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Alsónémedi
Hírmondó 

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; Nagy Zoltán +36-70-491-1039;
Hrubi István +36-30-222-1915

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

hálás szívvel köszönetet mondunk mindenkinek – kedves  
rokonoknak, jó szomszédoknak, barátoknak –, akik  

Bircsák István temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek el és együttérzésükkel osztoztak gyászunkban.  

„Hiányod érezzük, emléked őrizzük.”
A gyászoló család

Alsónémedin 5 szavazókörben voksolhattak a választópolgárok. Településünkön a választást 41 fő bonyolította: 
szavazatszámláló bizottsági tagok (képviselő-testület által választott, valamint pártok által delegált tagok), jegyző-
könyvvezetők és a választási irodai tagjai. A választásban közreműködők esküt tettek. Alsónémedin valamennyien 
az eskühöz méltóan teljesítették megbízatásukat. A választásra jogosultak 71 %-a élt szavazati jogával. Rendben, 
jó hangulatban, mindenfajta rendkívüli esemény nélkül telt a választás napja, 19.00 órakor zárt valamennyi szavazó-
kör. Az eredményeket rögzítő jegyzőkönyveket valamennyi, számlálásban résztvevő személy aláírásával hitelesítette, 
a hitelesített másolati példányokat a delegált tagok megkapták. OGY-i választás települési eredményei: http://www.
valasztas.hu/…/…/szavossz/hu/M14/T004/szkkiv.html A szavazóköri jegyzőkönyvek hivatalunkban megtekinthe-
tők, a szavazóköri eredmények a folyosó ablakára kifüggesztésre kerültek, bárki megtekintheti.

Köszönöm a Szavazatszámláló Bizottságok választott és delegált tagjainak, hivatali kollégáimnak tisztességes és   be-
csületes  munkáját, hozzáállását, mert mindannyian maximálisan eleget tettek  vállalt feladatuknak, ill. munkaköri 
kötelezettségüknek. Köszönöm az iskolaigazgató, ABÉVA Kft. ügyvezetője, óvodavezető és művelődési ház igazgatójá-
nak közreműködését a szavazókörök kialakítását és biztosítását illetően.mKöszönet a településünkön szavazó válasz-
tópolgároknak, hiszen a szavazás zökkenőmentességéhez valamennyien hozzájárultak.

Dr. Percze Tünde jegyző HVI vezető

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik elhunyt  

szeretteinket, édesanyámat, Surányi Ferencnét (Gogolák Ilonát) és 
sógoromat, Kancsár Sándort 2018.03.08-án az Alsónémedi Közte-
metőben utolsó útjukra elkísérték és virágjaikkal elbúcsúztak Tőlük! 

Kedves szeretteink nyugodjanak békében! 
Surányi Erzsébet és gyászoló családja

Országgyűlési képviselők választása 2018. 04. 08.
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2018. évi negyedik ülését március 28-án tartot-
ta. Polgármester Úr az egyebek napirendi pontban felvétel-
re javasolta az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
ABÉVA Kft. törzstőkéjének emelését, valamint az ABÉVA Kft. 
tőketörlesztés önkormányzati támogatásáról szóló döntést. 

Korábban már olvashattak egy tervezett napelemparkról 
Alsónémedin. A képviselők tárgyaltak egy újabb napelempark 
létrehozásáról. A beruházást a képviselők 7 igen és 1 nem sza-
vazat mellett támogatták. 

A Képviselő-testületi ülésen részt vett Horváth Miklós, az 
ABÉVA Kft. ügyvezetője valamint Hannák György, az ABÉVA 
Kft. könyvvizsgálója is, aki ismertette az átfogó könyvvizsgá-
lat eredményét. A beszámolóból kiderült, hogy az ABÉVA Kft. 
egymillió forint törzstőke emelést kapott a korábbi évekhez 
hasonlóan. A könyvvizsgáló elmondta, hogy a konszolidált 
mutatók jobbak a korábbi éveknél. A bevétel is jelentős 50%-
os növekedést mutatott, miközben a költségek stagnáltak. Így 
az üzemi eredmény is jobb lett mint az elmúlt években. Külö-
nösen örvendetes, hogy az eszközállomány is korszerűsödött, 
ez esetben nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az önkor-
mányzati támogatásnak nagy szerepe van pénzügyi stabilitás-
ban. 

A Képviselő-testület egyhangúan megszavazta, hogy az 
ABÉVA Kft. könyvvizsgálója továbbra is Hannák György le-
gyen, aki a felkérést köszönettel elfogadta. 

A belső ellenőr elkészítette a tavalyi évről szóló jelentését, 
melyet a képviselők megtárgyaltak és elfogadtak. Polgármes-
ter Úr javaslatára a települési adórendelet napirendi pont 
visszavonásra került, mivel még szakértői vélemények beszer-
zése szükséges ahhoz, hogy egy szakmailag megalapozott és 
igazságos adórendelet kerüljön a képviselők elé. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett elfogadta, hogy 
Alpolgármester Úr eddigi bruttó 180 eft/havi javadalmazása 
30.000 forinttal emelkedjen.

A Képviselő-testület megtárgyalta, és elfogadta a Rumi 
Imre főépítész beszámolóját. Az Önkormányzat Helyi Esély-
egyenlőségi Programja továbbra is hatályban marad, a Képvi-
selő- testület egy újabb HEP elkészítésének határidejét 2018. 
november 30-ban határozta meg. 

Az előző testületi ülésen elfogadott Kertváros Önkormány-
zati Társulás intézményi térítési díjainak módosítása 2018. 
május l-jétől kerül alkalmazásra. 

 Az Önkormányzat indulni kíván a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium által kiírt belterületi utak kiépítésének, és felújítá-
sának pályázatán. A pályázaton a Halászy Károly és Rákóczi 
utca szerepel, mint felújítási cél. A pályázaton többféle krité-
riumnak kell megfelelni, és ennek a két utca megvalósításá-
nak van a legnagyobb esélye. A támogatás mértéke 70 %-os, 
tehát az önerő mértéke 30%, melyet biztosítani tud az önkor-
mányzat költségvetése. A pályázat megírására ajánlatkérést 
folytatott le az önkormányzat, a nyertes Kánai Gergely egyéni 
vállalkozó lett. 

A családi napközi bővítéséhez egy mini bölcsődéhez is 
alkalmas terveket rendelt meg az Önkormányzat a Far-
kas Építész irodától. Az engedélyezési előírások szigo-
rúbbak lettek, így az épület alkalmas lesz a jövőben egy 
minibölcsőde valamint családi napközi működtetésére is. 
A járdaépítési koncepció véglegesítése folyamatban van. A 
Haraszti út - Deák F. u. - Arany J. u. közötti szakaszon foly-
tatódik a járdaépítés.  

Polgármester Úr beszámolt arról, hogy kiírásra került a 
közbeszerzés a központi orvosi rendelő kivitelezésére vala-
mint a Veresmarty utca felújítására. Óvodai felújítás zajlik a 
Szent István téri épületnél, a napelemek felhelyezése, a színe-
zés és a térkövezés van még hátra. A Rákóczi utcai épületnél a 
tető felújítása fejeződik be hamarosan.  

A Képviselő-testület zárt ülés keretében ingatlan értéke-
sítéssel-vásárlással kapcsolatos ügyekről döntött. Egy erős 
tőkehátérrel rendelkező cég iparterületek megvásárlásáról 
érdeklődött. Az értékesítés feltételeinek és különösen az ár-
nak a meghatározása volt a napirendi pont lényeges eleme. 
Zárt ülésen a képviselők tárgyaltak két olyan ingatlan meg-
vásárlásáról, melyet egy Alsónémedi lakos ajánlott fel meg-
vételre.  

A Képviselő-testület soron következő ülését április 25-én 
tartja, megelőzően a Bizottságok is üléseznek. A Képviselő-
testület és Bizottságainak meghívói, döntései, jegyzőkönyvei 
és rendeletei, valamint a testületi ülésekről készült videofel-
vételek megtalálhatók a település honlapján (http://www.
alsonemedi.hu/onkormanyzat/), ill. rendeleteink a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvasha-
tók! 

Letenyei-Stróbl Orsolya – Polgármesteri Hivatal 

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY
Tisztelt Lakótársaim, kedves Alsónémediek!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata elindítja a Te-
lepülésrendezési Eszközeinek, ezen belül a Helyi Építési 
Szabályzatának (HÉSZ) és Szabályozási Tervének (SZT) 
a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő teljes körű 
felülvizsgálatát. 

Alsónémedi 221/2011. (IX. 13.) ök. határozattal elfogadott 
Településfejlesztési Koncepciója alapján a módosított és jó-
váhagyott Településszerkezeti Terv (TSZT) 2018. márci-
us 14-től hatályos. A teljes közigazgatási területre készülő 

Szabályozási Terv (SZT) és Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 
ezekre a dokumentumokra épül, valamint az építésügyi jog-
szabályváltozások és a helyi Településképi Rendelet (TKR) 
előírásaiban megfogalmazott követelmények figyelembevé-
telével kerül átdolgozásra. 

Kérem Önöket, hogy a módosítási, változtatási igényei-
ket, elképzeléseiket írásban jelezzék Alsónémedi Polgár-
mesteri Hivatal (2351 Alsónémedi, Fő út 58., Pf. 1.) Mű-
szaki csoportja felé 2018. április 30-ig.

Vincze József  polgármester
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Szabadságszerető emberek Bodvajban

Nagyajta testvérközségünk meghívására Vincze József 
polgármester úr valamint Alsónémedi hivatalos küldöttsége 
az ez évi március 15-ét Székelyföldön töltötte, ahol több, az 
1848-49. évi szabadságharc 170. évfordulója alkalmából ren-
dezett ünnepségen - hivatalos felkérésnek eleget téve - ünne-
pi beszédet is mondott. 

Március 14-én Erdővidék legjelentősebb ipartörténeti 
műemlékénél, a bodvaji kohónál gyűltek össze erdővidék te-
lepüléseinek képviselői, hogy az 1848–1849-es forradalomra 
és szabadságharcra emlékezzenek. A felszólalók elődeink 
áldozatvállalását emelték ki: a nemzet hívó szavára egyként 
válaszoltak igennel, vonultak hadba, s ha a sors úgy hozta, 
adták vérüket, áldozták életüket. Elődeink kiállása a ma 
nemzedéke számára követendő példa. Mihály Réka tanító-
nő a nagybaconi Benedek Elek Művelődési Egyesület elnö-
ke azoknak mondott köszönetet, akik évről évre fontosnak 
tartják, hogy a márciusi, sokszor hideg és barátságtalan idő-
ben is Bodvajban ünnepeljenek, Csige Sándor Zoltán Ma-
gyarország csíkszeredai főkonzulátusának vezető konzulja 
pedig Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét tolmácsolta. 
Sütő Levente Lehel Gábor Áron személyét és a háromszé-
kiek ügy melletti elkötelezettségét emelte ki: bár kilátástalan 
helyzetben voltak, nem adták meg magukat, hanem össze-
fogtak, ágyút és muníciót készítettek, s folytatták harcukat. 
A vargyasi polgármester úgy fogalmazott, a ma nemzedéké-
nek követnie kell az elődök példáját, és egységbe tömörülve 
álljunk ki jogaink mellett. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti 
Levéltár főigazgatója a székelység és a Zala megyeiek közti 
testvériséget hangsúlyozta, mondván, úgy tartják, ők az ide-
iglenesen a nyugati gyepűkre helyezett székelyek leszárma-
zottjai. Benkő Erika parlamenti képviselő azon erdővidéki-

ekre emlékezett, akik a szabadságharc idején összefogtak, s 
tették, amit a haza megkövetelt tőlük, majd úgy fogalmazott, 
a százhetven éve elkezdett harc mindaddig nem ér véget, 
amíg a magyar közösség által követelt autonómiát nem biz-
tosítja Románia. 

Vincze József, Nagyajta anyaországi testvértelepülése, 
Alsónémedi polgármestere március 15-ét a szabadságsze-
rető emberek ünnepének mondotta – jogot és méltóságot 
nyertünk általa.

 Az ünnepségen díszőrséget álltak a Székely Virtus Hagyo-
mányőrző Egyesület huszárai és tüzérei, illetve a kisbaconi, 
magyarhermányi és nagybaconi ifjak, s jelen voltak a Törté-
nelmi Vitézi Rend erdővidéki székkapitányságának tagjai is.

Másnap, március 15-én Nagyajta és Középajta közös ün-
nepségén, melyen a települések lakói nagyszámban vettek 
részt, szintén Vincze József polgármester úr mondta az ün-
nepi köszöntőt. Nagyajta főterén, Kriza János szobra mellé 
felállították Alsónémedi nagyközség ajándékát, egy kopjafát, 
melyet Nagy Zoltán alsónémedi ácsmester faragott.

Testérkapcsolatunk ápolásának következő eseménye a 
Nagyajtai Falunapok lesznek július hónapban, melyen test-
vértelepülésünk meghívására részt vesz Alsónémedi kül-
döttsége, az ünnepi rendezvényen fellép a Boróka Némedi 
Néptáccsoport valamint kopjafát állítunk Nyergestetőn, 
melyet szintén Nagy Zoltán készít. Nagyajta testvérfalunk 
Falunapi rendezvényeire az alsónémedi delegációt elkíséri 
Pánczél Károly országgyűlési képviselőnk.

(Összeállításunkhoz felhasználtuk a Háromszék napilap 208. 
március16. lapszámában olvasható tudósítást az ünnepi ese-
ményről.) 

A bodvaji vashámor Magyarhermány közelében, Kovászna megyében, Székelyföldön található. A település elsősorban arról nevezetes, hogy 
Gábor Áron itt öntötte a háromszéki önvédelmi harc első ágyúit az 1848-49-es szabadságharc idején. 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodvaj_vash%C3%A1mor_1.jpg#/media/File:Bodvaj_vash%C3%A1mor_1.jpg)
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Március 15. – Alsónémedi
Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc 170. évforduló-

ján hagyományainkhoz híven nagyszámban ünnepelt Alsónéme-
di lakossága. Az ünnepi Szentmise és Istentisztelet után Halászy  
Károly, Garay Ferenc, Veresmarty József, 48-as mártírjaink em-
léktáblájánál koszorúztunk, majd az ünneplés a Szabadság téren 
folytatódott. Az ünnepi szónok, Kozma Miklós alpolgármester úr 
többek között arról beszélt, hogy március 15. a magyar nép legtisz-
tább és legegységesebb ünnepe, fénye az idő múlásával nem hal-
ványul. Az ünnepi hangulatot a Széchenyi István Általános Iskola 
7. osztályos tanulóinak irodalmi műsora és a Boróka Néptánccso-
port néptánca emelte. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik jelenlétükkel 
megtisztelték ünnepségünket. Ünnepi beszédet mondott  

Kozma Miklós alpolgármester

Huszárok vezetik fel az ünnepi menetet

A 7. osztályosok ünnepi műsora

Dabasi Hagyományőrző Honvéd Egyesület

Boróka Néptánccsoport

A megemlékezés koszorúi

A Szentmise és az Istentisztelet után az ünneplő Némediek  
a Szabadság térre vonulnak

Borbély Balázsné Petőfi Sándor 
versét szavalja
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Munkalehetőség!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
parkfenntartási feladatokra gépi kaszálási munkát is végezni tudó munkatársat keres!

Érdeklődni és jelentkezni személyesen Vincze József polgármesternél

(Alsónémedi, Fő út 58.) vagy a 06-29-337-101-es telefonszámon lehet.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG ALSÓNÉMEDIN

A Daköv Kft. Alsónémedi üzemegysége munkatársat keres.

Feladat: a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetése, karbantartása.

Feltétel: „B” kategóriás jogosítvány
Műszaki végzettség, karbantartásban szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Érdeklődni telefonon a 06 30 9 657 813-as számon, vagy személyesen  
a Fő út 75. szám alatt található irodánkban lehet.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
VÉDŐNŐI feladatok ellátására pályázatot hirdet!

A részletes pályázati kiírás megtalálható:
http://www.alsonemedi.hu/files/statics/palyazatok/vedonoi_allas.pdf

Érdeklődni és jelentkezni személyesen Vincze József polgármesternél
(Alsónémedi, Fő út 58.) vagy a 06-29-337-101-es telefonszámon lehet.

A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
megüresedő óvodapedagógusi álláshelyre pályázatot hirdet

Meghirdetett munkakör: Óvodapedagógus

Képesítési feltételek: Óvodapedagógus Főiskola
Előnyt jelentő szakmai gyakorlat: óvodapedagógus munkakörben eltöltött legalább 1-3 év
Állás elfoglalásának ideje: 2018.08.21.
A megbízás: próbaidővel határozatlan időre szól
A pályázat-önéletrajz benyújtásának határideje: 2018.05.11.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.05.25.
Illetmény: Pedagógus életpálya -326/2013.Korm.rend.
Munkavégzési terület: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Pályázat címzése: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda óvodavezető 
   2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.
       Csatolandó:  - főiskolai oklevél másolat
                            - erkölcsi bizonyítvány
                            - önéletrajz
Elektronikus úton benyújtható: nemediovi@gmail.com
Érdeklődni Szabó Éva óvodavezetőnél lehet: 30-932-2436
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ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKARENDVÁLTOZÁSOK

2018. április 21-én (szombati munkanap) igazgatási szünet,
a Polgármesteri Hivatal zárva tart!

2018. április 30-án (hétfő) pihenőnap,
a Polgármesteri Hivatal zárva tart!

Gyál Város Járási Hivatalának Alsónémedi Kirendeltségére ugyanez a zárva tartás vonatkozik!
          Polgármesteri Hivatal

SZABADSÁGOLÁSOK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEINKBEN

2018. 04. 18-25. között hornyák-Dénes zsuzsa védőnő szabadságon lesz!
2018. 05. 01-től hornyák-Dénes zsuzsa védőnő  

– saját döntése alapján – nem alsónémedin dolgozik.
helyettesít: Bihari Lászlóné edit védőnő, 06-30/628-5163

2018. 04. 26-án dr. Deutsch Judit háziorvos szabadságon lesz!
helyettesítés: dr. Papp zsolt és dr. dr. Szlivka Gabriella saját rendelőjében és rendelési idejében!

2018. 04. 19-20. között és 05.02-án dr. Papp zsolt szabadságon lesz!
helyettesítés: dr. Szlivka Gabriella és dr. Deutsch Judit saját rendelőjében és rendelési idejében!

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támogassa Közalapítványunkat!  

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Önök segítségével is szeretnénk tovább fejleszteni iskolánk 
felszereltségét, folytatjuk tanulóink támogatását, hozzájárulunk versenyek szervezéséhez, 
értékeléséhez és az Alapító Okiratban foglalt egyéb céljaink megvalósításához. Köszön-
jük eddigi felajánlásaikat, a tavalyi évben 503.147.- forinttal támogatták Alapítványunkat! 
Adószámunk:19184771-1-13
 Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány kuratóriuma

Tisztelt Alsónémediek!
Kérjük, hogy lehetőségük szerint ajánlják fel adójuk 1%-át az Alsónémedi Köz-
ségért Közalapítvány javára! Felajánlásaikkal a Kuratórium közhasznú munká-
ját támogatják. Adományukat ezúton is köszönjük! Adószám: 19184764-1-13

Felhívás Papírgyűjtésre!
Időpont: 2018. május 9. és 10. (szerda, csütörtök)
Napközben: 13.00-18.00 óra  között
Helyszín: iskola melletti udvar
További kérdés esetén keresse Jakab Máriát, 
telefonszám: 06/30-598-85-83 
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HULLADÉK UDVAROKBAN  
TÖRTÉNŐ HULLADÉK ELHELYEZÉSE

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: DTkH Nonprofit Kft.) szolgáltatási területéhez 
tartozó települések lakosai az alábbi hulladékudvarokban helyezhetnek el veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. A 
hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit 
Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számláját 
igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata).

Település Cím Nyitva tartás:
Albertirsa 2730 Albertirsa, Dánosi utca 1584/2 hrsz. Sze: 8:00 – 16:00 Szo: 8:00 – 16:00

Cegléd 2700 Cegléd, Mizsei út. (DTkH Nonprofit Kft.  
Telephelye mellett a Gerje hídnál)

H: 8:00–16:00 K: 8:00–18:00 Cs: 8:00–18:00  
Szo: 8:00–14:00 Szerda: ZÁRVA  

Péntek: ZÁRVA Vasárnap: ZÁRVA

Kecskemét

6000 Kecskemét, Felsőcsalános 01069/108 hrsz. 
(Széles köz)

6000 Kecskemét, Zöldike u. 13422/1 hrsz.  
(régi Halasi út)

okt. 1 – febr. 28.: K - P: 8:00-16:00;  
Szo: 8:00-16:00; (ebédidő: 12:00-13:00)

márc. 1 – szept. 30.: K - P: 9:00-17:00;  
Szo: 8:00-16:00; (ebédidő: 12:00-13:00)

Monor 2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. végén. K - Szo: 7.30-16.00

Nagykőrös 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út

okt.1 – márc. 31.: K - P: 8.00-16.00;  
Szo: 8.00-16.00

ápr.1 – szept. 30.: K - P: 9.00-17.00;  
Szo: 8.00-16.00

Elhelyezhető hulladékok fajtái Minőségi követelmény Átvehető mennyiség/év
kis és nagy elektronikai hulladék (híradástechnikai 
berendezések, háztartási kisgépek, számítógépek, 
mobiltelefonok, televíziók, hűtő, mosó, mosogató 

szárító gép)

ép, összeszerelt max 200 kg/év

lomhulladék bútorfélék, textilruhafélék max 1 m3/év
személyautó gumiabroncs nincs 1 garnitúra/év

üveg csomagolási hulladék kizárólag öblös üveg, csomagolási 
hulladék nincs mennyiségi korlát

egyéb, kevert (műanyag, papír, fém, tetra-pak, kar-
ton) csomagolási hulladék 

tiszta csomagolási hulladékok keve-
réke nincs mennyiségi korlát

zöld hulladék egyéb hulladékkal nem szennyezett 1 m3/év
lakossági építési törmelék (beton, tégla, cserép és 

kerámia frakciók vagy azok keveréke) egyéb hulladékkal nem szennyezett 1 m3/év

használt sütő zsiradék, használt étolaj tiszta, szennyeződésmentes max 100 kg/év
fénycső izzó ép állapotú max 100 kg/év

festékek csomagolásai festék nem vehető át! Csak festék 
csomagolási hulladék

növényvédő szerek csomagolásai

növényvédő szer nem vehető át, 
csak növényvédő szer csomagolási 
hulladék (üres növényvédő szeres 

doboz)

max 100 kg/év

szárazelem nincs max 100 kg/év
akkumulátor ép, összeszerelt max 100 kg/év

fáradt olaj, szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj egyéb hulladékkal nem szennyezett max 100 kg/év
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HULLADÉKLERAKÓBA TÖRTÉNŐ HULLADÉK ELHELYEZÉSE
A DTkH Nonprofit Kft. üzemeltetése alá tartozó hulladéklerakókban, az alábbi nem veszélyes hulladékok helyezhetők el, té-
rítés ellenében. A telephelyen történő ártalmatlanítási díj fizetése készpénzben lehetséges, illetve átutalással abban az esetben, 
ha az ügyfél előzetesen szerződést köt Társaságunkkal. 

Az építési-bontási hulladék esetében kizárólag a beton, tégla, cserép és föld behozatala lehetséges 13.800 Ft/tonna + ÁFA 
áron. A gipszkarton és a hungarocell kommunális hulladék kategóriába tartozik, és a 19.900 Ft/tonna + ÁFA ár besorolás alá 
tartozik.

Az építési-bontási hulladék esetében kizárólag a beton, tégla, cserép és föld behozatala lehetséges 1.500 Ft/tonna + ÁFA áron.  
A gipszkarton és a hungarocell kommunális hulladék kategóriába tartozik, és a 14.740 Ft/tonna + ÁFA ár besorolás alá tartozik.
Tilos a hulladéklerakón veszélyes hulladék, továbbá a fenti táblázatban említett hulladéktípusoktól eltérő hulladékok elhelye-
zése, például: autógumi, elektronikai háztartási hulladék, hullámpala, stb.

2344 Dömsöd,
Vasút út hrsz.: 388/39.

Nyitva tartás:
H-P: 8:00 – 16:00

Hulladék típusa Ár
Kommunális hulladék (20 03 01) 19.900 Ft/tonna + ÁFA
Kitermelt talaj, föld és kövek (17 05 04) 13.800 Ft/tonna + ÁFA
Kevert építési és bontási hulladék (17 09 04) 13.800 Ft/tonna + ÁFA
Lom hulladék (20 03 07) 8.460 Ft/m3 + ÁFA
Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01) 4.050 Ft/m3 + ÁFA

6000 Kecskemét,
Kisfái 248. 0737/12 hrsz. Hulladék típusa Ár

Nyitva tartás:
03.01-től – 09.30-ig

H-P: 6:00 – 18:00
Szo: 6:00 – 16:00

10. 01-től - 02. 28-ig
H-P: 6:00 – 17:00
Szo: 6:00 – 16:00

Kommunális hulladék (20 03 01) 14.740 Ft/tonna + ÁFA
Építési-bontási hulladékok

Kitermelt talaj, föld (17 05 04) 1.500 Ft/tonna + ÁFA
Beton (17 01 01) 1.500 Ft/tonna + ÁFA

Beton, tégla, cserép keveréke (17 01 07) 1.500 Ft/tonna + ÁFA

Izsák-Kom Kft.
6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6. Hulladék típusa Ár

Nyitva tartás:
Nyári időszámítás:

H-P: 6:00 – 18:00;  Szo: 6:00 – 14:00
Téli időszámítás:

H-P: 6:00 – 17:00; Szo: 6:00 – 13:00

Kommunális jellegű hulladék 12.000 Ft/tonna + ÁFA
Törmelék (beton, tégla, cserép, vályog) 1.500 Ft/tonna + ÁFA

Tiszta föld Ingyenes

EGYÉB HULLADÉKLERAKÓK

Hírös Hulladék-
gazdálkodási 

Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, 
hrsz.:1622/8.

Nyitva tartás:
H-P: 7:00 – 17:00
Szo: 8:00-17:00

Hulladék típusa Minőségi követelmény
Ár
lakossági ipari

Egyéb települési hulladék, 
kevert is (20 03 01)

veszélyes összetevőket nem tar-
talmazó háztartásokban keletkező 
hulladék

10,8 Ft/kg + ÁFA 15,0 Ft/kg + ÁFA

Lom hulladék (20 03 07) 10,8 Ft/kg + ÁFA 15,0 Ft/kg + ÁFA

Föld és kövek (17 05 04) homogén, egyéb jellegű hulladékot 
nem tartalmazhat 1,0 Ft/kg + ÁFA 1,0 Ft/kg + ÁFA

Beton, tégla, cserép, kerámia
(17 01 07)
(17 01 01), (17 01 02)

homogén, 50 cm alatti befoglaló 
méretű, vasalásmentes, egyéb jellegű 
hulladékot nem tartalmazhat

3,1 Ft/kg + ÁFA 3,1 Ft/kg + ÁFA

Kevert építkezési és bontási 
hulladékok (17 09 04)

kis mértékben, kb. 5%-ban tar-
talmazhat az építkezések során 
keletkező egyéb jellegű hulladékokat 
(fa, műanyag, szigetelőanyag, stb.)

6,2 Ft/kg + ÁFA 6,2 Ft/kg + ÁFA
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Tisztelt alsónémedi  
Ingatlantulajdonosok!

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális (háztartási) szilárd, az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, 
továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Ünnepnapra eső kommunális hulladék szállítás áthelyezése: 2019.01.01. helyett 2018.12.29. (szombat)

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, KEDDI napokon.
Ünnepnapra eső szállítás áthelyezése*: 2019.01.01. helyett 2018. 12. 29. (szombat)

A csomagolási hulladék kihelyezése a sárga fedelű edényzetben történik.
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Is-
kola u.; Bajcsy Zs. u. 9.; Dózsa tér; Liliom u.; Haraszti út – Hunyadi U. sarok)
A kéthavonta házhoz menő üveghulladék gyűjtés következő időpontjai: április 25.; június 20.; augusztus 29.; október 24.; 
december 19. Az üveghulladékot a sárga fedelű edényzetben helyezze ki!

Gyűjtési időszak: egész évben NÉGYHETENTE, KEDDI napokon.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térí-
tésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban (max. 5 db), illetve az ágnyesedéket max. 70 cm 
hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a 
közterületet nem szennyező módon.

Zsákok begyűjtésének módja: A zöldhulladék gyűjtésére szolgáló emblémás zsákokat (zöld hulladék) a gyűjté-
si napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után 
a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, 
vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását.  
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot adnak. Szükség esetén további zsákok (szállítási alkal-
manként 3 db) a kihelyezett Ügyfélszolgálaton térítésmentesen igényelhetők, amennyiben bemutatásra kerül a hulladékszállítási 
közszolgáltatás díjának utolsó befizetett számlája.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS

2018.
Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

10.; 24. 8.; 22. 5.; 19. 3.; 17.; 31. 14.; 28. 11.; 25. 9.; 23. 6.; 20. 4.; 18.; 29.*

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

2018.
Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
10. 8. 5. 3.; 31. 28. 25. 23. 20. 18.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel vé-
gezzük el, mely az 53/500-152 (1. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat

cím ügyfélfogadás telefon / fax e-mail honlap

Alsónémedi GSM üzlet 
Szabadság tér 12/a kedd: 16.00 – 18.00 - - -

DTkH Nonprofit Kft. 
2700 Cegléd, Pesti út 65.

hétfő: 8.00 - 20.00 
kedd- csütörtök: 

08.00 - 15.00

53/500-152 
53/500-153 ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu
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KIRÁNDULÓK, SZÍNHÁZLÁTOGATÓK FIGYELEM!
2018. április 28-án (szombat) délelőtt a Fővárosi Nagycirkuszba hívom a cirkusz világát kedvelőket. Az új műsor címe: 

„Atlantic Flight -  Nagycirkuszi utazás” . Két év után ismét a vízi cirkusz produkcióit láthatjuk. Zsonglőrök, kard- illuzi-
onisták, bohócok, macskák, fókák, papagájok stb. teszik szórakoztatóvá a délelőttünket.

Május 26-án Fertő-tó körüli kirándulásra hívom a községünk lakóit. Délelőtt Nagycenken a Széchenyi család egykori 
kastélyát tekintjük meg, majd a Széchenyi mauzóleumban rójuk le tiszteletünket a legnagyobb magyar sírjánál. Fertőrákoson 
bejárjuk az egyiptomi sziklatemplomokat idéző kőfejtőt és parkot. Kb. egy órát hajókázunk a Fertő-tavon és az esti órákban 
érkezünk haza.

A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket! Telefon: 29/ 337861, 20- 426 4153
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS

Gyorsított eljárásban öt és fél év börtönre ítélték a nagy-
áruház rablóját

A Dabasi Járási Ügyészség gyorsított eljárásban állította 
bíróság elé azt a férfit, akit egy dabasi nagyáruházban lo-
páson értek tetten, majd az áruház dolgozójára támadt.
A bűnügy gyanúsítottja 2018 februárjában egy dabasi nagy-
áruházban vásárolt. Egy energiaital volt a kosarában. A 
műszaki osztályon a ruházatába rejtett egy GPS navigációs 
készüléket. A pénztárhoz érve csak az energiaitalt fizette ki, 
ám az áruház dolgozói észrevették a lopást. Az áruház egyik 
munkatársa, egy nő, a bűnügy sértettje és a biztonsági őr a 
férfihoz lépett azzal, hogy a biztonsági szobába kísérjék. A 
gyanúsított azonban a kijárat felé indult, és a nyomába ere-

dő sértettet olyan erővel lökte el, hogy a nő a földre esett. 
A férfi elrohant az áruházból, a biztonsági őr követte őt.  
A gyanúsítottat az időközben értesített rendőrök elfogták. A 
férfi őrizetbe, majd előzetes letartóztatásba került. A Dabasi 
Rendőrkapitányság gyors és szakszerű munkával fejezte be 
a nyomozást.
A Dabasi Járási Ügyészség rablás bűntette miatt gyorsított el-
járásban állította bíróság elé a gyanúsítottat. A Dabasi Járás-
bíróság 5 év 6 hónap börtönbüntetésre és 6 év közügyektől 
eltiltásra ítélte a férfit, aki előzetes letartóztatásban maradt.  
A bíróság ítélete nem jogerős.

Budapest, 2018. április 5. napján
Dr. Szabó Ferenc s.k. főügyész

Tisztelt Gazdálkodók!

Az idei évben is elérkezett a TERÜLETALAPÚ TÁMO-
GATÁS és az ehhez kapcsolódó támogatások beadási 
ideje.A területalapú támogatást az idei évben is a MÁK 
(MVH) elektronikus felületén, számítógépen lehet be-
adni.
A támogatás benyújtás határidő 2017. május 15. 
Alsónémediben folyamatos a támogatási kérelem beadá-
sa, a falugazdász irodában kirakott „órarend” szerint.
Kérem a gazdálkodókat, hogy az idő rövidsége miatt mi-
nél hamarabb jöjjenek ügyet intézni!
A 2018 évben nem lesz új jelszó, valamint saját ügyfél-
kapun nem lehet benyújtani kérelmet. Mindenki keres-
se meg a 2009 évi jelszavát (2009 év áprilisában kiosztott 

borítékok) és ezzel kell jönni támogatást igényelni. Aki 
elvesztette a 2009-es jelszavát annak van lehetősége új jel-
szót igényelni a G1040 nyomtatványon (letölthető az In-
ternetről, illetve a falugazdász irodából elvihető). 
Az igényléskor mindenki hozza magával az általa használt 
területek pontos adatait (helyrajzi szám, terület nagyság) 
ill. tudni kell, hogy ezeken a területeken az igénylő legyen 
bejegyezve FÖLDHASZNÁLÓNAK a FÖLDHIVATAL-
BAN! Kérem, hozzák magukkal a tavalyi kérelmet is. 
Mivel nincs külön váróterem az irodában, a zavartalan 
ügyintézés érdekében személyes IDŐPONT FOGLALÁS 
szükséges. Kérek mindenkit, hogy felkészülten érkezzen!       

Boity Orsolya
Falugazdász

06-30/428 24 42

2018. április
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CSuPaSzíVÉS haJnaLCSiLLaG CSaLáDi BÖLCSőDe 

Bemutatkozik a Csupaszív és Hajnalcsillag Családi Bölcsőde

A Szentjánosbogár Katolikus Családi Bölcsőde Háló-
zat Alsónémedin már több éve fogadta az 1-3 éves korosz-
tályt egy bölcsődei csoporttal. A munkába visszatérő szülők 
igényeit figyelembe véve a bölcsődés korosztály ellátására 
újabb csoporttal bővültünk. 2016. júniusától már két családi 
bölcsőde -  Csupaszív és Hajnalcsillag - várja nagy szere-
tettel a bölcsődéskorú (1-3 éves kor közötti) gyermekeket. 
Bölcsődéinkben kis létszámú, maximum 7 fős gyermekcso-
portok működnek, 2 fő gondozó felügyelete alatt. A kis lét-
szám miatt, a bölcsődei ellátás kifejezetten alkalmas olyan 
gyermekek számára, akik nagyobb figyelmet igénylenek. 
Családi Bölcsőde Hálózathoz tartozó bölcsődéink egységes 
szakmai elvek szerint működnek, de mégis különbözőek. 
Minden családi bölcsődének egyéni jellegzetességei vannak, 
amelyek a helyi sajátosságokból, a gyerekek összetételéből, 
a kisgyermeket gondozók személyiségéből, különböző habi-
tusából, értékrendjéből adódnak. Fontosnak tartjuk, hogy a 
családban nevelkedő kisgyermekek számára, a családi neve-
lést segítve fizikai és érzelmi biztonságot teremtsünk. Mivel 
a bölcsőde az első lépcsőfoka a szülőktől való elválásnak, 
igyekszünk a beszoktatást minél zökkenő-mentesebbé tenni 
mind a gyermek mind a szülők számára. Fontos számunkra 
a szülőkkel való folyamatos bizalmon alapuló kapcsolattar-
tás, hiszen nemcsak a kisgyermekek, hanem a szülők is egy 
új közösség tagjai lesznek, ahol törekszünk a feltétel nélküli 
szeretettel és elfogadással minél családiasabb légkört terem-
teni. Ebbe a szerető és pozitív légkörben fogadjuk a gyerme-
keket, hogy könnyebbé tegyük számukra az otthontól való 
elválást. A kis létszámú csoportoknak köszönhetően a gyer-
mekek nagyobb odafigyelésben részesülnek, figyelmet for-
dítunk az egyéni igényekre és ennek megfelelően gondosko-
dunk róluk. A gyermek első két évének alakulása, történései, 
ingerei, érzelmei határozzák meg későbbi személyiségüket, 

ezért is érezzük fontosságát annak, hogy megfelelő minták 
legyünk gyermekeink számára. A kis bölcsődei közösségbe 
való beilleszkedés a későbbiekben megkönnyíti az óvodai 
közösségbe való beszokást is. 

A Hajnalcsillag- és Csupaszív Családi Bölcsődében játszunk 
mindent, amit csak lehet, hiszen az a dolguk a kisgyermekek-
nek, hogy szabadon játsszanak. A megfelelő napirend kialakí-
tásával a gyermekek biztonságérzetet növeljük, hogy tudják, 
mi után mi következik. Mindennapjaink szerves része az ud-
vari játék. Beszéd- és zenei fejlődésüket igyekszünk nagyon sok 
mondókával, dalokkal, rövid mesékkel elősegíteni. Finoman 
irányított kreatív tevékenységeik közül a gyurmázást, ujjal fes-
tést, papírtépést, ragasztást teszik nagy lelkesedéssel. 

Amit egyedi lehetőségként nyújtunk a szolgáltatást igénybe 
vevőinknek: 
•	 	Ingyenes	 fotózást	 -	 alkalmakhoz	 kötötten.	 Kolléga-

nőnk profi fényképeket készít, az egyéni fényképelő-
hívásoktól eltekintve térítésmentesen.

•	 	Egyházi	és	nemzeti	ünnepekre	felkészülést,	ezek	meg-
ünneplését - Húsvét, Anyák napja, Karácsony.

•	 Bábelőadások	megszervezését.

Mindezek mellett igyekszünk folyamatosan bővíteni tevé-
kenységeink és lehetőségeink körét, hogy a gyermekek napról 
napra, hétről hétre változatos programokban vegyenek részt. 

Bölcsődénk az év bármelyik időszakában felvesz gyerme-
keket a férőhelyek számától függően. Érdeklődni a 30/337-
4916-os telefonszámon vagy telefonos egyeztetést követően 
személyesen, az Iskola utca 1. szám alatt a délelőtti órákban 
lehetséges. 

Sok szeretettel várjuk Önöket: Csongrádi Katalin, Kovács-
né Treiber Anita, Mészárosné Szlovicsák Erika, Szabó-Zsolnai 
Annamária

2018. április
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SziVárVány naPkÖziotthonoS ÓVoDa 

ÓVODAI BEÍRATÁS

TISZTELT SZÜLŐK!

Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvodában a 2018–2019 nevelési évre a gyermekek beíratása                                
2018. május 09 -10. /szerda, csütörtök/
     Szerda: 8 –14 óráig
     Csütörtök: 12 - 16 óráig

Helye:   Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 
  Alsónémedi, Szent I. tér 8. – óvodavezetői iroda

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 Doktor-
nő egylistában állítja ki.)

Szeretettel várjuk a leendő óvodásokat!
Szabó Éva - óvodavezető

2018. április
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WA Teremíjász Bajnokság Minősítő forduló, Budaörs 2018.02.03
A Teremíjász Európabajnokság felé haladva fontos állomás volt a hazai WA országos baj-
nokság minősítő versenye Budaörsön, új helyszínen. Most csapatunk egy része 4 fő tudta 
vállalni a megméretést. A helyszín és a szervezés is kiváló volt.  A fiatalok jól koncent-
ráltak és ügyesen versenyeztek. 2 főnek sikerült meglőnie a döntőre minősítő szintet is! 
Eredmények:, Gyerekfiú OL Kiss Balázs 3. hely, BB Kerekes Miklós 1. hely Kiss Béla 3. 
hely, Kadet fiú TR, Kolosy Becse 2. hely, Gratulálunk, ügyesek voltak!
Összesítésben 1. arany, 1 ezüst és 2 bronz helyezés a nap termése!

IFAA Teremíjász Európa Bajnokság , Budapest, 2018. 02.15-18
Egyesületünk életében – az elmúlt 10 év alatt- ez volt a harmadik íjász EB, amelyen részt vehettünk. Hálásak vagyunk érte, hiszen 
ez egy különleges alkalom! Öröm, feszültség, munka volt a készülés a 10-14 éves diákoknak és szüleiknek is! Köszönjük, hogy 
vállalták az ezzel járó fáradságot és költségeket is!
Csütörtöktől vasárnapig 4 kemény nap.  Az első a felkészülésé, az ismerkedésé a helyszínnel és az ellenfelekkel. A második- és 
következő napokban folyamatos a verseny.  Két napon keresztül fix távon 10 vagy 18 méterről, a harmadik napon pedig 6 és 28 
méter között változó távokon. Igazi próbatétel. Több, mint 300 résztvevő Európa különböző részeiből. Nywyg tagjai közül azok 
indulhattak ezen a rendkívüli versenyen, akik már 3-4 éve folyamatosan tanulnak és versenyeznek, akik megérdemelték, hogy 
ott legyenek a legjobbak között!  A legfiatalabbak között Dézsi Laura és Lilla Olimpiai kategóriában derekasan helyt állt, 10 éves 
koruk ellenére nagyon ügyesen és kitartóan versenyeztek! Szabó Koppány a legnépesebb kategóriában az olimpiai kadet fiú között 
méretett meg, minden nap egyre jobban lőtt és előrébb került. Kolosy Becse Kadet tradicionális kategóriában szépen tartotta a 
lépést a többiekkel. Eredmények: Gyereklány OL, Dézsi Lilla 4. hely, Dézsi Laura 5.hely, Kadet fiú OL Szabó Koppány 9. hely  
TR, Kolosy Becse 1. hely, Gratulálunk, ügyesek voltak!

WA Teremíjász Bajnokság Minősítő forduló ,Kecskemét 2018.03.11.
Pár diákunknak még hiányzott a megfelelő eredmény a WA országos bajnokság döntőbe jutásához ezért is kellett részt venniük 
ezen a minősítő versenyen.  Most 3 fő indult a kecskeméti íjászversenyen. Mindegyikük igen jól lőtt és túlszárnyalta eddigi legjobb 
eredményüket és elérték a döntőbe jutáshoz szükséges ponthatárt. 
Eredmények: Gyerekfiú OL Kiss Balázs 3. hely, BB Kiss Béla 1. hely, Kadet fiú OL Szabó Koppány 4. hely, 

Nywyg Háziverseny 2018. Március 13.
A kezdő és haladó csoportba járó diákjaink kedvéért és jó hagyományainkat követve megrendezünk a 2018.-évi második házi 
versenyünket a Schuller csarnokban. A vasárnap délutáni edzés kiterjesztésével volt időnk és helyünk a két részes küzdelemre. Az 
első versenyen a mini és gyerek kategóriában hat méterről céloztak. Ugyanakkor a serdülők tagjaink 10 méteres hivatalos célokon 
mérték össze tudásokat. Ezen a verseny is közel 30 fő vett részt és egy vidám, örömteli délutánt töltöttünk együtt! 

WA Terem Országos Bajnokság, 2018.03.17. Budaörs
Egyesületünk történetében még nem volt ilyen: hét diákunk indult januárban a Terem íjász idénynek, hogy több versenyen keresz-
tül elérjen a döntőbe. Az elhúzódó tél, a szeszélyes időjárás, és vírusok miatt csak két diákunk ért oda a döntőre. Kerekes Miklós, 
első terem szezonjában végig megbízható teljesítményt nyújtott és a döntőben is megfelelően koncentrált! Szabó Koppány élete 
első kiesős-párbajos versenyén nagyon jól lőtt, az alapszakaszból is tovább jutott, majd csak egy vesszővel kapott ki. Eredmények: 
Gyerekfiú BB, Kerekes Miklós 3. hely, Kadet fiú OL. Szabó Koppány 5. hely. Gratulálunk, ügyesek voltak! Az edzéseket foly-
tatjuk a Schuller Csarnokban, pénteken 18 órától és vasárnap is 18 órától.

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

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2018 tavaszán Alsónémedin






