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Csendes pohárköszöntő újév reggelén

„Nem kívánok senkinek se különösebben nagy dolgot.  Mindenki, amennyire tud, legyen boldog. 
Érje el, ki mit szeretne, s ha elérte, többre vágyjon, s megint többre. Tiszta szívből ezt kívánom! 
Szaporodjon ez az ország emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,s  ki honnan jött, soha-soha ne feledje. 

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, vissza nem fognak a kátyúk... 
A többit majd apródonként megcsináljuk. 

Végül pedig azt kívánom, legyen béke, gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe’!” 
(Kányádi Sándor )
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Alsónémedi
Hírmondó 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik özv. Szabó Pálné 
(Bugyi) temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára 

koszorút, virágot hoztak és osztoztak fájdalmunkban.

Végh József és családja

Tisztelt Alsónémedi Honfitársaim!

Engedjék meg, hogy a 2016. év első Hírmondójában kívánjak Önöknek az újeszten-
dőre jó egészséget, békességet, reménységet! Köszönöm, hogy az előző évben is meg-
tisztelték bizalmukkal a Képviselő-testületet valamint az Önkormányzat és Intézmé-
nyei dolgozóit. Kérjük, az előttünk álló évben is forduljanak hozzánk bizalommal. 
Tevékenységünk során szükségünk van az Önök együttműködésére, hisz minden 
törekvésünk, hogy Alsónémedi fejlődjön, gyarapodjon. Településünket csak közös 
akarattal, együttes erővel tudjuk eredményesen fejleszteni. Ehhez a nehéz, de szép 
munkához kívánok Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete nevében sok sikert, 
eredményekben gazdag újévet. Isten áldja meg Alsónémedi minden lakosát!         

Vincze József polgármester

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik özv. Józan Károly 
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára  
koszorút, virágot hoztak és osztoztak fájdalmunkban.

a Gyászoló család

„Légy hű mindhalálig, s néked adom az életnek koronáját”
a mennyei isten magához szólította kozma miklósné-t  
(szü l.: horváth etelka), akiben egy kedves Feleséget, szerető 
Édesanyát, gondoskodó nagymamát, 68 évesen veszítettünk el! 
2016.01.12-óta egy csillaggal több ragyog fenn az égben!
a család köszönetet mond mindazért a szeretetért és gondos-
kodásért, ami körül vett bennünket, legfájdalmasabb óráink-
ban. köszönjük a vigasztaló szavakat, a „virágösvényt”, amelyen 
utolsó földi útjára elkísérhettük szerettünket. Jó érzéssel tölti el 

szívünket, hogy ilyen sokan szerették Őt, tisztelik családunkat! megállunk 
a sírjánál csendesen, tudjuk, hogy neki már nem fáj semmi sem. könny-
csepp gördül végig arcunkon, mert hiányzik nagyon! nyugodjon csende-
sen, legyen békés álma, s találkozunk odafenn a mennyei atyánál!

Gyászoló család



2016. február 3

Önkormányzati hírek

Kedves Testvérem!
Az emberi gondolkodást mindig is meghatározta a régi lezárása és az új várása. Ezért van, hogy minden kultúra valamilyen 

formán megünnepelte az újév kezdetét, ami a múlt sikertelenségeinek összegzésével, lezárásával, és az új jövő reménységeinek 
megfogalmazásával telt. Ez a szokás napjainkra sem múlt el, és bár mára már nem a tavasz megérkezéséhez és a természet feltá-
madásához kötjük az év fordulóját, mégis várakozással és reménnyel tölt el az új gondolata. Nyilván ezért teszünk rendszeresen 
újévi fogadalmakat arról, hogy jövőre egészségesebben étkezünk, hogy eljárunk futni, úszni, vagy bármi más testmozgást végezni, 
hogy leszokunk a dohányzásról, hogy rendezzük a sorainkat, munkahelyet váltunk, kedvesebbek leszünk, felmelegítjük a kihűlt 
kapcsolatunkat, esetleg egy újba kezdünk. Megpróbáljuk az életünk egyes töredezett, elégedetlenséggel eltöltő elemeit megváltoz-
tatni, aztán hosszú távon vagy sikerül, vagy nem. Általában nem.

 Egy dolgot viszont igazán ritkán látok az újévi fogadalmak listáján: az Istennel való kapcsolat elmélyítését. Persze ezért senkit 
nem lehet hibáztatni, hisz sokkal inkább feltűnő, ha az Istennel való kapcsolatom helyett a házastársammal való kapcsolatom hi-
degült el – ezért szól hamarabb a fogadalmam erről. Tovább menve – még azt sem állíthatom, hogy ha megfogadom, az újévben 
több időt szánok Istenre, akkor minden egyéb problémám varázsütésszerűen megoldódik. A nagy különbség, és az ok, amiért 
mégis érdemes az újévi fogadalmak közt megemlíteni, sőt igazán komolyan venni, az első helyre tenni az Isten és köztem meglévő 
kapcsolat elmélyítését, hogy itt a fogadalom nem egyoldalú. A Szentírásban számtalan igét, sőt történetet találunk, amely egyér-
telműen megmutatja, Isten az ígéretét, ami nem kisebb, mint hogy az embert az eltévedésből visszahívja és vele lesz, sosem adja 
fel. Kicsit olyan, mintha a fogyókúrázásról szóló fogadalmunkban a diéta is szeretné annak betartását.

 Tudom, ez a kép nevetséges, de tényleg ez történik: az Úr mindig hív, az ígérete a közösségre nem ideiglenes, a hívogató szava 
mindig hangzik, és ha én rászánom az időt és a helyet, bizonyosan engem is megszólít. Ezért buzdítok mindenkit arra, hogy az idei 
újév ne csak életünk másodlagos elemei terén legyen új kezdet, hanem a hitünkben is. 

Keressük a lehetőséget Istennel kapcsolatban lenni, tartsunk csendességet, vegyük elő és olvassuk a Bibliát, járjunk a gyülekeze-
tünk közösségébe felekezettől függetlenül, mert egészen biztosak lehetünk abban, hogy lesz, aki meghallgatja. 

Nagy Levente, az Alsónémedi Református Egyházközség VI. éves teológus-gyakornoka

Magamról:

Nagy Levente vagyok, 24 éves, református te-
ológus-lelkész szakos hallgató. Gyermekkorom 
jelentős részét a felvidéki Komáromban töltöttem, 
elvált szülők gyermekeként. A szüleim különbö-
ző karaktere hatással volt a hitem fejlődésére és 
az életem alakulására. Édesapám református lé-
vén mindig fontosnak tartotta az egyházzal való 
kapcsolatomat és a hitbeli növekedésemet, édes-
anyám ezzel szemben arra nevelt, hogy egyet-
len dogmát se fogadjak megélés vagy megértés 
nélkül. Ez a kettősség kérdéseket szült bennem, 
minek okán 14-15 éves korom környékén felme-
rült bennem a teológia gondolata. Gimnáziumba 
ezért Budapestre a Baár-Madas Református Gim-
náziumban jelentkeztem, ahol a 2010-es érettsé-
gimet követően jelentkeztem a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem Hittudományi Karára. Jelen-
leg a hatodik, gyakorlati évemet töltöm, aminek 
a keretein belül Alsónémedin tölthetem az idei 
évemet. A teológián belül a középkori misztika a 
kedvelt tudományterületem. Eddig is nagyon jól 
éreztem magam a községben, mindenki nagyon 
szívélyesen fogadott, remélem az itt töltött idő 
alatt visszaadhatok valamit a helyieknek mindeb-
ből a kedvességből és szeretetből. 

Újévi Áhítat

Nagy Levente teológus, a Boróka Némedi Néptáncegyüttes 
tagjai sorában a Karácsonyi Gyertyagyújtáson
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2015. december 11-én tartotta köz-
meghallgatását. Sajnos ismét szerény volt az érdeklődés 
a lakosság részéről annak ellenére, hogy itt mindenki 
személyesen kérhet tájékoztatást, tehet bejelentést stb. 
a lakossági szolgáltatásokkal kapcsolatban. 

Vincze József polgármester köszöntője után Babák 
László, a Gyáli Járási Hivatal vezetője is köszöntöt-
te a megjelenteket. Polgármester úr elmondta, hogy 
sajnos a meghívott közszolgáltatók közül többen nem 
jöttek el, így javasolta, hogy a jelenlévők ennek ellené-
re tegyék fel kérdéseiket, amennyiben nem tudnak rá 
válaszolni, úgy továbbítják az illetékesek felé. Babák 
László hivatalvezető úr a közmeghallgatás megnyitása 
után kiemelte, hogy a Járási Hivatal is bizonyos „köz-
szolgáltató” hiszen a lakosság kiszolgálása az elsőrendű 
feladatuk, de kihangsúlyozta, nem ellenőrei és felette-
sei az Önkormányzatnak. 

A közmeghallgatáson az első beszámolót Gere Imre 
ezredes, a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltsé-
gének vezetője adta. Az év során 18 tűzeset történt a 
településen, melyek közül 16 esetben történt beavatko-
zás – lakástűz, fakidőlés stb. –, 1 esetben halálos közúti 
baleset is történt külterületen, de sajnos CO mérge-
zés, kéménytűz is volt. 2016-tól a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás is a Katasztrófavédelem felügyelete alá 
kerül, a hatósági tevékenységet pedig már most ők lát-
ják el a településen, pl. iparterületen, vállalkozásoknál 
engedélyezések stb. Tájékoztatta a jelenlévőket arról is, 
hogy a Dabasi Hivatásos Tűzoltóság csak a tűzoltósági 
tevékenységgel foglalkozik. Kiejtette, hogy az Önkor-
mányzattal igen jó és szoros kapcsolatot alakítottak ki. 
Vincze József polgármester megköszönte a katasztró-
favédelem munkáját, s elmondta fontosnak tartja a ki-
alakult jó kapcsolatot, jelezve, hogy minden súlyosabb 
esetben jelen van az Önkormányzat tájékozódás és se-
gítségnyújtás céljából. 

Következőként Rácz Ferencet, az Ócsai rendőrőrs 
vezetőjét, Dernóczi Zoltán településőrt és Kiss Miklós 
képviselőt, mint a polgárőrség titkárát köszöntötte a 
Polgármester úr és a közbiztonság témakörére tért át. 

Rácz Ferenc elmondta, hogy a rendőrőrs felépítése 
nem változott, két fő távozott tőlük, viszont megpró-
bálják a létszámot feltölteni. A bűncselekmények száma 
10 %-kal csökkent a kapitányság területén, egy kifosz-
tásnak volt nagyobb visszhangja. A lopások, járműfel-
törések stb., főleg az Északi iparterületre tevődtek át. 
A balesetek száma minimálisan csökkent, de a súlyos 
balesetek száma nőtt, három halálos baleset történt. 
Baleseti gócpont nincs, a forgalom csökkent. A tiltott 
prostitúciós tevékenység visszaszorítása is folyamatos, 
de azért még jelen van. A kamionforgalom is kezelhető 

szintre szorult vissza a sok helyszíni bírságnak, felje-
lentésnek köszönhetően. 

A rendőrőrs területén állandó rendőri jelenlét van, 
rendszeres a napi, ill. heti visszatérő ellenőrzés. A 
KMB-sek sokat vannak a közterületen, kiszűrik az ittas 
vezetőket, amivel a közlekedésbiztonság természetesen 
javult. Rendszeres a kommunikáció a KMB-sekkel, a 
Polgármesterrel, a Képviselő-testülettel, Polgármester 
úrral személyesen is tartja a kapcsolatot, rendszeresen 
megbeszéléseket tartanak. 
Vincze József polgármester elmondja, hogy a közbiz-
tonság többszereplős: rendőrség, közterület-felügye-
lő, településőr, mezőőrök, polgárőrség (akiket kiemel, 
hiszen ingyen végzik tevékenységüket) és a lakosság, 
akik mind figyelnek a közbiztonságra. Fontos a lakos-
sági jelzés minden esetben, amikor szokatlan dolog 
történik. Arról is tájékoztatást adott, hogy az Önkor-
mányzat fizeti a szolgálaton kívüli ellenőrzések költsé-
gét megbízási szerződés keretében. A kamerarendszer 
bővítésének lehetőségét vizsgáltatja az Önkormány-
zat annak érdekében, hogy még jobb legyen a szolgál-
tatás. A KMB-sek és a településőr kezelheti a kamerá-
kat, sokszor kapnak riasztást, pl. megkérdezik, nem 
haladt-e el éjszaka ilyen-meg ilyen rendszámú autó a 
településen. A Haraszti útra, Fő útra rendszámfelisme-
rő, éjjellátó kamerára lenne szükség.

Vincze József polgármester úr megköszönte min-
denkinek a munkáját, aki a közbiztonság biztosításá-
ban részt vesz, majd átadta a szót dr. Inczeffy Zsoltot 
az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyelet 
vezetőjét. Dr. Inczeffy Zsolt elmondta, hogy 2014-ben 
váltás történt az ügyeleti beosztás területén, ezáltal stabi-
labb lett a működés, rendeződtek a személyi problémák. 
Néha panaszok előfordulnak, de ezek száma is folyama-
tosan csökken, reményei szerint ez az ellátás színvonal-
beli emelkedését tükrözi. Kiemelte, hogy a telefonszám, 
amit hívni kell, a 104-es és a budapesti 1/301-6969-es 
telefonszám, így a saját telefonszámra kevesebb hívás 
érkezik, s ezzel a betegirányítás is jobb lett.

Vincze József polgármester úr felsorolta a fontosabb 
statisztikai adatokat, az alsónémedi ambuláns betegek 
száma 0,9 fő/nap, a kocsi pedig 0,6 fő/napos átlaggal 
jön a településre. Kiemelte, hogy ha a  104-es telefon-
számot hívják, nagyobb esélyt adnak a betegnek, ha-
bár sokan még mindig nem fogadják el ezt a rendszert. 
Megköszönte az ügyelet munkáját, jelezve, hogy az 
esetleges negatív jelzéseket mindig továbbítják Inczeffy 
doktor részére.

Következőként Polgármester úr az ELOHIM Kft. 
ügyvezetőjét, Zoltán Miklóst kérte fel, aki a jelenlévők 
köszöntése után elmondta, hogy 2015-ben nem történt 
negatív visszajelzés feléjük kivéve a vízrendszert a nyári 

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
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időszakban és halottak napja körül. Ennek oka a rend-
szer túlterhelése volt. 
Az urnafal tavaszra elkészül – ennek költségét az 
ELOHIM Kft. felvállalta –, így ezt a lakossági igényt is ki 
tudják majd elégíteni. A harangtorony és a hátsó kerítés 
felújítása is megtörtént, a gondozás, karbantartás folya-
matos.  Kiemeli, hogy az árakat 8-10 éve nem emelték. 
Tótyik József hozzászólásában elmondta, egy éve ve-
tette fel az urnafal igényét és örül neki, hogy „nyitott 
fülekre” talált. Ugyan volt, aki azt mondta nem lesz 
rá igény, de biztosak lehetnek benne, hogy lesz, mert 
a 4-500.000,- Ft-os koporsós temetés kifizetése egyre 
több embernek gondot okoz. 
Zoltán Miklós tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
4-500.000,- Ft egy magasabb kategóriás temetés ára.
Vincze József polgármester szerint sokszor nem a te-
metés ára a gond, hanem a távol élő család, a sírgon-
dozás. Megemlítette azt is, hogy óriási különbségek 
vannak a Fővárosi és a helyi árak között, de reméli, ez 
nem okoz „vándorolást” a településre. Zoltán Miklós 
tájékoztatta, csak polgármesteri engedéllyel temetkez-
hetnek ide máshonnan, helyben közeli hozzátartozó-
nak kell lennie, hogy ide temethessenek valakit to-
vábbá kérdésre elmondta, hogy a temetői vázalopások 
megszűntek. Polgármester úr elmondta továbbá, hogy 
a temető állapotát idegenek is dicsérik és a szolgáltatás-
sal is elégedettek az emberek.

Polgármester úr miután megköszönte a Kft. munkáját 
Lócskai István urat, a Vertikál Nonprofit Zrt. vezető-
jét köszöntötte, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
Zrt. 2014. január 01-től végzi a szolgáltatást a települé-
sen, a váltásra pedig törvényi előírások miatt kellett sort 
keríteni. 2015. augusztus 31-én lejárt a szerződésük, de 
az új közbeszerzést is a cég nyerte el, ami alapján 8 éves 
szerződés megkötésére került sor. A közszolgáltatóval jó 
kapcsolatot alakított ki az Önkormányzat, a szolgáltatá-
si területükön elsőként nálunk vezették be a két kukás 
rendszert – sárga fedelű szelektív kuka – ill. a tavaszi 
– nyári - őszi időszakban a zöldhulladék ingyenes el-
szállítása is biztosítva van a lakosságnak, az öblösüveg 
gyűjtése konténeres gyűjtéssel van biztosítva, a lomtala-
nítás pedig házhoz megy. Lócskai István – a jelenlévők 
köszöntése után – tájékoztatta a megjelenteket az idei 
év 9 hónapjának pár statisztikai adatáról, pl. 1059 tonna 
hulladék elszállítása történt, míg 2014-ben 1363 tonna, 
év végére 1400-1450 tonna várható. A súly növekedése 
vélhetően az új partnereknek köszönhető, 1776 lakos-
sági ügyfelük van. A csomagolási hulladék 110,8 ton-
na, a biológiailag lebomló 944,48 tonna, a lomtalanítás 
csak 3,88 tonna. Sajnos csak 64 ingatlan vette igénybe a 
lomtalanítást – vagy még mindig nem tudnak róla vagy 
tiszták már az ingatlanok –, jó lenne, ha többen élnének 
a lehetőséggel. Kiemelte, hogy a kintlévőség tekinteté-
ben jól áll Alsónémedi, 2014-ben 98,2 %-os a befizetési 

arány, míg a 2015. év I-III. né. is csak 2 %-os elmaradást 
mutat. A közületeknél is van elmaradás, 90 %-os a befi-
zetés. A konténeres üveggyűjtés jól működik, ha látják, 
hogy megtelik, kéri, hogy jelezzenek akár a cégnek, akár 
a Polgármesteri Hivatalnak, akár a helyi ügyfélszolgá-
latos kolléganőnek, akinek külön megköszönte haté-
kony munkáját. Polgármester úr szerint a házhoz menő 
lomtalanítás új a lakosság körében, a környezetvédelmi 
referenssel közös tájékoztatás történik róla. A szolgálta-
tással kapcsolatban kevés a reklamáció, de azok többsé-
ge nem jogos, pl. reggel 6 óráig nem tették ki a kukát, 
az építési törmeléket beletették a kukába, nem átlátszó 
zsákot használnak a szelektív hulladéknak, kommunális 
hulladékot tesznek bele stb.. A zöldhulladék vagy szelek-
tív hulladék el nem szállítása kapcsán többször az volt a 
probléma, hogy nem volt szolgáltatási szerződése a la-
kosnak arra az ingatlanra, de tudni kell mindenkinek, 
hogy az ingyenes szolgáltatást is csak a szerződöttek 
vehetik igénybe. A lakossági szemléletváltás fontos 
lenne, sok hulladékot a kertben komposztálni lehetne, 
pl. a füvet, de ragaszkodnak a zöldhulladék elszállításá-
hoz. Reméli, hogy Alsónémedin indítanak mintaprojek-
tet a komposztálásra. 
Még kiemelte, sok az illegális hulladéklerakás, pl. épí-
tési törmelék, ami köszönhető Budapest közelségének. 
Sokszor sikerül a tettest elkapni, de ha nincs meg, akkor 
az elszállítás önkormányzati költség. terhére végezzük 
el. Az idősek részére – egyedül élő 60 év feletti vagy 
70 év felettiek nyilatkozatára – 50 %-os támogatást 
ad az Önkormányzat, ami több millió forint.
Végül megköszönte a jó szolgáltatást és annak a remé-
nyének adott hangot, hogy bízik abban, hogy továbbra 
is kevés probléma lesz, majd Belágyi Tamásnak, az 
ABÉVA Kft. ügyvezetőjének adta meg a szót, aki az 
iskola üzemeltetését végzi, ami fontos feladat. Mun-
kájával a többség elégedett, de természetesen van nem 
teljesíthető igény, pl. tűzijáték tartása nem lehetséges.

Következő közszolgáltatóként a DAKÖV Kft. Alsó-
némedi Üzemegységének vezetőjét Kozma Miklóst 
köszöntötte. Kozma Miklós tájékoztatást adott arról, 
hogy a DAKÖV Kft. végzi a településen a víz- és szenny-
víz közszolgáltatást, a földutak karbantartását, a téli 
síkosság-mentesítést. Víz esetében volt néhány problé-
ma, csőtörés, az egyik kút szivattyújának és nyomócső-
nek a cseréje és a szokásoknak megfelelően a meghir-
detett időpontokban a vezetékrendszer mosatások is 
megtörténtek. Elmondta, sokakat keresnek a mai napig 
vízszűrő berendezés vásárlása miatt, de nem kell szű-
rő, jó és egészséges a víz, rendszeresek a vizsgálatok. 
Szennyvíztisztító-telep átépítése megtörtént, a hálózat 
működtetése, karbantartása folyamatos. Tájékoztatást 
adott arról is, hogy a Kft. komoly anyagi problémákkal 
küzd, sok a kintlévősége, de Alsónémedi kiemelkedően 
jó fizető, amire büszke és megköszöni a lakosságnak. 
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Vincze József polgármester két problémát emelt ki a 
szolgáltatással kapcsolatban, az egyik a csapadékvíz 
bevezetése a rendszerbe a nagy esőzéseknél megemeli 
a beérkező víz mennyiségét, ami költséges és felesleges 
munkával is jár, terheli a szennyvíztisztítót, a másik 
pedig a terménymosás bevezetése. Komoly és fontos 
feladat lesz a felderítés. 

Következő felszólalásra Szabó Éva intézményvezetőt 
kéri fel a Polgármester úr, aki tájékoztatást ad arról, hogy 
az óvodában 225 férőhely, 9 csoport van két telephelyen, 
év végére teljes létszámmal fel lesz töltve az óvoda. Sok a 
2,5 éves gyermek, törvényi lehetőség van a felvételükre, 
ők viszont bölcsődés korúak és más programot kell ve-
lük végezni. A diabetikus étkezés is megoldott az óvodá-
ban.  Polgármester úr az étkeztetés kapcsán elmondta, a 
kedvezményes és ingyenes étkezők száma magas, a Kor-
mány kiterjesztette a szolgáltatást. – Ezt az Óvodaveze-
tő is megerősítette, kb. 73-74 %-a nem fizet az óvodába 
járóknak. – Az óvodai és iskolai nevelést példaértékű-
nek tartja, megköszönte az intézményekben dolgozók 
munkáját, majd az Önkormányzat által működtetett 
főzőkonyháról ejt pár szót. 470-480 adagot főznek na-
ponta – óvoda, iskola, szociális- és a felnőtt étkeztetés, 
családi napközi –, nyáron 4 hétig vannak zárva. Koráb-
ban a konyha országos versenyen a NÉBIH és a higiéniai 
különdíját is elnyerte. Megpróbálnak friss nyersanyago-
kat használni, pl. nem konyhakészen kockázva veszik 
a répát, hanem az alsónémedi zöldségeket vásárolják. 
Ez drágítja a szolgáltatást, de éttermi minőségű ebédet 
tesznek a gyerekek elé. A törvényi változás miatt a só 
és cukorhasználat korlátozva van. Személyi probléma 
is történt, az egyik szakács kilépett, a másik balesetet 
szenvedett és valószínű az élelmezésvezető is nyugdíj-
ba megy, de egy konyhai dolgozót beiskoláztak OKJ-s 
szakács tanfolyamra. Jó döntés volt, hogy nem adták ki 
vállalkozásba a konyhát.
Polgármester úr a postával kapcsolatos sok negatív 
visszajelzést is kiemelte, jeleztek a helyi postavezető-
nek, és a Képviselő-testület határozata alapján a köz-
pont felé is jelzik a problémákat. Sajnos személyi prob-
lémák vannak. 

A KÖZÚT KHT forráshiánnyal küzd, de megtörtént 
a Somogyi B. u. és 5-ös út javítása.
A VOLÁNBUSZ jelezte távollétét, itt csak pár perces 
menetrendi módosításokról kaptak tájékoztatást.

Tótyik József ismételt hozzászólásában megerősítette 
a postával kapcsolatos problémákat, jelezve anyagilag 
is negatív az emberek részére pl. 1.000,- Ft a számlaki-
vonat másolat kérés díja. Jelezte, hogy a napilapok sem 
érkeznek meg. 

Babák László járási hivatalvezető elmondta, ők meg-
próbálnak az internetalapú levelezésre áttérni, így pró-
bálnak javítani a szolgáltatáson, sokan így tesznek, ta-
lán emiatt nem fejlesztik a postát.

Polgármester úr szerint a versenyképesség érdekében 
be kellene engedni az EU-ból a szolgáltatókat, akkor 
biztos fejlesztenének. Szabó Albert Földhivatallal kap-
csolatos problémákat vetett fel, melyben a Hivatalveze-
tő úr és a Polgármester is segítséget ajánlott.

Józan Zsuzsanna a 70 éven felüliek köszönetét tol-
mácsolta a karácsonyi csomag kapcsán.
A közszolgáltatásokkal foglalkozó napirend befejezése 
után Polgármester úr a 2015. évi költségvetési évről 
és a 2016. évi elképzelésekről számolt be, majd a la-
kossági kérdésekre került sor.
Fehér Imréné az ingatlana melletti út évek óta fennálló 
problémáját, ill. a jelenleg ott folyó építkezés és telephely 
miatt megnövekedett forgalom, zaj hatásainak megoldá-
sát kérte – ahogy azt már korábban is kérte Szomszédjával 
együtt.  Polgármester úr tájékoztatta, hogy már szakem-
bert is felkértek, jogos a probléma, de türelmet kér. 
Józan Zsuzsanna emlékeztetett arra, hogy levélben je-
lezte már másodszor elöntötte volna a lakását a víz, ha 
nem tartózkodik otthon. Kozma Miklós válaszában el-
mondta, hogy az utca két oldala nem egy szinten van, 
műszaki megoldással nem lehet a problémát megol-
dani, kompromisszumos megoldást találtak ki a túlol-
dalon lévő, engedélyezett mosóval rendelkező lakóval. 
Sajnos ilyen eset már másoknál is előfordult.

Közel 20.00 óra volt, amikor a Polgármester úr a 
Képviselő-testület ülésének napirendjeinek elfo-
gadását kérte. Elsőként – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottság javaslatára – az ABÉBA Kft. 
2016. évi üzleti tervét fogadta el a testület.
Már korábbi ülésen is foglalkozott a Testület a hen-
tesüzlet Művelődési Házból való elköltözésével, mely 
kapcsán ezen az ülésen a Fő út 54. és 56. sz. alatti hely-
re való költségbecslés vonzatának felméréséről döntött. 
Az azóta eltelt idő alatt megoldódott a probléma, a 
Hentes megfelelő ingatlant talált az üzlet kialakítására. 
Törvényi kötelezettségének tett eleget a Képviselő-tes-
tület az Alsónémedi Önkormányzat és Intézményei-
nek 2016. évre szóló belső ellenőrzési ütemtervének 
és munkatervének elfogadásával. Korábbi ülésen fo-
gadta el a Képviselő-testület az új közterület-foglalás-
ról szóló rendeletet, melyet a Kormányhivatal észrevé-
tele kapcsán új rendelet elfogadása mellett, új jogszabá-
lyi hivatkozással léptetett életbe a Testület. Az Új Kttv. 
miatt évente lehet csak megállapítani a köztisztviselők 
illetménykiegészítését, melyet a Testület elfogadott, 
hiszen ha nem fogadják el, az bércsökkentést jelentene 
a dolgozóknál (akiknél – annak ellenére, hogy a köz-
szféra béremelését többször is emlegeti a média – 2007 
óta nem volt illetményemelés).
Tekintettel arra, hogy a jövő évi kulturális programo-
kat már tervezni kell (pl. előadók felkérése, eszközök 
vásárlása stb.) és a költségvetési rendelet csak február 
végén kerül elfogadásra, a testület a Halászy Károly 



7

Önkormányzati hírek

2016. február

Közlemény
Országos Egészségügyi Információs Központ

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egészségesek és betegek részére információs 
központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meggyorsítása érdekében. Az 
adatbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is ellátunk. 
Az információs központ iránytű az egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.

www.betegutegyesulet.hu, betegutegyesulet@gmail.com
Telefonszám: 70-884-5879 és 70-389-4178

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. január-februári, 
valamint a márciusi nőnapi programjainak lebonyo-
lításához 750.000,- Ft + ÁFA összeget biztosított a 
jövő évi költségvetés terhére.

Soron következő napirenden egy határozat vissza-
vonására került sor, tekintettel arra, hogy az „Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tásra kiírt pályázat” sikertelen volt.

Utolsó napirenden a megépítendő bölcsőde he-
lyének eldöntése szerepelt. Időközben megérkezett a 
MAGÉV területének talajvizsgálata, kb. 10-20 m3-nyi 
terület lehet, ahol az egészségügyi határérték felett 
vannak bizonyos vegyi anyagok, pl. arzén, kén stb., így 
ennek megszüntetésével alkalmas a terület a bölcsőde 
megépítésére. Tekintettel arra, hogy a Schuller-csarnok 
és e terület között véleménykülönbség van a tisztségvi-
selők között, ezért Polgármester úr az újbóli bizottsági 
tárgyalásokra tett javaslatot. 

Vincze József polgármester az idei év utolsó testületi 
ülését 21 órakor zárta le, megköszönve a Képviselő-
testület, a Jegyző és a Járási Hivatal munkatársainak 
segítségét, majd mindenkinek áldott, békés karácsonyt 
és sikeres, eredményes  új esztendőt kívánva. 

A Képviselő-testület a Hírmondó megjelenésekor, 
már 2016. év első ülését megtartja (február 03-án), így 
a soron következő ülés 2016. február 24-én lesz. Az 
ülés fő napirendje az idei költségvetési rendelet elfoga-
dása lesz.  

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, 
döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a tes-
tületi ülésekről készült videofelvételek megtalálhatók 
a település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/
onkormanyzat/), ill. rendeleteink a Polgármesteri Hi-
vatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók!

Győrvári István Lászlóné
Polgármesteri Hivatal 

Tisztelt Alsónémedi lakosok!
A Magyar Kémény Kft. munkatársa kérésére ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatást (az égéstermék elvezetők időszakos ellenőrzését és tisztítását) érintő 
változás a 2014. évhez képest nem történt sem a feladatot ellátó személyében (Müller Lajos, 
tel: 0630/927-4541), sem a közszolgáltatás díjában, azaz nem lett ingyenes a szolgáltatás.
Alsónémedi a Magyar Kémény Kft. Érdi Kirendeltségéhez tartozik, melynek elérhetőségei az 
alábbiak:

Cím:    2030 Érd, Diósdi út 32/A.
Telefon:   06-40-918-025 - 240. mellék
Ügyfélfogadás:   hétfő: 10.00-20.00 szerda: 8.00-10.00 / 14.00-16.00, péntek: 8.00-11.00
e-mail:   erd@magyarkemeny.hu
Honlap:  http://www.magyarkemeny.hu

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
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Felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét, hogy a hideg idő beálltával a házi vízvezeték, vízmérőhelyek fagy elleni védel-
méről takarással, illetve a víztelenítő főcsapok elzárásával szíveskedjenek gondoskodni.
A fogyasztó hibájából bekövetkezett kár, illetve a vízmérő elfagyása miatt elfolyt vízmennyiség díjának megfizetésétől, 
illetve a vízmérőpótlás költségétől nem tudunk eltekinteni!

DAKÖV KFT

FELHÍVÁS!

„A játékok is néha útra kelnek” – eltulajdonították a csecsemőgondozóból a játékokat

Sajnálatos esemény történt a védőnői szolgálatnál. 2016. január 13-án délelőtt.
A védőnői váróból eltűntek a játékok, amiket a gyerekek nagyon szerettek. Ezek a játékok 
megkönnyítették a várakozást, elterelték a gyerekek figyelmét a kellemetlen dolgokról. 
Nem tudjuk, hogy ki vihette el véletlenül – habár ennek kicsi az esélye, mert nem egy és nem 
kicsi játékokról van szó – vagy szándékosan. Ezek a játékok a védőnői szolgálat tulajdonában 
voltak, nem adományok, leltárba vett tárgyak, ami viszont fontosabb ennél az ide járó gyerekek 
szívesen játszottak vele.
Ami eltűnt:  1 sárga, piros mellényes Micimackó (ugráló)
                    1 kék-fehér kerekes lovacska
                    1 rózsaszín kis babakocsi, benne egy nagy barna nyuszika
                    1 kék nagyobb egérke
Önkormányzati intézményből történt az eltűnés, lopás, de nem szeretnénk rendőrségi eljárást 
indítani, hanem segítséget szeretnék kérni abban, ha valaki látta valahol a játékokat jelezze a 
védőnői szolgálatnál vagy az Önkormányzatnál, vagy ha eszébe jutna, nem az övé a játék, hozza 
vissza és csak egyszerűen tegye le az ajtó elé. 

Zsuzsa és Edit védőnő

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!

2016. február 27-én, délelőtt a Fővárosi Nagycirkusz új műsorát nézzük meg. Akrobaták, 
bohócok és állatok színesítik a műsort.

2016. április 2-án, szombaton este a Budapesti Operett Színházba hívom községünk lakóit. 
Az előadás címe „Én és a kisöcsém” zenés vígjáték. Szereplők: Dolhai Attila, Homonnay 
Zsolt, Peller Anna, Szendy Szilvia, Faragó András, Szinetár Dóra.

Az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom. Utazás külön autóbusszal, de 
természetesen egyénileg is lehetséges. Várom szeretettel a jelentkezőket. Telefon: 0620/426-
41-53 vagy 0629/337-861.

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYFÉLFOGADÁS
 keddenként 16-18 óra között a Polgármesteri Hivatal Titkárságán 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 értesülhetnek 
róla az érdeklődők.)
Kedvezmény igényléséhez/lemondásához, új szolgáltatási hely bejelentéséhez, edényzet változáshoz stb. szükséges 
nyomtatványok letölthetők az alábbi helyről: http://www.alsonemedi.hu/kozszolgaltatok/ Aki már szolgáltatást 
igénybevevő, kérem azonosító számát (vagy számlát, csekket) hozzon magával az ügyfélfogadásra. Amennyiben 
kérdése van, úgy a Polgármesteri Hivatalban a 06-29-337-101/11-es telefonszámon vagy a hulladekszallitas@
alsonemedi.hu e-mail címen kaphat információt.

 Győrvári István Lászlóné

Alsónémedi Ügyfélszolgálat ISMÉT AZ ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMÁRÓL 
Korábban is megjelentek az Alsónémedi Hírmondóban az Ócsa-Alsónémedi orvosi ügyelet működtetése kapcsán a rosszullét, 

baleset stb. esetén hívandó telefonszámok, de sajnos sokan még mindig nem tudják, vagy nem használják a megváltozott 
telefonszámokat! 

Az orvosi ügyeletet az alábbi telefonszámokon érhető el: 104 (mobiltelefonról ez a szám javasolt) és a 06-1-301-6969 
(vonalas telefonról ezt a számot érdemes hívni). A telefonokon az Országos Mentőszolgálat központi ügyeletese jelentkezik, aki a 
bejelentő kikérdezése után dönt a helyszínre vezényelendő egységről (roham-, eset-kocsi, orvosi ügyeletes egység). Ezzel egy 
jobban szervezett ellátás biztosítható. Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelet az Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt 
működik (a Posta illetve a katolikus templom közötti úton közelíthető meg, tel.: 378-651). 

Munkanapokon reggel 08:00 órától 16:00 óráig (az ügyelet kezdetéig) minden háziorvos és házi gyermekorvos ellátja a 
hozzátartozó betegek sürgősségi eseteit. Az ügyelet munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 08:00 óráig, szombaton, 
vasárnap és ünnepnapokon reggel 08:00 órától másnap reggel 08:00 óráig (24 órás) vehető igénybe sürgősségi esetekben.

Győrvári István Lászlóné 

Tisztelt Lakosság!
Változás a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat működésével kapcsolatban.

Az 1997. évi XXXI. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló és az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és 
ellátásokról szóló törvény és végrehajtási rendeletei 2016. január 01-vel módosításra kerültek. Ennek értelmében, 2016. január 
25-től Kertváros Családvédelmi Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata néven működik tovább Alsónémedi településen. 
A Szolgálat munkatársa Fekete Tünde családsegítő.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 14.00-18.00      Kedd: 8.00-12.00

Szerda: 12.00-16.00       Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-12.00 krízis ügyelet

Szolgáltatásaink:
	 •  információ nyújtás, tanácsadás (szociális, életvezetési, lelki)
	 •  segítő beszélgetés
	 •  pszichológiai tanácsadás (időpont egyeztetés: 06-29/345-487)
	 •  jogi tanácsadás (2360 Gyál, Rákóczi F. utca 42-44., időpont egyeztetés: 06-29/345-487)
	 •  családi kapcsolatok erősítése
	 •  családi működési zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítése
	 •  konfliktuskezelés
	 •  önsegítő és támogató csoportok létrejöttének és működésének elősegítése
	 •  ruhaosztás (beérkező adományokból, rászoruló családok, egyének részére)

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.
Cím: 2351 Alsónémedi, Fő út 75.

Telefonszám: 06-29/337-178
Szolgálatvezető: Vecseiné Papp Szilvia

Családsegítő: Fekete Tünde



10

Önkormányzati hírek

2016. február

ÁLLÁSHIRDETÉS
A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

KERTVÁROS SZOCIÁLIS KÖZPONT
szociális gondozó

munkakör betöltésére,

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, házi segítségnyújtás feladatainak 
ellátására, az ellátott saját környezetében, Alsónémedi településen.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

A pályázati feltételek:
- középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló végzettség,
- idős emberekkel szembeni tolerancia.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány,
- saját gépjármű használata
- a helyi viszonyok, illetve a település ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz, 
- bizonyítvány másolatok,
- erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 02. 22.

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kertváros Szociális Központ címére történő megküldésével (2360 Gyál, 
Rákóczi F. u. 42-44.).  
- Elektronikus úton Zsólyomi Erzsébet részére a szocialis.gyal@gmail.com email címen keresztül.

A beérkezett pályázatok alapján a jelentkezőket a – pályázat időtartama alatt – folyamatosan hívjuk be 
állásinterjúra. A döntéshozatal a beadási határidő letelte után történik. A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. 02.29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsólyomi Erzsébet nyújt, a 06-29-345-478 – as 
telefonszámon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Alsónémedi Önkormányzatának, hogy gondoltak községünk idős lakóira, és 
karácsonyi csomaggal leptek meg bennünket. Külön köszönet azoknak, akik szabad idejük rovására vállalták a kéz-
besítést. 

a 70 év fölötti Alsónémediek

Kérjük adója 1%-ával támogassa 
az Alsónémedi Községért Közalapítvány 
közhasznú tevékenységét! 
Adószám: 19184764-1-13
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Költözik a Nagel Hungária központja: 2016 elejé-
től a régi gyáli telephelyet felváltja az új, Alsónémedi 
közelében.  Az ok egyszerű: a német székhelyű Nagel 
Csoport magyarországi cége folyamatosan növekszik, 
lépést tartva a magyarországi élelmiszer-logisztikai 
szolgáltatások és különösen az egykapus megoldások 
iránti kereslettel.  Emiatt az új telephely kétszer akkora 
lesz, mint a jelenlegi.

A Nagel Csoport 2004 óta van jelen Magyarországon 
saját nemzeti vállalatával.  A központi raktáron és a jelen-
leg még Gyálon, Budapesten kívül, található központi iro-
dán kívül az élelmiszer-logisztikai szolgáltató rendelkezik 
egy négy depóból álló hálózattal is, amely teljes egészében 
ellátja Magyarország északkeleti régióját Balmazújváros-
ból, a délkeleti régiót Hódmezővásárhelyből, a délnyugati 
régiót Szekszárdról és a nyugati régiót pedig Rábapatyról.  
A második negyedév elején a központi raktár és a gyá-
li központ átköltözik Alsónémedire egy új raktárba.  Így 
az új telephely teljes egészében kiváltja majd a jelenlegit, 
amelyet az áttelepítés után bezárnak.

A költözés oka az élelmiszer-logisztika iránti növekvő 
kereslet – úgy Magyarországon, mint általában Európá-
ban. Annak érdekében, hogy ki tudja elégíteni a növekvő 
keresletet – mind a fogyasztói, mind pedig az ipari olda-
lon – és folytatni tudja a trendet, a cég úgy döntött, hogy 
bővíti a kapacitásait.  A költözés jelentős lépés a cégnek az 
elmúlt években bekövetkezett folyamatos terjeszkedése 
után: a Nagel a magyar piac jelentős szereplőjévé vált - a 
cég évről-évre új és újabb partnereket szerez az élelmiszer 
szektorból és folyamatosan növekszik, különösen a raktá-
rozási és elosztási szolgáltatások terén.  “Az elkövetkező 
években további növekedést várunk”, tette hozzá Stephan 
Skopp.  A fentiek eredményeként a Nagel Hungáriának 
jelenleg már 5 milliárd forintos az éves forgalma.  Továb-
bá Magyarország, mint fontos tranzitország jelentős sze-
repet tölt be a Nagel Csoport hálózatában, mivel az ország 
kiterjedt logisztikai infrastruktúrával rendelkezik és híd-
főként szolgál a kelet/délkelet-európai régiók felé.

Ezen szempontok mindegyikét fontolóra vették a köz-
pont áthelyezésére vonatkozó döntés meghozatalakor: a 
fogyasztók, az ügyfelek csakúgy mint a Nagel Csoport 
profitálni fognak Alsónémedi Budapesthez és az M0 au-

tópályához való közelségéből, mivel az élelmiszer-logisz-
tikai szolgáltató az egész országot le tudja fedni 24 órán 
belül.  “Örömünkre szolgál, hogy a helyi hatóságok ré-
széről pozitív hozzáállással találkoztunk”, mondta Skopp.  
“Amikor a kapacitásaink bővítésére kerestünk megoldást 
itt Magyarországon, fontos volt számunkra, hogy a telep-
hely tökéletesen ellátott infrastruktúrával rendelkezzen 
– legyen az áramellátás vagy például gáz.  “ Az új telep-
hely – különösen méreteit tekintve – jelzésül is szolgál a 
fogyasztók és az ügyfelek számára: “Az új beruházásunk 
egyértelmű elkötelezettséget jelent a magyar piac iránt”, 
mondta Skopp.

Következésképpen az új telephelyével a Nagel Csoport 
nem csak a szolgáltatásai magas színvonalát tudja fenntar-
tani, de új szolgáltatásokat is bevezet.  “A Nagel szolgáltatá-
sok teljes palettáját tudjuk majd kínálni: raktározást az ösz-
szes releváns hőmérsékleti zónában, nemzetközi szolgálta-
tásokat, LTL (gyűjtőkamionos) és FTL (teljes rakományos) 
szállítást és olyan értéknövelt szolgáltatásokat, mint együt-
tes csomagolás, kirakatállvány szerelés vagy az országon 
belüli terjesztés”, húzta alá Skopp.  Mivel az ügyfelek igé-
nyei változóak, az olyan logisztikai szolgáltatóknak, mint 
például a Nagel Csoport a különböző szolgáltatások és 
hőmérsékletek magas színvonalát kell biztosítaniuk folya-
matosan, ami új és újabb kihívások elé állítja őket: a Nagel 
Hungária ügyfélköre legalább annyira változatos, mint a 
magyar üzleti környezet.  Ügyfelei közé tartoznak például 
a tejipar és a feldolgozott húsipar szervezetei.  A portfo-
liójában szerepelnek továbbá csokoládé gyártók csakúgy, 
mint közvetítő (bróker) szolgáltatásokat nyújtó cégek.  
Ezen változatosságra válaszul a Nagel Csoport több-hő-
mérsékleti megközelítést kezdett alkalmazni.  Ennélfogva 
a Nagel Hungária raktári szolgáltatásai között szerepelnek 
mélyhűtött, ultra friss, friss és vegyes hőmérsékletet kínáló 
raktárak.  “Az ügyfelek egyre inkább testre szabott szolgál-
tatásokat akarnak egyazon fedél alól”, magyarázta Skopp. 
Specialistákra van szükség.  A logisztikai szolgáltatók 
előtt álló ezen új kihívásoknak való megfelelésben a Nagel 
Hungária erős hálózatra támaszkodhat: a németországi 
székhelyű Nagel Csoport Európa egyik vezető élelmiszer-
logisztikai szolgáltatója.  A csoport 2014-es forgalma 1,7 
milliárd euróra nőtt, amivel a cég Németország első számú 
élelmiszer-logisztikai szolgáltatója lett.  Az 1935-ben ala-
pított Nagel Csoport jelenleg több mint 11 000 dolgozót 
foglalkoztat 16 országban lévő több mint 100 telephelyén.  
A cég naponta több mint 6000 kamiont futtat, ami mint-
egy 100 000 szállítmány továbbítását teszi lehetővé a Nagel 
Csoport számára minden egyes nap.  

A szállítmányozás mellett a Nagel Csoport több mint 
340 raktári projektet is működtet Európa-szerte – ami 
mintegy 910 000 négyzetméter raktári és rakodó terüle-
tet jelent és több mint 565 000 raklaphelyet.  A modern 
technológia és raktárkezelő rendszerek kulcsfontosságú-
ak az új ügyféligényekre való gyors és rugalmas reagálás 
szempontjából.

A Nagel csoport a növekedésre koncentrál Magyarországon
Nagel Hungária áthelyezi a központját
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BÍRKÓZÁS – EREDMÉNYEK

Az elért eredmények alapján a 2015. évad végén két 
alsónémedi birkózó került be a nemzeti válogatottba: 
Lukácsi Gergő és Lukácsi András. Ők részt vehettek 
2015 decemberében az országos serdülő válogatott edző-
táborában.

A 2016. év versenyzését az alsónémedi birkózók a január 
31-án Üllőn megrendezett gyermek-és kisdiák szabadfogású 
birkózó versennyel kezdték.

Technikai eredmények:
Kisdiák korosztály: Priszka Marcell - I. helyezés

Gyermek korosztály: Szlovicsák Tamás – II. helyezés; Dudás Rómeó – III. helyezés.

Edző: Kovács János szaktanár
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Pillanatképek a 2015. év évzáró rendezvényeiről

Köszönjük a közreműködők segítségét!
Boróka Néptáncegyüttes és az óvodások, vezetőjük: Szarka Ágnes, Nywyg Egyesület , Juhász Gábor és 

Ölvedi Balázs, akik a Mikulást szállították, Fantázia Művészeti Iskola, Tóth Luca és zenekara.
A fotókat Tornyai Ádám készítette.

További képek a Művelődési Ház facebook oldalán tekinthetők meg.
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Az Alsónémedi Általános Iskola 1965. évben végzett 8.a – 
osztályfőnök: Kovács Lajos és 8.b – osztályfőnök: Vígh László 
osztálya tanulóinak 2015. november 14. napján volt az 50. éves 
osztálytalálkozója Vígh László tanárúrral, kedves feleségével, 
szeretett osztálytársakkal, évfolyamtársakkal és kedves hozzá-
tartozóikkal.

A két osztály volt tanulói 1965 óta minden öt évben találkoz-
tak. A találkozók szervezésében minden esetben többen segéd-
keztek, de elsősorban Szántó Mendinek és Krisztov Kálminak 
köszönhetjük, hogy lehetőségünk volt együtt lenni. Azokra a 
tanárainkra és osztálytársainkra, akik nincsenek már közöt-
tünk, egy perces néma csenddel emlékeztünk. A találkozót 
Ölvedi Krisztina nyitotta meg, mindannyiunk számára ‚’idő-
utazást’’ biztosító köszöntőjével,  amelyben az elmúlt 50 év ese-
ményeinek ránk vonatkozó jellemzőit szedte csokorba, majd 
Vigh László Tanár Úr köszöntött bennünket.

Beszélgettünk, régi és új képeket nézegettünk, örültünk egy-
másnak. Szívet és lelket melengető volt ez az alkalom, hiszen 
fél évszázad eseményeire, örömeire és bánataira emlékeztünk.

Szeretnénk remélni, hogy 5 év múlva ismét valamennyien 
együtt lehetünk. 

Mottó:
„Csak emberlétben nagy szám az az ötven,
Amely után már lejtős lesz az út,
De a Te pályád csak szebb ívbe szökken,
Minél több ötven évvé nő a múlt.”  (Tóth Árpád: Köszöntő)

2015. november 28.

Dr. Nagy Zoltánné, sz: Kapcsos Julianna

Elöl balról: Szabó Margit, Nagy Ilona, Kerekes Eta, Végh Erzsébet, Dopita Julianna, férje Kiss Gyula, Kapcsos Julianna, Ölvedi Krisz-
tina, Szántó Jolán, Kis Tamás felesége Galambos Ida, Horváth Menyhért felesége Bereczki Katalin, 
Fent balról: Galambos Gedeon, Szántó Menyhért, Bódizs János, Kiss Antal, Györgyövics Károly, Lovas József, Horváth Menyhért, Ke-
rekes Albert, Viski Mihály, Gyimesi Ilona, Garai Margit, Krisztov Kálmán, Vígh László tanár úr, Szakál Gábor, Mári Etelka, Lukácsi 
Irén, Kiss Tamás, Kapcsos Julianna férje Dr. Nagy Zoltán
Jelen volt a találkozón, de a képen nem látható még néhány hozzátartozó.

50 éves osztálytalálkozó

1965 évben végzett 8A és 8B osztályokból az 50 éves talánkozón résztvettek
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1970 júniusában ballagtunk el a némedi általános is-
kolából, a 8. a. Garai Istvánné Erzsike néni és a 8. b. Dobos 
Sándorné Mancika néni osztályfőnökök tanítványaiként. 

Utoljára a 25 éves találkozónk volt megtartva, ahol még 
osztálytársaink nagyobb része jelen volt. Utána repültek 
az évek, de nem szerveztük meg ötévenként az osztályta-
lálkozókat, és időközben néhányan közülünk eltávoztak 
az élők sorából. Úgy gondoltuk, hogy a 45 éves osztályta-
lálkozó jó alkalom lesz az együttlétre, így 2015. novem-
ber 7-én a Betyár Étteremben meg is tartottuk.

Két szervezőtársam a helyben lakókat kereste fel, én 
pedig a távolélőket kutattam fel a rendelkezésre álló cí-
mek, telefonszámok segítségével. Kicsit döcögősen indult 
a jelentkezés, de lassan összeállt a részvevők névsora, és a 
nem itt lakók is örömmel fogadták meghívásunkat és jöt-
tek el a rendezvényre. Volt, aki egyedül, volt, aki Párjával 
érkezett.

Az összejövetel délutánját azzal kezdtük, hogy a te-
metőben elhelyeztük a megemlékezés koszorúit Erzsike 

tanárnő és hét volt osztálytársunk sírjánál, majd az étte-
remben folytattuk a találkozót. Este 6 órakor két fiútár-
sunk kíséretében megérkezett vendégünk Mancika néni, 
a mindig vidám, mosolygós és beszédes, mindenkire és 
mindenre emlékező tanárunk. 

Régi fényképeket nézegettünk, mi is történt azokban az 
években, sok mindent felidézve beszélgettünk a múltban 
történtekről. Ennyi év elmúltával is így köszöntött ben-
nünket: „Kedves Gyerekeim!”, mert mi az Ő számára ma 
is azok vagyunk. Kívánjuk Neki a továbbiakban is a jó 
Isten éltesse még sokáig jó egészségben, szellemi frisses-
ségben!

A finom vacsorát követően az este további része zenés-
táncos, jó hangulatú bulizással folytatódott, s a rendez-
vény végén így köszöntünk el egymástól: „5 év múlva sze-
retnénk újra együtt lenni!” – Így legyen!

a szervezők nevében 
Mohácsi Lászlóné 

45 éves osztálytalálkozó

a 45 éves osztálytalálkozóhoz  
Dobos Sándorné Mancika tanító néni

45 éves osztálytalálkozó
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A tartós kikötés tilalma, nem egyenlő a láncon tartás abszolút tilalmával

2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tar-
tani. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) szeretné felhívni a figyelmet a rendelettel 
kapcsolatos néhány, nagy publicitást nyert félreér-
tésre. A legfontosabb, hogy helytelen az az értelme-
zés, mely szerint a kutyákat mostantól egyáltalán 
nem lehet láncon tartani. Szintén fontos tisztázni, 
hogy az, aki vét a rendelet ellen, nem követ el bűn-
cselekményt, mivel az előírás nem esik a Btk. hatály 
alá. Probléma esetén nem a rendőrséget, hanem a 
jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgá-
latot kell értesítenie.

A kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely – az ember-
rel való évezredes együttélés eredményeként – fajtár-
saival szemben is inkább az ember társaságát választja. Ennek ellenére sokan ma is egyszerű „jelzőrendszer-
ként” folyamatosan kikötve, vagy kennelbe zárva tartják ebüket. Azon körülmények részletes jogszabályi 
meghatározása, amik ahhoz szükségesek, hogy egy kutya jól szocializált, boldog, kiegyensúlyozott lényként 
élhessen, lehetetlen, hisz az igények egyedenként, fajtánként eltérőek. Éppen ezért a rendelet előírásai egy-
fajta követendő irányt határoznak meg, segítve a felelős állattartási szokások kialakulását. 

A jogszabálynak nem az a közvetlen, azonnali célja, hogy minden, jelen állapotában sajnos szabad tartás-
ra alkalmatlan kutya is végleg lekerüljön a láncról, de az igen, hogy ezután egy kutya se kerüljön tartósan 
láncra!

Az állattartók kötelessége, hogy – bármely tartási mód esetében – biztosítsák a kutyájuk egyedi igényeinek 
megfelelő életkörülményeket, beleértve a rendszeres és megfelelően szervezett szabad mozgás lehetőségét is. 
Szintén a gazda felelőssége, hogy az eb szükségtelenül ne zavarja a lakóközösség életét, emellett kiemelten 
fontos az ember egészségének és testi épségének védelme! Egy összetett témáról van tehát szó, melyben az 
állat és az emberi környezet jogos igényeit is kielégítő feltételeket kell megteremteni. 

Fontos tudni, hogy az, aki vét a vonatkozó rendelet előírásai ellen, nem követ el bűncselekményt, hiszen 
ezek alapvetően nem a Btk.-ba ütköző cselekedetek. Ha valaki egy az állat kíméletét nem biztosító módon, 
tartósan láncon tartott kutyán szeretne segíteni, akkor nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági 
állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie. A kivizsgálást követően elsősorban a hibák, hiányosságok javí-
tására kötelezhető az állat gazdája. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor állatvédelmi bírságot szabhat-
nak ki rá, melynek alapösszege 15 000 Ft. Ez az összeg minősített esetekben – jogszabályban meghatározott 
mértékben – szorzókkal növelhető.

Az állatvédelmi hatóság továbbra is hangsúlyozza, hogy ha valaki kutya tartására vállalkozik, tartsa szem 
előtt a felelős állattartás szabályait és mérlegelje, hogy meg tudja-e teremteni mind a háziállata személyes 
szükségleteit, mind a saját környezetének jogos elvárásait kielégítő körülményeket.

A témával kapcsolatos további háttéranyag elérhető a NÉBIH honlapján:
http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-a-kutyak-tartos-lancon-tartasanak-tilalmarol 

2016. január 8.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság
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➢ Fát ültettünk:

A kisgyermekek nevelése-tanítása során a környezet 
védelmére nevelés óvodánk egyik kiemelt feladata. Ennek 
érdekében évek óta folyamatosan törekedtünk az óvoda 
udvarok ligetes-fás szerkezetének megőrzésére az árnyé-
kolás és a tiszta levegő biztosítása érdekében. Az elmúlt 
nyarak viharai és az azt követő nagy melegek miatt a bal-
lagáskor árnyékot adó fa pusztult ki a Szent I. téri épület 
udvarán, és a homokozók árnyékolása sem volt mindig 
megoldott.  Késő ősszel a fa utánpótlás és az árnyékolás 

megoldására az óvodapedagógusok és gyermekek össze-
fogásával, segítségével fákat ültettünk az óvoda udvarán. 
A gyermekek nyomon követhették a faültetés folyamatát 
(ásás, ültetés, öntözés) hiszen a cselekvő megismerés-ta-
nulás útján jobban rögzül bennük a folyamat, és bízunk 
abban, hogy ezzel kialakítjuk bennük a növények, állatok, 
természet szeretetét és védelmét.

Köszönjük Boruzsné Szakál Mariannak és családjá-
nak a Császárfák felajánlását. Bízunk abban, hogy a fák 
hamarosan megnőnek és szebbé teszik az udvart, és ár-
nyékot adnak a nyári nagy melegben az óvoda udvarán.

➢ Mikulás- Karácsony:

Mikulás és Karácsony a Téli ünnepkör jeles, kiemelt 
ünnepe. Adventi időszak a ráhangolódás, a Szeretet Ün-
nepének előkészítése, ezért jelentős esemény a Mikulás 
ünnep és a Gyermek Karácsony az óvodások életében. 
A gyermekek ahhoz, hogy szívből jövő meglepetést, sze-
retetet tudjanak adni először nekik is át kell élniük, és 
megtanulniuk a szeretet, a meglepetés, az ajándékozás 
és a figyelmesség örömét. Ezért mindkét alkalommal 
előadással leptük meg Őket. Mikulás alkalmával gyer-
mekszínházi művészek hoztak előadást a Művelődési ház 
finanszírozásával. Karácsonykor pedig a Felnőttek, óvo-
dapedagógusok lepték meg a Gyermekeket műsorral. Az 
Állatok Karácsonya c. mese történetével érzékeltették a 
Gyermekekkel a szeretettel való odafordulás, ajándéko-
zás, meglepetés örömét. A Szülők is mindkét alkalommal 
sok meglepetéssel járultak hozzá örömük teljességéhez.

Köszönjük a Mi-
kulás és Karácsonyi 
ünnepségek hangu-
latában a megemelő 
kreatív Szülői kezde-
ményezéseket, deko-
rációkat, ajándékokat, 
a gyermekeknek ké-
szített csemege- (gyü-
mölcs) tálakat, ezzel 
nagy meglepetést sze-
reztek a csoportokban 
levő gyermekeknek, 
felnőtteknek egy-
aránt. Külön szeret-
nénk megköszönni 
a Szülői felajánláso-
kat, a csoportoknak 
vásárolt, ajándéko-
zott játékokat. Vala-
mint Köszönjük az élő Fenyőfa minden évben történő 
felajánlását Zoltán Miklósnak és Zoltánné Geszte Aran-
kának. Buzsik Jánosnak a gyermekeknek szánt puzzle, és 
a csoportoknak a hangos könyv (mese CD) felajánlását.

„Minden talajban megterem valamiféle virág. Min-
den napnak van valami öröme.  Neveld rá a szemedet, 
hogy meglássa azt.”     /Wass Albert/

Szabó Éva 
óvodavezető

Hírek Óvodánk életéből
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Don kanyar, a magyar királyi 2. honvédhadsereg drámá-
ja 1943. január-február

A Don-kanyar csendes, csak egy/ lőszerkocsi zörög 
benne:/ a virágos réten mintha/ gyenge darázsdongás len-
ne.// Oticsika még messze van,/ messze van a földnek mé-
lye;/ előttünk az erdő olyan,/ mint a vadlovak sörénye.// 
Az út felett az erdőben/ két tölgyfaág összehajolt,/ úgy 
csápoltunk el alatta,/ mintha diadalkapu vón.// Oticsika 
a Don-kanyar/ legészakibb csücskében áll,/ kerülgeti a 
kis csillag,/ mint valami kandi betyár.// Oticsikában a 

század./ Ott a német balta éle./ Mika Béla főhadnagy úr/ 
most nézzen a Don tükrébe.// Most nézzen a Don tük-
rébe,/ mert nem nézhet bele nappal:/ veszedelmes sarok 
ez itt,/ könnyen bekaphatja a hal.// Fejem fölé szállt egy 
csillag,/ a nyomában jön a bomba,/ csak úgy sivít, s kika-
parnám/ a fa gyökerét kínomban.// Hé, bajtársak, merre 
vagytok, Balázs Kálmán, Gyenge Jenő,/ éltek-e vagy meg-
haltatok,/ ha még éltek, gyertek elő./ Kiáltok a fiúk után,/ 
mert egyedül megőrülök, /hiába a motorzajban/ nem hal-
lik a pásztortülök.// Kitalálok a kis útra,/ a szekérben áll 
a két ló,/ tenyérnyi nagy tajték vagy hab/ csepeg a földre 
szájukból./ Csendesült a gép járása,/ nem vijjog már úgy a 
sólyom,/ megkerülnek a fiúk is/ és egyikben sincs ólom.// 
Ősz hajszál az én fekete/ hajamban is van, azt hiszem,/ 
feljött a nap Voronyezsnél,/t úl a Donon a nagy vizen. 
(Gellért Sándor: A magyarok háborúja. Feljött a nap Vo-
ronyezsnél. Részletek)

Gellért Sándor: ,,A magyarok háborúja” című mo-
numentális eposzának hátborzongató hitelét az a tény 
adja,hogy a nagy költő személyes résztvevője volt a Vo-
ronyezs alatti nyári csatározásokban, majd a  téli hóviha-
rokban, a Don-kanyartól Kijevig felmorzsolódó 2. ma-
gyar hadsereg rettenetes sorsának. A versben közvetlenül 
a 34-ik gyalogezred harmadik zászlóaljának szenvedéseit 
örökíti meg, de az egyúttal, a költői általánosítás révén, a 
háborúba került magyarság egész harctéri hősiességének 
és tragédiájának leltára.

A magyar nép lelkébe csak úgy égett bele az 1942-1943 
szovjetunióbeli harcok emléke, hogy maga volt a dantei 

pokol a hómezőkön. A 2. magyar hadsereg pusztulása a 
doni téli csatában, az áttörés helyén emberben és harci 
eszközökben, túlerőben levő szovjet csapatokkal szem-
ben szinte várható, előre sejthető volt. 

A magyar katona, mint ahogyan a háború utáni ma-
gyar hadtörténetírás egyik-másik futatott kommunista, 
szovjetbarát képviselője sugallta, nem futott meg ,,gyá-
ván” a Dontól! A második világháború után évtizedekig 
szégyellni való dolog volt, hogy helytálltak idegen földön, 
a család itthon titkolta, ha az apa vagy a fiú megjárta a 
Don-kanyart. Mert a megbélyegzést már előre elkészítet-
ték: fasiszták voltak, enyhébb változatban szerencsétlen 
megtévesztettek, akik idegen érdekekért harcoltak. Har-
colt és védte magát az adott szerencsétlen körülmények 
között a számára rendelkezésre álló elégtelen fegyverek-
kel, amíg ez lehetséges volt. Védte a mundér becsületét és 
magát. A kiváló hadtörténész Szakály Sándor írja valahol, 
hogy a magyar politikai és katonai vezetés, azaz a Tria-
nonban kényszerpályára állított ország 1942 januárjában 
már nem talált kiutat a német kívánság teljesítése alól. A 
területi visszacsatolások örömét akkor már csak így lehe-
tett ,,visszafizetni”. Gazdasági támogatás és engedmények 
mellett azzal (is) fizetni kellett a visszacsatolt Felvidékért, 
Kárpátaljáért, Észak-Erdélyért és a keleti országrészekért 
valamint a Délvidékért. 

Már nem volt elegendő a jelképes jelenlét. A háború egyre 
több anyagi és emberi részvételt követelt. S a német hiányo-
kat más, kisebb országok élőerejével, nyersanyagával kellett 
pótolni. S a német elvárást Magyarország nem utasíthatta 
vissza. 1942 januárjában a németekkel folytatott tárgyalások 
után a békehadrendbeli magyar királyi 2. honvédhadsereg 
nevét és parancsnokát vitéz Jány Gusztávot megtartva két 
hónap alatt felállott, és 1942. április 11-én az első katona-
vonatok elindultak orosz földre. Vitéz Szombathelyi Ferenc 
vezérezredes 1942. április 11-én megjelent parancsából idé-
zünk: „ A rendelkezésre álló időhöz és eszközökhöz mérten 
mindent megtettünk, hogy a 2. hadsereget a várható felada-
taira legjobban felkészítsük. (…) Elsősorban a zászlóaljpa-
rancsnokokat, de az összes, ennél alacsonyabb és magasabb 
parancsnokokat felszólítom, hogy vigyázzanak csapataikra. 
A vezetők, a csapatok kiképzése nem azt a célt szolgálja, 
hogy hősi halottakat produkáljanak. A harc célja a győze-
lem, ami természetesen – sajnos - áldozat nélkül nemigen 
érhető el... A drága magyar vérrel takarékoskodni kell, ezt 
minden magyar parancsnoknak kötelességévé teszem.” A 
kétszázezres magyar hadsereg egy közel 200 km arcvona-
lat védett, mélységi tagozódás nélkül. Az első áttörés 1943. 
január 12-én délben történt Galdajevka és Uriv között két 
kilométer szélességben; a soproni 7. és az egri 20. könnyű-
hadosztály volt, akik még két nap múlva is védték az 1942 
szeptemberében elfoglalt Sztorozsevoje községet. A táma-
dások súlya a balassagyarmati 23/II-es zászlóalj állásaira zú-
dult. Minden hősies ellenállás dacára Uriv községben 40 km 
szélességben, 20 km mélyen kettészakadt a védett arcvonal. 
Ezzel megpecsételődött a 2. magyar királyi hadsereg sorsa. 
A hátravonulást fedező honvédek és tisztek többsége életét 

,,A harc célja a győzelem, ami... sajnos áldozatok nélkül nem érhető el...”
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áldozta azért, hogy ezrek és ezredek életét mentsék. A ma-
gyar 2. hadsereg januári és februári veszteségeiről s a meglé-
vő összegyűjtött létszámról 1943 február közepétől kezdtek 
folyamatosan jelentést tenni a csapattestek parancsnokságai. 
Hozzávetőleg 125 ezer főre tehető a 2. hadsereg közel egy-
éves keleti hadszíntéri tevékenysége során az elesett, meg-
sebesült és beteg, eltűnt vagy hadifogságba esett katonák és 
munkaszolgálatosok száma. Ebből 20-25 ezret számíthatunk 
csak 1943 januárjára. A 125 ezerből mintegy 50 ezer volt a 

hősi halottak, s közel ugyanennyi a sebesültek száma. Mint-
egy 27-28 ezren estek hadifogságba, vagy tűntek el örökre az 
orosz sztyeppéken. 

Az 1942. évi harccselekmények során a legnagyobb 
arányú veszteséget a tisztikar szenvedte el (25 százalék), s 
azt követte a legénység (14 százalék), végül a munkaszol-
gálatosok (8 százalék). 
Az 1943. évi hadműveletekben az emberáldozat mellett a 
hadsereg tárgyi anyagának 70 százaléka semmisült meg, 
azon belül a nehézfegyverzet majdnem teljes egészében 
odaveszett.  

 E harcokban illetve a visszavonulás során elesettek 
és megfagyottak, akiknek száma a hadsereg maradandó 
veszteségeinek négyötödét teszi ki valamennyien tömeg-
sírban nyugszanak. 

A kegyetlen orosz télben, a mínusz 45-50 fokos hidegben, 
a méteres hóban, az állandó lövöldözések és a visszavonu-
lás forgatagában nem lehetett temetni, nem jutott rá idő. 

Németh János,egykori római katholikus lelkész a kö-
vetkezőképpen emlékezik: ,, A nagy télben  és visszavo-
nulás során a koporsós temetés lehetetlen volt, sőt a fa-
gyott talaj oly kemény volt, hogy csak kevés földet vagy 
havat tudtunk a halottra húzni… A visszavonulás során 
megfagyottak halotti céduláját tudtam csak leakasztani. 
Így is vagy 2000 gyűlt össze, ami nagy teher volt..”

A legnagyobb kiterjedésű magyar hősi temetők az 
Uriv-Sztorozsevoje községek által határolt Don-szeglet 
mögött voltak.

Ismeretlen katona imája: „Hallom a riadót, Uram, 
mennem kell… Kemény harc lesz, ki tudja, hátha ezen az 
éjszakán, Hozzád érkezem.” 

Bálint István János

Emlékmű a Don-kanyarnál elesett magyar honvédek emlékére
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2015. december 19-én meghitt és áldásos eseménynek lehet-
tünk részesei. Az Adventi Kaláka alkalmával 18 kategóriában több, 
mint 60 alsónémedi lakos  mutathatta meg alkotásait, tehetségét. 
Az esemény új ismeretségeket teremtett, valamint szorosabb kap-
csolatokat. Szeretetteljes példája ennek az Alsónémedi Református 
Egyház Énekkarának és a Magyarok Nagyasszonya Római Katoli-
kus Vegyeskar együtténeklése, melynek összefogását hálásan kö-
szönjük Benkó Péternek. Köszönjük a kiállítóknak is a felajánlá-
sokat, amiket a műsor végén kisorsoltunk, így többen ajándékkal 
térhettek haza rendezvényünkről.

A kiállítás és vásár  elérte célját.  Bemutatta, hogy itt Alsónéme-
din szinte minden előterem, megterem. Egészséges és értékes jövő 
elé nézünk. Bízunk benne, hogy hamarosan  újabb vásárok alakul-
nak és újabb kiállítások népszerűsítik a hagyományos és a kézmű-

ves technikákat. Várunk szeretettel minden érdeklődőt. A Halászy 
Károly Művelődési Ház és Könyvtárban, továbbá a facebook-os 
oldalunkon  információkat kaphatnak a klubok, foglalkozások, 
kiállítások és vásárok alakulásával kapcsolatban. Terveink szerint 
gyógynövény klubot indítunk,  gobelin és galambász  kört szerve-
zünk,  erősítjük a zenét és az irodalmat községünkben, és végül de 
nem utolsó sorban bízunk benne, hogy a felsorolt kézműves tech-
nikák beszivárognak a fiatalok és felnőttek életébe szakkőrökön és 
rendezvényeken kersztül. 

„Az igazi összetartozás valószínűleg az élet legnagyobb érté-
ke. És nyilvánvaló, hogy nemcsak szerelmi összetartozásról van 
szó, hanem barátságról, vagy a nehezen meghatározható „kö-
zöm van ehhez az emberhez” érzésről is.” /Popper Péter/ 

Rákosi Dalma könyvtáros

Horgolás Pap Lászlóné, Bolnovszky Márta, Cerócki Sándorné, Bucskó Adrienn, Dénesi Lászlóné, Gendúr Károlyné
Hímzés Implom Gézáné, Galambos Károlyné, Nagy Zsigmondné
Kötés Krigel Pálné, Kotán Sándorné, Ladányi Béláné
Gobelin Kőszegi Béláné, Gáspári Alajosné, Miklós Imre, Végh Antalné, Kárpáti Sándor, Mráz Gáborné Marosi Krisztina, 

Kiss Pálné, Gál Benjaminné, Bai Tünde, Bai Sándorné, Kiss Tiborné Végh Klári, Marosi Boldizsárné
Kosárfonás Özv. Józan Sándorné, Bodó Anna, Özv.Galambos Károlyné, Borbásné Zsuzsa
Textil Lukácsi Petra, Surányi Erika, Nagy Erzsébet, Gyebnár Jánosné, Rákosi Géza, Kiss Csaba, Horváth Ágnes
Fafaragás Kiss Tímea, Szlovicsák Imre
Szappan Várkonyiné BorbélyEta, Kőszegi-Várkonyi Csilla, Molnár Mónika
Sajt Gerstenbrein Tamásné, Varga Evelyn
Sütemény Fábián Istvánné
Gyógynövény, befőttek Végh Balázsné
Kézműves tech. Pánczél Rudolfné
Könyv Farkas Katalin
Festmény Miklós Attila, Bircsák János
Ékszerek Kiss Tiborné Végh , Balázsné Hajdú Anita, Gündert-Virágh Csilla
Kerámia Juhász Borbála
Galambászok Fábián István, Borza Sándor, Dobai András, Méder Kálmán, Kránicz Csaba
Műsor György Imre, Szlovicsák Benedek, Dura Veronika, Varga Band, Magyarok Nagyasszonya Római katolikus Vegyeskar, 

Alsónémedi Református Egyházközség Kórusa, Dr. Nagy Vilmos, Kiss Richárd, Tornyai Ádám

BESZÁMOLÓ AZ ELSŐ ADVENTI KALÁKÁRÓL
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További képek és információk: https://www.facebook.com /Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár- Alsónémedi

Alsónémedi
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naPFÉny mazSorett CSoPort 

megalakulásunk óta részt veszünk nagyobb rendez-
vényeken, fesztiválokon. 2016 szeptember elején tisz-
teletteljes felkérésnek tettünk eleget, amikor elfogad-
tunk Kraszna város magyar lakta település polgár-
mesterének meghívását a KIFU zenekarral együtt.  
a krasznai napokon a 3 napos rendezvénysorozat aktív 
részesei voltunk a nyitó műsoron, új iskola átadásán. 
a kulturális központ avatásán nagysikerű műsort ad-
tunk a zenekarral. Vendéglátóink a szereplés után bő-
séges igazi magyaros ételekkel kínáltak bennünket, 
ahogy ez minden nap tették. Jól éreztük magunkat. 
Büszkén viseltük magyaros ruhánkat, és nemzeti színű 
szalaggal díszített pártát, kraszna város lakóinak nem 
kis örömére. Szép emlékkel, ajándékkal tértünk haza.  
a Kiskunlacházi Ifjúsági Fúvószenekarban jó part-
nerbe találtunk, szívesen veszünk részt egymás rendez-
vényein, így történt ez novemberben is, amikor a Fú-
vószenekari Estjük szereplői lehetünk. koncertjük két 
részből állt, mi 5 számmal léptünk fel minik, cadettek, 
juniorok. a közönség az est előadóit vastapssal jutal-
mazta, míg a művelődési ház vezetője dicsérő szavak-
kal, majd a szereplőket, nézőket finomságokkal kínálta.  
a Pest Megyei Mazsorett Szövetség tagjaként, évente 
többször veszünk részt a szövetség által rendezett ver-
senyeken. a korosztályos versenyeken sorra dobogós 

helyezéseket érünk el, így volt ez az őszi versenyen is.  
Mini korosztály 1 bot kategóriában I. hely; Cadett 
korosztály zászló kategóriában II. hely; Junior kor-
osztály pompon kategóriában II. hely. egyéni ver-
senyszámban pomponnak Bálint Bianka III. helyet 
ért el. ezeket a eredményeket a lányok kitartó szorga-
lommal és a szülők segítségével érik el. iskolánkba ellá-
togatott Schirilla György a Mikulás hét programjain 
belül. Csoportunk köszöntötte pomponos számmal, s 
egy közös fotót készítettünk vele emlékül.  December 
hónapban „Mikulás partyra” voltunk hivatalosak Mű-
velődési Házba. az estét mi nyitottuk meg, az alka-
lomhoz illően télapu film zenéjére készített koreográfi-
ával. köszönjük a meghívást!

Legközelebb fellépéseink a Széchenyi istván ált. is-
kola alsós, felsős farsangján és művelődési házban 
megrendezésre kerülő farsangi zenés estén lesznek. Pró-
báinkra bármikor el lehet látogatni. 
Szeretettel várjuk azokat a lányokat, fiúkat a csoport 
tagjai közé, akik szeretnék megmérettetni magukat eb-
ben a az összetett mozgást igénylő, de nagyon nagy él-
ményt nyújtó mozgáskoordinációt javító sportban. 

Juhász Bernadett  
mazsorett oktató

Napfény mazsorett Ősz & Tél 

2016. február
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Nywyg családi találkozó, 
Alsónémedi  2016. január 09.

Ebben az évben is új helyet kerestünk és találtunk, az Abéva Kft. és 
az Önkormányzat jóvoltából az Alsónémedi Iskola Aulájában ünne-
peltünk együtt, hiszen Egyesületünk működésének nyolcadik évébe 
lépett! Méltó környezetben közel 60-an gyűltünk össze, az íjász sport-
társakkal az egész évben sokat segítő családtagok is eljöttek, s együtt 
ünnepeltek, örültek velünk. Jeles vendégeink, mint Nagy Vilmos 
az Alsónémedi Közalapítvány elnöke, Budapest Wolves Amerikai 
Football csapat tagjai, az Alsónémedi Cserkészek küldöttsége Bálint 
Betti vezetésével, előadásokkal tisztelték meg rendezvényünket. 
Nagyon vidám 3 órát töltöttünk együtt. Jó volt így együtt találkozni, 
barátkozni és beszélgetni. A fiatalok súlyát és magasságát is újra meg-
mértük, láthattuk, hogy mennyit nőttek, fejlődtek egy év alatt, most 
először az erejüket súlyzókkal is teszteltük. Az elmaradhatatlan cso-
csójáték mindenkit érdekelt, egymás kezéből vették ki az irányítást. 
Beszélgettünk a 2015-as és a következő évről, az egyesületünk műkö-
déséről és a terveinkről. Még az évforduló alkalmával megköszöntük 
alelnökeink munkáját: Bodó Anna alelnökünk, a Nywyg Galagonya 
kézműveskör vezetője az elmúlt évek alatt rengeteg programot szer-
vezett és vezetet. Nagyon sokat tett azért, hogy a hagyományőrzés 
elevenen éljen közösségünkben, a gyerekek és szüleik is aktívan fog-
lalkozzanak szép és értékes dolgokkal. Győri József alelnökünk folya-
matosan részt vesz az íjászat edzésein és versenyein, tanítja és neveli az 
ifjúságunkat. Példamutatásával, segítségével és bátorításával viszi elő-
re a Nywyg ügyét. Nagyon köszönjük nekik eddig helytállásukat és 
továbbra is számítunk rájuk- csak így, együtt tudunk célt érni! Az 
előadások után az egyesület legjobb sportolóinak díjazására került sor:
Az év íjászai 2015-ben : Gündert- Virágh Csilla és Nagy László 
Az év diák íjászai 2015-ben: Pék Dóra Jázmin és Szabó Koppány,
Az év kezdő íjászai 2015-ben: Ujvari Csenge és Tőzsér László 
Gratulálunk nekik, és további eredményes versenyzést kívánunk!

Terméseseten esténk fénypontjai a születésnapi kézműves torták 
voltak, amelyeket Józanné Horváth Zsuzsanna és nővére készített 
számunkra, nagyon köszönjük ezeket! Tagjaink visszajelzése az volt, 
hogy jól sikerült a rendezvényünk. Tavasszal újra szervezünk hasonló 
családi találkozót. Nagyon köszönöm az Abéva Kft-nek a helyszínt, 
mindenkinek a hozzájárulását, a részvételt!

Hála az Úrnak elkezdtük a 2016-os íjász évünket is! Edzéseink 
rendszeresen folynak, a csarnokunkat is temperáljuk. Az új tagjaink 
lelkesedése kitart, szülők vállalják, hogy hozzák a gyerekeket, a felnőt-
tek és nagyobbak pedig magukat veszik rá, hogy sportoljanak és mo-
zogjanak. Készülünk a WA terem Íjász Országos Bajnokságra. 
Versenyzőink közül, most az régiek és az újak is vállalták a felkészülést 
és a Budapest Bajnokságon való részvételt.
Csapatunk egy tagja délelőtt lőtt, míg a többiek a délutáni részbe vol-
tak beosztva. A nap egyik fő célja a sportorvosi vizsgálat és az éves 
versenyengedély beszerzése volt.  Gyors átöltözés, bemelegítő lövések 
és indulhatott az éles szakasz. 
Hét fős versenyzői csapatunk öt tagjának ez volt az első teremver-
senye és az első országos bajnoksága is. Így számos dolog szokat-
lan volt, a csarnok nagysága, a fények, a százfős versenyzői csapat, a 
rengeteg céltábla. Lassan sikerült a ráhangolódás, a belső nyugalom 
megtalálása, amely nélkül nincs pontos és jó lövés.   A fiataloknak 
kevesebb ellenfele érkezett meg, így ők nem oly zsúfoltan álltak a cél 
vonalra. Laura és Lilla első hivatalos versenyén ügyesen ráhangolód-
tak a lövésekre, bár a lővonal zsúfoltsága, a társak és beíró lapok még 
okoztak némi feszültséget. Csenge figyelmesen és pontosan lőtt, már 
egyre nagyobb rutinnal veszi az akadályokat.  Jázmin és Koppány 
két hónapja új íjász felszerelést kapott és most indult először 18 mé-
teren olimpiai íj kategóriában. Nekik minden igazán új volt, szépen 
tartották a lépés, és ügyesen teljesítettek, innen tudnak tovább lépni! 
Csilla  gyorsan találta meg jó formáját, és meglőtte eddigi legjobb 
eredményét! Tőzsér Laci szintén először lőtt versenyen 18 méterre, 
de nagyon jól koncentrált és a többi fiatalnál jobban teljesített. Ered-
mények: Gyereklány VR, Dézsi Lilla  2.hely, Dézsi Laura 3. hely, 
Serdülő lány OL Pék Jázmin Dóra 4. hely, BB Újvari Csenge 1. hely, 
Serdülő fiú OL Szabó Koppány 3. hely , Kadett fiú TR, Tőzsér László 
1. hely, Felnőtt Nő VR Gündert - Virágh Csilla 1.hely Gratulálunk, 
ügyesek voltak! Összesítésben 3. arany, 1 ezüst és 2 bronz érem a 
napi nywyges termése – kezdetnek nagyszerű! Mindenkit szere-
tettel várunk az edzéseinkre! Hajrá Nywyg! 

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2016 elején Alsónémedin

Az edzéseket folytatjuk  
a Schuller Csarnokban!   

Péntek 18 órától, és  
vasárnap is 18 órától.

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

2016. február

Budapest Terem Íjász Bajnokság
Budapest 2016.01.10


