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A Gyászoló család
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TÁJÉKOZTATÓ A NAGYGÖDÖR JÁTSZÓTÉR HASZNÁLATÁRÓL
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testület döntése alapján a Nagygödörben található játszótér körbekerítése megtörtént. A kerítés megépítésére egyrészt azért volt
szükség, hogy a játszótéren tartózkodó kisgyermekes családok
nagyobb biztonságban, fokozottabb védelem alatt legyenek,
másrészt a hamarosan beszerzésre kerülő újabb játszóeszközöket így jobban tudjuk védeni az esetleges rongálóktól.
Kérünk mindenkit, hogy a játszótér használata során vegyék
ﬁgyelembe az alábbiakat:
– A játszótéri eszközöket kizárólag 14 éven aluli gyermekek
használhatják! Ennek fontosságát azért szükséges kiemelni,
mert ennél jóval
idősebb személyek,
illetve maguk a szülők is gyakran ültek
rá a gyermekek részére kialakított, az
ő súlyukat elbíró
hintákra amíg gyermekük éppen egy
másik játékkal volt
elfoglalva. Emiatt
sokkal hamarabb
kellett az eszközöket javítani. Ez
a tendencia sajnos
szinte mindegyik
játszóterünkre elmondható.
– Kérjük mindenki ügyeljen a
játszótér tisztaságára! A szemetet a
kihelyezett gyűjtőedényekbe helyezzék! A játszótér teljes területén tilos a dohányzás! Tilos bevinni üveges italt, kutyát!
– Változás az eddigiekhez képest, hogy a játszóteret a közterület-felügyelet munkatársai a hét minden napján reggel kinyitják, este bezárják a játszótéri tájékoztató táblán található
időpontokban. A nyitás állandóan reggel 9 órakor történik,
viszont a zárás az évszakoknak megfelelően változik. Kérjük,
úgy tervezzék a gyermekek napirendjét, hogy a nyitás - zárás
időpontját szíveskedjenek ﬁgyelembe venni!

– Az Önkormányzat 2021. október 31-ig összesen
13.311.000.-Ft+ÁFA összegben fejleszti a négy játszóteret a
településen. Ebből csak a Nagygödörbe 8.157.000.-Ft + ÁFA
összegű játszótéri eszköz vásárlása és kihelyezése történik
meg. Kérjük a játszótér látogatóit, hogy minden gyermek a
funkciójának megfelelően használja a játékokat, hogy minél
tovább meg tudjuk őrizni azok épségét! A játszótéri eszközök
állapotát munkanapokon napi rendszerességgel ellenőrzi a közterület-felügyelet. Ennek ellenére előfordulhat, hogy nap közben történik valamilyen káresemény illetőleg hiba keletkezhet
a játékokban. Kérjük, ez esetben hívják munkatársainkat a 06
30 503 6739 telefonszámon, vagy írjanak messenger üzenetet
az Alsónémedi Önkormányzat facebook oldalán keresztül.
Nagygödör játszótér nyitvatartási rendje:
Január
Február
Március
Április
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

09.00 - 15.00
09.00 – 16.00
09.00 – 17.00
09.00 – 18.00
09.00 – 19.00
09.00 – 19.00
09.00 – 19.00
09.00 – 18.00
09.00 – 17.00
09.00 – 16.00
09.00 – 15.00

A Nagygödörben található sportpályák használatának
rendjét Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015.(XII. 11.) sz. rendelete szabályozza. Amennyiben nagyobb társaságok szeretnék a pályákat használatukra lefoglalni
és sportolás céljára igénybe venni, kérjük a polgármesteri hivatalban jelezzék szándékukat a rendeletben foglaltak szerint. Az
egyéni vagy kisebb csoportos sportolásra természetesen bejelentés nélkül is nyitvatartási időben továbbra is lehetőség van.
Kérjük, hogy a labdarúgó pályát csak olyan sportcipőben
használják, amely nem sérti a pálya felületét! Kerékpárral, rollerrel, gördeszkával a pályát ne használják!
Bízunk abban, hogy játszótereink fejlesztése, a biztonság
növelése a lakosság megelégedését szolgálja! Reméljük, hogy
gyermekeink a jövőben is nagy szeretettel használják majd a
kihelyezett eszközöket!
Dr. Tüske Zoltán polgármester

2021 szeptember

3

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan
tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége.
A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos/
földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja:
„A földhasználó köteles az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a
vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.”.
A növényvédelmi
tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d)
pontja szerint: „A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
ellen.”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e
körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget,
vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést
kell elrendelni.
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést
kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a
parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben
rendelhető el, ha a parlagfűvel való felületi borítottság
a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Parlagfű-rendelet)
értelmében a közérdekű védekezést belterületen a
jegyző, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül
igazgatott terület esetében a fővárosi főjegyző; külterületen, Pest megye és Budapest területén; a Pest
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági,
Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: nö4

vény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el. Amennyiben
az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi ingatlanon az önkormányzat nem tesz eleget védekezési
kötelezettségének, akkor a növény- és talajvédelmi
hatóság rendeli el a közérdekű védekezést.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése
alapján időközben maga eleget tesz kötelezettségének.
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban
felmerült költségeket az ügyfélnek kell
megﬁzetnie. A növényvédelmi bírság
kiszabására a növényés talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a
közérdekű védekezés
elrendelését követően
a jegyző az ügyben
keletkezett iratokat
továbbítja az eljárásra
jogosult hatóságnak.
A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött
terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és
külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig
terjed. Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület
(elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt,
elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti
ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/
földhasználó a –bírságon túl - vele szemben elrendelt
közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség
megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden
esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az
élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.
(VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bírságrendelet) alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak
összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi
kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges ﬁgyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki
lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig
meg kell őrizni.
Polgármesteri Hivatal
2021 szeptember
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TÁJÉKOZTATÁS
az őszi szünetet érintő gyermekétkeztetésről
Felhívjuk a szülők, törvényes képviselők ﬁgyelmét, hogy a rászoruló gyermekek részére a gyermekétkeztetést az őszi szünet idejére az önkormányzat ingyenesen biztosítja déli meleg főétkezés formájában az alábbi
napokon: 2021.10.25-29. (5 nap)
Az étel kiadásának helyszíne: Önkormányzati Konyha, 2351 Alsónémedi, Iskola u 1.
Az átvétel időpontja: 11.00 és 12.00 óra között.
Az étel napi elviteléről a szülőnek ill. törvényes képviselőnek kell gondoskodnia. Az étel tárolására nincs
lehetőség, így az időpontot kérjük pontosan betartani. Tájékoztatom továbbá, amennyiben gyermeke a szünidei
gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, köteles bejelenteni a távolmaradást és annak
időtartamát! Az óvodás korú és bölcsődés korú gyermeket kizárólag az óvoda zárva tartásának időtartamára illeti
meg a szünidei gyermekétkeztetés.

ALSÓNÉMEDI
2021. szeptember 27.

14:30-17:30 óra
Helyszín: az orvosi rendelő
egészségmegőrző helyisége
(Fő út 63.
– a fogorvosi rendelővel szemben)!

HÁZIORVOSI SZABADSÁGOK, PÉNTEKI RENDELÉSEK ÉS KÉSZENLÉTEK
2021. október - november
2021. október
SZABADSÁGOK, Továbbképzések:
Október 25-29. – dr. Deutsch Judit
Október 11-15. – dr. Papp Zsolt

2021. november
SZABADSÁGOK, Továbbképzések:
November 8-12. – dr. Papp Zsolt
November 15-19. – dr. Szlivka Gabriella

Péntek délutáni (12-16) sürgősségi ügyelet:
Október 1. – dr. Szlivka Gabriella
Október 8. – dr. Deutsch Judit
Október 15. – dr. Szlivka Gabriella
Október 22. – Papp Zsolt
Október 29. – dr. Papp Zsolt

Péntek délutáni (12-16) sürgősségi ügyelet:
November 5. – dr. Deutsch Judit
November 12. dr. Szlivka Gabriella
November 19. – dr. Papp Zsolt
November 26. – dr. Szlivka Gabriella

A szabadságok alatt a másik két háziorvos saját rendelőjében és rendelési idejében helyettesít!
Tisztelt Alsónémediek!
Az ősz folyamán később is lehetőség lesz koronavírus elleni oltás igénylésére gyermekek részére.
Ezúttal nem iskolai, hanem gyermekorvosi rendezésben. Kérem, aki szeretné beadatni gyermekének
az oltást, jelentkezzen nálunk.
dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos
2021 szeptember
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KERESSE AZ
ÁLLATORVOST

TELEFONÁLJON

RÖGZÍTTESSE,
HOGY A KUTYÁJA
ELTŰNT

"TE EGYSZER S MINDENKORRA FELELŐS LETTÉL AZÉRT,
AMIT MEGSZELÍDÍTETTÉL."

SAINT-EXUPÉRY

(MIKROCHIP ADATBÁZISBAN)

HELYI ÁLLATORVOSOKNAK

AZ ÁLLAT FÉNYKÉPÉT
AZ ELTŰNÉS IDŐPONTJÁT,
HELYSZÍNÉT

KÜLDJE MEG

A MIKROCHIP SZÁMÁT

ÁLLATVÉDŐ
SZERVEZETEKNEK,
MENHELYEKNEK
MENHELY
L EKNEK
LY

(HA VAN)

KÓBOR ÁLLAT
BEFOGÁSÁT
VÉGZŐKET

KÖZELI GYEPMESTERI
TELEPEKNEK (KUTYA
ESETÉBEN)

ÉRTESÍTSE

TELEPÜLÉSI,
ILLETVE FŐVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

VESZÉLYES ÁLLAT ELTŰNÉSE ESETÉN HÍVJA A 112-ES SEGÉLYHÍVÓT!

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK:
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelet helye:
Ócsa, Szabadság tér 4. szám.
Az ügyelet elérhető az alábbi telefonszámokon: 104, 112 (1/301-6969)
RENDŐRSÉG: 107, 112;
Polgárőrség: 06-30-484-7658;
Közterület-felügyelő telefonszáma: Dernóczi Zoltán +36-70-607-9601
Településőrök telefonszáma: +3630-503-6739
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK: Farkas László 06-20/489-67-21,
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Szadai Attila r.törzsőrmester 06-20-489-67-22
Víz hibabejelentés (Nagy Tibor) +36-70-585-5510,
(Morvai János) +36-70-437-3800
Szennyvíz ügyelet: +36-30-9197-250
Közvilágítás hibabejelentés: 06-80-383-940; 06-20-978-5611;
06-30-978-5611; 06-70-978-5611
A MEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI: Garai Miklós +36-30-857-6195;
Gödöllei Attila +36-30-423-2215; Nagy Zoltán +36-70-491-1039;
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény esetén
azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!

2021 szeptember

SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Becsengettek! Új tanév kezdődött!
Szeptember 1-jén hosszú idő után iskolánk minden
tanulója – az óvodából érkező elsősöktől az utolsó általános iskolás évükre készülő nyolcadikosokig – együtt
vehetett részt az évnyitó ünnepségen. Hagyomány, hogy
ilyenkor újságcikkben írunk a tanévkezdésről, bemutatjuk az iskolában folyó munkát, megismertetjük a szülőkkel, érdeklődőkkel, hogy mik a terveink, milyen célokat
szeretnénk megvalósítani. Egy évvel ezelőtt jelent meg
az első osztályosok életét bemutató írásunk. Most iskolánk legnagyobbjai, a nyolcadikosok előtt álló feladatokról szólunk. Minden szülő életében fontos mérföldkő,
hogy milyen középiskolában folytatja gyermeke a tanulmányait.
Intézményünkben sok éves tapasztalattal rendelkező,
jól felkészült szaktanárok segítik gyerekeik munkáját.
Az iskolaválasztást az osztályfőnökök segítik, ismerve
a gyermeket és ismerve az egyes középiskolák elvárásait. A szülőknek részletes és pontos tájékoztatást adnak
a beiskolázás menetéről írásban, illetve „Pályaválasztási
szülői értekezlet” tartásával. Nem kis terhet vesznek le
a szülők válláról a központi írásbeli jelentkezési lapok,
valamint a középiskolai jelentkezési lapok kitöltésével. A
tanulók továbbtanulásának megsegítésére a felső tagozaton tudatos felkészítő munka folyik már az ötödik évfolyamtól kezdődően, ugyanis minden évfolyamon tanulóinknak szövegértés feladatgyűjteményt biztosítunk, így
nyolcadikra már mindenféle szövegtípussal találkoznak,
ami a központi felvételin előfordulhat.
A tudatos pedagógiai tervezés alapján alapos év eleji ismétlést illesztenek a tanmenetbe a magyartanárok.
Nyelvtanórán átveszik azokat az anyagrészeket, amelyek
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évről évre kiemelten szerepelnek a feladatsorokban. Ez
igaz minden évfolyamra, de leghangsúlyosabb a nyolcadik évfolyamon, ahol gyakorlatilag az első félévben teljes mértékben átismétlésre kerülnek a felvételihez kapcsolható nyelvtani anyagrészek.
Hetedik évfolyam második félévében, és nyolcadik
évfolyam első félévében felvételi előkészítőt biztosítunk tanulóink számára. Matematika tantárgynál ez az
órarendbe beépített heti két óra keretében történik, magyar nyelv és irodalom esetében tanórán kívüli időpontban készülhetnek az érdeklődő diákok szaktanárukkal az
írásbeli felvételi vizsgára. Így a gyerekek alaposan megismerkedhetnek az eddigi írásbeli feladatsorokkal, típusfeladatokkal, pontozással.
Iskolánkban évek óta a központi felvételi hetében úgynevezett „intenzív hetet” tartunk. Ekkor igyekszünk olyan
helyzetet teremteni a nyolcadikosok számára, amely alaposan felkészíti őket az országos megmérettetésre. Ezen
a héten mindennap öt órájuk van, ebből egy-egy a magyar, illetve a matematika feladatsor megírása, egy-egy
a javítása, megbeszélése és egy „pihenő” óra. Ezeknek a
módszereknek köszönhetően elmondhatjuk, hogy diákjaink döntő többsége minden évben az országos átlag felett
teljesít a központi írásbeli felvételin.
Csodamódszer és csodára képes tanár nincs. A csoda
az Önök gyermekeiben van, amely szorgalommal, igyekezettel, gyakorlással valósággá válik. Biztassák gyermekeiket az otthoni önálló gyakorlásra is, bízzanak az
iskola pedagógusaiban, forduljanak hozzájuk bizalommal!
Kotán Miklós András intézményvezető
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Továbbfejlődünk!
A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. nagylelkű felajánlásának segítségével
a nyár folyamán lehetőségünk nyílt tovább fejleszteni iskolánk informatikai eszközeit. A tanév kezdetével
tanulóink és kollégáink már használatba is vehetik az új, modernebb és gyorsabb számítógépeket, számítástechnikai eszközöket. Minden tanuló és pedagógus nevében köszönetünket fejezzük ki a támogatásért!
KÖSZÖNJÜK!

Révfülöpi tábor 2021.
Révfülöp – idén 52 némedi tanulónak jelentette a pihenést, feltöltődést, szórakozást, az élményt
A táborozás lehetősége vonzza a gyerekeket. Évek óta meg sem kell hirdetni a gyerekek körében, mert állandó a
túljelentkezés. Aki egyszer ráérez az ízére, az évekig lakója lesz a tábornak.
A szeszélyes időjárás megnehezítette az előre
megtervezett programok lebonyolítását, ennek ellenére egy változatos, tartalmas, élményekkel teli,
nevetésektől hangos nyolc napot hagytunk magunk
mögött.
Az Önkormányzat támogatásának köszönhetően
kertmoziban voltunk, áthajóztunk Balatonboglárra,
ahol a gyerekek nagy lelkesedéssel és izgalommal
bobozhattak. A Gömbkilátóról megcsodálhattuk a
hosszan elnyúló vitorlásokkal teli hullámzó Balatont, majd egy városnéző kisvonat vitte a táborozókat a Balaton partjára, ahol megmártóztunk hűsítő
vízében. Nap mint nap meglátogattuk a révfülöpi
strandot, ahonnan fáradtnak tűnő gyermekeket kísértünk haza. Meglepetésként éjszakai túrát terveztünk az újjáépített Fülöp-hegyi kilátóhoz. Menet közben gyönyörködhettünk az esti fényekben
pompázó tájban. Természetesen a szokásos házi
versenyeink sem maradhattak el, a kézműves foglalkozás során pedig idén különböző anyagokból kilátótornyot készítettek a kőházak lakói. A napi események legnehezebb pontja mindig a „takarodó” volt, bár ez a sok élmény, felfokozott hangulat miatt talán nem meglepő.
Köszönjük a Szülők és az Önkormányzat támogatását, bizalmát!
Jövőre újra találkozunk, hiszen a nyár nem múlhat el Révfülöp nélkül!
A táboroztató pedagógusok nevében: Nagyné Ölvedi Rita
8
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“BECSÖNGETTEK, FUSSUNK!”

Idén már negyedik alkalommal kezdtük futással a tanévet. Az Alsónémedi Községért

Közalapítvány a tanév els! hetén csütörtökön rendezte meg hagyományos iskolai
futóversenyét, melyen az alsó és fels! tagozatos gyerekek mérhették össze gyorsaságukat.
Összesen közel 350 diák vett részt ezen az eseményen. Korcsoportonként a leggyorsabbak
tornazsákot, oklevelet és érmet vihettek haza, ezen kívül minden induló egy üdít!t és Sport
szeletet kapott jutalomként. Úgy gondoljuk, mindannyian nyertek, hiszen egy jó hangulatú,
izgalmas versenyen vettek részt, és a t"z! nap, nagy meleg ellenére h!siesen teljesítették a
távokat.
Az esemény lebonyolításában kiemelked! részt vállalt Horváth Ildikó, Mikus Csilla és Papp
Roland testnevel! tanár, valamint az iskola összes pedagógusa, akiknek ezúton is köszönjük
munkáját és segítségét!

2021 szeptember
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Az ünnepi asztalon az új kenyér

Dr. Tüske Zoltán polgármester
ünnepi beszéde

Az ország tortája

Augusztus 20. Alsónémedin
Augusztus 20-án együtt ünnepelhettük Szent István királyunk napját, az Államalapítást.
Részesei lehettünk „Mert kell egy ország” címmel
Dézsenyi Zsóﬁ, Kohautek Csaba és Domokos László művészek magasztos előadásának. A Némedi cukrászda, Bor
Imréné, Julika felajánlásával megkóstolhattuk az ország tor-

táját, Jenei Dávid frissen sütött kovászolt kenyere került az
ünnepi asztalra. A szép számban összegyűlt közönség üdvözölhette Ócsa város küldöttségét, kik kerékpáros emléktúra
keretében érkeztek közös ünneplésre községünkbe. Megköszönjük a lakosság érdeklődését. Képes beszámolónk az
ünnep néhány pillanatát örökíti meg.

Az új kenyér áldása és szentelése

Ünnepi műsor

Ócsa alpolgármestere, Murinainé Murár Emília
köszönti a némedieket

Zászlótartók
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NYWYG Hagyományőrző Egyesület

Megjöttek az ócsaiak

Kézműves foglalkozás

Az új kenyér Jenei Dávid pékműhelyéből

Megkóstoljuk az ország tortáját

Ünneplők

Levendula Nyugdíjas Klub

Ünneplők

2021 szeptember
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Juhász Borika fazekasműhelye

Apa és lánya, ízlik a kürtőskalács

Kovács Nóri énekel

25 éves a Faluház
Ez évben ünnepeljük a Faluház 25 éves évfordulóját. Két napos eseménysorozattal emlékeztünk
meg az évfordulóról. Vendégeink voltak Kovács Dóri, a Kerecsen Táncműhely, a Sodrásban
népzenekar, a Boróka Néptáncegyüttes. A Fantázia Művészeti Iskola színjátszói vidám
népmesékkel, népi rigmusokkal szórakoztatták a közönséget. Mindkét napon kézműves
foglalkozásokkal kosaras hintával, népi játékokkal vártuk a családokat. Köszönjük Kiss Tiborné,
Végh Klárinak, Juhász Borikának, Kovács Györgyné Jolikának, Gendur Károlyné Ida néninek,
Bori Terikének és Abonyi Csabának, Nagy Enikőnek, Bodó Tányának, Kópisné Nagy Marcsinak
a kézműves tevékenységet. A NYWYG még a jurtát is felállította a gyermekek nagy örömére.
A Halászy Károly Művelődési Ház munkatársai gölődin levessel és krumplis talpassal kínálták
a Faluházhoz látogatókat. Igazi faszénen sütött kürtőskalácsból is kóstolhattunk Gendurné Ida
néni receptje szerint. Minden nagyon jó volt, de a legjobb mégis az, hogy megtelt a Faluház
udvara, olyan sokan voltunk.

Szalmafonás Tánya nénivel
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KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK

Pletykások

Legények

Fantázia Művészeti Iskola színjátszócsoportja

„Gazda és gazdasszony”

Sodrásban népzenekar

Boróka Néptánccsoport

ÁLLÁSLEHETŐSÉG ALSÓNÉMEDIN
A Daköv Kft. Alsónémedi üzemegysége munkatársat keres
Feladat:
A szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetése,
karbantartása.
Feltétel:„B” kategóriás jogosítvány, Műszaki végzettség,
karbantartásban szerzett gyakorlat előnyt jelent.
Érdeklődni: telefonon a 06 30 311 2926 telefonszámon,
vagy a Fő út 75. szám alatt található irodánkban lehet.
2021 szeptember

A DAKÖV KFT
ALSÓNÉMEDI
TELEPÜLÉSEN A
VÍZHÁLÓZAT MOSATÁSÁT
2021. OKTÓBER 11-15
KÖZÖTT VÉGZI!
A munka közben
zavarosodásra és sárga
vízre lehet számítani.
DAKÖV KFT.
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2021.

október 9.

20.00

óra

koncert

az alsónémedi sportcs

2351 Alsónémedi, Iskola

u. 1.

arnokban

Belépőjegy: 4000 Ft
alsónémedi lakosoknak 2000 Ft, 14 év alatt a belépés ingyenes
belépőjegyek már csak korlátozott számban kaphatók
jegyvásárlás 8 és 18 óra között a Halászy Károly művelődési ház és könyvtárban
Alsónémedi, Dózsa György tér 2.

jegyrendelés a 06/29-270-817-es telefonszámon,
vagy az alsonemedimuvhaz@gmail.com e-mail címen

kapunyitás 19.30-tól
a koncert érvényes vé
védettségi igazolvánnyal látogatható. a helyszínen büfé üzemel.

2021 szeptember

15

SPORT

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:

Íjászat 2021 nyarán Alsónémedin
Igen régen jelentkeztünk a Nywyg híreivel, így most öszszefoglaljuk az elmúlt fél év történéseit.
Egyesületünk élete, edzések és versenyek is megálltak
tavasszal egy kicsit, de Hála Istennek májban újra indulhattak!
Suli Íjász Bajnokság, Felsőörs 2021.május 15.
Az idei SIB bajnokság első versenye volt a felsőörsi foci
pályán megrendezett viadal. Már két éve is itt kezdtünk a
szabadtéri versenyeinket, akkor a hatalmas széllel kellett
küzdenünk, most a maszk okozott extra ﬁgyelmet. Kilenc
fős csapatunkból 2csak két főnek volt az volt az első szabadtéri versenyre, a többiek már gyakorlottak voltak. A 10
méteres távon még kisebb gondot jelentet, azonban a 20,
illetve 30 méteren már jelentős kihívást jelentettek a széllökések. Összesítés:
Byatets Konstantin Gyerek INR 2.hely, Kósa Koppány
Gyerek Csigás 1.hely, Vágó Bejamin Serdülő INR 1.hely,
Molnár Levente Serdülő INR 2. hely, Lovas László Serdülő OL 4. hely, Szabó Dénes Kadet OL 6. hely Dézsi Lilla Kadet OL 1. hely Ambrus Gergő Kadet Tradi 2. hely,
Molnár Dániel Kadet 2.hely, 3 arany, 4 ezüst, 2 helyezés
a NYWYG mérlege!
Suli Íjász Bajnokság, Budapest 2021.május 23.
Az idei második Suli Íjász Bajnoki fordulóra készültünk,
most ide a közelbe a pestimeri íjászegyesület szervezésében
megrendezésre kerülő fordulóra. Hamar megérkeztünk és
az időjárásra ﬁgyelve érezve igyekeztünk elfoglalni a bázisainkat. A rendezők jó voltából több sátor is védett bennünket, három helyen is letelepedtünk, az egyik csapatunk a
30 méterre lövők, a másik csapat 20 méterre, a harmadik a
10 méterre lövők voltak. Nywyg volt a legnépesebb csapat
10 diákunk versenyezett! Az adminisztrációs feladatok után
már az eső is folytatta, és kezdődhettek a belövések, majd
a verseny. A ﬁatalok a kezdeti izgalmak után szépen belelendültek és jól teljesítettek az egész nap zuhogó esőben!
Összesítés: Byatets Konstantin Gyerek INR 2.hely, Kósa
Koppány Gyerek Csigás 1.hely, Vágó Bejamin Serdülő
INR 2.hely, Molnár Levente Serdülő INR 3. hely, Lovas
László Serdülő OL 3. hely, Szabó Dénes Kadet INR 1.
hely; Dézsi Laura Kadet INR 1. hely; Dézsi Lilla Kadet
OL 2. hely Ambrus Gergő Kadet Tradi 1. hely, Molnár
Dániel Kadet 3.hely, 4 arany, 3 ezüst, 3 bronz !!
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Suli Íjász Bajnokság, Kalocsa 2021.június 06.
Az idei harmadik Suli Íjász Bajnoki fordulóra készültünk, Kalocsán még nem jártunk. A rendezők igen barátságos környezetet biztosítottak, egy kisebb csapattal 6 fővel
versenyeztünk. Szép napos időben jó gyakorlás volt a döntőre készülve! Eredmények: Byatets Konstantin Gyerek
INR 1.hely, Kósa Koppány Gyerek Csigás 2.hely, Molnár
Levente Serdülő INR 1. hely, Lovas László Serdülő OL
1. hely, Szabó Dénes Kadet INR 4. hely; Molnár Dániel Kadet 2.hely, 3 arany, 2 ezüst, 1 helyezés a NYWYG
mérlege!!
Suli Íjász Bajnokság Döntő, Budapest 2021. június
13.
A ballagás más napján már indultunk is SIB döntőre.
Most 10 fős lelkes csapattal vágtunk neki a küzdelmeknek,
ebből 5 diáknak ez volt az első döntője, így számukra ez
külön izgalmat is jelentett! Voltak tagjaink, akik igen szorgalmasan gyakoroltak az elmúlt hetekben, ennek meg is lett
az eredménye. Itt már verőfényes idő lett, délután a meleg
jelentette a kihívást. Összeségében nagyon szépen helytálltak és a közel 5 órás versenyben végig koncentrálva ügyesen lőttek!
Összesítés: Byatets Konstantin Gyerek INR 2.hely,
Kósa Koppány Gyerek Csigás 2.hely, Vágó Bejamin Serdülő INR 2.hely, Molnár Levente Serdülő INR 3. hely, Lovas László Serdülő OL 5. hely, Szabó Dénes Kadet INR 5.
hely; Dézsi Laura Kadet INR 5. hely; Dézsi Lilla Kadet
OL 3. hely Ambrus Gergő Kadet Tradi 1. hely, Molnár
Dániel Kadet 2.hely, 1 arany, 4 ezüst, 2 bronz, 3 helyezés
a NYWYG végeredménye!!

2021 szeptember

SPORT

Gratulálunk a versenyzőknek! Köszönjük Dr Borbás
István munkáját, aki több gyerekkel folyamatosan foglalkozva segítette, hogy ilyen szép helyezést érjenek el! Külön
köszönjük a szülők idejét, fáradtságát és az Önkormányzat
támogatását!
Nywyg nyári napközis táborok Öregtó Alsónémedi
2021.július-augusztus
Már hatodik éve szervezünk nyári íjász napközis táborokat az alsónémedi Öregtó területén a diákoknak. A napfény,
a nyár, a mozgás, a szabadság, a játék és a vidámság töretlen, így amíg erőnk engedi és segítséget is kapunk - >folytatjuk. Az idei év még inkább indokolta, hogy végre együtt
legyünk. A tó tulajdonosa és fenntartója mindig szívesen

lát bennünket, amit ezúton is köszönünk! Igen sok vendég
jött közénk: volt lovas és kutyás program, Tánya nénivel és
Zsuzsa nénivel kézműveskedés. Gyermekorvosunk is többször előadott. Jött közénk még: rendőr, hivatásos katona,
pilóta, gyógyszerész, hosszútávfutó, amerikai futballista!
Igen jó és tartalmas hetet tölthettünk együtt! A képek sokat elárulnak a résztvevők örömeinkről. Jövőre is táborozunk!
Mindenkit szeretettel várunk az edzéseinkre!
Az edzéseket folytatjuk: szerdán, csütörtökön és pénteken 18 órától, vasárnap 16, 17 órától!
Suplicz Zsolt Tibor, a NYWYG elnöke (30-1660107)

AZ ALSÓNÉMEDI SE NŐI KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYÁRÓL
Az elmúlt év sajnos ismét a be nem fejezett bajnokságokról szólt. Ez alól a megyei felnőtt bajnokság volt csak kivétel. Az I. osztályban szereplő női csapatunk az 5. helyezést érte el, így a most kezdődő bajnokságban ismét az első
osztályban szerepelhet. Az őszi sorsolásuk a következő:

A Gyermekbajnokságban U14-es és U12-es, míg a
Kisiskolás Bajnokságban U10-es és U8-as csapatokat
neveztünk. Ezekben a bajnokságokban tornarendszerben folyik a játék. Minden versenynap a csapatok egy
helyszínen két mérkőzést játszanak. A mérkőzések már
egyik korosztályban sem zárt kapusak, de a nézők csak
2021 szeptember

védettségi igazolás és személyi igazolvány bemutatásával léphetnek be.
A bajnokságok és az eredmények követése a következő honlapon érhető el:
NEW.MKSZ.HU, Magyar Kézilabda Szövetség
Hajrá ASE!
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SIKERES KÉZILABDATORNA ALSÓNÉMEDIN
Szakosztályi összefogással sikeres utánpótlás kézilabda tornát rendezett két korosztály részére 2021. augusztus 28-án az Alsónémedi SE Kézilabda Szakosztálya
A meghívást elfogadták a Gyáli BKSE, a Ceglédi Kék
Cápák SE, a Pázmánd NKSE/Gárdony-Pázmánd NKK
egyesületeinek U12-es és U14-es leánycsapatai.
A Széchenyi István Általános Iskola Sportcsarnokában
szombat reggel 9 órától felváltva léptek pályára a 2x15
perces találkozók szereplői, akik a megjelent szülőknek,
szurkolóknak, érdeklődőknek izgalmas, jó színvonalú
mérkőzésekkel igazolták tehetségüket, felkészültségüket.
Az ASE U14-es csapatának edzője Györgyövics Szilvia,
valamint az U12-es együttes felkészítője Horváth Ildikó,
rendkívül hasznos, a felkészülést segítő játéknak minősítette a három-három találkozót, ami sikeres zárása volt
a másfél hetes edzőtáborozásnak is. A torna szervezett-

U12-es csapat balról, álló sor: Csorja Lili, Kiss Nóra
Regina, Kiss Jázmin, Kiss Natália, Horváth Ildikó, középső sor: Barta Míra, Annus Letícia, Bódi Lara Szilvia, elől: Sebestyén Dalma, Takács Titanilla

U14-es csapat balról, álló sor: Tüske Laura, Farkas
Nikolett, Györgyövics Szilvia, Vizer Zsóﬁa, Romvári
Panna, térdelnek: Benkó Mária, Czomba Emma, Varga
Viktória, Tamási Panna, elől: Bencze Amina Ildikó

ségéről, színvonaláról elismeréssel szóltak a meghívott
csapatok edzői, vezetői, szurkolói, akiknek gratulációit
Kotán Miklós szakosztályvezető fogadta.
Végeredményt nem hirdettünk, mert célunk az volt,
hogy a ﬁatalok az augusztusi kézilabdás felkészülésük
után, pár nappal az iskolai tanulmányaik megkezdése
előtt megfelelő mérkőzés-tapasztalatot szerezzenek, ezért
minden játékos és edző emlékérmet vehettek át. Végül
meg kell említeni azt a szakosztályi összefogást, ami nélkül nem lehetett volna megrendezni a 12 mérkőzésből
álló tornát. Az ASE Kézilabda szakosztályának felnőtt,
ifjúsági, korosztályi csapatainak edzői, játékosai, családtagjai segítettek az elektronikus eredményjelző kezelésében, a Magyar Kézilabda Szövetség kötelezően előírt
online jegyzőkönyvének vezetésében, a jegyzőkönyvek
előkészítésében, a Sportcsarnokba belépéshez szükséges
védettségi igazolások ellenőrzésében, a csapatfotók elkészítésében. A résztvevőket a torna végén - szülői felajánlásra - babgulyás várta, ahol falatozás közben kellemes
hangulatú baráti beszélgetéssel búcsúztak egymástól és
a torna rendezőitől.
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