével.  
A képeken láthatjátok szépen sikerült, a fotókon bemutattuk 
egyesületünk 7 éves történelmét és két külön poszteren csak 
a 2015-ös fotó voltak láthatók. Hála az Úrnak igen mozgal-
mas évünk volt eddig is és reméljük, hogy ezt tudjuk folytat-
ni! Később tovább erősödött a csapatunk : Dézsi Kriszti és le-
ányai hívogatták az érdeklődőket- nekik alig lehet ellenállni:) 
Pázmándiék, Laci,Marci, Levi is kivették részüket a tűző napon 
való íjász oktatásból, különösen ügyes volt Jázmin ,aki először 
vett részt ilyen munkában. 
Szabó és Józan család a fesztivál fő szervezői között voltak, így ne-
kik (is) köszönjük a finom ebédet és a folyamatos víz utánpótlást!! 
Délután már folytán volt erőnk, ekkor érkezett Csilla és a Lovas 
család, Varga Feri és Tóth Feri is. Még a legvégére  a pakoláshoz 
is kaptunk segítséget  a Pocsai az Újvári és Babos család tagjaitól!

Több száz főnek adtuk a kezébe az íjat, 3 éves kortól kezdve, 
reméljük, sokak elvitték jó hírünket, és jönnek majd közénk!

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2015 nyarán Alsónémedin

Mindenkit szeretettel várunk az 
edzéseinkre! Hajrá Nywyg! 

Az edzéseket folytatjuk a Schuller 
Csarnokban! Péntek 18 órától, 

vasárnap 18 órától.

Suplicz Zsolt  a NYWYG elnöke 
06-70-43-64-194


