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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Presbitériumunk nevében szeretném megköszönni a gyülekezet egész közösségének a példás összefogást a harangszentelésre készülve, és azt az áldozatot, amelyet sokan hoztak azért, hogy ékesen és szép renddel, valóban Isten dicsőségére történjen minden. A
visszajelzések alapján minden vendégünk megköszönte és dicsérte az ünnepséget és a vendéglátást, a gyülekezet rendezett és szép
környezetét. Hálás a szívem, hogy a gyülekezet közösségének szorgos és megszólítás nélkül is segítőkész tagjai és presbiterei vannak.
Külön köszönöm szépen a gyülekezet gondnokának és feleségének, hogy összefogták a legkülönbözőbb feladatokat, és minden felajánlás a helyére került. Köszönjük szépen a helyi meghívottaknak és megjelenteknek, hogy velünk együtt örültek és adtak hálát.
A harang és a harangok még egy ideig nem tudnak megszólalni - néhány hiányzó mozzanat ezt a várva várt pillanatot és időszakot
hátráltatja. Sok-sok köszönettel és áldást kérve az Úrtól a református közösség életére is.
Szappanos Zoltán lelkipásztor
A címlapon a harangszentelésen megjelent lelkipásztorok között középen nt. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke

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-felügyelet telefonszáma: +3630-503-6739
és +3630-542-7583;
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
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:
Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587; 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!
Szarvasmarha telepre keresünk dolgozókat:
elletős, fejő, traktoros.
Szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk.
Érdeklődni: 29-337-097; 8-16 óráig

Alsónémedi
Hírmondó
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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
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
A Képviselő-testület 2019. május 22-én rendkívüli ülést
tartott, melyen az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton való indulásról döntött,
a Deák Ferenc utca, Árpád utca és az Arany J. utca közötti
szakaszának felújításával, önerőként 15.996.496 Ft összeget
biztosítva, valamint felhatalmazta Polgármester Urat a szükséges
intézkedések megtételére és a pályázat benyújtására.
A Képviselő-testület legutóbbi munkaterv szerinti ülését
2019. június 26-án tartotta, melyet megelőzően minden bizottság ülésezett, véleményezve a bizottságot érintő előterjesztéseket.
Elsőként a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola Alsónémedi Telephelyének 2018-2019. tanévi pedagógiai tevékenységéről szóló beszámolóját tárgyalta, melynek elfogadása
kapcsán döntött arról is, hogy az első és második osztályban heti egy testnevelésóra keretében népi játékok, néptánc
oktatás bevezetését szorgalmazza. Ennek érdekében úgy
döntött, hogy háromoldalú tárgyalást kezdeményez (Iskola,
Tankerület, Önkormányzat). Következő napirend keretében
az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 20182019-es nevelési évéről szóló beszámolója került elfogadásra. Végezetül az önkormányzati részvételű gazdasági társaságok közül a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 2018. évi tevékenységéről és Alsónémedi településen végzett víziközműszolgáltatás működéséről szóló beszámolója következett,
melyet a Képviselő-testület elfogadott. A Kft. is minden
pályázati lehetőséget megragad a cég anyagi helyzetének javítására és fejlesztések megvalósítására, így a „Víziközművek
Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása”
című egyedi támogatási kiírására pályázaton is indult, mely
kapcsán az Önkormányzat kötelezettséget vállalt konzorciumi szerződés kötésére.
Lakossági megkeresés kapcsán tárgyalt a testület helyi védelem megszüntetéséről (Rákóczi u. 11.). A kérésnek helyt adva
elfogadta a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendeletét a településkép védelméről szóló 9/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
A VOLÁNBUSZ Zrt. útvonalmódosítási javaslatot terjesztett be az Önkormányzat felé, mely szerint a 630 és 631 sz. Budapest – Alsónémedi – Bugyi járatok megfordulására a Haraszti
út – Határ út – Tulipán u. – Róna u. – Haraszti út útvonalakat
vennék igénybe. Ehhez a Képviselő-testület hozzájárult, tekintettel a Kistói utcánál történő megfordulás körülményeire.
Soron következő napirenden az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról döntött a Testület. A Képviselő-testület az új
Polgármesteri Hivatal épületének tervezése, építése kapcsán
döntött a 1963, 1964 és 1945 hrsz-ú ingatlanok összevonásáról
(jelenlegi épület, a volt Kövesi-féle ház és a Somogyi B. utcai orvosi rendelő és szolgálati lakás).
Polgármester úr már az előző ülésen jelezte, hogy parkoló
kialakítása szükséges a településközpontban. A lehetőségeket
megvizsgálva úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a Fő út 73.
és 75. számú ingatlanokon található épületek bontásával valósítja ezt meg, ahol burkolt parkolót alakít ki, melynek bejárata
a Fő útról, kijárata a Halászy K. utcára lesz. A Fő út 75. sz. alatti
ingatlanon csak a melléképület kerül bontásra, azaz a „Kékesiház” marad!
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Korábbi határozat alapján hozta meg a Képviselő-testület a
döntést az Önkormányzat tulajdonában lévő 1717 hrsz-ú, 521
m2 területű kivett – közpark (Kossuth Lajos utca), valamint
a 2011 hrsz-ú, 4098 m2 területű kivett – közterület (Kossuth
Lajos utca) 1127/2018; E-38/2018 és 1128/2018.; E-39/2018.
számon záradékolt vázrajzok szerinti megosztásáról és a kialakuló 1717/2 hrsz-ú, 170 m2 terület kivett – országos közút,
valamint 2011/2 hrsz-ú, 2505 m2 területű kivett – országos
közút megnevezésű ingatlanok Magyar Állam tulajdonába
és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe történő átadásáról, melyért cserébe a 1965 hrsz-ú, 8511 m2 területű kivett
– országos közút megosztása során kialakuló 1965/1 hrsz-ú,
3088 m2 területű kivett – helyi közút megnevezésű ingatlant
kapja az Önkormányzat (Somogyi u. Fő út és Kossuth L. u.
közötti szakasz szakasza).
Köztudott, hogy az Önkormányzat többször is elvégeztette az
illegális hulladék lerakatok felszámolását, de az sajnos mindig
újra termelődik. Most egy pályázat elnyerésével sikerül több
ilyen lerakatot megszüntetni, mellyel a DTKH Nonprofit Kft.-t
bízza meg a Képviselő-testület.
Két belterületbe csatolási kérelem is érkezett az Önkormányzathoz, melyhez a Képviselő-testület hozzájárult (050/43
hrsz, 0221/19, 0221/28 és 0221/29 hrsz).
A Képviselő-testület a Farkas Építésziroda Kft.-vel köt
szerződést az önkormányzati konyha bővítésének tervezésére (bruttó 2.159.000,- Ft), valamint az óvoda Rákóczi utcai épületének bővítéséhez tanulmánytervének elkészítésére
(bruttó 698.500,- Ft).
Az Alsónémedi lakott területet és az Északi Vállalkozói Területet összekötő kerékpárút nyomvonalát képező ingatlanokat – ahogy történt ez már korábban is – az Önkormányzat
tulajdonba és kezelésbe veszi.
Utolsó napirendként tárgyalja a testület Polgármester Úr beszámolóját az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről, melyet elfogadott.
Végül e napirend keretében került sor Szántó Erzsébet képviselő felszólalására az Árpád utcai kamera kapcsán, valamit
annak vizsgálatára, hogy a külterületi temetőnél milyen feltételekkel lehet kamera telepítését elvégezni.
A Képviselő-testület soron következő ülése munkaterv szerint szeptember 25-én lesz, melyet megelőzően hétfőn-kedden
minden bizottság ülésezni fog. A Polgármester úr már most
tájékoztatta a Testületet arról, hogy pályázatok, beruházások
kapcsán a nyári időszakban rendkívüli ülés összehívására is
sor kerül majd. A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülésekről készült videofelvételek megtalálhatók a település
honlapján (http://www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/), ill.
rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók!

Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal
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WiFi4EU pályázaton nyert Alsónémedi
A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy szerte Európában
ingyenes wifi-hozzáférést biztosítson a polgárok számára nyilvános helyeken, többek között parkokban, tereken,
középületekben, könyvtárakban, egészségügyi központokban és múzeumokban. A települések szerződést köt-

hetnek azokkal a cégekkel, amelyek a közterületeken telepíteni fogják a wifi-pontot, majd beválthatják a kapott
utalványt. Minden wifi-pontnak legalább 3 éven át kell
üzemelnie, ingyenesen és reklámmentesen.
Az elnyert utalvány értéke : 15.000 euro

Illegális hulladéklerakók felszámolására pályázaton nyert Alsónémedi
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), mint
Támogató (továbbiakban: Támogató) az Országos Hulladékgazdálkodási Terv céljainak megvalósítása érdekében
nyilvános pályázati felhívást tesz közzé önkormányzatok
számára. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv adatai
alapján az illegális hulladéklerakók száma meghaladhatja
az 1000-et. Környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi
szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklera-

kók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszűntetése,
illetve tájsebek csökkentése.
A támogatás célja: a közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (elszállításának
és kezelésének) elősegítése.
Az elnyert támogatás ősszege: 3.000.000 FT
Letenyei-Stróbl Orsolya				
környezetvédelmi és pályázati referens
	Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

ÁLLÁSHIRDETÉS
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése
alapján – pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 58.
Pályázati feltételek:
•     Magyar állampolgárság,
•     Cselekvőképesség,
•     Büntetlen előélet,
•     Középiskola/gimnázium,
•     Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•     B kategóriás jogosítvány, Fizikai és pszichológiai alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•     Közigazgatási alapvizsga, közterület-felügyelői vizsga, közterület-felügyelői-legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
A munkakör betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 30.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percze Tünde nyújt, a 0629/337-101 -os telefonszámon.
A teljes pályázati kiírás megtalálható:
www.alsonemedi.hu https://kozigallas.gov.hu/pages/login.aspx?U=https%3a%2f%2fkozigallas.gov.hu%2fpages%2fhome.aspx

									

Dr Percze Tünde jegyző

Tisztelt Alsónémedi lakosság!

Kertváros Szociális Központ és az Otthonteremtő Kft. – Némedi Papír üzlet – közös adománygyűjtő akciót szervez az Alsónémedi
településen élő hátrányos helyzetű gyermekek számára.
Szívesen fogadjuk akár a boltban vásárolt, akár otthonról hozott, jó állapotú, tiszta tanszereket, füzeteket, táskákat, körzőket,
melyekre nincs szükségük, vagy esetleg szeretnének segíteni a fent említett gyermekeken. Természetesen az üzlet is felajánlott
nagyobb mennyiségű tanszert erre a célra, melyet nagyon szépen köszönünk!
Az adományokat a Némedi Papír üzletbe várjuk nyitvatartási időben - 2351 Alsónémedi, Fő út 87. 4. üzlet Szabadság tér
felőli oldal -, melyet átadás-átvételi elismervény ellenében átvesz az üzlet vezetősége és továbbít Kertváros Szociális Központ
Alsónémedi nyitva álló helyisége felé.
Várjuk és előre is köszönjük a lakosság hozzájárulását az akcióhoz!
				
Tisztelettel:
Dócziné Pallagi Ágnes intézményvezető
									
Kertváros Szociális Központ
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Északi Vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő
önálló vonalvezetésű kerékpárút kialakítása Alsónémedin
Tisztelt Alsónémedi Polgárok!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 kódszámmal - FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN című pályázaton 110.000.000. FT összegben támogatást
nyert el. A beruházás teljes kivitelezési költsége 140.598.910. Ft.
A kerékpárút új szakasza elkészült, azóta más sokan ki is próbálták és tesztelték. Az 5. sz. főúttal párhuzamosan
halad a kerékpárút a Temető és a Penny Market között. Kijelölésre került az Árpád u.-Toldi Miklós u. kétoldali
kerékpáros nyom. A kerékpárút mentén napelemes energiaellátással kiépített közvilágítási oszlopok kerültek telepítésre.
Az ünnepélyes átadás időpontja: 2019. július 19.
								Letenyei-Stróbl Orsolya
								környezetvédelmi és pályázati referens
								Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Próba

A kerékpárút sötétben

2019. július

Világítás

Felfestett átkelés
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HÁZIORVOSOK NYÁRI SZABADSÁGA
Dr. Deutsch Judit háziorvos
2019. július 15-26 között szabadságon lesz!
Helyettesíti: dr. Papp Zsolt és dr. Szlivka Gabriella
háziorvos saját rendelőjében és rendelési idejében!
Július 19-én (péntek) csak dr. Papp Zsolt rendel 8-12 óra
között és ügyel 12-16 óra között saját rendelőjében!
Július 26-án (péntek) csak dr. Szlivka Gabriella rendel
8-12 óra között és ügyel 12-16 óra
között saját rendelőjében!

Dr. Papp Zsolt háziorvos
2019. augusztus 12-23 között szabadságon lesz!
Helyettesíti: dr. Deutsch Judit és dr. Szlivka Gabriella
háziorvos saját rendelőjében és rendelési idejében!
Augusztus 16-án és 23-án (péntek) csak dr. Deutsch
Judit rendel 8-12 óra között és ügyel 12-16 óra
között saját rendelőjében!

__________________________________

Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos
2019. augusztus 26-30 között szabadságon lesz!
Helyettesíti: dr. Deutsch Judit és dr. Papp Zsolt
háziorvos saját rendelőjében és rendelési idejében!
Augusztus 30-án (péntek) csak dr. Papp Zsolt rendel
8-12 óra között és ügyel 12-16 óra között
saját rendelőjében!

Augusztus 02-án (péntek) csak dr. Papp Zsolt rendel
8-12 óra között és ügyel 12-16 óra között
saját rendelőjében!

__________________________________

__________________________________
__________________________________
Dr. Deutsch Judit háziorvos
2019. augusztus 05-09 között szabadságon lesz!
Helyettesíti: dr. Papp Zsolt és dr. Szlivka Gabriella
háziorvos saját rendelőjében és rendelési idejében!
Augusztus 09-én (péntek) csak dr. Szlivka Gabriella
rendel 8-12 óra között és ügyel 12-16 óra
között saját rendelőjében!

FOGORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁSA
Dr. Szegedi Anett fogorvos 2019. augusztus 19 szeptember 04. között szabadságon lesz!
A helyettesítés Bugyin vagy Ócsán lesz megoldva,
melyről a rendelőben és a település honlapjának
naptárjában időben kikerül a tájékoztatás!

Új autóbuszjáratok Budapest - Alsónémedi - Dabas útvonalon
Május elején – személyesen és telefonon – több lakossági panasz érkezett Hivatalunkhoz, mely kapcsán javaslatot tettünk a minél több panaszos levél VOLÁNBUSZhoz történő megküldésére, ill. lakossági aláírásgyűjtésre,
mellyel egyidejűleg a panaszt természetesen megírtuk a
VOLÁNBUSZ felé a Dabasról 10:17 órakor induló busz
megszüntetése miatt.
A lakossági aláírásgyűjtés megkezdődött és eljutott
hozzánk a Hivatalba, melyet Polgármester úr levelével
terjesztettünk a VOLÁNBUSZ elé.
Megtudtuk, hogy a buszjárat a helyközi autóbuszos közszolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére szűnt meg – Kecskemét és
Budapest között, annak alacsony kihasználtsága miatt –
2019. április 28-ától.
Az összefogásnak is van ereje! A lakossági észrevételek-

re, valamint az aláírásgyűjtést is tartalmazó levelünkre,
2019. július 1-jétől új járatokat indítanak a 626-os autóbuszvonalon, Budapest - Alsónémedi - Dabas útvonalon, az alábbiak szerint:
 udapest, Népliget autóbusz-pályaudvarról 8:15-kor in–B
dul, Alsónémedi Szabadság térre 8:55 órakor, Dabas, Gyón
Tatárszentgyörgyi elágazás megállóhelyre 9:27 órakor érkezik.
–D
 abas, Gyón Tatárszentgyörgyi elágazás megállóhelyről 10:38 órakor indul, Alsónémedi, Szabadság téri megállóhelyre 11:10 órakor, Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvarra 11:54 órakor érkezik. A járat az Alsónémedi
Haraszti úti, és Árpád utcai megállóhelyek érintésével
közlekedik.
Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal

Kedves Olvasóink!

A Községi Könyvtár július hónapban szabadság miatt, augusztus hónapban leltározás miatt zárva.
Nyitás: 2019. szeptember 02.
Az esetleges kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük!
Suplicz Zsoltné könyvtáros
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Önkormányzati hírek

Tisztelt Alsónémedi Gazdálkodók!
A KÓHALMA Vadásztársaság nevében szeretném megszólítani Önöket, illetve beszámolni az elmúlt időben történtekről.
Gazdák kezdeményezésére a közelmúltban szerveződött
egy fórum, ahol a gazdák a vadásztársaság
döntéshozói, valamint az Alsónémedi önkormányzat képviselője volt jelen. A megbeszélést a gazdákat súlytó rágási
kár okán kellett megszervezni.
Gazdálkodók beszámoltak róla, hogy a mezei nyúl által
okozott károk mérséklését várják tőlünk
vadászoktól. Vadásztársaság képviselői részletesen tájékoztatták a gazdákat, hogy a törvény által előírt módon és eszközökkel igyekeznek mindent megtenni annak érdekében,
hogy a rágási kár mértéke elviselhető szinten maradjon.
A megyei hatósághoz fordulva megkértük a mezei nyúl
idényen kívüli elejtésének lehetőségét, melyet
a megyei hatóság engedélyezett ám egyúttal maximált is.

Vadásztársaság képviselői ígéret tettek, hogy vadászidényben a kertészeti területeket intenzívebben
fogják vadászni. A gazdák is vállalták, hogy kárenyhítése és
elhárítása érdekében ők is közreműködnek vadriasztó szerekkel, hanghatású vadriasztókkal, valamint villanypásztor
alkalmazásával, ez utóbbi
tapasztalataink alapján sikeresen működik.
A megbeszélés végére megérkezett a tájegységi fővadász úr
is, aki mindkét felet biztosította a
hatóság segítségéről.
Bízom benne, hogy a jó kapcsolatot a gazdák és a vadászok
között a továbbiakban is erősíteni tudjuk.
Kérem azokat a gazdálkodókat, akiknek kérésük van hívjanak bizalommal,
elérhetőségem: 0670315-4060.
Tisztelettel: Szabó László hivatásos vadász

Felhívás parlagfű elleni védekezésre
Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok és Földhasználók
figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében
a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
E határidő után a védekezések ellenőrzését, illetve a fertőzött területek felmérését belterületen a település jegyzője,
külterületen a járási földhivatalok mezőgazdászai végzik. A
parlagfűvel fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes növény – és talajvédelmi igazgatóságok (belterület esetén
a település jegyzője) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.
Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezés a kultúrnövény
károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezést abban az esetben rendelik el, ha az adott
területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag
indokolt tőszám 50 %-át, és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30 %-ot meghaladja.
A földhasználó, a föltulajdonos köteles megtéríteni a közérdekű védekezés teljes költségét, amely tartalmazza a vállalkozói díjat, a földhivatal és a növény- és talajvédelmi igazgatóság
költségeit.
A költségek meg nem fizetése esetén adók módjára kerülnek
behajtásra.
Aki a kötelezettségnek az előírt határidőn belül és felszólításra nem tesz eleget, a törvény 60. § (1) bekezdés c) pontja
alapján – többször is kiszabható – növényvédelmi bírsággal
2019. július

sújtható, melynek összege az élelmiszerlánc felügyeletével
összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről
szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján számítandó, és a gondozatlan terület nagyságától függően 15.000 Ft-tól
5.000.000 Ft-ig terjedhet. A bírságot és annak kamatát adók
módjára a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be.
Kérem a tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy fenti határidőre a gyommentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget,
hiszen a parlagfű-mentesség mindannyiunk közös érdeke,
nem beszélve arról, hogy gyors intézkedéssel mentesülhetnek
a kötelező határozat és bírság, közérdekű védekezés költségének megfizetési kötelezettsége alól.
Dr. Percze Tünde jegyző
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Határtalanul!
Természetjárás Felvidéken
Hetedikesként lehetőséget kaptunk arra, hogy a Határtalanul! program keretében megismerkedjünk a Felvidék látnivalóival, csodálatos természeti szépségeivel. A háromnapos
kirándulás előtt egy kis kutatást végeztünk a felkeresendő
helyekről, majd bemutatókat, kiselőadásokat tartottunk.
Május 8-án reggel izgatottan szálltunk fel a buszra. Első
napunkon a bányavárosokba látogattunk el, megismerkedtünk azok történelmével és nevezetességeivel. Jó volt látni
Petőfi selmecbányai „lyceumát”, vagy a történelmi Magyarország legjelentősebb pénzverdéjét Körmöcbányán,
és Besztercebánya híres ferde tornyát, amelybe beleakadt
a felette szálló angyalok lába. Estére érkeztünk meg szálláshelyünkre Kokava Línián, oda, ahol az Ipoly folyó ered.
Másnap korán indultunk a Magas-Tátrába. Hosszú
utazás volt, de csodálatos környezetben buszozhattunk:
havas hegytetőket, a völgyekben pedig felhőket láttunk.
Ótátrafüreden találkoztunk hatodikos társainkkal, akik
szintén ezen a környéken kirándultak. Innen siklóval mentünk még feljebb, mert szerettük volna látni a Tar-patak
gyönyörű vízeséseit. A turistaösvényen végigmenni nehéz
volt, de megérte: csodálatos látványt nyújtott a bővízű patak zubogása! Ezután tovább indultunk a Csorba-tóhoz.
Eleinte a ködben (vagy a felhőben?) az orrunkig sem láttunk, de mintegy varázsütésre felszállt a köd, és egy rövid
ideig megmutatta magát a tó és a környező hegység is.
Mesés volt! A harmadik napot Kassán töltöttük. A városi

2019. július

séta után a Rákóczi-emlékhelyeket kerestük fel. Először a
Rodostói házba mentünk, amely annak az épületnek a hű
mása, ahol a fejedelem a száműzetésben élt és meghalt. Az
emléktárgyak, a képek, az érmék, az eredeti berendezés II.
Rákóczi Ferenc korába vitt vissza bennünket. A kassai dóm
altemplomában helyezték el a nagy fejedelem és bujdosótársainak hamvait. Mi egy Ady-verssel és egy koszorúval
tisztelegtünk előttük.
Az út hazafelé rövidebbnek tűnt, de az élmények és az
emlékek mindannyiunkban megmaradnak. Köszönjük!
A hetedik évfolyam nevében: Beke Bettina
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Erdei iskolában jártunk
A 3. évfolyam tanulói három napos erdei táborban jártunk Varbó-Fónagyságon egy erdészeti erdei iskolában. A
szülőktől való elválás után izgatottan indultunk el a hos�szú útra. A buszon egyre felszabadultabb lett a hangulat.
Énekeltünk, játszottunk, beszélgettünk és nagyon vártuk,
hogy megláthassuk a tábort. A szobák elfoglalása után
egy hosszú gyalogtúrára indultunk Zsolti bácsi, az erdész
vezetésével. Útközben vezetőnk sok növényről mesélt nekünk, még vaddisznó túrásokat is láttunk. Útunk célpontja
Andókút volt. Az itt lévő forrás vize iható, melyet sokan
meg is kóstoltunk. A hegyoldalon, a tó körül futkároztunk,
szabadnak éreztük magunkat. A finom vacsora után éjszakai túrára indultunk, melynek egy része a tábor legizgalmasabb eseménye volt: a bátorságpróba. Egyénileg, párban
lehetett megtenni az erdei sétát a tábor közelében lévő
E l ő két híd között elemlámpa használata nélkül.
ször féltünk, majd hozzászokott a szemünk a sötétséghez.
Ilyen élmények után éjszaka alig aludtunk. Másnap megismerkedtünk Gigivel és Kicsivel a két vérebbel. Gazdájuk
mesélt a vadászat veszélyeiről, bemutatta a kutyák különleges nyomkövetővel ellátott nyakörvét. Az előadás érde-

10

kes volt, sokat tanultunk belőle. A következő gyalogtúránk
célpontja a Lipa-forrás volt, melynek vizét mindenki megkóstolta. Faágakból, botokból kunyhót építettünk, letört
ágakkal harcoltunk, és Zsolti bácsi történeteit hallgattuk.
A táborban meglátogatott bennünket egy vándorszínész is.
Előadás keretében megismerkedtünk az uhuval, az erdei
fülesbagollyal, a macskabagollyal és a nagy kócsaggal is.
Harmadik napon a kézműves foglalkozás után elsétáltunk Mahócára, az erdei kisvasút megállójához, ahol elköszöntünk az erdésztől és köszönetünket kifejezve elénekeltük a Kakukk kezdetű dalt. Nagyon tetszett a vonattal való
utazás, menet közben őzet is láttunk. A vonat a Csanyiki
Erdei Iskolába vitt, ahol „Bagoly néni”- Márta néni várt
bennünket. Itt láttunk sok háziállatot és kitömött vadállatot is.
A három nap sajnos gyorsan eltelt. Rengeteg új élmén�nyel, ismerettel térhettünk haza. Szeretnénk, ha jövőre is
ugyanilyen élményekben lehetne részünk. Már nagyon
várjuk.
Drótos Boglárka, Lajer Laura, Laurinyecz Csaba
3. a osztályos tanulók

2019. július

Harangszentelés az Alsónémedi Református Egyházközségnél

„Áldjad én lelkem...”

„Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát!
Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát!
Zúgó harang, ének és orgona hang,
Mind az Ő szent nevét áldják!
Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat,
Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad.
Lásd: mit tehet Jóságos Lelke veled,
És hited tőle mit várhat.
Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden énbennem!
Őt áldjad, lelkem és Róla tégy hitvallást nyelvem!
El ne feledd: Megváltód Ő teneked!
Őt áldjad örökké! Ámen.”
(Ref. énekeskönyv, 264.)

Úgy érzem, a mi generációnk nagyon szerencsésnek
mondhatja magát, mert számunkra a Jóisten az építés
és az emlékezés feladatát szabta. Apáink, nagyapáink
számára az élet súlyos megpróbáltatásokat jelentett, háborúk, forradalmak, a történelmi Magyarország szétszakítása, szovjet megszállás, kommunizmus. Ezekben az
embert próbáló időkben kellett megmaradni embernek,
magyarnak, kereszténynek, családot nevelni, megőrizni,
amit lehet, s gyarapodni, ahogy lehet.
Ők helyt álltak becsülettel. A mi életünket biztos alapokra tették, volt miből elinduljunk, nem kell nélkülöznünk, az ő életük verejtéke, küzdelme, a mi kényelmünk,
boldogulásunk alapja.
Most mi következünk. Most nekünk kell bizonyítanunk. S a Jóisten kegyelméből Alsónémedi népe bizonyít
is. Szép és virágzó településen élhetünk, mely a mi kezünk munkáját dicséri. Olyan eseményeknek lehettünk
tanúi, megélői, mely nem minden nemzedéknek adatik
meg, olyan jeles évfordulók, ünnepek, emléknapok bízattak ránk, melyeket méltón és tisztelettel ültük meg.
Ha előbb messzebbre, a hazánkra tekintünk, megértük, hogy az oroszok kivonultak az országunkból, hogy a
kommunizmus megbukott, sokáig hihettük pedig, hogy
sosem lesz ennek már vége. Megértük, együtt ünnepelhettük Szent István államalapításának 1000. évét. Nem
sok nemzet mondhatja magáról, hogy ezeréves az államisága. Ránk hárult az a kötelesség, hogy fejet hajtsunk
és emléket állítsunk az I. világháború 100. évfordulóján a
nagy háborúban harcoló hőseinknek. A mi tisztünk lesz
2019. július

majd 2020-ban megemlékezni a 100 éve szétszakított
Kárpát-medencei magyarságról, Trianon tragédiájáról.
S ha a magunk háza táját nézzük, 2017-ben Alsónémedi, a 950 éves település büszkén és rangosan emlékezett meg majd ezeréves múltjáról. Mind a két történelmi
egyházközségünknek és településünknek is megíródott,
tudományos igénnyel, szép kivitelben nyomtatásra került története, ott lehet minden család otthonában, őrizve és hirdetve múltunk emlékeit.
S végezetül hadd szólaljon belőlem a református egyháztag, végtelenül hálás vagyok a Jóistennek, hogy 2006ban egyházközségünk 400. évi fennállását ünnepelhettük gyülekezetünkkel.
Majd ez év június 15-én, olyan eseménynek lehettük
szemtanúi és részesei, ami 1922 óta most történhetett
meg: új harangot szentelhettünk fel. Könnyes szemmel
és áhítatos szívvel, ámulva néztük, miként foglalja el az új
harang helyét a toronyban. S akik ott voltunk, nemcsak
reformátusok, hanem az egész falu, katolikus testvéreink is, a vendégek, és akik erre az alkalomra hazajöttek,
mindannyiunk szíve egyszerre dobbant, egyként érzett
és adott hálát. Ott az Isten kéklő ege alatt megvalósult
az Istentől rendelt ökumené, keresztény, hívő emberek
evangéliumi, összetartozó közössége.
Így álltunk ott, látván a csodát, mi Némediek.
Istennel legyen érte hála!
					
		

Jobbágy Ilona ref. gyülekezeti tag
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Sport

Alsónémedi SE 2018/2019. évi szezonzárás –labdarúgás
2019.június 14-én Csepelen a CSHC 94’ SE – Alsónémedi SE 2-5 (góllövők: Szarka László 3,
Kreisz Zoltán,Galambos Béla ) Old Boys bajnoki mérkőzéssel befejeződött a 2018/2019. évi
szezon az Egyesület csapatainak. Az alábbiakban összegeznénk a csapatok bajnoki szereplését.
Felnőtt - Pest megye II. osztály Déli csoport: 9.hely (ősz 14.hely) edző: Székely János (tavasz)
U19 - Pest megye Déli csoport: 5.hely (ősz 8.hely) edző: Wendler Gábor
U15 - Pest megye Déli csoport 4.hely (ősz 5. hely) edző: Wendler Gábor
2019.június 16-án került sor a fenti csapatok évzárójára az AE pályán. Elmondhatjuk, hogy a tavaszi szereplés
mind pontszámban mind helyezésben sikeresebb volt az őszi produkciónál. A felnőtt csapat tavaszi eredményei alapján 3. helyen végzett, az U15-ök pedig 1 ponttal maradtak le a dobogóról. Így az edzői vélemények
alapján csak egyéni díjakat tudtunk átadni:
Felnőtt: legjobb játékos: Szalai József, Fógel Róbert
házi gólkirály: Urbán Gábor (15 gól)
U 19 legjobb játékos: Jobbágy László
házi gólkirály: Czabai Ádám (10 gól)
U15
legjobb játékos: Tóth Levente
házi gólkirály: Kovacsik Dávid (18 gól)
A Bozsik korosztályok (2006-2012) számára már májusban befejeződtek a tornák. Az AVE nyári edzőtáborának figyelembevételével a nyári szünet kezdetével június 17-21 között megtartottuk Budai László edző vezetésével az első edzőtábort (a második július 22-26. lesz). Folytatásként pedig június 22-én szombaton - még jó
időben - a korosztályok (U7, U9, U1, U1) évzárója is lezajlott. Amint ismert ezen korosztályok nem versenyrendszerben játszanak, így az eredmények nincsenek számontartva. Az Egyesület azonban egész éves edzés
és a fesztiválokon,tornákon történő részvételük elismeréseként a gyerekeket éremmel jutalmazta. Fontos kiemelni esetükben a szülői hátteret, segítséget, amely szükséges volt ahhoz, hogy az ASE csapatai eredményesen
szerepeltek a kiírt tornákon, fesztiválokon, valamint az edzőtábor sikeres megtartásában is tevékenyen részt
vettek.
Az ASE vezetősége utólag is köszöni a szülők egész éves támogatását.
ASE vezetősége

ASE edzőtábor 2019.06.18.
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ASE Bozsik évzáró 2019.06.22

44 PLUSZ-OS FIÚK ALSÓNÉMEDI ZÖLD GYEPÉN!
Az ASE értékelés bevezetőjében említettük az Old Boys csapatot is, következőkben pedig visszatérnénk eredményeik
összegzésére:
Old Boys - Budapest bajnokság III. osztály 2. csoport
8. hely (ősz 9.hely) házi gólkirály: Dénesi
László (13 gól)
Egy rövid írást kaptunk a csapattól, amelyet az alábbiakban közzé tennénk:
Alsónémedin létezik egy labdarúgó csapat, amely a helyi hat kispályás focicsaOld Boys
pat „öregfiúiból” verbuválódott, és már
hosszú évek óta minden pénteken felszántja a gyepet. A nehézségek ellenére, gondolok itt arra, hogy még a hazainak kikiáltott mérkőzések
többségét is más pályákra kell szervezniük töretlen kitartással és fiatalokat megszégyenítő lelkesedéssel
képviselik, és kisebb nagyobb sikerekkel öregbítik településünk hírnevét. A csapat Bp. III. osztályában
szerepel, még is valami érthetetlen oknál fogva sok a bajnokságban szereplő csapatnak nehézséget
okoz ezt a mérhetetlenül nagy távolságot megtenni, és meglátogatni a Halászy Károly utcai pályánkat. Mindezt az apró tényt azért éreztem fontosnak közölni, mert ennek tükrében látszik milyen kevés hazai mérkőzésen lehet megtekinteni /Old boys/ korú fiaink játékát. Minden sport és labdarúgást
kedvelőnek ajánlom, ha ideje engedi látogasson el egy-egy mérkőzésre. A kissé öregedő izmoknak és
ízületeknek még inkább jól esik a bíztatás és annak ellenére, hogy klasszis megoldások már nincsenek
minden percben, de a kitartás és a győzni akarás példamutató lehet mindenki számára. Nincsenek
világsztárjaink igaz, de zárszónak itt segítségül hívnám Ihász Gábor egyik dalának sorait:
„Olyankor elszáll a gondom, mert játék közben mindenki jó barát, olyankor elszáll a gondom mert
lent a téren mi egyformák vagyunk… a mérnök úr, a házmester és a beatzenész mind együtt játszhatunk”
Hajrá ASE hajrá Old boys
A csapat nevében Lajer(Lézer) László
14
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A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2019 nyárelőn Alsónémedin

Suli Íjász Bajnokság , Taksony 2019. Május 19.
Az idei második Suli Íjász Bajnoki fordulóra készültünk, most ide a közelbe a taksonyi íjászegyesület szervezésében
megrendezésre kerülő fordulóra. Hamar megérkeztünk és a reggeli eső áldásait érezve igyekeztünk elfoglalni a
bázisainkat. A rendezők jó voltából több sátor is védett bennünket, három helyen is letelepedtünk, az egyik csapatunk
a 20 méterre lövők, a másik csapat a gyerekek és a harmadik a serdülők voltak. 9 diákunk készült a versenyre,
3 tagunknak ez volt az első nagy versenye! A technikai és adminisztrációs feladatok után már az eső is elállt, és
kezdődhettek a belövések, majd a verseny. A fiatalok a kezdeti izgalmak után szépen belelendültek és egyenletesen
jól teljesítettek. Később 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: Varga Veronika Ifi INR 1. hely,
Szabó Koppány Kadet OL 3. hely, Szabó Dénes Serdülő OL 6. hely, Dézsi Lilla Serdülő OL 2. hely, Ambrus Gergő
Serdülő Tradi 3. hely, Varga Boglárka Serülő Tradi 3. hely, Molnár Dániel Serdülő INR 6. hely, Byatets Konstantin
Gyerek INR 5.hely. 1 arany, 1 ezüst, 3 bronzérem, 3 helyezés a NYWYG mérlege!!
Suli Íjász Bajnokság Döntő, Budapest 2019. Június 16.
A ballagás más napján már indultunk is SIB döntőre. Most egy 8 fős lelkes csapattal vágtunk neki a küzdelmeknek, ebből
6 diáknak ez volt az első döntője, így számukra ez külön izgalmat is jelentett! Voltak tagjaink, akik igen szorgalmasan
gyakoroltak az elmúlt hetekben J, ennek meg is lett az eredménye. Egyéni értékelések: - Vera első döntőjére készült és
ügyesen lőtt, újabb íjjal még nagyobb sikereket fog elérni. Lilla figyelme és koncentrációja példa értékű, az elmúlt két
év dobogós helyezése után ismét szép eredményt ért el. Koppány a 30 méteren igyekezett helyt állni. Gergő igazán
felszabadulva versenyzett, örült a jó lövéseknek és több, mint 50 pontot javított! Bogi szépen halad előre, még pár pont
és előrébb léphet. Kosztya, Levi és Dénes az egy éves gyakorlás után már ott voltak a döntőben, ezen az úton haladva
messze érhetnek!
Eredmények: Varga Veronika Ifi INR 1. hely, Szabó Koppány Kadet OL 5. hely, Dézsi Lilla Serdülő OL 2. hely,
Ambrus Gergő Serdülő Tradi 3. hely, Varga Boglárka Serdülő Tradi 3. hely, Molnár Levente Gyerek 13. hely, Byatets
Konstantin Gyerek INR 7.hely. Összesítve 1 arany, 1 ezüst, 2 bronzérem és 1 helyezés!
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 támogatását!
’ I. Varga Ferenc emlékverseny, Alsónémedi Öregtó 2019. Június 22.
„Kedves Barátunk Varga Ferenc már 3 éve nincs közöttünk! Szeretnénk reá emlékezni és újra találkozni veletek!
Ezért szervezünk egy baráti örömíjász versenyt, 2x6 célon célonkénti 3 lövéssel” ezzel a pár sorral hívtuk a barátainkat,
közeli íjforgató ismerőseinket, egy közös versenyre, beszélgetésre. Felidézve Feri vidámságát, történeteit, közös
élményeinket.
Erre nagyon jó helyszín az Öreg-tó hátsó része, ahol annyi közös versenyen és családi találkozón voltunk jelen. Közel
40-en jöttek el, családok apraja és nagyja. Sokan ki is próbálták magukat, milyen is falóról, trambulinról, térdelve vagy
állva lőni.

2019. július

15

Sport

Hogyan lehet eltalálni lengő vagy guruló célokat? Az idő is kímélt bennünket és gyorsan eltelt az a pár óra. Befejezésként
a klasszikus lufi lövéses páros-párbaj következett. Most egy kis csavarral, mert senki sem a saját íjjával lőtt, hanem
mindenki azonos kezdő íjjakkal és a hozzávaló vesszőkkel! Hát volt is küzdelem és kacagás bőven!
Azt gondolom, hogy közösségben és barátainkkal igyekszünk megőrizni Feri emlékét, közvetlenségét, ember, állat és
természet szeretetét!
Az edzéseket szeptembertől folytatjuk a Schuller csarnokban, csütörtökön, pénteken és vasárnap is 18 órától.
Suplicz Zsolt Tibor, a NYWYG elnöke (sms szám: 30-166-0107)

Kirándulók, Színházlátogatók figyelem!
2019. július 23-án (kedden este) a Városmajori Szabadtéri Színpad előadására, a Charley nénje című
nagysikerű bohózat megtekintésére hívom a kikapcsolódásra vágyó községünk lakóit. Rendező: Háda János.
Az előadás szereplői a Pódium Színház színművészei: Bednai Natália, Czakó Roland, Gieller Csaba, Pallós
Tibor, Cseh Adrienn, Ternai Krisztina
Július 27-én (szombaton) Kiskunmajsára kirándulunk. A nevezetességek meglátogatása után, a nap további részét a fürdőben töltjük. Hazaérkezes az esti órákban.
Augusztus 24-én Ausztriába a Medve-szurdok bejárására hívom a túrázást kedvelőket. 200-300 méteres
sziklafalak között zubogó patak mellett elhaladva gyönyörködhetünk a természet szépségében, s lélegezhetjük be a tiszta, friss levegőt. Érkezes haza az esti órákban.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket. Telefon: 29/337-861; 20/426-4153
Községünk minden lakójának csodás, szép nyarat kívánok!
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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