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alsónémedi nagyközség Önkormányzatának és képviselő-testületének
ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. iSSn: 2063-0972

Felelős szerkesztő: Vincze József polgármester
Szerkesztőbizottság elnöke: dr. György Balázs, a Pénzügyi, Jogi,  

Ügyrendi és tájékoztató Bizottság elnöke
a szerkesztőbizottság tagjai: Bálint istván János, Győrvári istván Lászlóné,  

Jobbágy ilona, Szabó Éva, török Lajosné
Elérhetőség, hirdetésfelvétel: alsónémedi nagyközség Önkormányzatának  

Polgármesteri hivatala, 2351. alsónémedi, Fő út 58.  
Győrvári istván Lászlóné tel.: 06-29-337-101/11;  

Fax: 06-29-337-250, e-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu
Felelős kiadó: Pressman nyomdaipari Bt. 

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.

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!

„Az élet olykor nehezen hagyja, hogy segíts valakin, akit szeretsz. Mégis, ha létezik valami,  
amiért érdemes küzdeni a nehézségek ellen, akkor azért, hogy másokon segíthess.”

                                                                                                                                    (Jorge Bucay)

Kedves Egészségügyi Dolgozók! 
Kedves Köztisztviselők!
 
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete nevében Semmelweis Nap 
és a Köztisztviselők Napja alkalmából szeretettel és tisztelettel köszöntöm 
Alsónémedi minden egészségügyi dolgozóját és köztisztviselőjét!
KÖSZÖNJÜK, hogy településünkön dolgoznak és áldásos munkájukkal 
nap mint nap óvják testi-lelki egészségünket, intézik hivatalos ügyeinket.

Kívánok Önöknek hivatásuk gyakorlásához jó egészséget, és további jó munkát! 

Tisztelettel: Vincze József polgármester



2018. június-július 3

Önkormányzati hírek

AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK ÉGETÉSE

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben fogadta el a 10/2015.(VI. 25.) 
önkormányzati rendeletet az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése és a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó 
szabályokról. A rendeletben ünnepnapként meghatározott időpontokon – március 15. húsvét vasárnap, hús-
vét hétfő, május 1. pünkösdvasárnap, pünkösdhétfő, augusztus 20. október 23. november 1. és december 24 
- január 2. – kívül az alábbi időszakokban megengedett településünkön az avar és kerti hulladékok égetése:

 •	 április	01	-	október	31-ig:	hétfőtől	péntekig:	08.00	-	20.00	óra,	
	 	 szombaton:	08.00	–	14.00

	 •	 november	01-től	következő	év	március	31-ig:	hétfőtől	péntekig:	08.00	-	16.00	óra,	
	 	 szombaton:	08.00	–	14.00	óra	között.

Aki az avar és kerti hulladék égetésére, valamint szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó előírásokat nem tart-
ja be, hulladékgazdálkodási bírsággal valamint levegőtisztaság-védelmi bírsággal és közigazgatási bírsággal 
sújtható! 

Polgármesteri Hivatal

Beszámoló a 2018. május 30-án tartott rendkívüli Testületi-ülés döntéseiről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete májusban rendkívüli ülést tar-
tott. Május	30-i	 rendkívüli ülésének összehívására 
a rövid döntési határidők miatt került sor, melyet 
megelőzően a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoz-
tató Bizottság (PJÜTB) is ülésezett.

Farkas Gábor a Farkas Építésziroda Kft. képvise-
letében bemutatót tartott a Kossuth	utcai	volt	isko-
laépület	felújítási	terveiről. Tervek szerint ameny-
nyiben pályázati lehetőség is lesz rá egy 4 csoport-
szobával működő bölcsőde kerülne kialakításra. 
Polgármester úr tájékoztatta a Képviselő-testületet 
hogy az orvosi	rendelő	építés	-	kivitelezés	munká-
latai	megkezdődtek, a környező épületek és a föld-
munkák miatt szükségessé vált a későbbre tervezett 
támfal megépítése is.

Kiválasztásra került a Halászy Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár hangtechnika kivitelezésére a nyertes 
ajánlattevő, az Audio Partner Kft. bruttó 10.181.036,- 
Ft ajánlati árral. A Halászy Károly Művelődési Ház 
színháztermének világítástechnika, színpadtechnika 
és vetítéstechnika kivitelezésére, a beszerzési eljárás-
ban a beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó Pelyhe Kft-t nyilvánították nyertes-
nek bruttó 15.174.087,- Ft ajánlati árral. 

A Képviselő-testület a térfigyelő kamerarendszer	
bővítésére a Hiteles Kft-t nyilvánította nyertesnek 
bruttó 8.928.100,-	Ft ajánlati árral. 

Polgármester Úr elmondta, hogy hivatalosan is 
bejegyzésre került az Alsónémedi	Vízisport	egyesü-
let, elnöke ifj. Varga László. A vízilabdaedző szemé-

lye is kiválasztásra került. Tervek szerint idén nyá-
ron elindul egy tábor, ahova várják az alsó tagozatos 
gyerekek jelentkezését. Időközben örömmel érte-
sültünk róla, hogy a táborba 32 fő jelentkezett, akik 
részt vehetnek a Csepeli strandon tartandó edzése-
ken. Ősztől szakosztályként kezdik meg az edzése-
ket Gyurováth Tamás edző vezetésével. Az egyesület 
hosszú távú elképzelései közé tartozik, amennyiben 
mintegy 2 éve működik már vízilabda szakosztály a 
településen, úgy lehetőség lesz arra, hogy a települé-
sen bejegyzett cégek, vállalkozások fizetendő társa-
sági adójának egy részét akár közvetlenül (támogatás 
útján) felajánlhassák az egyesületnek, így lehetővé 
téve egy uszoda megépítését.

A testület megtárgyalta a	Sziget-Com	Zrt.	kérését	
mely	 szerint	a	hidroglóbuszon	hosszú	 távra	 tele-
pítenének	egy	a	MagyarTelekom tulajdonában lévő 
bázisállomást. Amennyiben műszakilag is kivitelez-
hetőnek és megfelelőnek találják a hidroglóbuszra 
való telepítést 2024-ig bérleti szerződést kötnének. 
A bemutatott projekt megvalósítását végül nem tá-
mogatta a Képviselő-testület, de javasolták egy nem 
lakóövezeten kívüli önkormányzati ingatlan felaján-
lását a bázisállomás létesítésére.
Zárt	ülésen	ingatlanok	vételárának	összegét ha-

tározta meg, mely kapcsán a Polgármester	felhatal-
mazást kapott a tárgyalásokra és sikeres tárgyalás 
után a szerződések aláírására. A szerződés aláírása 
után természetesen részletes tájékoztatást adunk új-
ságunkban.

  Letenyei-Stróbl Orsolya
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Beszámoló a Képviselő-testületi ülés határozatairól

A Képviselő-testület legutóbbi	 ülését	 2018.	 június	 27-én 
tartotta, melyet megelőzően a bizottságok	is	üléseztek, kiala-
kították javaslataikat.

Első napirenden Dabas	Hivatásos	 Tűzoltóparancsnokság 
2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját tár-
gyalta a Testület, melyet elfogadott,	majd	köszönetét	fejezte	
ki a parancsnokság vezetői és beosztottjai felé áldozatos mun-
kájukért.

Következő napirenden a rendőrségi	 beszámoló szerepelt, 
Alsónémedi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság ja-
vítása érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos 
feladatokról. E beszámolót szintén elfogadta a Testület, meg-
köszönve a rendőrség munkáját.

Munkaterv szerint tárgyalta a Képviselő-testület a	Fantázia	
Alapfokú	Művészeti	Iskola	Alsónémedi Telephelyének 2017-
2018. tanévi pedagógiai tevékenységéről szóló beszámolóját is, 
melyet a Képviselő-testület elfogadott.

A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár új Szerveze-
ti és Működési Szabályzatát is elfogadta a Képviselő-testület, 
melyre a jogszabályi változások, intézmény „átalakulás” miatt 
került sor, ahogy az új helyi	közművelődési	feladatok ellátásá-
ról szóló 11/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet elfogadá-
sát is ez tette indokolttá.

Soron következő napirenden a Szivárvány	Napköziotthonos	
Óvoda	beszámolója szerepelt, melyet az Intézményvezető ké-
szített el. A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta.

A Képviselő-testület soron következő napirenden tárgyalta 
a DAKÖV	Kft. 2017. évi településünkön végzett víziközmű-
szolgáltatás működéséről szóló beszámolóját, melyet a Testület 
elfogadott.

A 12/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet elfogadásával 
az Önkormányzat 2018.	évi	költségvetési	rendeletét	módosí-
totta a Testület, melyben a korábban már elfogadott döntések 
stb. átvezetése történt meg. 

Az új Helyi	Építési	Szabályzat	és	Szabályozási	terv készíté-
sére a februári ülésén az ARCHICON Stúdió Tervező és Szol-
gáltató Bt-t bízta meg a Képviselő-testület. A cég visszalépése 
miatt újra tárgyalnia kellett a témakört a testületnek, mely kap-
csán – az akkori második helyezett ajánlattevőt – a Pestterv 
Kft-t	 bízta meg a tervezéssel bruttó 6.731.000,- Ft tervezési 
díjért. 

Az Állami Számvevőszék megküldte az ABÉVA	Kft.	ellenőr-
zéséről készített jelentését. A jelentésben foglaltak megállapítá-
sok, javaslatok, hiányosságok felszámolására az Önkormányzat 
és az ABÉVA Kft. is elkészítette Intézkedési	Tervét, melyet a 
Képviselő-testület elfogadott. Természetesen az intézkedési 
tervben foglaltak határidőben történő végrehajtására is kérte a 
megjelölt felelősöket. 

Korábbi számunkban már olvashattak az Alsónémedi 
Vízisport	Egyesület megalakulásáról. Az Egyesület a nyáron 
– július 9-13. – a vízilabda	tábort szervez, melyhez a Képvi-
selő-testület támogatását kérte. Tekintettel az újonnan alakult 
Egyesület céljaira, anyagi helyzetére a tábor költségeit bruttó 

1.450.000,- Ft összegig a költségvetés tartalék kerete terhére tá-
mogatja	az	Önkormányzat (támogatási szerződés megkötése 
mellett).

A környező települések civil szervezeteitől, országos szerve-
zetektől sokszor kapunk támogatási kérelmet. Polgármester úr 
részére most 500.000,-	Ft-os	összegű elkülönített	keretet biz-
tosított a Testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett –, 
a tartalék terhére.

A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság véleménye után tárgyalta a Képviselő-testület a tele-
pülési	 úthálózat	 forgalmi	 rendjének	 felülvizsgálata tárgyá-
ban készült vizsgálati anyagot. A bizottsági javaslatot a Testület 
figyelembe vette és megvizsgálja az anyaghoz tett javaslatokat. 
Az anyag megtekinthető: 
http://alsonemedi.hu/files/statics/testuleti_meghivok_es_
anyagok/2018_/2018_06_27_/alsonemedi_frfv_2018_kicsi_
csokk.pdf 

Tulajdonosoktól érkezett belterülethez	 csatolási kérelem, 
melyet a Képviselő-testület a szabályozási tervnek megfelelően 
engedélyezett (081/135-138 hrsz-ú ingatlanok).

Bizonyára az ügyfelek is tapasztalják, hogy mennyi iratanyag 
szükséges egy kérelemhez. Az irattárazott anyagot időnként a 
megyei levéltárakba kell elszállítani, selejtezni stb., melyet erre 
szakosodott vállalkozások végeznek. A Polgármesteri Hivatal	
az iratrendezésre ajánlatokat kért, a Képviselő-testület a be-
szerzést kivette a beszerzési szabályzat hatálya alól – tekintettel 
annak speciális voltára – és a munkával a Poór-Ta-Ker Kft-t 
bízta meg. A munkálatok elvégzéséhez szükséges keretet (mun-
kadíj, dobozok stb.) a 2018. évi költségvetés általános tartalé-
ka terhére biztosította. Ennek a munkának az elvégzése azért 
is fontos a közeljövőben, mert készül az új épület terve és az 
építkezés előtt az iratokat is át kell szállítani másik helyre, így 
addig annak mennyisége a rendezés során lényegesen csökken, 
az itt maradók pedig dobozolva könnyebben szállíthatók majd.

Soron következő napirenden a Polgármester úr szoká-
sos	 beszámolója szerepelt, melyet a Testület kiegészítésekkel 
együtt elfogadott. 

Zárt ülésen ingatlanvásárlási ügyet tárgyalt a Testület, mely-
ről annak megvalósulása után tájékoztatjuk a lakosságot.

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, dönté-
sei, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülésekről 
készült videofelvételek megtalálhatók a település honlapján 
(http://www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/), ill. rendeleteink 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben 
olvashatók! 
Soron következő testületi ülés szeptember	26-án lesz, mely 
előtt a bizottságok is üléseznek, de a nyári	időszakban	rend-
kívüli ülésre is sor kerül majd (pl. közbeszerzési döntések 
miatt). 
                       
   Győrvári István Lászlóné

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
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2018. május

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
VÉDŐNŐI feladatok ellátására pályázatot hirdet!

További részletek a település honlapján: 
http://www.alsonemedi.hu/static/allashirdetesek 

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

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.

Alsónémedi Polgármesteri Hivatala
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése  

alapján pályázatot hirdet

Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  
Bai-Rácsai Tünde nyújt, a 0629337101/17 mellék telefonszámon.

További részletek a település honlapján: 
http://www.alsonemedi.hu/static/allashirdetesek 

Tisztelt Gazdák!
Júliusban a Művelődési Ház nyári szünete miatt a fogadóórák is szünetelnek Alsónémedin, 

ez idő alatt, hétfőnként Felsőpakonyon, szerdánként Gyálon, 
a hét többi napján – kivéve csütörtökönként – pedig Dabason találnak meg.

 Augusztus első 2 hetében a Kamarai kötelező szabadság miatt szintén szünetel a fogadóóra. 

Boity Orsolya falugazdász
30/428 2442

Kirándulók figyelem!
2018. augusztus 11-12-én Észak-magyarországi barangolásra hívom községünk lakóit. 

Délelőtt Aggteleki barlangtúra, délután a Diósgyőri várhoz kirándulunk.
Másnap reggeli után a Hámori-tó partján sétálgatunk, illetve lehetőség lesz kisvasutazni is. 

Kora délutántól a Miskolctapolcai Barlangfürdőben pihenjük a kirándulás utáni fáradalmakat. 
Hazaérkezés az esti órákban. 

Várom szeretettel a jelentkezőket, aki velünk tart biztos tartalmas programban lesz része. 
Érdeklődni: 29/337-861, 20/4264153               Üdvözlettel: Szántó Erzsébet 
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Önkormányzati hírek

2018. május

KÖSZÖNTŐ

„Hallgasd meg mit suttog az élet,
élni hív újra meg újra téged.
Ne nézz vissza a sáros útra,
legyen előtted minden tiszta.
Emeld fel fejed, lásd meg a szépet
szemed kékjében égjen a fényed.
Lásd meg végre, hogy szeretnek
még akkor is, ha nevetnek,
hisz mosolyt te csalsz arcukra,
ismerj bennük magadra!
Soha ne bánd, ha fáj,
hisz erőre így találsz.
S mi most bánatot okoz
később nem lesz rá gondod.
Hidd el jól tudom, hogy fáj,
de hinnünk mindig muszáj.
Fogd a kezem, ha úgy érzed,
hogy szívedből kihull az élet.
Ne keresd már, hogy hol tévedtél, 
ne sírj azon, mit meg nem tettél.
Gyere velem, én hívlak élni
vérző szívvel is remélni. (Dsida Jenő)

Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának ne-
vében sok szeretettel köszöntjük a 90 éves Kránicz 
Ferencnét! Kívánunk neki jó egészséget és sok bol-
dogságot családja körében!

A fényképen a 90. születésnapját ünneplő Kránicz 
Ferencné látható dédunokái körében

TISZTELT	ÜGYFELENK!
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 2018.08.06-án (hétfőn) igazgatási szünet miatt az ügysegédi foga-
dónap elmarad.
A soron következő ügyfélfogadási nap: 2018.08.13-án (hétfőn),13:00-18:00-ig.
Hivatalos ügyeit az alábbi helyszíneken és időpontokban intézheti:
Gyálon: Gyáli Járási Hivatal Hatósági Osztály 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I. emelet 104. szobája 
Tel: (29) 544-113. és (29) 544-114.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 12:30-15.30., szerda: 12.30-17.30., péntek: 8.00-12.00.
Alsónémedi: Alsónémedi Kirendeltség 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Ügyfélfogadási idő: hétfő 13:00-18.00., 
péntek: 8.00-12.00.
ESETLEGES KELLEMETLÉNSÉGEIKÉRT ELŐRE IS ELNÉZÉST KÉRÜNK!
                                                                                                                                                  Babák László 
                                                                                                                                           Járási Hivatalvezető

Kránicz Ferencné dédunokáival
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oSztáLytaLáLkozÓk

50 éves osztálytalálkozó
1960-1968 – 2018

Ebben az évben volt 50 éve, hogy elballagtunk az általános iskolából.
Szeretettel köszöntöttünk minden osztálytársunkat, akik megjelentek 2018. április 14-én a Betyár étteremben 
az osztálytalálkozón. A 8.a. osztályfőnöke Buresné Balogh Ilona és férje valamint Kotán Sándorné tanárnőnk 
is részt vett a találkozón. A 8. b. osztályfőnöke, Kiss Ernő tanár úr és felesége Anna néni, aki az elsős tanító 
nénink volt, sajnos már nincs az élők sorában.  Itt emlékezünk meg az elhunytakra, akiket meglátogattunk a 
temetőben egy kis fehér rózsakoszorút helyeztünk sírjukra: Dr. Jobbágy Katalin, Kiss János, Kőfalvi Ferenc, 
Hornyák József és Szarka Gábor.
A találkozón elbeszélgettünk, emlékeztünk a régi dolgokra, akik mára nyugdíjasok és nagyszülők lettünk.  
A vacsora után zene, tánc volt, aki bírta, ropta reggelig. 

Remélem, mindenki jól érezte magát! A továbbiakban jó egészséget és hosszú, boldog, örökökben gazdag 
életet kívánok minden osztálytársunknak!

Kiss Imréné (Jobbágy Ida)

2018. június-július

8.a. 50 év50 éves osztálytalálkozó
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oSztáLytaLáLkozÓk

2018. április 21. osztálytalálkozó - 1959-67-es évfolyam

Emlékezem
Dr. Miskolczi Károlynénak nagy szeretettel

Behunyom szemem és elém tárul a kép ...
Kedves jó tanítóm! Élsz-e még?! ... Tanítasz-e még?! ...

Eszembe jutsz és a szívem felmelegszik.
Ezernyi kérdés és válasz közepette

Kíváncsiság és félelem gyötört,
És megjöttem az iskolába én is
Első nap a sok gyerek között.

Édesanyámtól egy kedves asszony vett át,
Melegszívű és mosolyogva szólt,

Megsimogatta a kócos kis buksimat,
Ragyogó arca a szívemig hatott.
Ezek a percek egy életre szóltak,

Gyermekszív számára csodás pillanat.
Nap mint nap róla beszéltünk,

Felőle álmodtunk tini éveink alatt.
Kedves szavait, hangját most is hallom,

Ha figyelek a belső hallásomra én.
Itt lakik a hangja a fülembe ma is.

Szavait, tekintetét a szívem őrzi még.
Ezért olyan fájó ha válaszútra érünk.

Az elszakadáskor éljük át mindannyian,
Hogy az öröm és a bánat egy tőről fakad belőlünk,

S egyszerre tör fel a jeles nap alatt.
Felnőttként visszatekintve ma már tudom én is

Amit mindenkinek tudnia kell,
Hogy a szeretet, fájdalom csak azokban van jelen

Kik könnyedén nem felejtenek el,
Csak szeretnek ... szeretnek ... szeretnek ... szeretnek ...

És soha nem felednek el!

Tanítványa: Szlovicsák Balázsné (sz. Surányi Ilona)

2018. június-július
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Hírek Óvodánk életéből 2017-18 nevelési év

2018. június-július

„A felhők fölött mindig süt a NAP, csak fel kell tudnunk emelkedni, hogy megérezhessük!”

Intézményünkben a 2017-18.	nevelési	év az állan-
dó környezeti változások időszaka volt az Energeti-
kai pályázat és a hozzákapcsolódó felújítási munkák 
következtében. 
Az év a toleranciáról, a kreatív megoldások keresésé-
ről, az alkalmazkodási készség kialakításáról, fejlesz-
téséről és gyakorlásáról szólt. A Gyermekek – Szülők 
- Munkatársak szempontjából is jelentős változáske-
zelést igényelt.
Az Alsónémedi Önkormányzat a nyertes Energetikai 
pályázat önrészén felül további jelentős költségveté-
si forrásösszeget biztosított mindkét Óvoda épület 
teljeskörű felújításához.
A munkálatok kivitelezéséhez szükség volt a gyer-
mekcsoportok és a telephely óvoda év közbeni idő-
szakos költöztetésére, a bejáratok módosítására, 
többszöri átfogó takarításra.

Az óvoda intézményi működésével párhuzamban 
történő építkezés, a nevelőmunkát naponta érő zaj-
hatások jelentősen befolyásolták a gyermekek neve-
lését.

A változások ellenére fontos volt minden óvodai 
dolgozó számára a Gyermekek érzelmi biztonsága, 
fejlődésük - fejlesztésük megoldása, az új helyzetek 
és helyszínek miatt a szokásrendszer alakítása, gyer-
mek-balesetvédelmi oktatás.
 Az Óvoda, mint nevelő intézmény szempontjából 
ebben a nevelési évben is törekedtünk a hagyomá-
nyok ápolására, az óvoda imagenak megőrzésére a 
színvonalas nevelőmunka biztosításával.
A teljes nevelő közösség csapatmunkájával, a Szülők-
kel, Fenntartóval közös-együttes összefogással sikerült 
áthidalnunk az év közben folyamatosan jelenlévő vál-
tozásokat, nevelőmunkát nehezítő tényezőket. 
Minden, az óvodai szokásrendszernek nem minden 
esetben megfelelő, nevelést nehezítő körülményeket 
leszámítva az eredmény az épületek külső és belső 
megjelenése megérte a sok fáradozást és átszervezést. 
A nyári, összevont működés alatti időszakban va-
lósítjuk meg a Rákóczi u. épület visszaköltözését az 
udvar rendezését és a Szent I. téri épületben az elma-
radt munkák befejezését.
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2018. június-július

Az egyik bölcs mondás szerint a szavaknak három 
esetben van létjogosultságuk: „ha segítenek vagy gyó-
gyítanak, ha köszönetet fejeznek ki, és ha áldanak.”

Megköszönöm Polgármester	 Úrnak,	 a	 Képvi-
selő-testület minden tagjának, hogy az Energetikai 
pályázat önerő részén felül további anyagi erőforrást 
biztosított az Óvoda épületek teljes külső és belső re-
konstrukciójára, felújítására.
Polgármester	Úrnak külön köszönöm, hogy heti 

rendszerességgel részt vett a kooperációkon, bejá-
rások alkalmával aktuálisan értékelhettük az elvég-
zett munkákat és megbeszélhettük az előre tervezett 
munkálatokat, annak kiviteli minőségét.

Köszönöm a Polgármesteri	Hivatal	dolgozóinak 
munkáját, akik hozzájárultak napi feladataink zavar-
talan ellátásához, valamint karbantartó	munkatár-
saknak a költözések segítését.

Megköszönöm a Szülők hozzáállását, pozitív at-
titűdjét, egyrészt az intézmény nevelőmunkájához, 
programjaihoz nyújtott segítséget a mindennapok és 
az ünnepi alkalmak során, valamint a toleranciát a 
felújítási munkálatokhoz, az épületek átszervezéséhez.

A nevelési évet zárva felsorolás nélkül SZÍVBŐL	
KÖSZÖNÖM minden óvodai Alkalmazott egész 
éves nevelőmunkáját, pozitív hozzáállását, toleranci-
áját, a közös, együttes team munkát.

Ünnepek

Az idei nevelési évben a megszokott és hagyomány-
nyá vált óvodai nyitott ünnepek (Karácsony, Anyák 
napja) kereteit és szervezési formáját is át kellett gon-
dolnunk, hiszen tornaszoba hiányában szűkebb tér 
adta lehetőségekhez igazodva kellett szerveznünk. 
A nevelési év kezdetén a Nevelőtestület egyetértett a 
köszöntés-forma átmeneti alkalmazásával. 

Az ünnepek szervezésének ezen formája pozitív 
hatást eredményezett, hiszen sokkal családiasabb, 
bensőségesebb hatást ért el a Gyermekek köszöntése. 
A gyermekek a nevelőkkel hosszabb időszak alatt ké-
szülnek ezekre az alkalmakra, és a csoportszobai hely-
szín adta szűkebb tér adottságánál fogva csak Szülő –
Gyermek volt kontaktusban, és az Édesanya szemébe 
nézve mondhatták el személyes köszöntésüket a felvé-
telt készítő technikai eszközök mellőzésével.  

Gyermeknap

Az Óvoda életében és programjában kiemelt je-
lentőségű a Gyermeknap szervezése, annak élmény-

nyújtása, hiszen munkánk - nevelésünk középpont-
jában a Gyermek áll.

Célunk minden esetben a gyermeki élményvilág, 
összetartozás érzésének erősítése a közös progra-
mokkal, sport - versenyjátékok szervezésével. Az 
idei évben a sport-versenyjátékok vetésforgóban tör-
ténő működtetéséhez Edzők, testnevelésben jártas 
helybeli Szakemberek segítségét kértük és kaptuk.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Szegváriné 
Kulinyák	 Verának,	 Molnár	 Sándornak,	 Kissné	
Horváth	 Szilviának	 és	 Kovacsik	 Tibornak, hogy 
szívesen felvállalták ezt a feladatot és elfogadták a 
felkérésünket.

Az óvodás korosztály számára alkalmas, fizikális 
adatságágukhoz igazított edzés, torna, és versenyjá-
ték programmal készültek sok eszközzel. A gyerme-
kek minden kialakított pályán nagyon aktívan vettek 
részt a feladatokban ki-ki teherbírása szerint. Kellő-
en elfáradva ültek le a meglepetés koncertre, de itt 
sem maradtak sokáig ülve, hiszen a Gyerek	zenekar 
interaktív zenés előadásba vonta be Őket.

A koncert végére maradt még egy meglepetés: 
a PENNY	 és	 a	 TESCO	 támogatás ajándéka, amit 
szívből köszönünk a nagylelkű támogatóknak.

Óvodai	Ballagás	2018.

Nevelési évünk végén már megújult szép, méltó 
környezetben tarthattuk meg a Nagycsoportos gyer-
mekek óvodai Ballagását a Szent I. téri épület udva-
rán lévő megújult teraszon. Délelőtt és délutáni al-
kalommal 50 gyermek (19 fő - Nyuszi csoport, 5 fő 
–Mókuscsoport, 3 fő - Delfin csoport, 23 fő - Kacsa-
csoport) búcsúzott az óvodától versekkel, énekekkel, 
énekes játékokkal, megmutatva Szüleiknek, a meghí-
vott vendégeknek és a leendő elsős tanítónéniknek, 
hogy iskolai életmódra alkalmassá váltak.

A Ballagás minden évben vidám és könnyes is egy-
szerre Szülő - Gyermek számára. 

Öröm a fejlődés, könnyes a búcsú az óvodától, 
óvónéniktől, dadusnéniktől, csoporttól. A felnőttek-
nek sem egyszerű az elválás, hiszen az eltelt 3-4 esz-
tendő alatt a gyermekek a szívükhöz nőttek. Közös, 
élménnyel, eseménnyel teli esztendőket hagynak a 
hátuk mögött, amely olykor rögös úton vezetett, de 
megérte a fáradozást, az eredmény és a gyermekek 
csillogó szeme és mosolya feledteti a borús perceket.

A Gyermekek Tarisznyájukban magukkal viszik az 
óvodás évek szép emlékeit, az itt tanult és tapasztalt 
sok érdekes dolgot, értékes tapasztalatot, elindultak 
egy újabb ismeretlen felé, de az óvodai évek tapasz-
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2018. június-július

talatával, edzettségével az újabb akadály legyőzhető 
lesz majd.

A Ballagási ünnepségek zárásaként impozáns 
esemény, hagyomány a Gyermekek részéről egy-
egy lufi elengedése jelképezve az új életszakaszba 
való kilépést.

Az idei év vége nagy dilemmája volt Nevelőtes-
tületünk számára a Lufi használata az óvodai Bal-
lagáson. Az Országban és a Világban zajló környe-
zetvédelmi intézkedések hatására, környezetvédő 
Óvodaként mérlegeltük a lufi használat természet-
károsító hatását.

A Ballagó óvodáscsoportok Óvodapedagógusai új 
kísérletbe kezdtek: buborékfújással próbálkoztak az 

első Ballagáson. Mind a Gyermekeknek, mind Szü-
leiknek nagyon megnyerő és kellően játékos és „óvo-
dás” volt.

Szabó Éva óvodavezető

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. 
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de 
mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is 
hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mind-
egyik különleges, mindegyik gyönyörű.”

„Hinni a szépet, a lehetetlen, hogy egyszer valóra 
válik, hinni a világban, akaratunkban, ha kell hin-
ni mindhalálig.”

Könyvtárunk Hírei
Kedves Olvasóink!
2018. július 2-augusztus 3. között a Halászy Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár szabadság miatt zárva tart.

Jó pihenést, kellemes nyarat kívánunk kedves mindannyiuknak!
Augusztus 6-tól az alábbi nyitvatartási rend szerint várjuk 
Önöket:
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Természetjárás a Felvidéken

Május 2-án 9 órakor busszal indultunk útnak a 
Határtalanul-program keretében Szlovákiába.

Az első megállónk a Komáromi erőd volt, ahol 
érdekes történelmi előadást hallhattunk a monu-
mentális erődrendszerről. A kaszárnya részében 
Némedi teljes lakossága elfért volna. Itt különösen a 
„Láthatatlan kiállítás” tetszett nekünk, ahol egy la-
birintuson kellett végigmennünk teljes sötétségben. 
Utána elsétáltunk az Európa-udvarba, ahol szabad 
programunk volt. Legtöbben a fagyizókat, az étter-
meket és a padokat rohamozták meg. Komáromból 
Gútára mentünk, ahol megismertük a természetvé-
delmi területen található vízimalom történetét és a 
búza őrlésének menetét. Láthattuk Közép-Európa 
leghosszabb fedett fahídját, amin át is sétáltunk. Dél-
után Dunaszerdahelyen voltunk. Itt egy látványos 
kiállítást tekintettünk meg a Csallóköz emberének 
mindennapi életéről. Ezek után körülbelül hat óra-
kor megérkeztünk Deákiba, a szállásra.

Második napunk korán kezdődött. 9 órakor már 
a kistapolcsányi rezervátumban voltunk. A bölények 
etetése közben érkeztünk, ezért az ismertető alatt 
végig az állatok közelében lehettünk. Ez után a cso-
port a 2,5 km-es tanösvény túrát is teljesítette. Innen 
nem messze, fél órás buszozással értünk Malonyába, 
az arborétumba. Az arborétum területét minden-
ki önállóan járta be. Jókor érkeztünk, mert a korai 
nyárnak köszönhetően virágba borult az egész park. 

Csodálatos volt már maga a természet hangulata is. 
Majd újra buszra ültünk, és utunk Nyitrára vezetett. 
A természetjárás után kulturális program követke-
zett. Megismerkedtünk Nyitra város történetével és 
bejártuk a vár nevezetességeit. A program végén a 
múzeumban igazi kincseket láthattunk. A vacsora is 
nagyon finom volt.

A harmadik napon a korai reggeli után már in-
dultunk is a helyi iskolába. Szívesen fogadtak ben-
nünket, és körbevezettek minket az intézményben. 
Furcsa volt látni a 6-7 fős osztályokat. Az egy órás 
látogatás után a Kis-Kárpátok legszebb várához, a 
Pálffy család ősi fészkéhez, Vöröskő várához uta-
zunk. Megtekintettük a középkori kiállítást, ahol 
bútorokat, fegyvergyűjteményeket és festménye-
ket láthattunk. Ezután Pozsony felé indultunk 
és az egy órás út után egy buszos városnézésen 
vettünk részt, mely során a várnál megálltunk és 
megcsodálhattuk a panorámát. A belvárost már 
gyalogosan fedeztük fel. Sétánk során követtük a 
koronázási útvonalat, mely a Szent Márton dóm-
hoz vezetett. A közös program után kisebb cso-
portokban fedezhettük fel a várost. Itt sokan vásá-
roltak ajándékokat és fagyit. 

A hazafelé vezető út elég hosszúra sikerült, de az 
élményekben gazdag kirándulásból mindenki bol-
dogan tért haza. 

A hetedikesek nevében: Demeter Lili és Tóth Lídia
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Tanévzárás után

A 2017-2018-as tanév 181 tanítási nappal június 
15-én véget ért. Az évzáró ünnepségen ezt nagy üdv-
rivalgással nyugtázta a diáksereg, hiszen elérkezett 
a várva-várt vakáció! Törvényi kötelességünknek 
eleget téve június végéig felügyeletet biztosítunk az 
iskolában azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei 
igényelték ezt.

Lehetetlen dologra vállalkozna az, aki egy rövid 
újságcikkben megpróbálná egy tanév eseményeit 
összesűríteni, hiszen a mindennapos tanulás - ta-
nítás mellett az iskolai életet nagyon sokféle egyéb 
program színesíti. 

Hagyomány, hogy a tanév programjait minden 
évben valamilyen téma köré csoportosítjuk: Az idén 
az 1848-as forradalom 170. évfordulója témakör-
höz kapcsoltuk. Szerveztünk és részt vettünk tanul-
mányi- és sportversenyeken, megemlékeztünk jeles 
napokról, diákjaink aktív szereplői voltak a községi 
ünnepségeknek. 

Több közös programunk volt a Fantázia Művészeti 
Iskolával a Halászy Károly Művelődési Háznak kö-
szönhetően. (Az érdeklődők az iskolai eseményekről 
folyamatosan tájékozódhattak honlapunkon, ugyan-
itt a programokon készült fotók is megtekinthetők.)

A 2017-18-as tanévben intézményünkben a ta-
nulói létszám 486 volt, 20 tanulócsoportban folyt a 
tanítás. Nagy kihívást jelent, hogy bizonyos évfolya-
mokon szokatlanul magasak az osztálylétszámok. Az 
első és a hetedik évfolyamok 28-29 ill. 30 fősek! A 
napközis, ill. a tanulószobai csoportok is igen nagy 
létszámúak. Egyre nagyobb igény mutatkozik erre az 
ellátásra is, hiszen a családokban általában mindkét 
szülő dolgozik.

Ebben a tanévben már második alkalommal indí-
tottunk iskolaotthonos osztályt, jók a tapasztalatok. 
Főleg ilyen magas osztálylétszám mellett a két taní-
tós megoldás kicsit enyhíti a helyzetet. (Ezekről egy 
korábbi számban már beszámoltunk.)

Megfigyelhető tendencia, hogy sajnos évről-év-
re emelkedik a beszédhibás gyermekek száma. Ők 
az óvodában kapnak ellátást, de mivel az iskolának 
nincs logopédusa, ez a folyamat megszakad. Csak a 
sajátos nevelési igényű gyermekek logopédiai ellátá-
sára van lehetőség, őket a Gyömrői EGYMI munka-
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társa heti 4 óra egyéni fejlesztés keretében látta el. 
A jövő évre lehetőségünk nyílott egy logopédus-
gyógypedagógusi állás meghirdetésére. Nagy előre-
lépést jelentene, ha sikerülne betölteni!

Jó hír viszont, hogy hosszú évek után 2018 áprilisától 
ismét van iskolapszichológusunk Tóth Andrea szemé-
lyében, aki nagyon lelkiismeretesen látja el feladatát. 

Szintén jó hír, hogy a tanév során 20 projektort 
kaptunk az iskola alapítványa és a tankerület jóvoltá-
ból. Ezek a vetítővásznakkal együtt már fel is vannak 
szerelve. Így a korszerű oktatás feltételei minden tan-
teremben adottak.

Az idei tanévben 52 végzős diákunk volt. Valameny-
nyien sikeres felvételi vizsgát tettek, és az általuk vá-
lasztott iskolában folytathatják tanulmányaikat szept-
embertől. Vidám hangulatú ballagáson búcsúztunk 
tőlük, felidézve az itt töltött 8 évük vidám pillanatait.

Minden évben felkerül a márványtáblára annak 
a diáknak a neve, aki 8 éven át kitűnő eredménye 
mellett példamutató magatartásával és szorgalmával 
kiérdemelte azt. Idén Czeróczki Jenifer (8.a) és Job-
bágy Anita (8.a) neve kerül fel a márványtáblára.

Mivel a régi helyet „kinőttük” újat kellett kialakíta-
ni a további márványtáblák felhelyezéséhez. Köszö-
netünket szeretném kifejezni az ebben közreműkö-
dő Surányi Bertalan szobafestő és Kozma Attila asz-
talos mestereknek az új hely elkészítéséhez történő 
felajánlásaikért.

„Jó tanuló – jó sportoló” címet idén Czeróczki 
Jenifer 8.a,  Farkas Angéla és Czili Dávid 8. b osz-
tályos tanulóknak ítélte oda a nevelőtestület. Ők is 
a ballagási ünnepségen vehették át az ezért járó em-
lékplakettet.

Iskolánk alapítványa minden évben pénzjutalom-
ban részesíti a tanulmányi versenyeken kimagas-
ló helyezést elért diákokat: Az idei tanévben Cillag 
Róbert (6.a; megyei Tollforgató angol nyelvi ver-
seny I. helyezett), Kiss Csenge (5. b; megyei német 
nyelvi verseny I. helyezett), Tüske Zsolt (7.b;megyei 
német nyelvi verseny I. helyezett) és Demeter Lili 
(7.b;megyei német nyelvi verseny III. helyezett) ta-
nulók részesültek pénzjutalomban.

Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki bár-
milyen módon támogatta alapítványunkat.

Köszönjük a Penny Market Kft. nagyvonalú aján-
dékozását, mellyel a kissé megfáradt év végi hangula-
tot felpezsdítette. Több százezer forint értékű játékot 
ajándékoztak iskolánk tanulóinak, melyek egy részét 
már birtokba vették a gyerekek, a többit pedig az új 
tanév elején kapják meg a csoportok.

Mi is bekapcsolódtunk a Földművelésügyi Minisz-
térium támogatásával indított „Tej Útja” Roadshow 
programba.  Így június elején egy hatalmas (19 m 
hosszú) amerikai típusú kamion érkezett Alsóné-
medibe. Kissé „viszontagságos” körülmények között, 

de eljutott az iskolához, és két napon keresztül lát-
ványos, interaktív programokkal mutatták be a tej 
„útját” , ahogyan az a réten legelő tehenektől eljut a 
boltok polcaira, illetve a családok asztalára.

A kamionban a gyerekek játékos, szórakoztató 
formában ismerhették meg a tejtermékeket és azok 
szerepét a korszerű, egészséges táplálkozásban, mely 
dietetikus bevonásával zajlott. A gyerekek öt külön-
böző élményállomáson vettek részt, és a végén még 
kóstolót és ajándékot is kapott mindenki. 

Nyáron két hagyományos táborban vehetnek részt 
tanulóink: Révfülöpre június 28-án, a vándortáborba 
(Cserhát hegység) július 3-án indulnak csoportjaink.

Köszönöm a szülői munkaközösségnek és minden 
szülőnek, hogy partnerek voltak, segítő munkájukkal, 

2018. június-július
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anyagi hozzájárulásokkal is támogatták az iskolát. Kö-
szönetemet fejezem ki rendőreinknek és a polgárőr-
ségnek is, akik igyekeztek minden alkalommal eleget 
tenni kérésünknek. Ezek közül kiemelném a Széche-
nyi Napokon szervezett kerékpáros akadályversenybe 
való bekapcsolódásukat. Ez a kerékpártúra egyébként 
része volt egy nagyobb szabású községi pályázat elő-
készítő munkálatainak. Örülünk, hogy mi is tudtuk 
támogatni az Alsónémediért Közalapítvány Kuratóri-
umának munkáját, tőlük anyagi támogatásban része-
sültünk a „kerékpár szépségverseny” díjazásához.

Az iskola zavartalan működéséhez szükséges felté-
telek biztosításáért a fenntartó Monori Tankerületet, 
községünk Önkormányzatát és az AÉVA Kft.-t  illeti 
köszönet!

Végül megköszönöm minden pedagógus és nem 
pedagógus kollégám munkáját, melyet a gyermeke-
kért végeztek a tanév során.

Mindenkinek tartalmas, szép nyarat, jó pihenést 
kívánok!

Sticzné Szántó Ilona
igazgató



19

SzÉchenyi iStVán áLtaLánoS iSkoLa

Rajzpályázat

2018. június-július

2018. februárjában a KÖZSZÖV (Közétkeztetők, 
Élelmezésvezetők Országos Szövetsége) rajzpá-
lyázatot hirdetett a felső tagozatos általános isko-
lások részére „ILYEN MENZÁT SZERETNÉK” 
címmel. A pályamunkákat március 23-ig kellett 
beküldeni. Az ünnepélyes díjátadóra március 
25-n került sor a Lurdy Házban egy, az élelmezés-
vezetőknek szóló továbbképzés keretén belül. 

Örömmel értesültem róla, hogy az Alsónémedi 
Széchenyi Általános Iskola tanulói is részt vettek 
ezen a rajzpályázaton. 

A szakmai napon láthattam az összes beérkezett 
rajzot és megnézhettem az	 első	 60	 legjobbnak	
ítélt	képekből összeállított kiállítást is, melyben 
közel 400 látogató gyönyörködhetett.  A kiállítás-
ra kerülő pályamunkák között volt két kép, mely-
nek alkotói iskolánk tanulói közül kerültek be.
 
A tanulók nevei: Szántai Anna Zsófia és Molnár 
Lili ötödik osztályos tanuló.

Ezt azért is tartom nagyon szép eredménynek, 
mert a rajzpályázat országos szinten volt meghir-
detve és sok szép képet küldtek be a résztvevők, 
akik közül sokan művészeti iskolába járnak. 
A diákok felkészülésében Szlovicsák Imre tanár 
úr nyújtott segítséget.

Külön köszönet jár Sticzné Szántó Ilona Igazgató 
Asszonynak, aki felkarolta ezt a pályázatot. 

Szántai	Anna	Zsófiának	és	Molnár	Lilinek	ez-
úton	is	gratulálunk	a	szép	képekért	és	a	sikeres	
részvételért!

  Rácz Viktória intézményvezető
        Alsónémedi Önkormányzati Konyha
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AHOGYAN AZ ÉRINTETTEK LÁTTÁK:
PEST MEGYE NŐI KÉZILABDA IFJÚSÁGI BAJNOKCSAPATA AZ ALSÓNÉMEDI SE

AZ EDZŐK: A 2010-ben alapított kézilabda szak-
osztályunk ”leghangosabb” sikerét érte el az idei 
évben. A Bugyi Sportcsarnokban rendkívül magas 
színvonalon szervezett Final24 női ifjúsági dön-
tő résztvevői voltunk. Nagyon sok lelkes szurkoló 
bíztatása közepette (FANTASZTIKUS ÉLMÉNY 
VOLT-KÖSZÖNJÜK!) a tápiószentmártoni  Arany-
szarvas SE csapatát egy szoros első félidő utáni igen 
meggyőző második félidei teljesítménnyel sikerül 
legyőzni 40:31 (17:18) és a bajnoki címet megsze-
rezni. Az ellenfelünk egy igen dinamikus, technikás 
csapat volt, de a kezdeti megilletődöttség után, csu-
pa szív játékunknak, megalkuvást nem tűrő küzdeni 
tudásunknak és számos kimagasló egyéni teljesítmé-
nyünknek köszönhetjük a sikert. 

A siker igazi CSAPATmunka volt. Jól kiegészítet-
ték egymást a rutinosabb és a fiatalabb játékosok. Ez 
a kimagasló eredmény több éves munka gyümölcse. 
Az év folyamán 23 mérkőzésen 22 győzelem mellett 
csupán 1 vereség szenvedtünk el. Játékunkkal igye-
keztünk a közönséget kiszolgálni, ezt bizonyítja a 
821: 615-ös gólkülönbség is. Mérkőzésenként átla-
gosan 36 gólt lőttünk és 27 gólt kaptunk. Reméljük a 
lányok a jövőben már a felnőtt csapatunkban is meg-
határozó játékosokká válnak.     

Kotánné Borka Csilla, Kotán Miklós

A	JÁTÉKOS: Véleményem szerint ez az idény volt 
eddig a legjobb. 8 éve, a szakosztály megalakulá-
sa óta kézilabdázom, de ennyire még sosem érez-
tem, hogy a munkánk kifizetődött volna. Miután 
az alapszakaszt  az 1. helyen zártuk, mindenkiben 
megcsillant a remény, hogy idén talán sikerül a 
legjobbként zárni a bajnokságot. Egymást moti-
válva minden meccs előtt, odaadó csapatmun-
kával sikerült ezt elérni, amire mindenki büszke 
lehet. A pályán eltöltött idő minden egyes percét 
élveztem, érezve azt a csapatot körülöttem, akikre 
mindig számíthatok. Boldogsággal tölt el a sikerél-
mény, illetve örömmel az, hogy ennek a csapatnak 
a tagja lehetek.

   
 Tóth Eszter

Guggolnak (jobbról): Gendur Nóra, Farkas Angé-
la, Benus Tímea, Gödöllei Fanni, Fejszés Alexand-
ra, Tóth Eszter, Voda Alina   Állnak (jobbról): Mol-
nár Alexa, Krasnyánszki Réka, Horváth Klaudia, 
Czeróczki Jennifer, Kerekes Zsófia, Kotán Ágnes, 
Szlovicsák Orsolya, Jakab Éva, Galambos Lilla, Bá-
lint Virág, Kotánné Borka Csilla, Kotán Miklós

A	SZÜLŐ: Kézilabdás múlttal rendelkező szülőként 
ebben az idényben az ifi csapatunk csaknem ösz-
szes mérkőzését végigkövettem és elfogultság nélkül 
mondom, hogy megérdemelten kerültek a döntőbe 
és lettek bajnokok.

A döntő maga remek szervezésű, nagyon jó han-
gulatú és színvonalas volt. A résztvevő csapatoknak 
névvel feliratozott mezeket biztosított a szövetség 
valamint olyan  hangulatot teremtettek, mely felejt-
hetetlen élményt és emléket adott mind a csapatnak, 
mind a nézőknek. A bevonulás név szerint zenére és 
hangulatfokozó füsttel történt, majd a két csapat fel-
sorakozása után a Himnusz következett. A lányok és 
a döntő tiszteletére az egész csarnok együtt énekelt.

Elkezdődött a meccs és a mieink olyan megille-
tődöttséggel játszottak, hogy percekig azt hihettük, 
hogy baj lesz. Időkérés után azonban a lányok meg-
rázták magukat és lépésről-lépésre, türelmesen és na-
gyon nagy szívvel kiharcolták a győzelmet. A meccs 
teljes ideje alatt extázisban szurkoltunk, bíztattuk őket 
és bár nem voltunk a pályán, de mi is szinte arany-
éremmel a nyakunkban hagytuk el a helyszínt.
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Nagyon örülök, hogy ilyen lelkes, megbízható, 
nagyszívű játékosaink vannak, akik mögött min-
den erejükkel a feladatra koncentráló szakmai stáb 
áll. Köszönet a játékosoknak, edzőknek, vezetőknek 
ezért a felejthetetlen élményért. Szép volt lányok, 
HAJRÁ ASE!

Krasnyánszki Orsolya

A	POLGÁRMESTER: Egy csodálatos mérkőzéssel 
zárta az ASE Női Kézilabda Ifjúsági csapata a sze-
zont.
Bajnok esélyesként utaztak a lányok Bugyira, ezért 
az izgalom a lehető legnagyobb volt. A sportcsarnok-
ban örömmel szembesültünk a ténnyel, hogy közel 
kettőszáz némedi szurkoló kísérte el a csapatot. Vol-
tak ott rokonok, barátok, de nagy számban csupán a 
kézilabdáért rajongó szurkolók is. Galambos Balázs 

vezérszurkoló adta az ütemet, és már a mérkőzés 
kezdetén fergeteges hangulat alakult ki. Szívvel lélek-
kel játszottak a lányok, láttunk csodálatos passz játé-
kot, indításokat, kapura lövéseket, az ellenfél táma-
dásait felőrlő védekezést, ziccer helyzetben védést.  
A második félidő elején még fej-fej mellett halad-
tunk de a jobb állóképességnek, a magasabb tech-
nikai felkészültségnek köszönhetően egyre nagyobb 
előnyre tettek szert a lányaink. A mérkőzés végén 
parádés játékkal, talán a közönségnek is játszva egy 
kicsit, leiskolázták az ellenfelet.
Gratulálunk a játékosoknak, az edzőknek, a segítők-
nek ehhez a csodálatos eredményhez. Büszkék lehe-
tünk rájuk. Jó volt Alsónémedi lakosnak lenni azon 
a mérkőzésen is, azon a hétvégén is.
Csak így tovább, szép volt lányok!

Vincze József polgármester

„Bemutatkozik” Tóth Barbara az MTK Hungária FC focistája

Tóth Barbarának hívnak, de aki jobban ismer, a ba-
rátaim, a családtagjaim, a közeli hozzátartozóim 
csak Barinak ismernek. Szeretném elmesélni, hogy 
hogy is lett belőlem labdarúgó. 
Valószínűleg a sporthoz való kötődésem már a szü-
letésemnél eldőltnek látszott, mivel a szüleim kisfiú-
nak vártak. Mindig is imádtam az udvaron játszani, 
biciklizni, görkorizni, a többi gyerekkel labdázni. 

Először az úszást próbáltam ki, bár azt csak hob-
biként, és ha az igazat megvalljuk azért, amiért sze-
rintem a legtöbb némedi gyerkőc szeretett a kispesti 
Uszodába járni a melegszendvicsért. 😊 
Ez után, itt Alsónémedin alakult egy Tánciskola, 
ahová anyukám beíratott. Nagyon sok szép emlék-

kel gazdagodtam az itt eltöltött éveim alatt. Rengeteg 
versenyen indultunk, amiket nagy többségben meg 
is tudtunk nyerni. Nagyon nagy kedvvel és szere-
tettel csináltam, ami azt is eredményezte, hogy nem 
csak csoportban voltunk sikeresek, egyéni díjjal is 
jutalmaztak. E mellett persze minden iskolai verse-
nyen szerettem részt venni. 
Általános Iskola 7. osztályában jött az ötlet, hogy ki-
próbáljam a kézilabdát. A Ferencváros csapatához 
mentem el, és ott is nagyon jól éreztem magam. A 
szüleimet meg is kereste az edző, hogy mehetnék to-
vább sporttagozatos osztályba, de még volt egy évem 
a Ballagásig, így nem tudtam élni ezzel a lehetőség-
gel. 
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Aztán apukám elkezdett érdeklődni a labdarúgás 
iránt. Sokat jártak el a barátaikkal focizni, és én is 
mindig mentem velük, ahol be is álltam játszani. 
Egyszerű beleszerettem a labdarúgásba.  
Egy péntek este volt, amikor a családdal beszéltük, 
hogy ki kéne magam próbálni egy női csapatban. 
Keresgéltünk és másnap reggel már a Ferencváros 
csapatában voltam válogatáson. 
Ott sikerrel vettem az akadályokat, így bekerültem a 
csapatba és leigazoltak. 
(2006-2007) U-15 (utánpótlás 15év alatt) Fehér cso-
portban Aranyérmesek lettünk, aztán (2007-2008) 
szintén U-15 Piros csoportban sikerült Arany-
éremmel ünnepelni. (2008-2009) U-15 döntőben 
Aranyérmek akasztottak a nyakunkba, ezalatt már 
az U-17-es korosztályban is játszottam ahol szintén 
Aranyéremmel zártuk az évet és ráadásként be is 
mutatkoztam a felnőtt csapatban(NB1), ahol Bronz-
érmet szereztünk. (2009-2010) A Magyar Kupában 
voltunk érdekeltek, ahonnan egy Ezüst éremmel bú-
csúztunk, és az U17es korosztállyal is csak az Ezüstöt 
sikerült megszereznünk. 
(2010-2011ben) 5. helyen végeztünk a csapattal, 
majd (2011-2012ben) 6. helyen zártunk és a Magyar 
Kupában sem sikerült nyernünk. Ez után (2012-
2013ban) vissza kellett mennünk a második osz-
tályba, mert teljesen átvett minket a Ferencváros és 
így úgymond „újonc csapatként” kellett indulnunk. 
Sikeres szezont zártunk magunk mögött, így egy 
Aranyéremmel a nyakunkban visszajutottunk az 
NB1-be.

Sajnos itt jött egy sérülés, részleges bokaszalag 
szakadásom lett. Fél évig csak gyógytornára jártam, 
hogy újra a pályán lehessek. El is jött az első edzés, 
ahol sajnos ismét alá fordult a bokám. Itt jött el a 
legnehezebb pillanat, arra jutottam, hogy abba kell, 
hogy hagyjam. 2014-ig bírtam a pálya távolságát. El-
kezdtem futsalozni, az Obsitos csapatához igazoltam 

NB2-be, ott egy volt csapattársammal találkoztam az 
egyik mérkőzésen, mondta, hogy Dorogon van egy 
jó nagypályás csapat, miért nem igazolok oda. 
U15 korosztályban és U17es korosztályban a Válo-
gatott tagja voltam. Majd amikor futsaloztam, ott a 
Felnőtt Válogatott tagja lehettem.
Lementünk egy edzésre, és a jó társaság és füves pálya 
hiánya arra ösztönzött, hogy a Dorogi Diófa (NB1) 
csapatába igazoljak. Így 2015-ben, mint újonc csapat 
Bronzéremmel ünnepeltünk. Majd sajnos megszűnt 
a csapat, így visszatértem csak a futsalhoz, Hajdúbö-
szörménybe igazoltam. Egy szezont töltöttem el itt. 
Majd az MTK csapatánál az lett az edző, aki Dorogon 
is volt, így visszatértem a nagypályára, és most úgy 
érzem, bebizonyosodott, hogy jól döntöttem.  2016-
2017ben (NB1) Aranyérmesek lettünk, és a mostani 
2017es -2018-as (NB1) szezonban is Aranyéremmel 
büszkélkedhetünk. 
Azt hiszem a mostani aranynak örülhettem a legjob-
ban, hiszen a döntő mérkőzésen kétszer is sikerült 
betalálnom jobb oldali védőként, így 2-1-es sikerrel 
zártuk a 3.mérkőzésig tartó párbajt.

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy játsz-
hattam a Bajnokok Liga selejtező csoportkörében. 
Ott sajnos nem sikerült fő táblára kerülnünk, de úgy 
gondolom, hogy idén ez a célunk, hogy a legjobb 32 
közé jussunk. Egyébként a BL selejtező mérkőzésein-
ket az Hidegkúti Nándor stadionban fogjuk játszani, 
ha esetleg valakinek lenne kedve nekünk szurkolni, 
szívesen látjuk 
az alábbi időpontokon:

2018. augusztus 7. kedd:    MTK Hungária FC – K.F.F 
Mitrovica
2018. augusztus 10. péntek:  Atasehir Beledixespor – 
MTK Hungária FC
2018. augusztus 13. hétfő:  MTK Hungária FC – 
Slavia Praha



SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az	élet	nyáron	sem	állhat	meg!	Adj	vért!

Véradókampánnyal toboroz a Vöröskereszt és az OVSZ

Az élet nyáron sem állhat meg! Adj vért!	elnevezéssel	indított	nyári	véradókampányt	a	Magyar	Vöröskereszt	 
és	az	Országos	Vérellátó	Szolgálat.	A	véradókra	értékes	heti,	havi	nyeremények	várnak	és	egy	fődíjat	 

is	kisorsolnak	a	játékban	résztvevő	önzetlen	segítők	között.
Nyáron a nagy meleg és a szabadságolások miatt csökken a véradói aktivitás, ezért döntöttek úgy az országos 

szervezetek, hogy június 18-a és szeptember 2-a között kampányt indított. Mindenki, aki vért ad, egy személyre 
szabott köszönőkártyát kap, amely egyben nyereményszelvény is. Akik feltöltik a kártyán szereplő kódot a www.

voroskereszt.hu/veradasnyar oldalon, értékes heti és havi nyereményre pályázhatnak, sőt,  
a kampány végén egy fődíj is gazdára talál.

A heti nyertes egy igazi véradó élménycsomaggal gazdagodik, mely tartalmaz egy páros belépőt a Budapest Park  
valamelyik koncertjére, egy páros RepTár belépőt a szolnoki repülőmúzeumba és egy két személyre szóló borkós-
tolót a badacsonyi Laposa Birtokra. A szervezők havonta kisorsolnak egy kétszemélyes, 3 nap 2 éjszakás exkluzív 

wellness pihenést is a véradók között, a fődíj pedig egy nagyképernyős tévé lesz a Tesco Magyarország felajánlásából.
A napi biztonságos vérellátáshoz 1600-1800 véradóra lenne szükség, ezért a Vöröskereszt és az OVSZ minden lehe-

tőséget megragad, hogy véradókat toborozzon. Idén is kitelepülnek a nagyobb fesztiválokra  
– elsőként a VOLT Fesztiválon lesz lehetőség véradásra a Vöröskereszt véradókamionjában.

A pontos véradóhelyszínek és időpontok a www.veradas.hu és www.ovsz.hu oldalakon,  
valamint a Vöröskereszt ingyenes véradós mobilapplikációján érhetőek el.




