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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 +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!

Újévi Köszöntő
„Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Újesztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon! Ki barát 
volt, az maradjon, ki elindult az haladjon!”

Tisztelt Alsónémedi Honfitársaim!
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete nevében jó egészséget és reményteli újesztendőt kívánok 
a 2019. év küszöbén településünk minden lakójának. Kívánom, hogy ez évben minden tervük valóra 
váljon, és még kényelmesebb, még élhetőbb legyen az élet Alsónémedin. Kérem Önöket, támogassák a 
Képviselő-testület törekvéseit, hogy együtt örvendezzünk megvalósult beruházásainknak. Számítunk 
jobbító szándékú észrevételeikre, segítségükre. Adja Isten, hogy az előttünk álló esztendő sikerekben és 
eredményekben gazdag lehessen!
                                                                                                      Vincze József
                                                                                                      polgármester

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,  
akik szeretett édesanyánk, özv. Józan Gáborné  

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak. 
                                                      A gyászoló család
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
A Képviselő-testület 2018. december 13-án tartotta 

éves közmeghallgatását, melyen sajnos a szokások sze-
rint kevesen vettek részt.

A közmeghallgatás keretében tájékoztatást adott a 
hulladékszállításról Szabó Gábor, a DTKH Zrt. terme-
lésvezetője, a közbiztonságról Rácz Ferenc, az Ócsai 
Rendőrőrs vezetője, a víz- és csatornaszolgáltatásról 
Kozma Miklós, a DAKÖV Kft. Alsónémedi Üzemegy-
ség vezetője, valamint Babák László, a Gyáli Járási Hiva-
tal és Kiss Péter, a Gyáli Okmányiroda vezetője a hivatalt 
és ügyintézést érintő ügyekről. A tájékoztatásoknál Pol-
gármester úr tett kiegészítéseket, valamint a jelenlévők 
kérdéseket tettek fel, melyre a közszolgáltatók képviselői 
válaszoltak.   

Polgármester úr beszámolt a 2018. évi beruházások-
ról, fejlesztésekről és a 2019. évi tervekről, melyről rész-
letesen egy következő számban olvashatnak az érdeklő-
dők.

A testületi ülés részben első napirenden az Alsónémedi 
Vizisport Egyesület 2,8 millió Ft összegű támogatás fel-
használás határidejének módosítása szerepelt, melyet 
2019. április 15-ig engedélyezett a Testület.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő 081/85, 081/86, 
081/88, 081/89 és 081/119 hrsz-ú ingatlanokra érvényes 
haszonbérleti szerződést Földesi Gáborral a 081/88 és 
081/89 hrsz-ú földrészletek vonatkozásában hosszabbí-
totta meg 2019. december 31-ig a Képviselő-testület.

A PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázathoz 
kapcsolódóan nyílt közbeszerzési eljárást indít az Ön-
kormányzat, mely kapcsán meghatározásra kerültek az 
ajánlattételre felhívandó vállalkozások. A közbeszerzés 
eredményéről majd a Képviselő-testület fog dönteni.

A Képviselő-testület jóváhagyta a „Kertváros” Önkor-
mányzati Társulás Társulási Tanácsa által már elfogadott 
Társulási Megállapodásának módosításait, és annak 
egységes szerkezetét.

Az épülő orvosi rendelő műszaki ellenőri feladatai-
nak ellátására kötött megbízási szerződésben foglalt díj 
módosítását elfogadta a Testület (5.724.345 Ft+ 0% Áfa).

A Képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat 
2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendele-
tét: (http://www.alsonemedi.hu/files/statics/rendele-
tek/2018__KIHIRDETES/20.2018.12.17._atmeneti_
gazdalkodas_2019.pdf ), a 2019. évi igazgatási szünetről 
szóló rendeletét mely alapján igazgatási szünetek: 2019. 
07. 08-12, 08.10., 12.07., 12.30-31. A december 27-i pén-
teki munkanap december 13-án pénteken 12.00-16.30-
ig kerül ledolgozásra. A Képviselő-testület a 2019. július 
l-e Köztisztviselők Napját munkaszüneti napnak enge-
délyezte a polgármesteri hivatal állományába tartozók 
részére.  (http://www.alsonemedi.hu/files/statics/rende-
letek/2018__KIHIRDETES/21.2018.12.17._igazgatasi_
szunet_2019.pdf ), továbbá az illetmények idei szinten 
tartása érdekében a köztisztviselők juttatásairól és tá-
mogatásáról szóló rendeletet is módosította 

(http://www.alsonemedi.hu/f i les/stat ics/ren-
de le tek/2018__KIHIRDETES/22 .2018 .12 .17 ._
illetmenykiegeszites.pdf )

A Képviselő-testület már most megtárgyalta 2019. évi 
munkatervét, így az idei soros testületi ülések 15 órakor 
kezdődnek az alábbi időpontokban: 02.27., 03.27., 04.30., 
06.26., 09.25., 11.27. Az októberi ülés időpontja a hely-
hatósági választások időpontjától függ, míg az idei köz-
meghallgatás december 12-én 17 órára van tervezve. A 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasá-
gi Bizottság a testületi ülést megelőző hétfői napon, míg 
kedden a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bi-
zottság ülésezik. 

A Testület a 081/155 hrsz-ú ingatlanra tervezett hul-
ladék-feldolgozási tevékenységgel kapcsolatosan úgy 
foglalt állást, hogy a tevékenység az Alsónémedi Község 
szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 
8/2004. (V. 03.) önkormányzati rendelet 14.§ 4.) pontjá-
ban szereplő feltételnek nem felel meg, ezért a tevékeny-
ség a tárgyi ingatlanon nem folytatható.

A 957 hrsz-ú ingatlanon a Lipóti Pékség Kft. által lé-
tesítendő telephely engedélyezéséhez a tulajdonosi és 
közútkezelői hozzájárulását feltételekkel adta meg a 
Képviselő-testület. Napi 8 db 3,5 tonna össztömegű gép-
járművet fogadhat időkorlátozás nélkül, és 3 db 18 tonna 
össztömegű gépjárművet fogadhat kizárólag 8.00 – 16.00 
óra közötti időszakban, a szilárd burkolattal történő ki-
építését és csapadékvíz-elvezetését el kell végeztetni, ha 
változik a behajtás, azt magánút létesítésével engedélyezi.

Zárt ülés keretében vagyoni ügyekről tárgyalt a Tes-
tület.

A Képviselő-testület idei első ülését – az elfogadott 
munkaterv szerint – január 22-én tartotta.

Első napirenden Polgármester úr beterjesztette a 2019. 
évi költségvetési rendelet-tervezetet, melyet a februári 
ülésen tárgyalnak majd a bizottságok és a Képviselő-tes-
tület is. 

Döntés született arról, hogy a „Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a tele-
pülési vízgazdálkodás korszerűsítésnek támogatása Pest 
megyei területén „című pályázaton indul az Önkor-
mányzat, melyhez önerőként (25%) 36.380.360 Ft+ÁFA 
összeget biztosított a Testület a projekt összes költségéből 
(145.521.440 Ft+ÁFA). A projekt megvalósítási helyszí-
nei a Somogyi Béla és a Halászy Károly utca egy-egy sza-
kasza. A Polgármester felhatalmazást kapott a szükséges 
intézkedések megtételére.

„Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakí-
tásának és működtetésének utóellenőrzés – Alsónéme-
di Nagyközség Önkormányzat” c. ellenőrzésről készült 
számvevőszéki jelentést és a hozzá kapcsolódó előter-
jesztést is megtárgyalta és tudomásul vette a Testület.

A korábbi beszámolóban már olvashattak a szelektív 
üveggyűjtő konténerek megszüntetéséről, mely kap-
csán a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal fennálló szerződésmó-
dosításra került. 

Az Alsónémedi Szabadság tér-Déli belterület határ 
közötti Egyesített járda és kerékpárút, építés kivitelezé-
se tárgyában kötött vállalkozói szerződés módosítását is 
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elfogadta a testület, melynek indoka a téli időjárás miatti 
csúszás volt.

Alsónémedi Nagyközség helyi építési szabályzatának 
és szabályozási tervének felülvizsgálata – teljes eljárás 
keretében történő – módosítására vonatkozó beérkezett 
valamennyi véleményt megismerte és a jogszabályokon 
alapuló észrevételeket, véleményeket önkormányzati ál-
lásfoglalásként elfogadta a Testület, mely kapcsán a javí-
tásokat a dokumentációban átvezeti. Eltérő vélemények 
egyeztető tárgyalásának lebonyolítását nem tartja szük-
ségesnek és a helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
felülvizsgálat véleményezési szakaszát lezárta, majd fel-
kérte a Polgármestert, hogy a jelen döntést tegye közzé, 
majd a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ (1) bekez-
dése értelmében küldje meg a helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv az észrevételek alapján javított terveze-
tét az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény-
nyel, és a véleményezési szakaszban keletkezett doku-
mentumokkal együtt az Állami Főépítészi hatáskörben 

eljáró kormányhivatalnak végső szakmai véleményezésre. 
Soron következő napirenden Polgármester úr 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 február 
27-én, 15 órakor lesz, melyet megelőzően minden bi-
zottság ülésezni fog, tekintettel a 2019. évi költségvetési 
rendelet tárgyalására.

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, dön-
tései, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülé-
sekről készült videofelvételek megtalálhatók a település 
honlapján (http://www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/), 
ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
teljes terjedelemben olvashatók! 

Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal 

TÜDŐSZŰRÉS
FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY  

ALSÓNÉMEDIN 2019. MÁRCIUS 12-től 2019. MÁRCIUS 26-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn 12.00 – 17.50 óráig
Kedden 8.00 – 13.50 óráig

Szerdán 12.00 – 17.50 óráig
Csütörtökön 8.00 – 13.50 óráig

Pénteken 8.00 – 13.50 óráig

A tüdőszűrés helye:

HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
ALSÓNÉMEDI, DÓZSA GYÖRGY TÉR 2.

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
a szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 18-40 év között, amennyi-
ben nem szükséges a tüdőszűrés leletének kiadása, az Önkormányzat átvállalja az 1.700.-Ft-os vizsgálati díjat. 
Egyéb esetben a munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan 
elrendelt összeg. a befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. a 14-18 év közötti gyermekek szűrése 
ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. a törvény által kötelezettek a vizsgálat természe-
tesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC illetve  
sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!

kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, tB kártyáját illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!

2019. február 27. 10.00-14.00 óra között.

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2. 
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Egyesített gyalogjárda és kerékpárút az Alszegen 

A településen áthaladó 5. sz. főút mentén, a Fő út „Alszeg” néven ismert részén a tavalyi évben megkezdődött a 
Szabadság tér és a lakóterület déli határa között az egyesített kerékpárút és gyalogjárda kiépítése. Célja, hogy a gyalo-
gosok, és kerékpárosok kulturált módon és biztonságosan tudjanak közlekedni a település ezen részén is.
A munkálatok jelenleg az aszfaltozásig jutottak el, néhány kiegészítő kivitelezési feladat az időjárás miatt kitolódik, a 
befejezés március közepéig várható.

A megépült, aszfaltozott útfelületet sokan már most örömmel és meg-
elégedéssel használják. 
Kérjük és felhívjuk azonban a környező ingatlanok tulajdonosait, 
használóit valamint a gépjárművel közlekedőket, hogy a kerékpárút 
és járda területén gépjárművel ne parkoljanak (részlegesen se!)! Sem 
a megálló jármű, sem annak rakománya nem nyúlhat be a kerékpár-
út űrszelvényébe. A 
kerékpárúton gépjár-
művel ne közleked-
jenek! A kerékpár-  
utat gépjárművel csak 

a kapubehajtóknál lehet merőlegesen keresztezni. A kerékpárúton 
hosszirányban gépjárművel közlekedni TILOS! 
A beruházás részeként a forgalmi rendet szabályozó közlekedési táblák 

és parkolásgátló oszlo-
pok lesznek kihelyez-
ve, valamint útbur-
kolati jelek kerülnek 
felfestésre. 
Bízunk abban, hogy 
az újonnan megépült 
utat mindenki ren-
deltetés-szerűen fog-
ja használni, és nem 
kell rendészeti intéz-
kedéseket alkalmazni 

a közlekedési rend betartása érdekében.

Orvosi rendelő (Fő út 34.) környéke

Az 5. sz. főút kezelőjeként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Fő út 34. 
sz. alatti orvosi rendelő előtt húzódó járdaszakasz védelmében „Meg-
állni és várakozni tilos” közlekedési táblát helyezett ki a Fő út 40. sz. 
alatti ingatlan térségében. A megállási és várakozási tilalom betartását 
a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője szúrópróba-szerűen el-
lenőrzi, a szabálytalanul parkolókat helyszíni bírsággal sújthatja. Ké-
rünk mindenkit, hogy az orvosi rendelő előtti járdán ne parkoljanak, 
mivel már egy átlagos szélességű személyautó parkolása is oly mérték-
ben korlátozza a járda használhatóságát, hogy azon gyalogosan is ne-
héz áthaladni, babakocsit tolva vagy kerekes székkel pedig lehetetlen. 
A szabálysértőkkel szemben rendészeti intézkedést fogunk indítani.

Polgármesteri Hivatal

Közlekedést érintő változások településünkön
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TÁJÉKOZTATÓ
ALSÓNÉMEDI település kéményseprőipari köz-

szolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari 
szervezete. Ezzel a változással a településen a lakossági 
tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elve-
zetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavéde-
lem szakemberei végzik el. 

Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább 
egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési 
technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a 
készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantar-
tás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. 
A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biz-
tonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető. A 
katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval igyek-
szik segíteni a lakosokat, ami tartalmazza a kéménysep-
réssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ameny-
nyiben családi házban él, és a házba nincs bejegyezve 
gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. 
A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulaj-
donos időpontot foglal. Ezt megteheti online a  www.
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap ügyfél-
szolgálati oldalán, az Időpontfoglalás elektronikus űrlap 
kitöltésével az alábbi helyen:
ht tp : / / k e m e ny s e pre s . k at a s z t ro f av e d e l e m . hu /
ugyfelszolgalat 
Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-
as számot hívják. (Rövid adatvédelmi információk után 
válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokkal az 
Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a 
hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont 
egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem munka-
társa visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik az ellenőr-
zés napját és idejét.) Normál tarifával hívható számok:  
06-70/641-8532, 06-70/667-9888,
E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu  címre küldve.
Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Bu-
dapest, Pf.: 314. címre küldve.
Személyesen a Pest Megyei Ellátási Csoport irodájában: 
2045 Törökbálint Raktárvárosi út 1. valamint 1165 Bu-
dapest Diósy Lajos u. 28. alatt: hétfőnként 8-20, a hét töb-
bi munkanapján 8-14 óráig biztosított a személyes ügyin-
tézés lehetősége. A külföldön tartózkodó állampolgárok 
a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszá-
mon érik el ügyfélszolgálatunkat.

Amennyiben családi házban él és a házba be van je-
gyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést 
egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kémény-
seprőcégtől. A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy 
milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a 
házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha 
gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell. 
Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben ki lehet 
keresni, hogy az ország adott településén mely kémény-
seprőcégektől lehet megrendelni a munkát.
h t t p : / / w w w. k a t a s z t r o f a v e d e l e m . h u / l e t o l t e s /
kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls 

Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs beje-
gyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő érte-
sítést követően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi 
a sormunkát.

Amennyiben társasházban él és a lakásba be van je-
gyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő ma-
gától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakás-
nak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha 
a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, 
akkor a munka rá eső részét kell kifizetni, például egy tíz-
lakásos társasház esetén a munkadíj egy tizedét. 
 http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunka-
terv_2019).

2018. december 21. óta hatállyal módosított 2015. 
évi CCXI. kéményseprő törvény alapján a helyi önkor-
mányzat tulajdonában lévő lakások bérlői számára is 
térítésmentessé vált a kéményseprői ellenőrzés, tisztí-
tás és felülvizsgálat.

A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett 
szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egy-
séges munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított 
autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem 
feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű 
és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. 
Készpénzt nem kezelhetnek, és nem fogadhatnak el, ahol 
megrendelésre díjköteles munkát végeznek, azt utólag, 
számlán kell megfizetni.

Molnár Károly
Kéményseprőipari Pest megyei Ellátási csoportvezető

FELHÍVÁS! 
Felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét, hogy a hideg idő beálltával a házi vízvezeték,  

vízmérőhelyek fagy elleni védelméről takarással, illetve a víztelenítő főcsapok elzárásával  
szíveskedjenek gondoskodni. A fogyasztó hibájából bekövetkezett kár, illetve a vízmérő elfagyása miatt 
elfolyt vízmennyiség díjának megfizetésétől, illetve a vízmérőpótlás költségétől nem tudunk eltekinteni!

DAKÖV KFT
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JÓTÉKONYSÁGI BÁL ALSÓNÉMEDIN 

2018. december 8-án több mint 100 belépőt megvásárló 
résztvevő jelenlétében és az adományozók felajánlásaival 
sikeresen megrendezésre került a transzplantációs alapít-
vány a megújított Életekért Jótékonysági Bál alsónémedin.

a nonprofit közhasznú alapítvány 1998-tól célként vál-
lalta fel, hogy magyarországon szervhiány miatt ne haljon 
meg senki, és a szervátültetett emberek megfelelő rehabi-
litációban részesüljenek, a sikeres műtét után teljes életet 
tudjanak élni. a rehabilitációs tevékenységük kiterjesztik a 
szervátültetett és az átültetésre váró gyermekek testi, lelki 
rehabilitációjára és re-integrációjára, ezzel is segítve a gyó-
gyító munkát, amely elképzelhetetlen a család, a szülők és 
az egészséges testvér rehabilitációja nélkül. e misszió teljesí-
tését kívánja segíteni az alsónémedi jótékonysági bál is.
a bál megnyitása előtt az alapítvány képviselője köszöntötte 
a vendégeket. megköszönte az immár hagyományos alsó-
némedi Jótékonysági Bálnak helyet biztosító Betyár étterem 
üzemeltetőjének a rendezvény befogadását, a Varga Band 
jótékony ingyenes közreműködését, az értékes tombola 
ajándékok adományozóinak és az alsónémedi adományozó 
vállalkozóinak jótékonyságát. megköszönte az alsónémedi 
nagyközség Önkormányzatának támogatását, Lovas Lász-
ló és családja fáradtságot nem kímélő szervező munkáját. 
megköszönte a résztvevőknek, hogy a megvásárolt belé-
pőkkel valamennyien hozzájárulnak az anyagi erőforrások 

biztosításához, mivel a rendezvény bevétele a közhasznú 
alapítvány céljai elérésének teljesítését szolgálja.

a köszöntés után az alapítvány képviselői egy rövid film-
vetítéssel mutatták be a 2018. évben megvalósított munkát, 
a rehabilitáció és re-integráció szükségességét, örömteljes 
pillanatait.
az ismertető után a felszolgált ízletes, finom ételek és italok 
elfogyasztásával vártuk a báli mulatságot, a tánc folytatását. 
az est első részében a szülőkkel érkező gyerekeket a télapó 
is köszöntötte, és ajándékkal kedveskedett az Őt köszöntő 
kicsiknek nagyoknak.
a jó zene meghozta a résztvevők vidám hangulatát, és jelen-
tős mennyiségű tombolaszelvény megvásárlásával tovább 
növelték az alapítvány bevételét. a mulatság mindannyiunk 
örömére hajnalig tartott és elérte célját. kellemesen kikap-
csolódtunk, mulattunk, miközben 580 000Ft-ot gyűjtöttünk 
össze az alapítvány részére, hogy továbbra is segítsék a 
transzplantáció megvalósulását, biztosítani tudják a sikeres 
műtét utáni teljes életbe történő visszavezetést. 

Öröm volt számomra, hogy családommal részt vehettem 
a rendezvényen és jelenlétünkkel is támogathattuk a transz-
plantációs alapítvány a megújuló Életekért munkáját, céljaik  
elérését, missziós küldetését.

Szántó Erzsébet

KIRÁNDULÓK, SZÍNHÁZLÁTOGATÓK FIGYELMÉBE!
2019. febr. 16-án (szombat) a Turay Ida Színházba hívom a községünk lakóit.
Gregor Faloni: Ártatlan vagy – című vígjátékát nézzük meg. (rendező: Szurdi miklós) 
Főbb szereplők: Szilvási Judit, Pásztor máté, kurkó kristóf, nyírő Bea, hűvösvölgyi ildikó.
az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom! Utazás külön autóbusszal, de természetesen egyénileg is 
lehetséges.

2019. márc. 09-én (szombat) Cserkeszőlőre kirándulunk a gyógyfürdőbe, külön autóbusszal. Útközben Kecskemét 
nevezetességeivel ismerkedünk és így folytatjuk utunk a fürdőbe. az esti órákban érkezünk haza.
a felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket! telefonon: 0629-337-861, vagy 0620-426-4153 (természete-
sen személyesen is). 

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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KözöSSÉGI NEvELÉS A JELESNApOK, üNNEpEK ErEJÉvEL

az óvodai nevelést az idei nevelési évben kívül-belül 
megújult épületekben kezdhettük el, és mi is jó néhány 
hagyományteremtő kezdeményezést indítottunk el a 
nevelő-testülettel közösen, hogy eredményesebbé te-
gyük óvodás gyermekeink közösségi nevelését. 
az épület előtti tér mindkét épületnél díszítést kapott 
az aktuális jeles nap, ünnep jegyében, amit ezúton is 
köszönök az abban résztvevő és közreműködő óvoda-
pedagógusoknak (Őzike, katica csoportok) és az Őket 
segítő Szülőknek. Bizton állíthatom - többek vélemé-
nye alapján - jó érzés volt az óvoda kapuját nap mint 
nap átlépni mind gyermeknek, szülőnek és dolgozó-
nak egyaránt.

Felgyorsult, rohanóvá váló világunkban a gyerme-
kek számára fontos a közösségi kompetenciáik fejlesz-
tése, megtanuljanak figyelni egymásra, érezzék, hogy 
egy nagy csapat, óvodai közösség részei, tudjanak 
megállni egy-egy pillanatra, és átérezni az ünnep örö-
mét, lényegét. a jeles napok, ünnepek gyermekekhez 
közel hozható szokásainak a megtartása a pedagógiai 
programunk része, az Őszi és téli időszakban minden 

nevelési évben tartunk márton-napi hetet, adventi 
időszakot, Gyermek karácsonyt. ebben a nevelési év-
ben színesítettük a jelesnapot, ünnepet egy-egy ha-
gyományteremtő kezdeményezéssel. Őszi időszakban 
a márton-napi lámpás felvonulás után mindkét épület-
ben kint találkoztunk minden csoporttal az előkertben 
az időszaknak megfelelő dekorációnál verseltünk, éne-
keltünk közösen és csoportonként is. a téli ünnepkört, 
az adventi időszakot is közös összejövetellel indítot-
tuk az előkertben a nagy adventi koszorúnál, közös 
gyertyagyújtással, verssel, énekkel. természetesen az 
ünnep lényegének gyermekközeli, játékos ismerteté-
se sem maradt el az ismeretnyújtásból, de a fő lényeg, 
hogy érezzék, jó együtt lenni, megállni egy pillanatra, 
örülni egymásnak, az ünnepnek és tisztelni annak je-
lentéstartalmát.

köszönöm kollégáimnak, hogy cselekvő részvevői 
voltak az eseményeknek, és mellé állnak az innovatív 
elképzeléseknek. köszönöm a Szülőknek a segítséget 
és a pozitív visszajelzést!

Szabó Éva – óvodavezető

„Legyen az Ünnep csendes, mint szíved dobbanása./ Legyen békés, mint a hó hullása.
Legyen szép, mint a gyertya ragyogása,/ És vidám, mint gyermek kacagása.”
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1918 az első világégés utolsó éve. Senkinek sem volt köny-
nyű, a némedieknek különösen. még az előző év májusában 
tűzvész pusztított a faluban, s az alispáni hivatal országos 
gyűjtést szervezett a károsultak javára, majd 1918 májusá-
ban a település teljes tejtermelését rekvirálták, s a törvény-
hatóságnak még 20 szarvasmarhát is be kellett szolgáltatni. 
országszerte élelmiszerhiány lépett fel, hiszen a férfiak a 
fronton voltak, nem volt, aki megművelje a földet. a Buda-
pest környékéről bejáró munkásság megélhetése is kiemel-
ten aggasztó volt. a fejadag csekély volt, a hadisegély kevés, 
kiutalása pedig nehézkes. a helyi hatóságok a hatósági éle-
lem kiosztását a kereskedőkre bízták, akik azt azután sokszor 
üzleti érdekük szerint árulták. Szokás volt még, hogy a keres-
kedők egyéb áruikat, még a dohányárut is, élelmiszerek el-
lenében árusították, így azok a szegények, akiknek nem volt 
teje, túrója, tojása, nélkülöztek. ebben a hangulatban érke-
zett el 1918. december 2. hétfő. a történtekről több orszá-
gos napilap is beszámolt, ezeket elemezve próbáltam meg 
összeállítani a december eleji történések hiteles krónikáját.

1918. december 2-án, délután a már hazatért és leszerelt 
katonák fegyveresen berontottak több némedi kereskedő 
üzletébe, azokat kifosztották, az árukat az utcára dobálták és 
az ellenállókat megverték. a községi elöljáróság telefonon 
segítséget kért Füzesséry nemzetőri parancsnoktól, aki este 
húszfőnyi nemzetőr csapatot küldött a községbe Szántó ede 
főhadnagy parancsnok vezetésével. 

a rendbontók és a nemzetőrök között tűzharc alakult ki, 
melyben négy alsónémedi lakos, aki a fosztogatásban részt 
vett meghalt (Szlovicsák János 17 éves római katolikus és 
Bálint miklós 14 éves római katolikus fiúk, molnár miklós 21 
éves református földműves, özvegy Sramek Pálné Baji Éva 26 
éves római katolikus földműves). a nemzetőrök többeket le-
tartóztattak, s a községháza fogdájába zártak. Szlovicsák Já-
nos édesapjának fájdalmát csak növelhette, hogy a világhá-
borúban legfiatalabb öccsét, Szlovicsák Flóriánt és sógorát, 
Végh menyhértet is elvesztette; Bálint miklós édesapja szin-
tén elvesztette testvérét, Bálint Gábort a nagy világégésben.

másnap Szántó ede főhadnagy összehívatta a falu elöljá-
róságát, és a fosztogatásban részt vett emberek közül ötöt 
az elöljárók jelenlétében halálra ítéltetett, és utasította a 
községi bírót, hogy a halálos ítéletet az elítéltek előtt hirdes-
se ki. Somogyi Béla bíró az ítéletet az öt ember előtt kihirdet-
te, és a nemzetőrség tagjai azt nyomban végre is hajtották. 

Szántó edének azonban nem volt joga kivégeztetni a 
fogdába zárt embereket, ezért – hogy magát fedezze – a 
községi elöljárósággal ítéltette el őket. korcz Jánost, a 46 
éves, református földművest elsőként végezték ki, majd 
sorban Sütő József 45 éves római katolikus hentessegé-
det, Szabó János 41 éves református földművest, kozma 
János 34 éves református földművest, végül Bircsák Pé-
ter 20 éves római katolikus földművest. (Bircsák Péter 
(1898-1918) 1918 februárjában kötött házasságot ke-
rekes etellel, s egyetlen fiuk mindössze hatnapos volt, 
mikor az édesapát kivégezték – a kiegészítő informá-
ciókért és a fotóért hálával gondolok a Végh Lászlóné 
Bircsák Juliannával (1926-2015) történt családtörténeti 

beszélgetéseimre, aki a kivégzett Bircsák Péter unoka-
húga volt).

mikor Fényes László, a nemzetőrség kormánybiztosa tu-
domást szerzett az esetről, másik húsz tagú nemzetőri külö-
nítménnyel és egy hadbíróval alsónémedibe sietett. azon-
nal megkezdte a vizsgálatot, hogy kiknek a hibájából történ-
tek a jogtalan statáriális kivégzések. a kormánybiztos meg-
állapította, hogy – a világháborús harctéren nem mellesleg 
idegsokkot kapott - Szántó ede főhadnagyot kiküldetése 
előtt a nemzetőri kerület parancsnoka kifejezetten figyel-
meztette, hogy ítélkezni és statáriálisan intézkedni nincsen 
joga, és a nemzetőri csapat feladata kizárólag a rend helyre-
állítása. Szántó edét a katonai törvényszék fölmentette azzal 
az indokolással, hogy nem épelméjű, míg a többiek ellen to-
vább folyt az eljárás a pestvidéki törvényszéken a vádirat el-
len a vádlottak védője kifogásokat adott be, aminek alapján 
a vádtanács az eljárást 1924-ben meg is szüntette. 

a kivégzések kapcsán senkit sem ítélt el az állami „igaz-
ságszolgáltatás”. 

Végh László Flórián

Bircsák Péter és Kerekes Etel esküvői fényképe
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Világok pusztulásán ősi vad, kit rettenet űz
Száz évvel ezelőtt, 1919. január 27-ént halt meg Ady Endre

Ady Endre (1877-1919) a magyar irodalom legnagyobb 
költői közé tartozik, nagy elődjének Balassi Bálintot te-
kintette. S valóban, mindkettőjük élete az önpusztítás és 
vezeklés szélsőségei között hányódva telt, s nehéz törté-
nelmi időkben, szomorúan idő előtt ért tragikus véget. 

Ady Endre egy szilágysági kisfaluban, Érmindszenten 
született vagyonát vesztett kisnemesi családban, anyai 
ágon ősei református lelkészek. A nagykárolyi, majd zi-
lahi középiskolás évek után Debrecenbe iratkozott jogi 
egyetemre, melyet nem fejezett be, mert a versírás és az 
újságírói pálya hamar elvonta figyelmét a jurátusságtól. A 
legszigorúbb szülői tiltás ellenére sem hagyott fel kicsa-
pongó, bohém életvitelével. Debrecen után Nagyvárad, 
Párizs majd Budapest következett. Halhatatlan versek, 
halhatatlan szerelmek, meggondolatlan politikai kiro-
hanások. Sokan sokféleképpen magyarázzák Ady Endre 
költészetét, s főleg durva elfogultságtól sem mentes publi-
cisztikáját, újságírói tevékenységét. De egyet higgyünk el 
neki, igaz magyar ember volt, olyan kit a Föl-földobott kő 
című versében így énekel meg: 

„Föl-földobott kő, földedre hullva,/ Kicsi országom, 
újra meg újra/ Hazajön a fiad./Messze tornyokat láto-
gat sorba,/Szédül, elbúsong s lehull a porba,/ Amelyből 

vétetett./ Mindig elvágyik, s nem menekülhet,/ Magyar 
vágyakkal, melyek elülnek/ S fölhorgadnak megint./ Tied 
vagyok én nagy haragomban,/ Nagy hűtlenségben, sze-
relmes gondban Szomorúan magyar./ Föl-fölhajtott kő, 
bús akaratlan,/ Kicsi országom, példás alakban/Te orcád-
ra ütök./ És, jaj, hiába mindenha szándék,/ Százszor föl-
dobnál, én visszaszállnék,/Százszor is, végül is.”

A mai világnézetileg zavaros időkben ismét divattá 
vált a különböző oldalon álló politikai csoportoknak Ady 
Endrét kitagadni a magyarságból, vagy épp ellenkezőleg 
kritika nélkül szinte isteníteni. Ne higgyünk se a szitko-
zódóknak, se a dicsőítőknek! Higgyünk csak egyedül a 
költő Ady Endrének és a múlhatatlan értékeket felmutató 
verseinek, melyekből a nemzetféltés, a vesztébe rohanó 
történelmi Magyarországért égő izzó fájdalom hangja 
szól. 

Százéves sírja felett állván egy percre hajtsunk fejet egy 
sokat szenvedett ember előtt, ki értünk sírt a Kárpátok 
alatt. Kit mikor elhagytak, mikor lelkét roskadozva vitte: 
„Csöndesen és váratlanul 

átölelt az Isten.” Soha nem nyugvó, háborgó lelke talál-
jon nyugalmat bennünk, kései utódokban!

 Jobbágy Ilona

Reményik Sándor: 
A megbékélt Ady Endrének
Aki messzevágyik, 
Csak hazáig ér el, 
Ha nem selyemszállal: 
Köt a rög kötéllel, 
Koporsókötéllel.

Aki pártos szívvel 
Önszívére lázad, 
Föld alatt lel végül 
Ősi hazát, házat, 
Nyugodalmas házat.

Aki tépegeti 
Mint egy nyűgöt, átkot, 
Szívében hordozza 
Az a magyarságot, 
Igaz magyarságot.

Akinek magyarul 
Muzsikál a vére, 
E bús szerelemtől 
Nincsen menekvése, 
Sehol menekvése.

Majd ha a sírodon 
Friss tavaszi hajtás 
Nő – Te is belátod: 
Így van ez jól, pajtás, 
Így van ez jól, pajtás.
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a halászy károly művelődési ház és könyvtár 2018 dec-
emberében is szeretettel várta alsónémedi lakosait az ünne-
pi készülődés jegyében. 

December 2-án a szokásos Adventi gyertyagyújtás ke-
retén belül, a Fantázia művészeti iskola színjátszó csoportja, 
megható kis műsorral készült a felállított Betlehem előtt. a 
közönséget forralt borral, sült kolbásszal, sütőtökkel és süte-
ményekkel kínáltuk. a községbe érkező Mikulás ismét nagy 
sikert aratott a gyermekek (és a szülők) körében. 

advent 2. vasárnapján rendeztük meg az Adventi Kalá-
kát. „téli emlékeim” címmel rajzpályázatott hirdettünk még 
novemberben, és az erre beérkezett munkákból gyönyö-
rű kiállítást tudtunk készíteni. a résztvevő gyermekeknek 
nagyértékű nyereményeket osztottunk ki. ezen az estén al-
sónémedi tehetséges fiataljainak adtunk teret, abból a cél-
ból, hogy bemutathassák tudásukat. 

a Fantázia művészeti iskola gitár, citera, furulya tan-
szakos növendékei változatos nemzetközi és magyar 
karácsonyi dalamokkal készültek. kádas Gyöngyi és kun 
oszkár szép verset mondtak, Szlovicsák Benedek gitár és 
ének tudásával, heusser Sarolt gyönyörű hárfa játékával 
lepte meg a közönséget. zárásként a mazsorett és a szín-
játszó csoport közös mesedramatizálásával és Dr. Borbás 
istván pánsíp előadásával sikerült karácsonyi hangulatot 
teremtenünk mindenki szívében. köszönjük a kis művé-
szeinknek a felkészülést és a részvétet: Barta kíra, korcz 
alexandra, kósa róbert koppány, Lajer Laura, molnár 
emma, nagy Levente, Páger máté, Pete Lujza melinda, 
Szanyi ramóna, Szappanos Boglárka, zoltán Dávid, zsá-

kai Judit. Felkészítő tanárok: kiss tibor, Schweigert krisz-
tián, kovács László

Adventi teadélután keretén belül, kézműves foglalkozá-
sokkal, meleg teával és süteményekkel vártuk a gyerekeket 
művelődési házunkban, ahol a szülőkkel együtt gyönyörű 
karácsonyi díszeket lehetett készíteni, a hangulatot fokozta, 
énekkel és gitárral: Gondos Brigitta zenepedagógus.

December 16-án délután a magyarok nagyasszonya ró-
mai katolikus Vegyes kar és református egyházi Énekkar kö-
zös fellépésével és a háromgenerációs Csengettyű Csapat 
gyönyörű hangjátékával zártuk a decemberi műsorainkat. 

külön köszönjük a Fantázia művészeti iskola színjátszó 
csoportjának, hogy minden lehetséges községi ünnepsé-
gen részt vesz, rendkívül lelkesek a gyerekek. nagyon szép 
műsort adtak az adventi gyertyagyújtásnál, ellátogattak a 
nyugdíjasklubba is, ahol karácsony alkalmából köszöntöt-
ték az időseket, az adventi kalákán az alsónémedi napfény 
mazsorett csoport bevonásával színesítették műsorukat. 
köszönjük felkészítő pedagógusuknak, Juhászné Surányi 
magdolnának munkáját. Színjátszó csoport tagjai: Benkó 
mária, Boldis emma, Boldis márk, Boros László, Deutsch-
kasó márton Gábor, Gazda elison, hájos Brigitta, heusser 
Botond, kiss Béla, kiss zoltán, mező henrietta, mihálka míra, 
nagy miklós, Serebán nikoletta, Stromayer mária, Surányi 
Bálint, Surányi kende Sándor, Szappanos Boglárka, Szegvári 
tibor, Szlovicsák anna, török máté, tüske Csaba, Varga Lilla. 
köszönjük a szereplőknek a fellépést, a nézőknek a megtisz-
telő érdeklődést.

Vajda Andrea ifjúsági referens

2019. január-február

Advent Alsónémedin 2018.

A Fantázia Művészeti Iskola Citeracsoportja
vez: Kovács László Téli emlékeim kiállítás

Fantázia Színjátszócsoport,  
vezetőjük: Juhász Lászlóné
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Advent Alsónémedin 2018.

Pete Lujza Melinda

Szlovicsák 
Benedek

Háromgenerációs 
Csengettyűs Csapat

Összevont Egyházi Kórus, Benkó Péter  
és Kiss Ferenc kántorok vezetésével

Kun Oszkár

Dr. Bordás István

Kádas Györgyi

Páger Máté, Lajer Laura

Heusser Sarolt
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a fotókat: Surányi mária készítette2019. január-február

ASE tavaszi program előzetes

1.  Labdarúgás
A felnőtt mellett az Old Boys, U19 és U15 csapatok mérkőzéssorsolás tervezetei is kiadásra kerültek, az 
egyeztetések és a véglegesítések még folyamatban vannak. Egyelőre a várható kezdési időpontok:
Old Boys  - 2019.03.08      ?         Alsónémedi SE – Közterület
U19           - 2019.03.16   10:00   Pereg SE – Alsónémedi SE
U15           - 2019.03.24   13:00   Alsónémedi SE  - Tököl VSE
Ezen felül a  Pest megyei Kupában:  2019.04.03   16:30   Alsónémedi SE – Százhalombattai LK
Az U7-U13 csapatok versenyeztetésére a Bozsik program keretében a megállapításra kerülő hétvégeken be-
lül egy-egy délelőtti napon, valószínűleg továbbra is  a  Dunaharaszti műfüves pályán kerül sor .

2.  Kézilabda
A felnőtt csapatra az alapszakasz végeztével még 2019.április 13/20-tól rájátszás vár (6 mérkőzés remélhe-
tőleg 1-8. helyért). Az utánpótlás csapatok mérkőzései torna rendszerben, alkalmanként két mérkőzéssel. 
2019.március 2-án az U9 torna Alsónémedi Általános Iskola Sportcsarnokban kerül megrendezésre.

A Hírmondó lapzártáig az Egyesület csapatainak teljes tavaszi menetrendje még 
nem ismert. A mellékelt táblázatban igyekeztünk összegezni a már véglegesített 
bajnoki mérkőzések időpontjait, a további programokkal kapcsolatban pedig az 
alábbi részletekről van tudomásunk:

Alsónémedi SE  2019. tavasz
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ASE labdarúgás 2018.ősz  - Utánpótlás  2.

A Hírmondó előző számában említést tettünk, hogy a labdarúgó szakosztály U 15 és U19-es csapatánál 
nyártól új edző, Wendler Gábor irányítja a fiatalok edzéseit, versenyeztetését.
Ezúton adjuk meg a lehetőséget a bemutatkozásra.

„Nehéz feladat, mikor az embernek magáról kell mesélnie. Mégis szeretnék pár mondattal bemutatkozni. 
Wendler Gábor vagyok. 9 éves korom óta a sport, és leginkább a foci szerelmese. Az MTK igazolt játéko-
saként sok évig fociztam a Hungária körúton. Ezután a BKV Előre, Budafok, Kecskemét, Sárvár csapatai-
nál is megfordultam. Míg a pályafutásom végéhez közeledve a Pest megyei DMTK és Felsőpakony színei-
ben játszottam. Később sem tudtam végleg elhagyni a foci pályát, így Gyálon és Felsőpakonyban vállaltam 
edzői feladatokat. Nem csak felnőtt csapatok, hanem gyerekek mellett is dolgoztam. Most augusztusban az 
a szerencse ért, hogy az Egyesület részéről megkerestek, hogy elvállalnám-e az U 15 és az U19 korosztályt? 
Örömmel fogadtam el a felkérést. Gyerekekkel dolgozni mindig nagy kihívást jelent. Rövid idő alatt, látvá-
nyos fejlődésnek lehetünk szemtanúi.  A felkészülési időszak nem csak a fizikai felkészülésről szól. Szeret-
ném megtanítani nekik a sport szeretetét, az egymás iránti tiszteletet, és összetartást. Hiszen ez egy csapat-
játék. Ez mindenki sikerességéről és az egymás iránti elköteleződéséről szól. Nehézségeink ellenére elégedett 
vagyok a fiúkkal. Ha a számszerű eredmények még nem is, de a fejlődésnek vannak jelei, amelyek reméljük, 
tavasszal már mutatkozni fognak. Dicséretes az edzéslátogatásuk.  Az edzéseket jó hangulat jellemzi, csapat-
tá kovácsolódtak össze. Büszke vagyok rájuk.

Célom, hogy a kezem alól kikerülő fiatalok, az első csapatban is megállják a helyüket, és jó eredményeket 
érjenek el.  A csapat, a játékosok részletes értékelését a szezon végeztével tartom érdemesnek megtenni.” 
Wendler Gábor, U15 és U19 edző

Tavaly hosszú évek után újra lehetőség nyílt adójuk 1%-ának felajánlására az  Egyesület javára.  
Az Alsónémedi SE  ezúton tájékoztat mindenkit, hogy a  „kezdő év” után 50.361 Ft támogatás került 
átutalásra az egyesület számlájára, amely összeget az idei évben az utánpótlás csapatok sporteszkö-
zeinek, sportfelszerelésének vásárlására kívánjuk fordítani. Reméljük,  a 2018.év utáni 1%-os  támo-
gatásaikkal továbbra  is hozzájárulnak az Egyesület működéséhez. 
     ADÓSZÁM: 19831167-1-13

Köszönettel: ASE Vezetősége

TISZTELT ALSÓNÉMEDI SZÜLŐK, GYEREKEK!

2019-BEN folytatom a sportorvosi vizsgálatokat.Tervezett időpontok: február 16, március 02.
A vizsgálathoz előzetes telefonos bejelentkezés szükséges! A vizsgálat kizárólag a saját betegeimnél tu-
dom elvégezni!       Köszönettel: dr. Szlivka Gabriella
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