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Nyomdai előkészítés: Pressman nyomdaipari Bt. Dabas
2371 Dabas, rozmaring u. 22. /www.pressman.hu; info@pressman.hu/

terjeszti:  alsónémedi nagyközség Önkormányzata
a cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni a Polgármesteri  
hivatal titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem őrzünk meg!

Lapzártáról és a megjelenés tervezett időpontjáról a település honlapján 
találnak információt (www.alsonemedi.hu/hirmondo).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után beérkezett cikkeket  
a nyomdai határidők miatt csak a soron következő lapszámban  

van módunkban megjelentetni! 
A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt illeti.
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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

A MEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI:
Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587

Garai Miklós +36-30-857-6195
Gödöllei Attila +36-30-423-2215
Nébel Norbert +36-70-4911-039

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

„Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott.” (Arany János)
Örömteli anyakönyvi adataink 2017. I. negyedévében

Házasságkötések az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban:

2017.01.06. Fogas László – Hella Noémi  
2017.02.10. Mózes Sándor Pál – Banka Boglárka  
2017.02.11. Petrásovics Péter András – Kovács Orsolya   
2017.02.16. Kozma Miklós – Kövér Szilvia  

Alsónémedi újszülöttei:
Urbán Patrik László -2017.01.12.    Suplicz Áron - 2017.01.16.
Gaál Panni - 2017.01.16.   Pénzes Emma - 2017.01.28. 
Kiss Tamara - 2017.01.31.   Józan Gergely Máté - 2017.02.14.
Morgenthál Ádám - 2017.02.22.  Ratusnyák József - 2017.03.07. 
Gombos Noel György - 2017.02.27.    Brajercsik Lia Dóra - 2017. 03.14. 
Boros Barnabás - 2017.03.14.    Hegedűs Márk - 2017.03.17.

Gratulálunk az ifjú házasoknak, az újszülötteknek valamint szüleiknek!

„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet.
Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,  
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.”

Örök hálával őrizzük emléked!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Ferenczi Balázs  

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,  
és osztoztak fájdalmunkban. 

     a Gyászoló család
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„Szombat elmúltával, a hét első napjának hajna-
lán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy 
megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés támadt, 
mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve 
elhengerítette a követ, és leült rá.  Tekintete olyan volt, 
mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök 
a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra 
váltak Az asszonyokat pedig így szólította meg az an-
gyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített 
Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint 
megmondta nektek. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, 
ahol feküdt. És menjetek, el gyorsan mondjátok meg 
a tanítványoknak, hogy feltámadt a halottak közül 
és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, 
megmondtam nektek.” ( Máté 28,1-7)

Vigyáz! Kész! Rajt! Ha nem is futóversenyen vettek 
részt az asszonyok, de elindulásuk mégis céllal tör-
tént, - mint egy futóversenynél - amit az evangélis-
ta egyszerűen csak ezekkel a szavakkal ír le: „hogy 
megnézzék a sírt”.  Volt egy elgondolásuk, ami út-
nak indította őket, amit az angyal külön ki is emel 
az asszonyokhoz intézett szavaiban: „Mert tudom, 
hogy a megfeszített Jézust keresitek.” A sírhoz érve 
a tanácstalanság, az aggodalom és a félelem lett úrrá 
rajtuk, hiszen semmi sem úgy történt, ahogy ők azt 
elképzelték.  

Azt olvassuk az evangélium soraiban, hogy „föld-
rengés támadt”, és úgymond egy „váratlan vendég” 
is megszólította őket. Az égi küldött látva ezt rajtuk 
így szólt: „Ti ne féljetek!” Ugyanis tudta, hogy mi-
lyen céllal és milyen ügyben érkeztek a sírhoz. A 
felszólítás tudatni akarja velük: „Tudom, hogy ti kit 
kerestek, tudom, hogy ti kihez tartoztok!” Egyedül 
a Jézust kereső szív válik „érzékennyé” erre a felszó-
lításra. Hiszen Húsvét örömüzentének elsősorban 
nem a hagyományba, hanem a szívbe ágyazottnak 
kell lennie.  A kérdés pedig, amit ez a történet fel-
vet, hogy te mennyire vagy érzékeny a Húsvét öröm-
üzenetére? Vajon meddig jut el „benned” az angyali 
üzenet, hogy „Nincsen itt, mert feltámadt”.  Az an-
gyal szájából olyan természetességgel hangoznak el 
ezek a mondatok, mint amikor a családban a szülők 
és a gyerekek arról mesélnek egymásnak, hogy ho-
gyan telt a napjuk. De mi is ennek az oka? A mennyei 
küldött mindezt a következő pár szóval indokolja: 
„amint megmondta nektek.”

A keresztyénség reménysége tehát ebben rejlik: 
„mert feltámadt”. 
Erről az eseményről mind a négy evangélista bizony-

ságot tesz. Albert Y. Hsu szerint az emberek többsége 
cselekvésként beszél a reményről: „Remélem, hogy a 
dolgok jóra fordulnak” vagy „Reménykedtem, hogy 
nem fogja megtenni”. Valójában, amikor mi cselek-
vésként utalunk a reményre, többnyire csak vágya-
kozunk.  Az író azonban szembesíti azzal az embert, 
hogy a Biblia főnévként használja a reményt. A re-
mény olyasmi, amit birtokolhatunk. Kézzelfogható 
dolog, olyan valóságos, mint egy tárgy: ”… megra-
gadjuk az előttünk levő reménységet, amely biztos és 
erős horgonya lelkünknek” olvassuk a Zsidókhoz írt 
levélben. Reménységünk olyan szilárd, amilyen egy 
öntöttvas horgony. Ez a remény pedig a feltámadás 
reménye. Tehát azt látjuk, hogy míg a világ tenni sze-
retne valamit a reményért, addig a Krisztusban hívő-
nek ez a tulajdonát képezi. Nem kell mást tenni csak 
elfogadnia azt.

Az Igeszakaszunk megerősít abban, hogy a Krisz-
tust kereső embernek nincs oka a félelemre. Nincs 
oka, mert jó felé indult el a keresésben. Hiszen a 
„Megfeszített” után való kutatást Isten mindig „meg-
jutalmazza”. Azt olvassuk a Bibliában, hogy „Köze-
ledjetek az Istenhez és Ő közeledni fog hozzátok”. Is-
ten az Ő egyetlenegy Fián, Jézus Krisztuson keresz-
tül tette ezt meg. Ő az egyetlen lehetőségünk arra, 
hogy Istent megismerjük. 

 Húsvét lehetőséget ad arra, hogy a mi szívünk is 
érzékennyé váljon az örömüzenetre, hogy a „Megfe-
szített” ne csupán a történelem egy alakját jelentse 
számunkra, hanem azt, aki az életünkben a legtöbbet 
jelenti.

   
            Molnár Melinda

a református gyülekezet V. éves mentoráltja

FELTÁMADT!
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete március 14-én rendkívüli ülést tartott. Első-
ként az Opál-ház könyvtár felújítás kivitelezési költségei-
nek fedezetéhez – az idei költségvetésben már jóváhagyott 
10.000.000,- Ft+ÁFA összegen felül – 3.000.000,- Ft+ÁFA 
összeget biztosított.  

Az Ady E. utca - Arany J. utca gyermekorvosi rendelő 
és védőnői szolgálathoz kapcsolódó járda, parkolók, út 
és csapadékvíz elvezetés kivitelezéséhez a legalacsonyabb 
kivitelezői árat adó Hidrográd Kft-t (Dunaharaszti) válasz-
totta ki (19.678.166,- Ft+ÁFA) 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Óvoda, Mű-
velődési Ház, Polgármesteri Hivatal, az Iskola, a Család-
segítő Szolgálat és a házi betegápolást ellátó munkatársak 
kanyaró elleni védőoltásának fedezetét biztosítja. E célra 
1,5 MFt keretösszeg lett biztosítva, a tartalék terhére. (Ez 
az összeg nem kerül teljes egészében felhasználásra, mivel 
vannak, akik már korábban kaptak oltást, ill. nem élnek a 
lehetőséggel.)

A Képviselő-testület munkaterv szerinti soros ülését 
március 29-én tartotta. A napirend kiegészítése és módo-
sítása után – törvényi kötelezettségek alapján – tárgyalta 
a település közbiztonságának helyzetéről, a közbizton-
ság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos 
feladatokról szóló rendőrségi beszámolót, majd Dabas 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. A Képviselő-testület 
mindkét beszámolót elfogadta, megköszönve a hatóságok 
munkatársainak munkáját.

Soron következő napirendként a Halászy Károly Műve-
lődési Ház és Könyvtár Vezetőjének 2016. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját tárgyalta a Testület, melyet – 
a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata 
alapján (a továbbiakban: KESZB) – elfogadott. 

Törvényi kötelezettségének eleget téve – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság (a továbbiakban: 
PJÜTB) véleményezése alapján – tárgyalta és fogadta el a 
Képviselő-testület az Önkormányzatának 2017. évre vo-
natkozó, éves összesített Közbeszerzési Tervét, mely kap-
csán felkérte a Polgármestert, a megfelelő előkészítettségi 
állapotban lévő és pénzügyi fedezettel rendelkező közbe-
szerzések elindítására és lefolytatására. Az eljárásokat le-
záró döntéseket a Képviselő-testület fogja majd meghozni.

Következő napirenden Kozma Miklós alpolgármester 
2016. évi munkájáról szóló beszámoló szerepelt, melyet a 
Képviselő-testület elfogadott.

A síkosság-mentesítés helyzetéről szóló beszámoló a ta-
vasz beálltával az éves munkaterv alapján került napirend-
re és – a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mező-
gazdasági Bizottság (a továbbiakban: TKMB) és a PJÜTB 
javaslatára – úgy döntött, hogy a feladatellátást a következő 
idényben még változatlan formában biztosítja, az esetleges 
kiszervezésről pedig jövő ilyenkor tárgyal majd.

A bizottságok (KESZB és PJÜTB) már az előző ülést 

megelőzően tárgyalták a háziorvosi, a házi gyermekor-
vosi, fogorvosi és védőnői körzetek megállapításáról 
szóló rendelet-tervezetet, melyet a szakvélemények beér-
kezése miatt csak ezen az ülésen tudott elfogadni a Kép-
viselő-testület. 

A Képviselő-testület tudomásul vette Horváth Má-
ria Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriumi 
tagságáról való lemondását és tevékenységét meg-
köszönte. Egyúttal az új tag választása is megtörtént, 
Demeterné Pap Tímea (Liliom utca) személyében és a 
közalapítvány Alapító Okiratának módosítása is elfo-
gadásra került.

Az UPC Magyarország Kft. fejleszteni kívánja a 29-
es körzet területét is, mely kapcsán kérelmet adott be az 
Önkormányzathoz. Polgármester úr tárgyalása kapcsán 
több kérést fogalmazott meg a Cég felé, melyeket nagy 
részben elfogadtak, így már a módosított hálózatépítési 
terv került a TKMB és Képviselő-testület elé. A Testület 
további kéréseket terjesztett az UPC felé (pl. elektromos 
oszlopra helyezés, áthelyezés, régi oszlopok eltávolítása, 
bizonyos költségek közös viselése későbbi megállapodás 
alapján stb.).

Szintén jogszabályi kötelezettségnek eleget téve tárgyal-
ta és fogadta el a Testület – a PJÜTB javaslatára – a belső 
ellenőri vezető által elkészített és a jegyző által jóváhagyott 
2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést.

A Szivárvány Napközi otthonos Óvoda Nevelőtestüle-
te javaslatára tárgyalta a KESZB és Képviselő-testület az in-
tézményvezetői státusz pályázati kiírás nélküli betöltésé-
nek lehetőségét. A Testület a vélemények alapján úgy dön-
tött, hogy a jelenlegi intézményvezetőt Szabó Évát 2017. 
augusztus 1-től határozott időre, újabb 5 éves időtartamra 
megbízza a vezetői feladatokkal, a korábbi illetményének 
változatlanul hagyása mellett. 

Nagy ütemben halad a gyermekorvosi rendelő és vé-
dőnői szolgálat épületének felújítása, így szükséges a kör-
nyezetrendezés is. A pályázati kiírás alapján a kivitelezés-
re – a PJÜTB véleményezése alapján – a legalacsonyabb 
kivitelezői árat adó Boróka 98. Kft-t (Budapest) került ki 
győztesként, 4.188.062,- Ft+ÁFA összegű ajánlatával. Ide 
kapcsolódik a berendezések beszerzése is, mely kapcsán – 
szintén a PJÜTB véleményezése alapján – a legalacsonyabb 
beszerzési árat adó ArtMed Kft-t (Budapest) került kivá-
lasztásra, 2.651.101,- Ft+ÁFA összegű ajánlatával.

A Veresmarty utca rendezése, szilárd burkolattal való 
ellátása kapcsán szükséges volt a még rendezetlen utcaré-
szek tisztázása. Az érintett tulajdonosok térítésmentesen 
önkormányzati tulajdonba adják nevezett utcarészeket, 
melyet a Képviselő-testület – a PJÜTB javaslatára – tele-
pülésrendezési célra elfogadott. A szerződések elkészítte-
tésére, aláírására és a földhivatali eljárások megindítására 
a Polgármester kapott felhatalmazást, míg a Testület egy 
másik határozatban nevezett ingatlanok belterületbe csa-
tolásáról is döntött. 

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
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Következő napirenden a 2016. évi Adósságkonszoli-
dációban nem részesült települési önkormányzatok tá-
mogatása program keretében kiírt útépítési és vízelveze-
tési beruházás közbeszerzési eljárás lezárása szerepelt. 
A közbeszerzés két részre volt bontva: 1. rész: Vásártér u. 
lakott része, Május 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége, 
2. rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., József Attila u. A 
Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítot-
ta és a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatokat 
választotta ki mindkét rész tekintetében.  Mindkét eset-
ben a HIDROGRÁD Víz- és Közműépítő Kft. (Duna-
haraszti) került ki győztesként (1 rész: nettó ajánlati ár 
64 870 291,- Ft, jótállás 72 hónap; 2. rész: nettó ajánlati ár 
103 307 216,- Ft, jótállás 72 hónap). A Képviselő-testület 
felkérte a Polgármestert az eredmény kihirdetésére és a 
szerződéskötési moratóriumot követően a közbeszerzési 
szerződés megkötésére.

A nyolc utca szilárd burkolattal történő ellátásának fede-
zetét szükséges volt kiegészíteni, így – a PJÜTB javaslatára 
– a Képviselő-testület jóváhagyta a fejlesztési tartalék ter-
hére történő átcsoportosítást (3.423.600,- Ft +ÁFA) 

Soron következő napirenden a Polgármester beszámoló-
ja szerepelt, melyet a Képviselő-testület – szóbeli kiegészí-
tésekkel együtt – elfogadott.

A TKMB javaslatára került napirendre a Fő úti erdőnél 
buszmegálló kialakításának lehetősége. A Képviselő-tes-
tület a lehetőséget megvizsgálja és felkérte a Polgármestert 
a Volánbusz Zrt-től szándéknyilatkozat beszerzésére, vala-
mint a Magyar Közút Zrt-vel történő egyeztetésre. 

A Polgármester javaslatára – és a PJÜTB véleményezése 
után – a Képviselő-testület úgy döntött, hogy szabad pénz-
eszközeiből a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír 
számlán keresztül 150.000.000,- Ft összegben 6 hónapos 
lejáratú „Féléves Kincstárjegyet” vásárol, melynek lebo-
nyolítására a Polgármester kapott felhatalmazást.

A Testület a 950 éves évforduló tiszteletére az 50-es 
főút déli körforgalomba kiépítendő műtárgyakra beér-
kezett javaslatokról is tárgyalt. A KESZB javaslatát meg-
vizsgálva, a Képviselő-testület végül úgy döntött, hogy a 
körforgalomban ereklyés országzászlót állít fel, talapza-
tán Alsónémedi címerével, a növényzet kialakításában 
pedig nemzeti színű összeállítást alkalmaz. Az életfa motí-
vum megvalósítását sem vetette el a település más helyén, 
de arról később tárgyal majd.

A Hungária Zrt. felszámolásával kapcsolatos kár 
érvényesítésének lehetőségei kapcsán korábban a Dr. 
Kollár Pál ügyvéddel kötött szerződést a Képviselő-tes-
tület. A megkötött megbízási szerződést – a megbízott 
által írásban közölt feltételek megváltozása miatt – fel-
mondottnak tekinti a testület, de természetesen a per-
indítás és a kárigény érvényesítéséről való tárgyalásra 
és döntéshozatalra az elévülési idő lejárta előtt visszatér 
majd.

Soron következő napirenden Rumi Imre főépítész tevé-
kenységéről szóló beszámolója szerepelt, melyet a testület 
elfogadott.

Hosszasan tárgyalt a Testület a településközpont kiala-
kításának ügyéről, mely kapcsán a Polgármester a döntés-
hozatalt egy későbbi ülésre terjeszti majd elő.  ( A testületi 
ülésről készült videofelvétel mindig felkerül honlapunkra, a 
beérkezett véleményekről pedig részletesen itt olvashatnak 
az érdeklődők: http://www.alsonemedi.hu/files/statics/
testuleti_meghivok_es_anyagok/2017_/2017_03_29_/
kerdoiv_osszegzes.pdf)

Ezek után az ABÉVA Kft. ügyei szerepeltek napirenden. 
A Kft. 2016. évi beszámolóját – a PJÜTB javaslatára – 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt fogadta el a testület.
Az ABÉVA Kft. és a Fannesz Bt. általi takarítási szerző-
désről – szintén a PJÜTB véleményezése után – is tárgyalt 
a testület, mely kapcsán úgy döntött, hogy a Tankerülettel 
történő tárgyalások lezárását követő közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetéséig a szerződés hatályban marad, a tár-
gyalások lezárásáig új közbeszerzési eljárás nem kerül ki-
írásra.
Az ABÉVA Kft. kérésére és a PJÜTB javaslatára Burindáné 
Zsoldos Zita részére 1 havi bérének megfelelő összegű 
javadalmazást fizetését engedélyezte a Testület, néhai 
Belágyi Tamás ügyvezető helyettesítésének idején elvég-
zett munkája elismeréseként.
Szintén a Kft. kérésére és a PJÜTB javaslatára engedélyezte 
a Testület, hogy a Horváth Miklós ügyvezető részére meg-
határozott max. 1000 km/hónap gépkocsi költségtérítés 
felhasználását – igazoltan indokolt utazások érdekében – 
határozatlan ideig Burindáné Zsoldos Zita részére bizto-
sítsák.
Hozzájárult a Képviselő-testület, hogy az ABÉVA Kft. a 
2017. március 16-án elhunyt Belágyi Tamás volt ügyveze-
tőt saját halottjának tekintse és a felmerülő temetkezési 
költségeket átvállalja.
Zárt ülésen vagyoni ügyek szerepeltek, melyről később 
adunk tájékoztatást.

A Képviselő-testület április 5-én ismét rendkívüli ülést 
tartott. Elsőként az ASP pályázat hiánypótlását tárgyalta, 
zárt ülés keretében pedig vagyoni ügyről tárgyalt.

A Képviselő-testület soron következő ülése április 26-án 
lesz, melyet megelőzően április 24-én a TKMB, 25-én a 
KESZB és PJÜTB ülésezik. 

Az ülések természetesen továbbra is nyilvánosak, így az 
ülésre bárki eljöhet, és első kézből értesülhet a döntések-
ről, de a napirendekhez kapcsolódóan kérdését is felteheti, 
hozzá is szólhat.  

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, dönté-
sei, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülések-
ről készült videofelvételek megtalálhatók a település hon-
lapján (http://www.alsonemedi.hu/static/onkormanyzat), 
ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
teljes terjedelemben olvashatók!

Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal 
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Tisztelt Adózók!

A napi munkánk során tapasztaltak alapján az 
alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket annak 
érdekében, hogy a befizetett adó beazonosít-
ható legyen:

Az adókötelezettség kiegyenlítésének módjai és 
tartalmi elemei:

s  készpénz átutalási megbízás (hagyomá-
nyos sárga csekk): fontos az adózó adóazo-
nosítója vagy az adóhatóság által alkalma-
zott nyilvántartási számnak és lakcímének 
feltüntetése. 

s  banki átutalás: ebben az esetben nagyon 
fontos az adózó nevének, lakcímének és 
adóazonosítójának vagy az adózó nevének 
és az adóhatóság által alkalmazott nyil-
vántartási számának feltüntetése.  Kérjük, 
hogy ha a hozzátartozó adóját (is) utalják  
ez mindig a fent felsorolt adatok megadá-
sával és külön sorban történjen.  

Az adó befizetéseket minden esetben adózókra 
könyveljük és pl. gépjárművek esetén nem rend-
számra!! 
A rendszám megadása nem helyettesíti a fent 
leírt adatok megadását!! 

Sok esetben tapasztaljuk, hogy az adózók  csa-
ládtagok adóját saját bankszámlájukról egyenlí-
tik ki és nem adják meg a beazonosításhoz szük-
séges adatokat. Több alkalommal egy összegben 
utalnak, több adózó adójának kiegyenlítésére 
(pl. férj-feleség) történik az utalás. Az adóható-
ság nem tudja szétbontani az összegeket, ezért 
ha a kiegyenlíteni kívánt adót nem tudjuk egy-
értelműen adózóhoz rendelni, nem kerülnek 
bekönyvelésre. Ezeket átfutó tételként tarthatjuk 
nyilván, illetve amennyiben szerepel az adót át-
utaló személy a nyilvántartásunkban, akkor az 
Ő számlalapjára kerül bekönyvelésre az egész 
összeg függetlenül attól, hogy van-e adófizetési 
kötelezettsége vagy nincs. Ez a befizetőnél túlfi-
zetésként jelenik meg, akinek az adóját kiszeret-

te volna egyenlíteni  annak továbbra is hátraléka 
mutatkozik és csak  egyeztetés során kerülhet  a 
megfelelő helyre történő bekönyvelésre.  
További problémát okoz, hogy az átutaláskor 
nem a megfelelő számlaszámokra utalják az adó-
kat, pl. gépjárműadót és pótlékot egy összegben 
utalják a gépjárműadó számlára, ebben az eset-
ben is a gépjárműadó számlára kerül az összeg 
bekönyvelésre, a pótlék számlán viszont megma-
rad a hátralék. 

A fentiek alapján kérem a T. Adózókat, hogy 
befizetési kötelezettségüket mindig a megfe-
lelő számlára, pontos adatok megadásával szí-
veskedjenek teljesíteni a további kellemetlen-
ségeket elkerülése érdekében. 

Az adóhatóság főszámláinak számlaszámait. 
10402881 – 50515153 - 52531041 
Építményadó bev. 
10402881 – 50515153 - 52531058 
Iparűzési adó bev. 
10402881 – 50515153 - 52531065 
Gépjárműadó bev. 
10402881 – 50515153 - 52531096 Bírság bev. 
10402881 – 50515153 - 52531106 Pótlék bev. 

További kérdés esetén keressék az adócsoportot 
személyesen ügyfélfogadási időben vagy a 337-
101/19 –es telefonszámon. Személyes megkere-
sés soráncsak az adózónak, ill. meghatalmazás 
alapján meghatalmazottnak adhatunk konkrét 
adatokról információt. Telefonos megkeresé-
sekre kizárólag általános tájékoztatás adható.

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő:    8.00 – 12.00 és  13.00 - 17.30 
Szerda:  8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 
Péntek:  8.00 – 12.00           

Dencsik Pálné 
adóügyi főmunkatárs
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ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Az Alsónémedi Önkormányzati Konyha felvételt hirdet 

4 órás adminisztrátori állás betöltésére

Feladatai: adminisztratív folyamatok kezelése és besegít a főzőkonyha munkafolyamataiban.
Elvárások: felhasználói szintű számítástechnikai ismeret, önálló és precíz munkavégzés, magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet, egészségügyi és munkaköri alkalmasság, cselekvőképesség.
Bérezés: közalkalmazotti bértábla besorolása szerint.
Jelentkezési határidő: 2017.05.16. 
A munkakör 2017.06.01-től tölthető be.
A jelentkezést és az önéletrajzot írásban az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2351 Alsónémedi, Isko-
la u. 1. címre vagy a konyha@alsonemedi.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: Rácz Viktória 30/317-9641 vagy a konyha@alsonemedi.hu 

Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda pályázatot hirdet
a megüresedő dajkai álláshelyére

Képesítési feltételek: Dajkai szakmunkásképző /vagy Érettségi
Állás elfoglalásának ideje: 2017.08.01.
A megbízás: próbaidővel határozatlan időre szól
A pályázat-önéletrajz benyújtásának határideje: 2017.05.15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.05.30.
Illetmény: KJT – garantált bérminimum + Önkormányzati illetmény kiegészítés
Munkavégzési terület: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Pályázat címzése: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda - óvodavezető 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.
Elektronikus úton benyújtható: Szabó Éva óvodavezető - nemediovi@gmail.com

Csatolandó:   - bizonyítvány másolat
   - erkölcsi bizonyítvány
   - önéletrajz 
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:  nemediovi@gmail.com vagy +36/30-932-2436

Pest Megye Közgyűlése és a Nemzetgazda-
sági Minisztérium döntése alapján 10 tele-
pülésen összesen 32 km hosszú kerékpárutat 
építenek 1,8 milliárd forintért a megyében. A 
10 település egyike Alsónémedi.     Alsóné-
medi 110.000.000,- Ft-ból valósíthatja meg 
az Északi Vállalkozói területet megközelítő 
kerékpárút fejlesztési terveit, így megépül-
het végre a várva várt szakasz a temetőtől a 
PENNY-ig.

Forrás: http://www.pestmegye.hu/38-fooldali-
slider/3676-itt-epulnek-kerekparutak-pest-
megyeben 

KERÉKPÁRÚT-BŐVÍTÉS

� � � �
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ÓVODAI BEÍRATÁS

TISZTELT  SZÜLŐK!
Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvodában  

a 2017–2018 nevelési évre a gyermekek beíratása

2017. május 08-tól /hétfő/ május 10-ig /szerda/
Helye: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda          

Alsónémedi, Szent I. tér 8. – óvodavezetői iroda

Hétfő, Szerda:  de. 800 –1400 óráig
Kedd:                  du.1200-1600 óráig

A beíratást a szülő (gondozó) személyesen kérheti, gyermekével együtt.
Szükséges iratok:

- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermek lakcím kártyája
- gyermek TAJ kártyája
- gyermek oltási könyve
- szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája
-  gyermek orvosi igazolása, amelyben a gyermekorvos igazolja, hogy a gyermek egészséges és közösségbe 

mehet. (Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos ellátottjainak nem kell külön, személyenkénti igazolás, mert 
a Doktornő egy listában állítja ki.)

Szeretettel várjuk a leendő óvodásokat!
Szabó Éva – óvodavezető

ALSÓNÉMEDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI ALKALMAI

ÁPRILIS 28. péntek 18.00 – A 35-40 éve konfirmáltak jubileumi találkozója

ÁPRILIS 30-án, vasárnap 10.00 - a Kossuth rádió élő adásban templomunkból közvetíti a vasárnapi isten-
tiszteletet. Imádkozzunk e lehetőségért, hogy áldássá legyen az ország és a hallgatók számára, Isten dicsőségére!

MÁJUS 21. vasárnap 10.00 - evangélizációs istentisztelet, Bíró Botond, Bp-mátyásföldi lelkész hirdeti az igét.

KONFIRMÁCIÓS ESEMÉNYEK
MÁJUS 21. vasárnap 15.00 – a konfirmálók vizsgája

MÁJUS 28. vasárnap 10.00 - konfirmációs istentisztelet - kiállás
JÚNIUS 04. Pünkösd első vasárnapja - a konfirmáltak első úrvacsorája

JÚNIUS 11. vasárnap 10.00 - Tanévzáró istentisztelet

JÚNIUS 18. vasárnap 10.00 - Székely Tamás hatodéves búcsúzó szolgálata, a Kórus félévzáró szolgálata

TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉGEK A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET SZERVEZÉSÉBEN
JÚLIUS 17-21. hétfő – péntek - napközis tábor

JÚLIUS 31 - AUGUSZTUS 05. hétfő – szombat - hittanos tábor Balatongyörökön (1-4. osztály)
AUGUSZTUS 05-11. szombat – péntek - ifis tábor Balatongyörökön (7-8. osztály és a fiatalság)

A táborokról részletes tájékoztatót adunk ki jelentkezési lappal együtt. A táborokba segítők  
jelentkezését is várjuk, főleg a napközis táborba. Megbeszélés: június 07. szerda 18.00.
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Ebben a tanévben immár harmadszor került megren-
dezésre a Pénz7, a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás 
hete március 6-10. között. Iskolánk a kezdetektől csatla-
kozott a kezdeményezéshez. Idén a hét pénzügyi mottója, 
alaptémája a „Bankoljunk okosan!” korszerű pénzkezelés 
volt. Diákjaink a 3-8. évfolyamig egy-egy órán foglalkoz-
tak a témával. 

A Pénz7 tematikus héthez kapcsolódóan a diákok 
részt vehettek a többfordulós BankVelem PénzOkos 
Kupa nevű pénzügyi tudásversenyen. A BankVelem 
PénzOkos Kupa minden tanévben megrendezésre kerül 
a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében, összesen há-
rom fordulója van; az első két forduló online felületen 
zajlik, majd az ezekről továbbjutó hét legeredményesebb 
csapat kerül be a döntőbe, vagyis a harmadik fordulóba. 
A döntő megrendezésére, neves zsűri előtt, a Budapes-
ti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban 
került sor március 8-án. Iskolánk a korábbi évekhez 
hasonlóan ismét képviseltette magát a döntőben, aho-
vá a gyerekek kb. 400 csapatból jutottak be, és szoros 
versenyben a második helyet szerezték meg. Az „Almás 
pite” nevet viselő csapat tagjai: Várhegyi Dorina, Balázs 
Bence és Szabó Levente. 

http://www.pontvelem.hu/hirek/hirek/400-ismet-nagy-
sikert-aratott-a-nemzetkozi-elismeresben-reszesult-
bankvelem-program-penzugyi-tudasversenye

Horváthné Szabó Csilla

2017. április

A Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak sikere a Pénz7-en
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BÍRKÓZÁS
Az Alsónémedi Sport Egyesület Birkózó Szakosztálya a Széchenyi István Általános Iskola támogatásával 2017. 

március 18-án, szombaton szervezte meg a körzeti szabadfogású birkózóversenyt az iskola tornatermében.
Résztvevők: FTC Budapest, Csévharaszt, Gyál, Inárcs, Kakucs, Üllő, Ócsa és Alsónémedi Birkózószakosztályok 
csapatai.

Az Alsónémedi birkózók egyéni eredményei:

2017. április

Gyermek korosztály Kisdiák korosztály Nagydiák korosztály
Pieczka Marcell I. helyezet Szlovicsák Tamás I. helyezett Szlovicsák Róbert I. helyezett
Mikoly Ádám I. helyezett Dudás Adrián I. helyezett Stefán Félix II. helyezett
Dudás Rómeó III. helyezett Józan Ákos II. helyezett

Felhívás útépítések területátadására

Tisztelt Alsónémedi lakosok!
 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy településünkön a József Attila utcai, Róna utcai, Tulipán 
utcai, Ibolya utcai, Nefelejcs utcai (Határ u.-Toldi u. közötti szakasz) Toldi M. utcai (Árpád u.-

Jácint u. közötti szakasz), Vásártér utcai és Május 1. tér szilárd burkolattal történő kiépítése 2017. 
április 18-án megkezdődik a munkaterület átadás-átvételi eljárással. Az útépítések kivitelezését 
a HIDROGRÁD Víz- és Közműépítő Kft végzi, Seres József felelős műszaki vezető irányításával 

(tel:70-2735339). A teljesítés véghatárideje: a munkaterület átadástól számított 100. nap, mely idő-
szakban kérjük az érintett lakosok türelmét és együttműködését az építéssel együtt járó forgalomkor-
látozás miatt. Reméljük, hogy a szilárd burkolatok kiépítését követően minden úthasználó-ingatlan-

tulajdonos örömmel és a közlekedési szabályok betartásával veszi azt használatba, mely szebbé,  
komfortosabbá és értékesebbé teszi környezetünket.

          Polgármesteri Hivatal

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk 

a Fantázia Művészeti Iskola 
Anyák Napi Ünnepségére!

Helyszín: Általános Iskola Aulája

Időpont: 2017. május 7. vasárnap 16 óra

Várjuk szeretettel!
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„Prelúdium”
2004. november 5-én kezdtem el „naplót” írni az 
énekkar történéseiről. E napon kapott ajándékba 
az énekkar Nagy István hozzátartozóitól egy gyö-
nyörű, erre a célra készített könyvet az esti próba 
keretén belül.

I. Kántorok 
Az alsónémedi római katolikus kántorok névsora:
Botka Márton 1785, Janikovits Imre 1804, Vágó Ká-
roly 1841, Bene Mihály (1843-1888-45 éven keresz-
tül volt kántor!), Bugyáts Ignác (1888-1900), Horváth 
Kálmán (1900-1906), Földes Gábor (1906-1927), 
Magyar Sándor (1927-1950), Magyar Ilona (1950-
1951), Sándor László (1951-1954), Szíjártó Ernőné 
(1954-1958), Szecsődi Albert (1958-1973), Végh Imre 
(1974-1984), … Mária (1984-1988) [vezetékneve is-
meretlen], Tamasi Ferenc (1988-1999), Benkó Péter 
(1999-)

II. Mikortól létezik kóruséneklés a templomban? 
Magyar Sándor kántortanító úr alapított oly módon 
kórust, hogy egyesületként bejegyezve, alapító ok-
irattal rendelkezett. Viszont vannak olyan „nyomok”, 
amelyek arra utalnak, hogy már ez előtt is létezett 
kóruséneklés a templomban. Néhány elgondolkod-
tató adat:
II./1. Sztankovics János községi jegyző úrdalárdát 
alapított 1902-ben. Azt nem tudjuk, hogy ez községi, 
vagy felekezeti énekkar volt-e…
II./2. Bejegyzés a Historia Domusban: „Beszélt még 
Földes Gábor kántortanító, kinek szavai után karba 
állottak, és énekben köszöntöttek fel. Igen kedves volt.” 
Ez Magyar Sándor kántor úr előtt történt – s ekkor 
sem volt idegen, hogy karban énekeljenek.
II./3. Magyar Sándor kántor úr ideérkezése után 
szinte két hónappal megírják az alapító okiratot, 
benne kb. negyven névvel.  Ilyen rövid idő alatt 
nagyon nehéz lett volna a szervezés, ha nem lett 
volna egy olyan mag, akikre számíthatott. (1927. 
szeptember 12. – Magyar Sándor megválasztása, 
1927. október 1. – A püspökség jóváhagyja a kán-
torválasztást, 1927. november 20. – Megalakul a 
Dalárda)
II./4. Passió - Sokkal régebbi énektárakból éneklik 
Némedin, mint amilyenek Magyar Sándor kántor úr 
idejében elérhetők voltak.

III. A dalárda

 Magyar Sándor 1927. november 20-án megalapítot-
ta a dalárdát. Az alapító okirat részlete:
Az „ALSÓNÉMEDI-I R. Kath. Daloskör” ALAPSZA-
BÁLYA.
I. Fejezet, általános rendelkezések.
1.Az egylet címe: „Alsónémedi-i r. kath. Daloskör.”
2.Az egylet székhelye: Alsónémedi.
3.Működési területe: Alsónémedi és környéke.
4.Hivatalos nyelve: Magyar.
5.Pecsétje: „Alsónémedi-i Daloskör 1927.”
6.Jelvénye: Hárfa átírással és kettős kereszttel.
7.A daloskör célja: Általában a magasabb énekművé-
szetet fejleszteni, ápolni és eziránt tapasztalt közönyt 
oszlatni.
8.A cél elérésére szolgáló eszközök: Különösen hang-
versenyekkel, ugy nemzeti és egyházi közünnepeken 
való részvéttel, az ének varázsával, az érzelmekre, 
az ízlésre nemesítőleg hatni, saját és jótékony célokra 
rendezendő előadásokat kezdeményezni, azokon köz-
reműködni, s főleg nemzeti dalainkat művészi tekin-
tetben ismertetni és terjeszteni.
9.A daloskör vagyonát képezik:

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM ZENEI ÉLETÉNEK MÚLTJA ÉS JELENE
Az alsónémedi Faluházban 2017. február 15-én tartott előadásom vázlata

2017. április
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a)Az alapító és pártoló tagok adománya.
b)Dalestélyek és egyéb nyilvános fellépések jövedelmei.
c)Ajándékok és felülfizetések. A daloskör ingó és eset-
leg ingatlanai.
d)A daloskör kiadásainak fedezésére az alapító tőke 
kamatai és a dalestélyek jövedelmei fordíttatnak.
e)Az egyesületi vagyon az alapvagyonra, az esetleges 
alapok létesítésére, az egyes intézmények fenntartásá-
ra, tőkésítésére s a tőke gyümölcsöztetésére fordíttatik.
Az első fénykép az énekkarról 1933-ban készült. 
Elsősorban hazafias dalokat énekeltek, s nemzeti 
ünnepeken léptek fel. A templomban elsősorban a 
passiót énekelték. Több dalostalálkozón is részt vet-
tek, melyek közül részletesen az 1938-ban Székesfe-
hérvárott megtartott eseményt ismerjük. A kötelező 
előadási darab mellett Horváth Károly: Őszi rózsa 
című művét énekelték. Az összkar körülbelül 4000 
énekesből állt. Csoportkép is készült e jeles ünnepély 
alkalmával. Magyar Sándor kántor úr 1950-ben tá-
vozott a kántori teendőktől, így az énekkar feloszlott. 
Ezt követően a böjti időszakban jöttek össze a Passi-
ókat elénekelni.

IV. A passió
Érdekes módon a passió betanulását nem a kántorok, 
hanem a karból választott személy intézte. (Esetleg 
a meghívásokat intézték) Három nevet őrzött meg 
az emlékezet: Surányi Ferenc, Vékony Gábor, Lo-
vas Balázs. A templom kottatárában megtalálható 
Zsasskovszky 1876-os kiadású Karénekes Kéziköny-
ve. Ez a könyv van a kottatartón napjainkban is, ami-
kor énekeljük. A megsárgult oldalakon a nyomtatott 
kottában javítások, ceruzás bejegyzések találhatók. A 
módosítások megfelelnek annak a változatnak, aho-
gyan ma megszólalnak a kari részek. Sokat gondol-
kodtam rajta, hogy mi alapján történtek ezek a javí-
tások? Aztán az internet segítségével hozzájutottam 
e könyv első, 1853-ban kiadott változatához. S abban 
a kari részek kottái pontosan aszerint íródtak, mint 
ahogyan ceruzákkal, tollakkal a javításokat eszközöl-
ték! Ez is bizonyít(hat)ja az alsónémedi énekes passió 
több, mint évszázados múltját! Egyetlen alkalommal 
maradt el az idősek elmondása szerint a passió ének-
lése, amikor egy virágvasárnap hajnalban meghalt 
Kis Guszti bácsi, aki az evangelistát énekelte. 
A jelenleg is éneklő énekkarosok között is van olyan, 
aki már több évtizede énekli a passiót. 

V. Az énekkar
1999-ben kerültem Alsónémedibe. Idézet a napló-
ból: „Az énekkarral a – hagyományokat követve – a 
2000. év nagyböjtjében találkoztam először. A virág-

vasárnapi- és a nagypénteki passió eléneklése után 
megkérdeztem a jelenlévőktől, van-e kedvük a pün-
kösdi ünnepi szentmisén is együtt énekelni. Igenlő 
választ kaptam, s elkezdtük a próbákat. Még pünkösd 
előtt volt községünkben az elsőáldozás. Ifj. Surányi 
Miklós – akkori énekkari tag – kérésére, mivel lánya 
is elsőáldozó volt, már ezen a szép ünnepén is énekelt 
a férfikar. Tulajdonképpen ezt az éneklést tekinthetjük 
az újjászervezett énekkar első szereplésének. Ezt volt 
az első alkalom, hogy hosszú évek, évtizedek múltán 
nem kizárólag a passiót énekelte az énekkar. Aztán 
természetesen pünkösdkor is megvalósult az éneklés 
templomunkban, és ettől a dátumtól fogva az egyhá-
zi év minden jelentősebb ünnepén, s az egyházközség 
jeles eseményein énekelt és énekel a kórus. Az évek fo-
lyamán különböző községi rendezvényeken is szerepel-
tünk.”
Ettől kezdve az egyházi ünnepek alkalmával, de vi-
lági rendezvényeken is énekeltünk. 2003. október 
11-én egyedüli férfikarként részt vettünk a váci kó-
rustalálkozón. 2003 október 9-én Nagy Vilmos el-
készítette első CD-felvételünket. A nőikar 2005-ben 
csatlakozott a férfikarhoz. A nőikar előzményének a 
2000-ben alakult, Surányi Lászlóné vezetésével mű-
ködő Millenniumi Énekkart tekinthetjük. Az első 
vegyeskari mű, amit megtanultunk Werner Alajos: 
Égi Szűzvirág című műve volt. 2005. október 23-án 
Vácott a székesegyházban, valamint Rimócon éne-
keltünk. Az első hangversenyünk Ócsán, 2006. júni-
us 11-én volt. Ez év október 8-án vette fel az énekkar 
Mátraverebély-Szentkúton Magyarok Nagyasszo-
nyának nevét. 2006. november 26-án tartottuk az első 
évzáró hangversenyünket Alsónémedin. Települé-
sünkön kívül énekeltünk még (a teljesség igénye nél-
kül) Vácott, Rimócon, Bugyin, Tatárszentgyörgyön, 
Dorogon, Budapesten a Mátyás templomban, a Szent 
Margit Gimnázium dísztermében, Soroksáron, Inár-
cson, Egerben, a bazilikában, Erdélyben, Nagyajtán, 
Szigetszentmiklóson. Szigetszentmiklósról hazafelé 
jövet született meg a gondolat: legyen kórustalálkozó 

2017. április
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templomunkban. 2012. 
május 19-én vált való-
ra ez az álom: hét kórus 
részvételével megvaló-
sult a kórustalálkozó. A 
kórustagok megünneplik 
egymás névnapjait, ün-
nepeit. Kórustagok, és 
gyermekeik esküvőjén, 
valamint kórustag teme-
tésén éneklünk. Évente 
30-35 alkalommal szólal 
meg az énekkar. A pró-
bák általában oldott han-
gulatban, jókedvben tel-
nek. A hangversenyeken, 
körmeneteken zenekar 
is segítségünkre van. Az 
évek folyamán Dr. Nagy 
Vilmos több cd-felvételt készített. Állandó orgonakí-
sérőnk a legutóbbi időkig Lovas Imre volt. 

VI. Az orgona
Az első említés az orgonáról 1789 decemberéből való: 
ekkor 3 forintot fizettek ki az orgona „igazításáért”. 
1869-ben Országh Sándor épített orgonát. 1911-ben 
is átépítették. A ma is látható orgonaszekrény 1927-
ben alakult ki. 1949-ben a háború után az Angster 
cég szakemberei javították. 2007-ban a taksonyi ille-
tőségű Varga Orgonaépítő Kft. újította fel, illetve két 
regiszterrel bővült a hangszer. 2011 novemberében 
pedig egy nagy értékű digitális orgonával bővült a 
templom egy nagylelkű adományozó jóvoltából.

VII. Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik ének-
karunkat erkölcsileg és anyagilag támogatják. Pekker 
Imre főesperes úrnak a gondoskodást, az Egyházta-
nács támogatását, a fényképészeknek, videósoknak, 
hang-technikusoknak az archiválást, a zenekari ta-
goknak és a kórustagoknak az áldozatos munkát 
és lelkesedést, és a szép éneklést! Nagyon örülök, 
ésboldog vagyok, hogy ilyen énekkara van templo-
munknak, illetve nekem. S végül köszönöm mind-
azoknak is, akik eljöttek, és meghallgatták előadáso-
mat!

Benkó Péter
Alsónémedi Róm. Kat. Egyház kántora
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Arany János emlékezete
Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.

Kétszáz éve született Arany János, 
magyar költő, tanár, újságíró, a Kis-
faludy Társaság igazgatója, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja és fő-
titkára. A magyar irodalom egyik 
legismertebb és egyik legjelentősebb 
alakja. A legnagyobb magyar bal-
ladaköltő, ezért nevezték a ballada 
Shakespeare-jének, vállalt hivatala 
miatt a szalontai nótáriusnak, de 
szülővárosában – vélhetően termé-
szete miatt – a hallgati ember titu-
lussal is illették. 

Szegény református családban 
született. Szüleinek késői gyermeke 
volt, akik féltő gonddal nevelték, hi-
szen a tüdőbaj miatt kilenc testvére 
közül nyolcat előtte elvesztettek. Ő 
azonban igazi csodagyereknek szá-
mított, már tizennégy éves korában 
segédtanítói állást vállalt, és támo-
gatta idősödő szüleit. Olyan nagy és 
sokoldalú szellemi műveltségre tett 
szert, hogy felnőtt korára a latin, a 
görög, a német, az angol és a francia 
irodalom remekeit eredetiben ol-
vasta, és jelentős fordítói munkát is 
végzett. Ő a magyar nyelv egyik leg-
nagyobb ismerője, és ehhez mérten 
páratlanul gazdag szókinccsel ren-
delkezett. Pusztán kisebb költemé-

nyeiben mintegy 23 ezer szót, illet-
ve 16 ezer egyedi szótövet használt. 
Irodalmi pályafutása 1845-ben Az 
elveszett alkotmány című szatirikus 
eposszal indult, de igazán ismertté 
az 1846-ban készült elbeszélő költe-
ménye, a Toldi tette. 

Az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharcban nemzetőrként vett 
részt, akárcsak a mi Halászy Káro-
lyunk. Majd a Szemere Bertalan ál-
tal vezetett Belügyminisztériumban 
volt fogalmazó. 
A bukást követően egy ideig bujdo-
sott, ám végül elkerülte a megtorlást, 
és Nagykőrösre költözött, ahol 1851 
és 1860 között tanári állást tudott 
vállalni. Élete teljesen megváltozott, 
amikor a Kisfaludy Társaság igaz-
gatójává választotta, és Pestre köl-
tözött. A kiegyezés idején a magyar 
irodalmi és a politikai élet kiemel-
kedő és meghatározó képviselője. 
Petőfi Sándor kortársa és barátja is 
volt egyben. 
Élete alkonyán Kapcsos könyvébe 
írta Őszikék versciklusát. Születésé-
re emlékezve e verscsokorból válo-
gattunk.                                                                                                

Bálint István János

Arany János szülőháza Nagyszalontán

2017. április

Epilógus
Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
Gyalog bizon’...
Legfölebb ha omnibuszon.

Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:
S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem.

Nem törődtem bennülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra.

Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
Nem pöröltem, -
Félreálltam, letöröltem.

Hiszen az útfélen itt-ott
Egy kis virág nekem nyitott:
Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.

Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.

Ada címet, bár nem kértem,
S több a hír-név, mint az érdem:
Nagyra vágyva,
Bételt volna keblem vágya.

Kik hiúnak és kevélynek -
Tudom, boldognak is vélnek:
S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott?

Bárha engem titkos métely
Fölemészt: az örök kétely;
S pályám bére
Égető, mint Nessus vére.

Mily temérdek munka várt még!...
Mily kevés, amit beválték
Félbe’-szerbe’,
S hány reményem hagyott cserbe’!...

Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva zártam,
Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.

Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
Kértem kérve:
S ő halasztá évrül-évre.

Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám el-elvárnám,
Mely sajátom;
Benne én és kis családom.

Munkás, vídám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget...
Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak.

Most, ha adná is már, késő:
Egy nyugalom vár, a végső:
Mert hogy’ szálljon,
Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?
1877. július 6.
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U 9 KOVÁCS LÁSZLÓ RÉGIÓ (LEGUTÓBBI EREDMÉNYEK)
ALSÓNÉMEDI SE-FŐNIX ISE 5:10
ALSÓNÉMEDI SE-DUNAKANYAR KA 8:3

U 7 KOVÁCS LÁSZLÓ RÉGIÓ (LEGUTÓBBI EREDMÉNYEK)
ALSÓNÉMEDI SE-INÁRCS ÖRKÉNY KC 8:7
ALSÓNÉMEDI SE-GYÖMRŐ KA  2:2

U 13 KOVÁCS LÁSZLÓ RÉGIÓ KÖZÉPSŐHÁZ

U 11 KOVÁCS LÁSZLÓ RÉGIÓ KÖZÉPSŐHÁZ

PEST MEGYE NŐI JUNIOR BAJNOKSÁG  
ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

PEST MEGYE NŐI FELNŐTT BAJNOKSÁG 
ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

NYOLCADDÖNTŐ:
MARTONVÁSÁR-ALSÓNÉMEDI SE 24:37
ALSÓNÉMEDI SE-MARTONVÁSÁR 40:23
NEGYEDDÖNTŐ:
JÁSZÁROKSZÁLLÁS-ALSÓNÉMEDI SE 32:34
ALSÓNÉMEDI SE-JÁSZÁROKSZÁLLÁS 2017.04.08 18.00

NYOLCADDÖNTŐ:
ARANYSZARVAS-ALSÓNÉMEDI SE 30:31
ALSÓNÉMEDI SE-ARANYSZARVAS 35:20
NEGYEDDÖNTŐ:
SZÁZHALOMBATTA-ALSÓNÉMEDI SE 18:15
ALSÓNÉMEDI SE-SZÁZHALOMBATTA 2017.04.09 19.00

HAZAI FORDULÓ:
ALSÓNÉMEDI, 2017.05.06.(SZOMBAT) 9.00-15.00-IG

HAZAI FORDULÓ:
ALSÓNÉMEDI, 2017.05.14.(VASÁRNAP) 9.00-13.00-IG

hely csapat M GY D V LG KG GK PONT 

1. Alsónémedi SE 10 8 1 1 222 137 85 17 

2. SZHB. VUK SE 10 8 1 1 208 134 74 17 

3. Budai Farkasok NKFT 10 6 1 3 202 162 40 13 

4. Abonyi KC 10 4 0 6 140 130 10   8 

5. ÉRD 2004 10 2 1 7 139 166 -27   5 

6. Kóka KSK 10 0 0 10 82 264 -182   0

hely csapat M GY D V LG KG GK PONT 

1. Budakalászi SC 8 8 0 0 214 49 165 16 

2. Inárcs-Örkény KC 8 7 0 1 177 94 83 14 

3. SzNKSE II. 8 5 0 3 157 114 43 10 

4. Gödi SE 8 5 0 3 182 141 41 10 

5. Dabas KC VSE 8 4 0 4 137 107 30   8 

6. Alsónémedi SE 8 2 0 6 82 196 -114   4 

7. Budai Farkasok NKFT 8 1 0 7 134 188 -54   2 

8. DKA I. 8 0 0 8 42 236 -194   0

hely csapat M GY D V LG KG GK PONT 

1. Alsónémedi SE 14 12 1 1 552 390 162 25 

2. Bugyi SE 14 9 1 4 401 340 61 19 

3. Kóka KSK-Tura 14 8 1 5 432 358 74 17 

4. Jászárokszállás VSE 14 8 0 6 432 383 49 16 

5. Albertirsa SE 14 7 2 5 393 408 -15 16 

6. Sülysápi SE 14 5 0 9 449 540 -91 10 

7. Mogyoródi KSK 14 2 1 11 285 426 -141   5 

8. Főnix ISE 14 1 2 11 328 427 -99   4

hely csapat M GY D V LG KG GK PONT 

1. Bugyi SE 14 14 0 0 523 321 202 28 

2. Alsónémedi SE 14 12 0 2 409 321 88 24 

3. Mogyoródi KSK 14 9 0 5 330 324 6 18 

4. Kóka KSK-Tura 14 6 1 7 387 397 -10 13 

5. Albertirsa SE 14 6 0 8 335 331 4 12 

6. Jászárokszállás VSE 14 5 1 8 439 425 14 11 

7. Sülysápi SE 14 2 0 12 362 527 -165   4 

8. Pásztói KC 14 1 0 13 319 458 -139   2

ASE  2017. tavasz



Március 15-i Ünnepség  Alsónémedi  2017. 
Az egyesületünk létezése óta mindig részt veszünk a Március 15-i közösségi ünnepségeken. Az 
idén is ott voltunk (és reméljük, leszünk még sokáig) a Kossuth utcai iskola sarkánál és a Sza-
badság téri ünnepségen. Történelmi zászlóinkkal és ünneplő ruhánkkal, kokárdával szívüket is 
mindig fényesebbe öltöztetjük. Nagy örömmel és hála telt szívvel állunk ott az emlékműveknél 
napsütésben, szélben és emlékezünk dicső őseinkre, az idén kiemelten a közösségünk mártírja-
ira! Külön öröm, hogy ezen az alkalomkor az egész család ott lehet az új tagjainkkal, a felnőttek 
a legkisebbekkel felváltva vigyázzák a kopjafát, őrzik a zászlókat, így biztosítva folytatást, hogy 
még holnap után is legyen magyar, aki emlékezik és bizakodva tekint a jövőbe! 
   

Tavaszi Edzések, Diákolimpiai felkészülés
A telet elbúcsúztattuk és a természet tavaszi ébredésével együtt mi is új lendülettel, friss akarással kezdtük el a márciusi edzéseket. Folytatja a 
jó hagyományokat és felmérve a diákok tudás szintjét két külön edzés terv szerint dolgozunk a gyerekekkel. A kisebbek és az újonnan hozzánk 
csatlakozók az Íjász szövetség kezdő íjászok számára kiadott felkészülési terve alapján készülnek. A biztonsági, technikai és mozgás koordiná-
ciós alapokat sajátítják el. A nagyobbak a „Nywyg diákválogatott” külön 12 hetes felkészülési terv szerint dolgozik. Most az első hónapban a 
fizikai alapozás: a statikus és dinamikus izomzat erősítése a cél!!
 

NYWYG , 2017-es  tervei Alsónémedi 950 éves jubileumi évében

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2017 tavaszán Alsónémedin

Mindenkit szeretettel várunk az 
edzéseinkre! Hajrá Nywyg! 
Az edzéseket folytatjuk a 

Schuller Csarnokban!   
Pénteken 18 órától  

és vasárnap is 18 órától.
 Suplicz Zsolt Tibor
a NYWYG elnöke  
06-70-43-64-194
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2017. április

A Nywyg Galagonya kör program tervei: A NYWYG Íjászat Tervei:
Május: Gyereknap Május: Íjász Diákolimpia
Június 17. Nyárköszöntő fesztivál, az Öregtónál Június 17. Nyárköszöntő fesztivál, Diákolimpia Döntő
Július 3-7. Nyári Nywyg tábor, az Öregtónál Július 3-7. Nyári Nywyg tábor, az Öregtónál
Augusztus 19. Íjászfesztivál és családi nap az Öregtónál Augusztus 19. Íjászfesztivál és családi nap az Öregtónál
Szeptember: Falunap – Pörköltfesztivál Szeptember: Őszi versenyek
November: Adventi készülődés November: Házi versenyek
December: Karácsonyi gyertyagyújtás Karácsonyi Kaláka December: Családi találkozó




