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Alsónémedi
Hírmondó 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselő-  
testületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

„A tavaszi sugár aranyburokba fonta
A zsenge bokrokat s a bimbók reszkető
Selyemgubóiból zománcos fényű pompa,
 Ezer szelíd szirom lepkéje tört elő.” 
                                          (Tóth Árpád)
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Felelős szerkesztő: Vincze József polgármester
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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 +36-70-607-9601

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!

Tisztelt Alsónémediek!
Biztos mindenki hallotta, hogy a református templom nagyharangja nem hall-
ható. Megrepedt és újat kell önteni. Ezzel együtt a másik két harang is „meg-
szépül” új lengő és lengető szerkezetet kapva, sőt a templom harangtornya is 
alkalmas lesz arra, hogy látogatható legyen és funkciót kapjon. Bár a reformá-
tus gyülekezet tagjait érinti szív szerint ez az ügy, mégis mindenkit szeretnénk 
tájékoztatni a harangszentelés eseményéről, mely JÚNIUS 15-én, szombaton 
15.00-kor lesz.
Erre az ünnepi eseményre szeretettel hívjuk és várjuk faluközösségünk min-
den tagját.
Köszönjük szépen az eddigi adományokat erre a célra, a sok kétkezi munkát, 
melyre továbbra is szükségünk van a harangszentelésig. Ha valaki még szeret-
né adományával segíteni a harangok és a harangtorony felújítását, személyesen 
is megteheti ezt vagy a következő számlaszámra is utalhatja felajánlását: Alsó-
némedi Református Egyházközség 64400068-10600560.
A megjegyzés rovatba köszönjük szépen, ha odaírja: harangok.
Áldás, békesség!
„Zúgó harang, ének és orgonahang, mind az Ő szent nevét áldják!” (264. dicséret)

Szappanos Zoltán
lelkipásztor
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HÚSVÉTRA VÁRVÁN
„Mindenkinek valamit vinni kell: szeretni kell, remélni, hinni kell!”

AZ EMBERSZERETET ÉBRESZTŐÓRÁJA

A böjt az ember akaratának legjobb nevelője és megszabadít a kényszertől, a szenvedélyektől és a bűnös 
szokásoktól. A böjt feltárja előttünk természetünk rejtett oldalait, erejét és gyengeségeit, valamint határait, mér-
tékletességre tanítva ezáltal. Aki böjtöl, megéli a mindennapi kenyér szentségét, tudni fogja, mit jelent az éhség 
és az éhes ember, így sokkal segítőkészebb lesz azokkal szemben, akik nélkülöznek. A böjt, mint olyan, az 
emberszeretet ébresztőórája is. A jóllakott ember nem hisz az éhesnek. Az igazi böjt kölcsönös megbocsátást 
követel az emberek részéről, mert csak akik meg tudnak bocsátani egymásnak, azoknak bocsátja meg Isten a 
vétkeiket. Szent János apostol azt mondja: Ha valaki azt állítja, hogy: „Szeretem az Istent, de testvérét gyűlöli, 
az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát” (1Ján 4,20).  Hát 
nem mondta-e nekünk maga a Megváltó, hogy az egymás iránt érzett szeretetről fog megismerni bennünket? 

A böjt engedelmességre és alázatosságra tanít. Az alázatosságot úgy lehet elsajátítani, hogy Krisztusra 
gondolunk, aki a következőket mondja: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű” (Mt 11,29). 
Abból tanulunk, ha mindent Krisztussal mérünk, ha minden cselekedetünkkel hozzá fordulunk. Hiszen 
Krisztus nélkül nem lehetséges teljes alázat. Csak tőle kaphatunk békét, hogy azt másoknak átadhassuk, de 
előbb nekünk kell elnyernünk ezt a békét.                   

Böjte Csaba testvér

TAVASZI MEGÚJULÁS

Itt a tavasz, melegszik az idő, csicseregnek a madarak, előbújnak a virágok. A természet újjáéled. Nekünk 
embereknek is itt a lehetőség a megújulásra. Hamvazószerdával kezdetét veszi a húsvéti előkészület. A ré-
giek tudták, hogy ez a megtisztulás időszaka: a szőlőmetszésé, a föld előkészítéséé, a kerti munkák kezdeté. 
Ekkorra már felélték az elvermelt téli készleteket, elérkezett a böjt ideje. A farsangban leölt disznó sonkája 
és kolbásza a páclébe és a füstre került, előkészül már az ünnepre. Arra várni kell még, míg a finom húsokat 
magukhoz vehetik. 

A Nagyböjt ma is lehetőséget ad arra, hogy megtisztuljunk a ránk rakódott szennytől, vétkeinktől. Lemon-
dásainkkal, testi önmegtartóztatásainkkal készülhetünk az örömteli ünnepre. Befelé tekintve megújíthatjuk 
életünk, újjászülethetünk megszokottságainkból és megkötözöttségeinkből. Nagylelkűen, adakozó szeretet-
tel gondolhatunk másokra. Krisztus keresztjére tekintve ráeszmélhetünk szabadságunk és megváltottságunk 
árára. A Szent Negyvennap a lehetőségek időszaka. Itt az alkalom, hogy felfedezzünk magunkban, amit Isten 
megálmodott: a boldog és reményteli istengyermeket! 
Ő megtett értünk mindent. És mi….? 

Fazekas Gábor diakónus
(forrás: Szent Kereszt márciusi szám)
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
A Képviselő-testület legutóbbi munkaterv szerinti 

ülését 2019. február 27-én tartotta, melyen a kiküldött 
napirenden kívül két új napirendet tárgyalt, (iskolai tan-
termek árnyékolástechnikája, Hidrográd Kft. AN/163-
55/2018 számú kivitelezői szerződés módosítása).
Első napirenden a 2018. évi költségvetés ötödik 
módosítása szerepelt, melyet elfogadott a testület. 
(http://www.alsonemedi.hu/files/statics/rendele-
tek/2019_/1.2019.02.28._onkormanyzat_2018._evi_
koltsegvetesi_rend._5._mod._komplett.pdf )
Az ülés fő napirendje a 2019. évi költségvetési rendelet 
tárgyalása és elfogadása volt, melyet a Polgármesteri 
Hivatal folyosóján lévő hirdetőtáblán és honlapunkon is 
megtalálnak az érdeklődők (a többi hatályos önkormány-
zati rendelettel együtt). A képviselő-testület érdemi mó-
dosítás nélkül fogadta el a beterjesztett költségvetést.
http://www.alsonemedi.hu/fi les/statics/rendele-
tek/2019_/2.2019.02.28._onkormanyzat_2019._evi_
koltsegvetesi_rendelet_komplett.pdf 

Az ABÉVA KFT. tőketörlesztésének finanszírozására 
a Képviselő-testület 73.957.000 Ft összegű, célhoz kötött 
támogatást nyújt az idei évben, melyet négy egyenlő rész-
letben utal majd az önkormányzati kft. részére.

A tavalyi évben bízta meg a Képviselő-testület az 
ABÉVA Kft. Ügyvezetőjét, hogy a 2019-es évben az isko-
la aulájában tartott lakodalmak esetében gazdaságossá-
gi számítások után terjessze elő a bérleti díjra és egyéb 
feltételekre szóló javaslatát. A javaslat nem tartalmazott 
módosítást, így továbbra is a tavalyi évben meghatáro-
zott feltételekkel történik a bérbeadás.

A temető és az Északi Vállalkozó Terület között lé-
tesülő kerékpárút építésének finanszírozása kapcsán a 
Penny Market Kft. közérdekű kötelezettségvállalási szer-
ződést köt az Önkormányzattal, melyben vállalja, hogy a 
beruházáshoz 46  209 500 Ft-tal járul hozzá, melyet az 
Önkormányzat ezúton is megköszön.

Következő napirenden a 3/2019. (III.01.) önkor-
mányzati rendeletét fogadta el a Képviselő-testület Al-
sónémedi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról, 
mely a hirdetőtábla mellett a települési honlapon az 
alábbi helyen található: http://www.alsonemedi.hu/files/
statics/rendeletek/2019_/3.2019.03.01._hesz_komplett_
csokk_nyomt.pdf 

Az önkormányzat ez évben is kiírja a településen mű-
ködő civil szervezetek részére támogatási pályázatát, 
mely jelen Hírmondó 5. oldalán található. További tud-
nivalók és a pályázathoz kitöltendő nyomtatványok meg-
találhatók az államháztartáson kívüli források átadásáról, 
átvételéről szóló 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet 
mellékletében: 

http://www.alsonemedi.hu/fi les/statics/rendele-
tek/2017__januar_01_tol/2.2017._civilek_-_aht-
onkivuliatveteltamogatas.pdf 

A 2019. évben sportkeretből az Alsónémedi Sport 
Egyesület (ASE) 9 millió forint, az Alsónémedi 
Vizisport Egyesület (AVE) 9 millió forint összegű tá-
mogatásban részesül. A zárszámadás elfogadása után 
dönt a Képviselő-testület az ASE további 1 millió forintos 
támogatási kéréséről, tekintettel arra, hogy új szakosz-
tályt indítanak. 

A 2019. évben a beszerzési szabályzat szerint induló 
beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsoló feladatokra fel-
kérendő ajánlattevők meghatározása tekintetében vita 
alakult ki a Hidrográd Kft. meghívása kapcsán. Végül a 
kizárásáról döntött a Képviselő-testület. A Polgármester 
úr e döntést önkormányzati érdeket sértőnek találta, 
hiszen az ajánlati lehetőségből azt a vállalkozást zárta ki a 
testület, aki több alkalommal is a legkedvezőbb ajánlatot 
adta. Emiatt 2019. március 6-ra rendkívüli ülés össze-
hívását kezdeményezte, amikor a beszerzések, kivitele-
zések ajánlattevőinek kiválasztásáról szóló döntés újratár-
gyalása lesz napirenden.

Korábban már olvashattak tervezett beruházásainkról, 
melyek az idei költségvetésbe tervezésre kerültek. Be-
ruházások, tervezések kapcsán több döntést is hozott 
a Képviselő-testület – az árajánlatok bekérése után – a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság javas-
latára: 

A Halászy Károly és Rákóczi utcák felújítása műsza-
ki ellenőri feladatainak ellátását Rasztik Róbert egyéni 
vállalkozó végzi (bruttó 3 289 300 Ft). A Kossuth L. utca 
60/A. szám és 1848/3 hrsz. számú ingatlanon építendő 
mini bölcsőde műszaki ellenőri feladatainak ellátását 
Szokoli Csaba egyéni vállalkozó végzi (bruttó 5 700 000 
Ft). A gyalogjárda felújítás és csapadékvíz elvezetés en-
gedélyezési és kiviteli terveit az   Ép-Kert Mérnökiroda 
Kft. készíti (bruttó 1 676 400 Ft). A településkapu (sziget) 
tervezője szintén az Ép-Kert Mérnökiroda Kft lesz (brut-
tó 1 879 600 Ft). A Farkas Építésziroda Kft. készíti el a 
Polgármesteri Hivatal épületének engedélyezési terveit 
(8 200 000 Ft + ÁFA). A Farkas Építésziroda Kft. készíti 
Templom u. 2. szám alatti ingatlanon létesítendő Üzlet-
ház, irodaház-lakóház épületének engedélyezési terveit (4 
800 000 Ft + ÁFA). Alsónémedi településközpont fejlesz-
tési tervéhez kapcsolódó közlekedésfejlesztési engedélye-
zési tervek elkészítésének tervezésére a Kulturplan Kft. 
kap megbízást (bruttó 15 494 000 Ft). Az orvosi rendelő 
környezetében megépülő térkőburkolatok típusváltáshoz 
szükséges költségnövekedést 3 100 000 Ft + ÁFA mérté-
kéig biztosította a Testület.



2019. március 5

Önkormányzati hírek

Következő napirenden a Monori Katasztrófavédelem 
támogatási igényét tárgyalta a Képviselő-testület. A dön-
tés 5 db ágy, 7 db szék, 5 db takaró beszerzéséről és térítés 
mentes átadásáról szól 102 670 Ft összegben.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az idei évben le-
zajló választások kapcsán az Alsónémedi Hírmondóban 
választási hirdetések közzétételére csak az önkormány-
zati választásra biztosít helyet, melynek díja megegyezik 
a jelenleg alkalmazott hirdetési díjszabással.

A Képviselő-testület minden év elején tárgyalja a Pol-
gármesteri Hivatal teljesítménykövetelményeit megala-
pozó célokat, melyet most is meghatározott.

A Polgármester szabadságtervét és beszámolóját is 
megtárgyalta, majd elfogadta a Testület. A beszámoló 
kapcsán döntést született arról is, hogy az iskola udvarán 
lévő futópálya világítását a magas kivitelezési költségek 
miatt (4 000 000 Ft) nem valósítja meg. 

Az Iskola kérésére tárgyalta a Képviselő-testület a 2. 
emeleti tantermeken lévő tetősík ablakok árnyékolás-
technikai eszközökkel (rolókkal) történő felszerelésé-
re vonatkozó kérést, melyre a beérkezett ajánlat alapján 
1 000 000 Ft + ÁFA összeget biztosított.

Az Alsónémedi 5. sz. főút 22+896,2 kmsz-ben kerék-
páros-gyalogos átvezetés, meglévő buszöböl átépítése és 

kerékpáros nyom kialakítása az Árpád úton építés kivite-
lezés a VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 program keretében 
megvalósuló beruházásra kötött szerződés vállalkozási 
díját módosította a Képviselő-testület, tekintettel a KÖZ-
ÚT KHT által előírt plusz feladatra –2 db. sárga villogó 
lámpa elhelyezése–. Így a beruházási összeg 33 660 709 Ft 
+ÁFA összegre módosult.

Soron következő napirenden a Polgármester beszá-
molója szerepelt, melyet kiegészítésekkel együtt fogadott 
el a Képviselő-testület. 

Zárt ülés keretében vagyoni ügyekről tárgyalt a Tes-
tület.

A Képviselő-testület soron következő ülése március 
27-én 15 órakor lesz, melyet megelőzően minden bizott-
ság ülésezni fog. A Képviselő-testület és bizottságainak 
meghívói, döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint 
a testületi ülésekről készült videofelvételek megtalálha-
tók a település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/
onkormanyzat/), ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók!

Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal 

PÁLYÁZAT
a településen működő civil szervezetek részére

alsónémedi nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetése, valamint az 
államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló 2/2017. (ii. 13.) önkormányzati rendelete alapján a telepü-
lésen működő civil szervezetek részére pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-es költségvetéséből pénzügyi 
keretet (Civil keretet) különített el a településen működő civil szervezetek és civil társaságok részére.

az elkülönített civil keret: 3 50 000 Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint,
A pályázati támogatás a szervezet alapfeladatainak, működésének támogatására igényelhető.

Pályázni az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló 2/2017. (ii.13.) önkormányzati rendelet 2. szá-
mú melléklete szerinti pályázati adatlapon lehet, a szükséges nyilatkozatok és mellékletek becsatolásával egyidejűleg.

a pályázat benyújtási határideje: 2019. április 8. (hétfő) 12.00
a benyújtás módja: papír alapon 1 példányban

helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 2351 Alsónémedi Fő út 58. szám

a keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a képviselő-testület – az illetékes bizottság előzetes 
véleményezése után – a 2019. április 24-i ülésén dönt.
a támogatási szerződés megkötésének határideje: 2019. május 15.
a támogatási összeg kifizetésének határideje: 2019. május 31.

Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testület
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Körzetleíró lista - 2019. május 26. - EP választás
01. szavazókör - Alsónémedi

Polgármesteri Hivatal – Fő út 58.

Bajcsy-Zsilinszky utca    Teljes közterület
Damjanich utca       Teljes közterület
Fő úti erdő      Teljes közterület
Fő út             56-154 (páros házsz.)
Fő út         77-999 (páratlan házsz.)
Garay utca      Teljes közterület
Halászy Károly utca     Teljes közterület
Hold utca      Teljes közterület
Hős utca      Teljes közterület
Jókai Mór utca      Teljes közterület
Kossuth Lajos utca     Teljes közterület
Lovas tanya      Teljes közterület
Magyari utca      Teljes közterület
Nap utca      Teljes közterület
Szabadság tér      Teljes közterület
Tehenészeti telep      Teljes közterület
Temető utca      Teljes közterület
Templom utca      Teljes közterület
Vásártér utca      Teljes közterület
Veresmarty J. utca     Teljes közterület

03. szavazókör – Óvoda - Rákóczi utca 20.

Deák Ferenc utca             2-58 (páros házsz.)
Felsőerdősor utca   Teljes közterület
Haraszti út    1-9 (páratlan házsz.)
Hunyadi utca   Teljes közterület
Kápolna utca                 Teljes közterület
Liliom utca    52-1000 (páros házsz.)
Liliom utca   63-999 páratlan házsz.)
Rákóczi utca   Teljes közterület
Széchenyi utca                68-1000(páros házsz.)
Széchenyi utca               77-999 (páratlan házsz.)

Árpád utca               Teljes közterület
Deák Ferenc utca  60-1000(páros házsz.)
Deák Ferenc utca  69-999(páratlan házsz.)
Diófa utca  Teljes közterület
Haraszti út   83-999(páratlan házsz.)
Határ utca  Teljes közterület
Ibolya utca  Teljes közterület
Jácint utca  Teljes közterület
József Attila utca  Teljes közterület
Kistói utca  Teljes közterület
Kölcsey Ferenc utca Teljes közterület
Május 1. tér   Teljes közterület

Nefelejcs utca  Teljes közterület
Öregországút utca Teljes közterület
Öreg-tó utca  Teljes közterület
Penny utca  Teljes közterület
Róna utca  Teljes közterület
Szent István tér  Teljes közterület
Szilágyi Erzsébet utca Teljes közterület
Toldi Miklós utca  Teljes közterület
Tsz. tanya  Teljes közterület
Tulipán utca  Teljes közterület
Vállalkozói utca  Teljes közterület
Zrínyi Miklós utca Teljes közterület

02. szavazókör - Halászy Károly  
Művelődési Ház- Dózsa György tér 2.

Akácfa utca     Teljes közterület
Alsóerdősor utca         Teljes közterület
Bajnoki szőlő            Teljes közterület
Belső szőlő            Teljes közterület
Dózsa György tér         Teljes közterület
Felsőráda tanya            Teljes közterület
Fő út              20-54 (páros házsz.)
Fő út              35-75 (páratlan házsz.)
Haraszti út            2-20 (páros házsz.)
Kinizsi utca            Teljes közterület
Liliom utca            1-59 (páratlan házsz.)
Liliom utca            2-50 (páros házsz.)
Ó utca                         Teljes közterület
Petőfi S. utca             Teljes közterület
Somogyi B. utca        Teljes közterület
Széchenyi utca           2-66 (páros házsz.)
Széchenyi utca           1-75B (páratlan házsz.)
Vörösmarty utca         Teljes közterület

04. szavazókör - Általános Iskola - Iskola u. 1.

Ady Endre utca                Teljes közterület
Arany János utca  Teljes közterület
Aranyág utca   Teljes közterület
Bercsényi utca                Teljes közterület
Deák Ferenc utca  1-65/2 (páratlan házsz.)
Fő út    2-18/A (páros házsz.)
Fő út    1-33 (páratlan házsz.)
Haraszti út   11-81(páratlan házsz.)
Haraszti út    22-1000(páros házsz.)
Iskola utca   Teljes közterület
Kisfaludy utca                Teljes közterület
Mátyás király utca  Teljes közterület
Orgona utca   Teljes közterület

2019. március

05. szavazókör- Óvoda- Szent István tér 8.

Tisztelt Választópolgárok!
A postán kézhez kapott választási értesítőn is megtalálják majd azt a szavazóköri 

címet, ahol szavazataikat leadhatják a szavazás napján.                            

Dr. Percze Tünde HVI vezető 
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ADÓZÁSI TUDNIVALÓK

a napokban kézbesítjük az adószámla kivonatot az i. félévi adófizetési kötelezettség teljesítéséhez.
 

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról törté-
nő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó belföldi fizetési számlájáról 
történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

·	 készpénz átutalási megbízás (hagyományos sárga csekk): fontos az adózó adóazonosítója, vagy az adóhatóság 
által alkalmazott nyilvántartási számnak (mutatószám) és lakcímének feltüntetése. 

·	 banki átutalás: fontos az adózó nevének, lakcímének és adóazonosítójának vagy az adózó nevének és az adóható-
ság által alkalmazott nyilvántartási számának (mutatószám) feltüntetése.  kérjük, hogy ha a hozzátartozó adóját is 
utalják, ez mindig a fent felsorolt adatok megadásával külön sorban történjen.  

Az adó befizetéseket adózókra könyveljük és pl. gépjárművek esetén nem rendszámra!! 
A rendszám megadása nem helyettesíti a fent leírt adatok megadását!! 

Sok esetben tapasztaljuk, hogy az adózók családtagok adóját saját bankszámlájukról egyenlítik ki, de nem adják meg a 
beazonosításhoz szükséges adatokat. több alkalommal egy összegben utalnak, több adózó adójának kiegyenlítésére (pl. 
férj-feleség) történik az utalás. az adóhatóság nem tudja szétbontani az összegeket, ezért, ha a kiegyenlíteni kívánt adót 
nem tudjuk egyértelműen adózóhoz rendelni, nem kerülnek bekönyvelésre. ezeket függő tételként tarthatjuk nyilván. il-
letve, ha szerepel az adót átutaló személy a nyilvántartásunkban, akkor az Ő számlalapjára kerül bekönyvelésre az egész 
összeg, függetlenül, hogy van-e adófizetési kötelezettsége vagy nincs. további problémát okoz, hogy az átutaláskor nem a 
megfelelő számlaszámokra utalják az adókat, pl. gépjárműadót és pótlékot egy összegben utalják a gépjárműadó számlára, 
ebben az esetben is a gépjárműadó számlára kerül az összeg bekönyvelésre, a pótlék számlán viszont megmarad a hátralék. 

A fentiek alapján kérjük a T. Adózókat, hogy a további kellemetlenségek elkerülése érdekében befizetési kötele-
zettségüket mindig a megfelelő számlára, pontos adatok megadásával szíveskedjenek teljesíteni 

az adóhatóság főszámláinak számlaszámai:
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.

a mostani kivonaton (mivel új, kötelező programmal dolgozunk!) az idei évtől adóköteles gépjárművek, valamint azok, 
melyeknek az idei évtől változik az adófizetési kötelezettsége (pl. csökkent az adója) tájékoztató jelleggel szerepelnek végle-
gesítés alatt álló tételként megjelölve. ezek a tételek a kivonat mellé kiállított csekken nem szerepelnek.
Ezekre az adótárgyakra új határozatot és csekket kapnak a napokban!

Amennyiben további kérdésük van, keressenek meg személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a 337-
101/19 melléken. Személyes megkeresés alkalmával csak adózónak illetve meghatalmazás alapján meghatalma-
zottnak adunk konkrét adatokról információt. Telefonos megkeresések alkalmával kizárólag általános tájékoztatás 
adható.

Félfogadási 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

Adóhatóság

•

•
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Projekt címe: Veresmarty utca szilárd  
burkolattal való felújítása

Igénylésazonosító: 351 541
Elnyert támogatás összege: 15.000.000 Ft

A beruházás vállalkozási díja: 26.634.890 Ft + áfa

A projekt keretében megvalósított tevékenységek: 
alsónémedi nagyközség Önkormányzata komoly erőfeszí-
téseket tesz annak érdekében, hogy belterületi útjai megfe-
lelő minőségű szilárd burkolatot kapjanak. így lehetőségünk 
nyílt arra, hogy a rossz állapotban lévő belterületi utak felújí-
tására is sor kerüljön, illetve elinduljon egy átfogó járdaépí-
tési- és felújítási program. a Veresmarthy utca az egyik olyan 
belterületi gyűjtőút, mely a település újonnan kiépült részén 
található, ahol a közeljövőben további építkezések várha-
tók. az út gépjárműforgalma nagy, az út állapota azonban 
feltétlenül felújításra szorul. Szintén megoldandó a csapa-
dékvíz elvezetése is. a tervek szerinti 14 méteres útszelvény 
kialakításához szükség van telekrendezésre is. az érintett 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása megtörtént, a 
telekalakítás folyamatban van, így a felújított út egy helyrajzi 
szám alá kerül. az út felújítása nem engedélyköteles. Támo-
gató: Belügyminisztérium; Támogatás forrása: magyaror-
szág 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. 
törvény (a továbbiakban: kvtv.) 3. mellékletének ii. 2. a), b) 
és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatása; Megvalósítás helye: 

Veresmarthy utca (1490/2;1491/5;3701 helyrajzi számok); 
kivitelezést végző cég: hidrográd Víz és közműépítő kft.; A 
projekt kezdésének dátuma: 2018. 07. 25.; A projekt be-
fejezésének dátuma: 2018. 10. 19.
További információ kérhető: Vincze József polgármes-
ter; email:polgarmester@alsonemedi.hu. Tel: 29/337-101

az “Északi Vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önálló vonalvezetésű ke-
rékpárút” elnyert projekt kialakítása kapcsán feladatunknak érezzük a kerékpározás 
széles körben való népszerűsítését. 

az alábbi programokkal várjuk a kedves lakosainkat:
 neuzer-elektromos kerékpár
 kerékpáros akadályverseny
 ingyenes kerékpár-felülvizsgálat
 Gyorsszervíz
 kreSz-totó
 ajándék kerékpároslámpák

Alsónémedi Családi Sportnap 
2019. 04. 06.

Előtte:

Utána:
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Községünkben a 10-15 évvel korábbiakhoz képest nagyságrendekkel növekedett a gépjárművek száma, ami napja-
inkra megközelíti a település lakosainak számát. Ezen örvendetes ténynek az árnyoldalát a parkolás jelenti az itt élők 
számára, hiszen a rendelkezésünkre álló közlekedési és parkolási területeket nem tudjuk hasonló ütemben növelni.

A Képviselő-testület döntése szerint ütemezetten folyik a járdák építése és felújítása annak érdekében, hogy a busz-
megállók és a közintézmények gyalogosan és babakocsival is kényelmesen megközelíthetők legyenek. Kérjük, hogy a 
gyalogosok biztonságos közlekedése érdekben a meglévő járdákat ne vagy a KRESZ szabályainak betartásával hasz-
nálják parkolásra.
Emlékeztetőül:
KRESZ 40.§.(8) „A járdán - részben vagy teljes terjedelemben - csak akkor szabad megállni, ha a) azt jelzőtábla vagy 
útburkolati jel megengedi; b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el; c) a járdán a gyalogosok közle-
kedésére legalább 1,5 méter szabadon marad; d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.” 

További problémákat vet fel a gépjárművek huzamos idejű közterületen tárolása. Néhány utcában az utóbbi időben 
bevett gyakorlattá vált, hogy az autókkal folyamatosan az ingatlan előtt állnak, ami – mindkét oldal hasonló eljárása 
esetén – azt eredményezi, hogy a kétirányú forgalom egy kb. 3 méter széles szabadon (de óvatosan) járható sávra kor-
látozódik. Ez a KRESZ szabályaival ugyan nem ellentétes, de pl. egy mezőgazdasági jármű behajtása esetén okozhat 
kellemetlenségeket.
Az ingatlanok szabályos mértékű beépítettsége esetén minden telken lennie kell elegendő területnek ahhoz, hogy 1-2 
személyautó tárolása megoldható legyen. Kérjük, hogy a közlekedési területek biztonsgáos használhatósága érdekében 
csak a legszükségesebb esetben és legrövidebb ideig hagyják az autókat az utcán. A KRESZ szabályainak betartását a 
közterület-felügyelő ellenőrzini fogja és a szabálytalanságot – az elkövető távollétében is alkalmazható – bírság kisza-
básával szankcionálja.

Polgármesteri Hivatal
Kérjük az alábbi fotókon látható rossz parkolási gyakorlat kerülését:

Parkolási szabályok

Haraszti út Dózsa György tér

Kossuth L. u. Schuller csarnok Templom u. 
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FArSANGI rETro DISZKÓ 2019. FEbrUÁr 16. - ALSÓNÉMEDI bETYÁr ÉTTErEM

a címmel már mindent elmondtunk, vagy még-
sem...? az alsónémedi községért közalapítvány lelkes 
munkatársai az idén is folytatták a jó hagyományt, a 
bálokkal nem versenyezve, mégis mást, másképpen 
kínálva. kicsit tartottunk tőle, hogy megtelik-e idén is 
az étterem, lesz-e elég vendég, lesznek-e bátrak, akik 
meghívják barátaikat, és be is öltöznek? De pár napon 
belül már egymást hívtuk: „Van még jegyed? mert ná-
lam elfogyott! hová ültessük a többieket?” Végül min-
den időben és szépen a helyére került, külön köszönet 
a helyszínt és a vendéglátást biztosító Betyár Étterem 
személyzetének! a rendezők – jó példát mutatva – 
jelmezt öltöttek! most kalózként tervezték kirabol-
ni a nagyérdeműt, ez többé-kevésbé sikerült is :-) :-)!  

a zenét az este folyamán DJ SzaSzim biztosította, fel-
idézve sokak fiatalságát, ugyanakkor örömet szerez-
ve a szülőkkel, nagyszülőkkel érkező gyermekeknek 
és unokáknak is. Lehet, hogy a retro kortalan? Lehet, 
hogy azok a dallamok mások voltak? Lehet, hogy az a 
zene másképpen szólt? hozzánk szólt? az est folyamán 
még a jelmezesek díjazása és a tombola nyeremények 
kisorsolása fokozta a hangulatot. Látva a képeket, hall-
va a visszajelzéseket úgy érezzük, jól sikerült a rendez-
vény. együtt lehettünk, beszélgettünk, táncoltunk, ját-
szottunk. Jövőre veletek ugyanitt! Ugye te is beöltözöl?

Suplicz Zsolt Tibor
kuratóriumi tag

2019. március

ÁLLÁSHIRDETÉS

MUNKALEHETŐSÉG MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSSEL

az alsónémedi Önkormányzati konyha olyan személyt keres, aki megbízási  
szerződéssel, helyettesítés céljából konyhai kisegítői munkakört vállal.

elvárások: magyar állampolgárság, egészségügyi és munkaköri alkalmasság,  
cselekvőképesség, önálló munkavégzés.

Feladatok: a főzőkonyhán folytatott konyhai tevékenységek, a konyhára vonatkozó minőségbizto-
sítási szabályok és követelmények elsajátítása, azok gyakorlati megismerése és alkalmazása.

Jelentkezni lehet személyesen vagy írásban az alsónémedi Önkormányzati konyha
2351 alsónémedi, iskola u. 1. vagy a konyha@alsonemedi.hu e-mail címen.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
rácz Viktória intézményvezető, tel.: 30/317-9641 vagy konyha@alsonemedi.hu
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SzÉChenyi iStVán áLtaLánoS iSkoLa

Képek az Alsónémedi Széchenyi István  
Általános Iskola életéből 

A 2018/2019-es tanévet megváltozott helyzetben kezd-
tük az iskolában. Az elmúlt nyáron nyugdíjba vonult 8 
pedagógus és az iskolatitkár, akiktől a tanévnyitón kö-
szöntünk el. Hosszú idő óta itt dolgozókról volt szó, így 
tudtuk, helyettesítésük nem lesz egyszerű. A nyár végé-
re kiderült, hogy az elképzeltnél is sokkal nehezebb ez. 
Sokszor hallottuk, hogy nincs pedagógushiány, most az 
ellenkezőjét tapasztaltuk. A mai napig még betöltetlen 3,5 
álláshelyünk. Ezzel a nehéz háttérrel vágtunk neki ennek 
a tanévnek, de aki itt volt, teljes odaadással állt a feladatok 
elé, a közel 500 tanuló nevelésének és oktatásának. Fel-
adatokból pedig volt bőségesen. Az év legfontosabb célki-
tűzése az ÖKO iskolai cím végleges elnyerése, aminek ér-
dekében az év feladatai közül többet is ez határozott meg. 
Minden évben nagy figyelmet szentelünk az első osztá-
lyosok fogadására, szeretnénk megkönnyíteni számukra 
az iskolakezdést. Az első tanítási héten az idei tanévben is 
megrendeztük a „Becsengettek, fussunk” elnevezésű ese-
ményt a községi alapítvány támogatásával. 

Szeptemberben megemlékeztünk Széchenyi Istvánról, 
majd október elején az Aradi Vértanúk emléknapjáról. A 
Halászy Károly Művelődési Ház szervezésében, a Szivár-
vány Napközi Otthonos Óvodával együtt részt vettünk az 
Autómentes Világnapon. A biztonságos közlekedés és a 
kerékpározás népszerűsítése érdekében, tömeges kerék-
pározással segítettük a program sikeres megvalósulását. 

Október 23-ra nyolcadikosaink az osztályfőnökök fel-
készítésével igen színvonalas műsorral örvendeztették 
meg iskolánk többi tanulóját, majd településünk érdek-
lődő lakosságát. 

Szeptember óta vártuk azt az időt, amikor végre átad-
hattuk a megújított játszóteret. A közel másfél éve lezárt 
területet november elején sikerült megnyitni a gyerekek 
nagy örömére. Az iskola életében ez egy jelentős beru-
házás volt, melyet elsősorban a szülők anyagi támogatá-
sának és munkájának köszönhettünk. A megvalósítás a 
Széchenyi István Általános Iskoláért Alapítványon ke-
resztül illetve a Monori Tankerületi Központ segítségével 
történt. Mindenki nagyon örült a játszótérnek, viszont 
szükség van a kulturált játékhasználat megtanítására. Ez 
azért fontos, hogy a kisebb és nagyobb gyerekek is egy-
szerre tudják használni a játékokat, illetve még sok-sok 
évig örömmel töltsék el diákjainkat az épségben megőr-
zött eszközök. 

Az ősz folyamán többször is tartottunk témanapot. Az 
elsőn a pályaorientáció volt a téma. A gyerekek települé-
sünket járva megismerkedhettek olyan foglalkozásokkal, 
amelyek felkelthetik érdeklődésüket a jövőben. Ebben 
nagy segítségünkre voltak községünk vállalkozói, akik-
nek köszönjük a szíves fogadtatást, a részletes bemutatást 
és a szakszerű tájékoztatást. A felsősök a környező tele-

pülések nagyvállalataihoz és iskoláiba is ellátogattak. A 
második témanap a tolerancia és lelki egészség napja volt. 
Gyermekeinknek meg kell tanulniuk elfogadni önmagu-
kat és egymást. A harmadik napon a tudományokkal és a 
hagyományokkal ismerkedhettek meg tanulóink. Az alsó 
tagozatosok megismerték településünk hagyományait, 
szokásait, tárgykultúráját. Felső tagozaton interaktív játé-
kos vetélkedőt szerveztünk a diákoknak. 

Az első félévben ismételten iskolánk rendezhette meg 
a Bolyai matematika és magyar nyelvi csapatversenyt. 
Ebben az évben a magyarosok értek el kiemelkedő ered-
ményt, a megyei versenyt megnyerve egy hetedik és egy 
nyolcadik osztályos csapatunk is bejutott az országos 
döntőbe. 

A 2018-as esztendő végéhez érve a harmadikosok Mi-
kulás napi bábműsorával és az ötödik osztályosok kará-
csonyi műsorával mindenkinek jó hangulatot teremtet-
tek.

A 2019. év első kiemelkedő feladata a nyolcadikos di-
ákjaink központi felvételire való felkészítése volt. Az írás-
beli felvételit megelőző héten a magyar és matematika 
feladatlapok kitöltése a vizsgakörülményeknek megfele-
lően történt, hogy kevesebb stresszel és nagyobb rutin-
nal induljanak tanulóink a felvételire. A szóbeli felvételik 
még zajlanak, de reméljük mindenkinek sikerül az általa 
kiválasztott iskolába bejutnia.

Február hónap a farsangozás jegyében telt. Először 
a harmadik évfolyamosok szervezésében az alsósokét 
tartottuk meg, a már megszokott remek jelmezekkel és 
produkciókkal. Ezt követően a hetedikesek rendezésé-
ben a felsősök következtek igen szórakoztató előadások-
kal. Mindkét esemény jól szolgálta az osztályközösségek 
közös munkáját, így a közösségépítést. Ki kell emelni a 
rendező osztályok – tanulók, szülők és osztályfőnökök – 
odaadó lelkiismeretes munkáját és a bemutatott produk-
ciók magas színvonalát. 

Február végén egy régi hagyományt próbáltunk újra 
életre kelteni. Egy kicsit másképpen, a szülők szervezé-
sében megrendezésre került a Szülők-Pedagógusok Bálja. 
Szeretnénk, ha ez a következő években még több érdek-
lődőt vonzana, és a bálon résztvevők egy vidám estét tud-
nának közösen eltölteni. Az idei bál bevételéből az iskolai 
alapítványon keresztül az iskola udvarát szeretnénk még 
inkább gyermekbaráttá és biztonságossá tenni. 

Megköszönöm a szülők, pedagógusok I. félévben vég-
zett munkáját, az Önkormányzat, az ABÉVA Kft., Tan-
kerület segítő közreműködését és az alapítványok támo-
gatását. 

               
 Kotán Miklós András

                intézményvezető

2019. március
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xxxx

Nyugdíjba vonuló pedagógusaink

Farsang

Karácsony

Tanévnyitó

Mobilitás napja

Játszótér átadás

Községi ünnepen szereplő tanulóink

xxxxx
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    „ a természet hatalmas, az ember parányi.”
        (Szent-Györgyi albert)

Szeretettel meghívjuk Önt az alsónémedi Széchenyi istván általános iskola hagyományos rendezvénysorozatára,  
a Széchenyi Napokra.

Tervezett programjaink:
április 14. vasárnap, 15 óra: ünnepélyes megnyitó
április 15-16. hétfő, kedd: kirándulás és akadályverseny a környezettudatosság jegyében.
április 17. szerda: Jobbágy tamás Labdarúgó valamint Janák László kézilabda emléktorna
kérjük, tiszteljék meg jelenlétükkel rendezvényünket!

a tantestület nevében 
Kotán Miklós András 

igazgató

Meghívó

2019. március

Tájékoztatjuk Önöket az általános iskola I. évfolya-
mának beiratkozásához szükséges eredeti doku-
mentumokról:

1.  a gyermek érvényes személyi igazolványa
2.  a gyermek érvényes lakcímkártyája
3.  a gyermek születési anyakönyvi kivonata
4.  a gyermek taJ kártyája
5.  oltási könyv
6.  a gyermek oktatási azonosító száma (óvoda állítja ki)
7.   gyermekét egyedül nevelő szülő esetében bírósá-

gi végzés a gyermek elhelyezéséről
8.   az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 

tanúsító igazolás, amely lehet: óvodai szakvéle-

mény, tankerületi szakértői bizottság véleménye, 
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a 
Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

továbbiakban nem magyar állampolgárságú gyermek 
esetében a fentieken túl:

1.   érvényes regisztrációs kártya vagy tartózkodási 
engedély, útlevél

2.  születési anyakönyvi kivonat (hiteles fordítás)
3.  oltási könyv (hiteles fordítás)

A 2019/2020. tanév általános iskolai beiratkozásáról szó-
ló rendelet megjelenésével a szükséges dokumentumok 
listája változhat.

Tisztelt Szülők!
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a halászy károly művelődési ház és könyvtár mint köz-
művelődési intézmény, feladatának tekinti, hogy az oktatási 
intézményekkel együttműködve bekapcsolódjon az óvodá-
sok és iskolások programjainak szervezésébe, hogy a magas 
színvonalon működő oktatást kiegészítve, tágítsa a gyerme-
kek látókörét, segítve ezáltal a pedagógusok munkáját is. 
hiszünk abban, hogy az élményalapú oktatás, a saját tapasz-
talatokon keresztül megszerzett információk maradandó tu-
dást, készségeket és értéket adnak a tanulóknak. 

a tudományok Világnapja alkalmából a világegyetem 
csodálatos világába szerettük volna elrepíteni alsónémedi 
általános iskolásait, egy igazi utazó planetárium formájában 
épült fel a  Széchenyi istván általános iskola tornatermébe 
a Csillagszekér Planetárium, az égbolt színháza. Szing attila 
csillagász és a Csillagszekér Planetárium csapatának célkitű-
zése, hogy a magas szintű tudományos és környezetvédelmi 
ismereteket látványos, érthető és maradandó módon adják 
át a kisiskolásoknak, gimnazistáknak, egyetemistáknak és a 
felnőtt korosztálynak egyaránt. Fontosnak tartják a tehet-
séggondozást, élőszavas előadásaik az ismeretek átadásán 
túl ezen értékrend mentén készülnek. iskolánk  minden osz-
tálya részt vett a programon. az ismeretterjesztést két kisfilm 
segítette. az egyik „két kis üveg darab” címmel visszarepítet-
te a tanulókat négyszáz évvel ezelőttig, amikor is holland 
optikusok felfedezésének hírét hallva Galileo Galilei két kis 
üveglencsét illesztett egy csőbe, és műszerét az égre emelte. 
mindent, amit látott, dokumentált. ezzel kezdetét vette az 
univerzum felfedezése távcsövön keresztül. a teljes kupolás 
térhatású film a távcsövek történetén keresztül mutatta be a 
legfontosabb felfedezéseket és az ehhez szükséges alapvető 
fizikai jelenségeket. a másik film, „Földtől az univerzum pe-
reméig” címmel rövid csillagászattörténeti áttekintést adott, 

ezt követően a gyermekek az általunk belátható univerzum 
objektumaival, a naprendszerünkkel és bolygótestvéreink-
kel, majd fokozatosan távolodva otthonunktól tejútrend-
szerünk nyílt- és gömbhalmazaival, a planetáris ködökkel, 
csillagközi gázfelhőkkel, a galaxisunkat alkotó csillagokkal 
ismerkedhettek meg.

minden gyermek csillogó szemmel távozott Szing attila 
magával ragadó, színvonalas, interdiszciplináris előadásá-
ról. a csillagász  a gyermekek kérdéseire kifogyhatatlanul 
válaszolt, és a visszajelzések alapján több kisgyermeknek 
felkeltette a csillagászati szakma iránti érdeklődését, ki tud-
ja, lehet a jövő csillagászai alsónémediről fognak kikerülni a 
nagyvilágba. 

köszönjük, az abéva kft.-nek, hogy biztosította számunk-
ra a helyszínt, és a Csillagszekér Planetárium csapatának az 
élményekkel teli programot!  

Vajda Andrea, ifjúsági referens

Tudomány a tornateremben
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WASS ALBERT NAPOK 2019.

2019. március

„Olyan jó néha angyalt lesni, s angyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni. Ünneplőben elébe  
menni, mesék tavában megferedni, s a mesék tavában elmerülve ezt a világot szebbé tenni.” (Wass Albert)

Február 17-én emlékeztünk meg Wass Albertről, a kiváló író és hazafiról. Ennek keretében vendégünk 
volt Koltay Gábor filmrendező az „Adjátok vissza a hegyeimet!” című Wass Albert életét bemutató film 
rendezője. 

A hónap folyamán Wass Albert napokat szerveztünk a gyermekkönyvtárban is, hiszen január 8-án születé-
se napját ünnepeljük, február 17-én pedig halálának évfordulójára emlékezünk. Rendhagyó irodalom órákra 
hívtuk általános iskolánk alsó tagozatos diákjait, hogy megismertessük velük az író munkásságát, példamutató 
életét. Nagy örömünkre szolgált, hogy minden osztály elfogadta a meghívást, s így két héten keresztül gyerek-
sereg töltötte meg a Községi Könyvtár emeletét. Az első és második évfolyamosok az író Tavaszébresztő cinege 
című meséjével ismerkedhettek meg, míg a harmadik és negyedik osztályosok interaktív foglalkozásához a 
Mese az erdőről című mű szolgált alapul. Mesék hűségről, emberbaráti szeretetről, a természet apró csodáiról, 
rontókról, látókról, megnyílt szívekről – s igaz történetek egy hazáját féltőn szerető íróról.

Nagyon köszönjük a pedagógusoknak a szervezést, a gyerekeknek pedig az aktív részvételt! Úgy gondol-
juk, az üzenet célhoz ért. Növekedjék nagyra a szívekben!

(További fotók a Művelődési Ház facebook oldalán tekinthetők meg.) 
Supliczné Erika

könyvtáros 
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REJTVÉNYFEJTŐK NAPJA
Február 19-én első alkalommal rendeztük meg  

településünkön a Rejtvényfejtők Napját.   
Nagyon köszönjük mindenkinek az aktív részvételt! 

Találkozzunk jövőre is!
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BLSZ Old Boys III. osztályú labdarúgó-bajnokság, 
2. csoport 2018/2019-es tavaszi szezon 

A kérdőjellel megjelölt „ha-
zai” mérkőzéseknél a pálya-
választó az ASE, de kény-
telenek vagyunk budapesti 
helyszínt választani a mér-
kőzések lejátszására, mivel  
a pesti csapatoknak - a ver-
senykiírás alapján - nem 
kötelező kijönni Alsóné-
medire, ha így döntenek. 
Összegzésként a márci-
us-június időszakban a 
Sportpályán 24 labdarúgó 
bajnoki(kupa), a Sportcsar-
nokban pedig 8 kézilabda 
bajnoki mérkőzésre kerül 
sor, amelyre várjuk a
szurkolókat, sportbaráto-
kat.  Horváth Miklós 

14. forduló
2019.03.14 csütörtök 19:00 Alsónémedi SE  Közterület
15. forduló
2019.03.22 péntek 16:00 CITY TAXI SE Alsónémedi SE
16. forduló
2019.03.29 péntek 19:00 Alsónémedi SE Dunaharaszti MTK
17. forduló
2019.04.05 péntek 19:00 Alsónémedi SE  GRUND-DINI
18. forduló
2019.04.12 péntek 17:00 Vasló LC - Alsónémedi SE
19. forduló
2019.04.26 péntek 19:00 ? Alsónémedi SE TBZS Csepel FC
20. forduló
2019.05.03 péntek 19:30 1908 SZAC Bp  Alsónémedi SE
21. forduló
2019.05.10 péntek 19:00 Alsónémedi SE Szt. Pál Akadémia
22. forduló
2019.05.17 péntek 19:00 Bp. Erőmű  Alsónémedi SE
23. forduló
2019.05.24 péntek 19:00 Alsónémedi SE Halásztelek FC
24. forduló
2019.05.31 péntek ? Csep-Gól FC Alsónémedi SE
25. forduló
2019.06.07 péntek 18:00 ? Alsónémedi SE Pestszentimre
26. forduló
2019.06.14 péntek 18:00 Csepel HC 94 Alsónémedi SE
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Nywyg  Családi Találkozó,  2019. január 12.
Ismét a gyönyörűen felújított Művelődési Házban találkoztunk, ahol megfelelő tágas helyen több mint ötvenen gyűltünk össze. Az idén a komolyabb 
részt - az értékelőt és a díjátadót - a Színházteremben tölthettük. Itt minden egyes csoportnak: a kezdőknek, a tanulóknak, a haladóknak és a ver-
senyzőknek is volt lehetősége egyénileg bemutatkozni és átvenni a díjakat. Beszélgettünk a 2018-as évi működésünkről és a 2019-es terveinkről. Az 
edzők véleménye alapján megválasztottuk a Nywyg 2018-es év ifjúsági sportolóját. A tanuló csoportban Molnár Levente és Byatets Konstantin, 
a versenyző csoportban Dézsi Lilla és Molnár Dániel kapta ezt az kitüntetést. Két búcsúzónk is volt, az elmúlt évek teljesítménye alapján európa 
bajnokként köszöntünk el Kolosy Becse Miklóstól, és Dézsi Laurának is megköszöntük a több éves kimagasló szorgalmát és eredményeit. Még 
az évforduló alkalmával megköszöntük vezetőink munkáját: Bodó Anna alelnökünk, a Nywyg Galagonya kézműveskör vezetője nagyon sokat 
tett azért, hogy a gyerekek és szüleik is aktívan foglalkozzanak szép és értékes dolgokkal.  Dr. Borbás István a kezdő és tanuló íjászok csoportját 
vezeti, folyamatosan okítja és neveli ifjúságunkat. Nagyon köszönjük nekik eddigi helytállásukat és továbbra is számítunk rájuk! Természetesen 
esténk fénypontja a születésnapi torta és a fényképezés volt. Nagyon köszönjük a Művelődési Háznak a helyszínt, az asztalokat és mindenkinek a 
hozzájárulását, a részvételt!
Budapesti Teremíjász Bajnokság, Budapest 2019.01.10
Hála az Úrnak elkezdtük a 2019-es íjász évünket is! Edzéseink rendszeresen folynak, a csarnokunkat is temperáljuk és vasárnaponként már az Álta-
lános Iskola kis tornatermében lőhettünk.  Új tagjaink lelkesedése kitart, a szülők vállalják, hogy hozzák a gyerekeket, a felnőttek és a nagyobbak pe-
dig magukat veszik rá, hogy sportoljanak és mozogjanak. Készülünk a WA Teremíjász Országos Bajnokságra. Versenyzőink közül a régiek és az újak 
is vállalták a felkészülést és a Budapest Bajnokságon való részvételt. A nap egyik fő célja a sportorvosi vizsgálat és az éves versenyengedély beszerzése 
volt.  Gyors átöltözés, bemelegítő lövések és indulhatott az éles szakasz. Öt fős versenyzői csapatunk három tagjának ez volt az első teremversenye, 
így számos dolog szokatlan volt, a csarnok nagysága, a fények, a száz fős versenyzői csapat, a rengeteg céltábla. Lassan sikerült a ráhangolódás, a 
belső nyugalom megtalálása, amely nélkül nincs pontos és jó lövés.  
Eredmények: Serdülő lány OL  Dézsi Lilli  2.hely, Tradi Varga Boglárka 2. hely, Serdülő fiú VR Ambrus Gergő 6. hely , BB fiú Molnár Dániel 1. hely, 
Felnőtt Nő VR Gündert - Virágh Csilla 2.hely .Gratulálunk, ügyesek voltatok!
Összesítésben 1 arany, 3 ezüst a nap nywyg-es termése – kezdetnek nagyszerű!
Nywyg Háziversenyek, 2018. január 27. és február 16.
Az előző híradásainkban már beszámoltunk arról, hogy sokan csatlakoztak hozzánk 2018 őszén. Az ő kedvükért és jó hagyományainkat követve 
megrendeztük a 2019. évi első háziversenyeinket.  A februári versenyünkre meghívtuk az Újhartyáni Íjász Suli tanulóit is! A vasárnap délutáni edzés 
kiterjesztésével volt időnk és helyünk a kétrészes küzdelemre. Az első versenyen a kezdő és tanuló kategóriában hat méterről céloztak. Ugyanakkor 
serdülő tagjaink 10 méteres hivatalos célokon mérték össze tudásokat. Ezeken a versenyeken is közel 40 fő vett részt és vidám, örömteli délutánokat 
töltöttünk együtt. 
WA Terem Országos Bajnokság minősítő verseny, 2019.02.23 Alsóörs
Készülünk az WA Teremíjász Országos Bajnokságra, versenyzőink ezért is vállalták a felkészülést és a részvételt.
Három fős csapatunk minden tagjának ez a 2. teremversenye volt, ami a felkészülés szempontjából nagyon fontos, hiszen koncentráltan lőni csak 
versenyen lehet megtanulni. Eredmények: Serdülő LB Varga Boglárka 1.hely, Serdülő fiú BB. Molnár Dániel 3.hely, VR Ambrus Gergő 5.hely. Gra-
tulálunk nekik!
WA Terem Országos Bajnokság, 2018.03.02. Győrújbarát
Az előre kijelölt helyszín sajnos bezárt, így az új helyszínre – Győrújbarátra - kellett utaznunk, ahol aznap 3 részben rendezték meg a versenyt.  
Az elsőben 3 diákunk is lőtt és a korai kelés miatt lassan rázódtak bele a versenybe. Többen is a második félidőben tudtak jelentősen javítani.  
A második résznél sem voltak ideálisak a körülmények és a ráhangolódás is nehezen ment. Mindezekkel együtt megfelelő eredménnyel zártuk az 
idei teremszezont.
Eredmények: Serdülő lány LB Varga Boglárka 3. hely, OL Dézsi Lilla 5.hely, Serdülő fiú BB Molnár Dániel 5. hely, Felnőtt Nő VR Gündert- Virágh 
Csilla 6.hely. Szeretettel gratulálunk!

Az edzéseket folytatjuk a Schuller csarnokban pénteken és vasárnap is 18 órától.
Suplicz Zsolt Tibor, a NYWYG elnöke (sms szám: 70-43-64-194)

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2019 elején Alsónémedin










