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testületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

„Tánc  a  lélek  rejtett  nyelve.”
Tánc  Világnapja  Alsónémedin  2019.
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Felelős szerkesztő: Vincze József polgármester
Szerkesztőbizottság elnöke: dr. György Balázs, a Pénzügyi, Jogi,  
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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

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!

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak. 
Hogy először fel a világnak,
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hírdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed,
Ma is minden bánkódó szívének,

Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek

„Azt sem tudtam még, hogy élsz a földön, 
Már várni kezdtem híven reád, 

S mindent mi szép volt, minden mi jó volt, 
Tőled kaptam az életen át.” – Falu T.

hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik  
Borbély Jenő temetésén részt vettek, sírjára koszorút 
hoztak vagy jelenlétükkel osztoztak fájdalmunkban.

a gyászoló család
köszönetet mondunk az alsónémedi római katolikus  
egyháznak, amiért harangszó is elkísérte halottunkat  

 utolsó útjára. Köszönjük!  Borbély család

Reviczky Gyula: PÜNKÖSD
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Körzetleíró lista - 2019. május 26. - eP választás

01. szavazókör - Alsónémedi
Polgármesteri Hivatal – Fő út 58.

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

03. szavazókör – Óvoda - Rákóczi utca 20.

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

05.  szavazókör- Óvoda- Szent István tér 8.

Árpád utca              Teljes közterület
Deák Ferenc utca    60-1000(páros házsz.)
Deák Ferenc utca   69-999(páratlan házsz.)
Diófa utca   Teljes közterület
Haraszti út    83-999(páratlan házsz.)
Határ utca   Teljes közterület
Ibolya utca   Teljes közterület
Jácint utca   Teljes közterület
József Attila utca   Teljes közterület
Kistói utca   Teljes közterület
Kölcsey Ferenc utca  Teljes közterület
Május 1. tér    Teljes közterület
Nefelejcs utca   Teljes közterület
Öregországút utca  Teljes közterület
Öreg-tó utca   Teljes közterület
Penny utca   Teljes közterület
Róna utca   Teljes közterület
Szent István tér   Teljes közterület
Szilágyi Erzsébet utca  Teljes közterület
Toldi Miklós utca   Teljes közterület
Tsz. tanya   Teljes közterület
Tulipán utca   Teljes közterület
Vállalkozói utca   Teljes közterület
Zrínyi Miklós utca  Teljes közterület

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

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

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

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

Tisztelt Választópolgárok! 
A postán kézhez kapott választási  

értesítőn is megtalálják azt a szavazóköri  
címet, ahol szavazataikat leadhatják  

a szavazás napján.  
Dr. Percze Tünde HVI vezető 

A Gyáli Kormányablak 1. és  
az Ócsai Kormányablak 2.  

2019. május 26-án 6.00 órától  
19.00 óráig nyitva tart  

a személyazonosításra alkalmas  
okmányok ügyintézésére.

Németh György PMKH  
Gyáli Járási Hivatal hivatalvezető
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Ravasz László írja: „Ha testünk nem érezne fájdalmat, be-
lesétálnánk a halál tüzes kemencéjébe... De mivel fáj és éget 
sorsunk tüzes kemencéje, mást, jobbat, különbet akarunk. A 
magyar fájdalom életösztönünk riadója! A magyar bánat nem 
lemondó.”
Drága Hazánk a megcsonkított Magyarország! - 1920 óta így 
érez minden magyar. 
Megcsonkított, súlyos kijelentés, mégis következményeiben 
messze elmarad a borzalmas valóságtól. A Trianonban aláírt 
szerződés Magyarországra és a magyar nemzetre nézve felért 
a halálos ítélettel.

A történelmi Magyarország 325 000 km2 területéből 232 000 
km2 elveszett, ami megmaradt, az ország közepe mindössze 93 
000 km2. Románia egyedül többet kapott hazánkból, 103 000 
km2-t, mint amennyi nekünk maradt. Hasonlóképpen végzetes 
veszteséget szenvedtünk népesség tekintetében is. Magyaror-
szág lakossága az I. világháború előtt csaknem 21 millió fő, s 
ebből a csonka hazában Trianon után maradt: 7 615 000 lélek. 
A Kárpát-medencében magát magyarnak valló népesség közül 
több mint 3 millió került idegen országba, ellenséges néptöme-
gek közé, s süllyedt elnyomott kisebbségi sorba.
Bármennyire szembeötlő az analógia, mely a Trianon utáni 
Magyarország és az 1541. évi török megszállás és az ország 
három részre szakadása között van, mely az addig egységes 
magyarságot három államalakultba osztotta, a trianoni utódál-
lamok vérlázító politikája és a határon kívül került magyarság 
kálváriája bizonyítja, hogy ez sokkal súlyosabb és végzetesebb, 
hovatovább visszafordíthatatlan veszteség, mely még a török 
időknél is súlyosabb feladatok elé állítja az összmagyarságot. A 
török kiszipolyozta, irtotta a magyar föld népét, de nem akarta 
törökké tenni a magyarokat. A történelmi Magyarországból az 
antant által jóllakatott szomszéd népeknek nem volt elég elra-
bolt ásványi kincseinket, gazdasági, kulturális, építészeti érté-

keinket, földünket bitorolni, nekik a magyarok lelke is kellett, 
magyarságukat az ott maradottaknak a mai napig fondorlatos, 
hol nyílt, hol bújtatott eszközökkel igyekeznek szétzúzni. Tri-
anon óta az utódállamokban teljes mértékben felforgatták a 
birtokviszonyokat, a gazdaságot, földbirtokaikkal egyetemben 
kivették az egykori magyar tulajdonosok kezéből, a legendás 
történelmi múlttal és kultúrával rendelkező színmagyar vá-
rosok fejlődése megrekedt, betelepítéssel, lakosságcserével a 
magyarság számaránya tragikusan lecsökkent. A magyar arisz-
tokráciát, köznemességet, vállalkozókat, műszaki, pénzügyi 
szakembergárdát, tudományos és egyházi élet vezető rétegét, az 
értelmiséget gyakorlatilag lefejezték.

A szociológiai, nemzettudományi kutatások valószínűségszá-
mításai szerint, egy olyan nemzetnek, mely területe kétharmadát, 
lakossága egyharmadát elveszti sorsa megpecsételtetett, s halálra 
ítéltetett. S mindezek ellenére 2019-ben, majd száz évvel a nem-
zetcsonkítás után, „megfogyva bár, de törve nem” még mindig él 
magyar az országhatárokon kívül rekedten is. S a magyarországi 
magyarok tanulhatnak az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, vajdasági 
testvéreiktől hazaszeretetet, hagyományápolást, igaz szívből faka-
dó hazafiságot.

A két világháború közötti politikusaink, közöttük gr. Bethlen 
István, gr. Teleki Pál, Klebelsberg Kuno minden erejükkel igye-
keztek fenntartani a magyarság közös nemzettestét, s a jelenlegi 
nemzeti kormány is, amit lehet, megtesz, hogy az anyaország 
és az elszakított területek magyarsága egy azon nemzethez tar-
tozónak érezze magát. Az idő ellenünk dolgozik, mi mégis hi-
szünk a csodában, hiszünk a magyar feltámadásban, hiszünk a 
magyar újjászületésben.

„Mert ámbátor testét keresztfára tették,/ A szívét dárdával 
által is ütötték,/ S véres köntösére vetettek bár kockát,/ Krisz-
tussal feltámad s lesz még Magyarország.”  

Bálint István János

LESZ-E PÜNKÖSDJE MAGYARORSZÁGNAK?  
LESZ-E MAGYAR ÚJJÁSZÜLETÉS?

Kilencvenkilenc éve, 1920. június 4-én írták alá a trianoni diktátumot

Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter rádiószózata a magyar ifjúsághoz, 1924. (részlet):

 „Magyar Fiúk! Magyar Lányok! Az iskolában már megtanultátok, hogy Nagy-Magyarország területe 325 
ezer négyzetkilométer volt. A trianoni Magyarországé pedig csak 92 ezer négyzetkilométer. Tudjátok azt is, 
hogy Nagy-Magyarországon 21 millió ember lakott, a trianoni Magyarországnak ellenben csak 8 millió lako-
sa van. Majdnem egyharmadára zsugorodott össze hazánk. Ha mindennek dacára sem akarjuk a nemzetek 
sorában elveszíteni azt a helyet, amelyet a magyarság korábban elfoglalt, akkor a mi munkánk eredményének 
legalábbis annyinak kell lennie, mind amennyit régebben, a történeti Magyarország 21 millió lakosa végzett. 
De emelnünk kell nemzetünk belső értékét is, fokoznunk kell nemcsak az egyes ember teljesítőképességét 
külön-külön, hanem a nemzet összmunkájának eredményét is. Ez pedig attól függ, hogy több legyen a ma-
gyarság kebelében a pozitív, mint a negatív ember. A pozitív ember bizakodó és jóakaratú. Magával szemben 
szigorú, mások hibáival szemben elnéző, mert az alkotó munkából jól tudja, hogy milyen nehéz valamit 
megcsinálni, és milyen könnyű tévedni. A pozitív ember szolgálatkész, és amennyire teheti, segít mindenkin, 
aki igazságos ügyben fárad, a szót nem fecsérli, inkább kevés beszédű, viszont a munkában öröme telik, éle-
tének fő célja az alkotás. Az olyan nemzet, amelyek sorában a negatív emberek többségre jutnak, veszve van. 
Magyar Fiúk! Magyar Lányok! Legyetek ennek a hazának dolgos, pozitív gyermekei!”
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
A Képviselő-testület legutóbbi munkaterv szerinti 

ülését 2019. április 30-án tartotta, melyet megelő-
zően minden bizottság ülésezett, véleményezve a bi-
zottságot érintő előterjesztéseket. 

A módosított napirend elfogadása – egyebek na-
pirendi pontokban a pedagógusok cafetéria juttatást 
helyettesítő jutalom, a csőtörésekről szóló tájékozta-
tás és az önkormányzati tulajdonú UNOMOG gép-
jármű további sorsa került felvételre – után fő napi-
rendként tárgyalta a Képviselő-testület a 2018. zár-
számadást. (5/2019.(IV. 30.)), melyet az előterjesztés 
szerint fogadott el.

Törvényi kötelezettségének eleget téve tárgyalta 
a Képviselő-testület az Alsónémedi településen a 
2018-ban végzett gyermekvédelmi tevékenységről 
szóló beszámolót, melyet elfogadott.

Hagyomány szerint az áprilisi ülésen tárgyalja a 
testület a településen működő egészségügyi szol-
gáltatók beszámolóját, mely keretében elfogadásra 
került mindkét háziorvosi körzet, a gyermekorvos, a 
fogorvos, az orvosi ügyelet és az önkormányzat által 
működtetett védőnői szolgálat beszámolója is. 

Örömmel tárgyalt a Képviselő-testület dr. Szlivka 
Gabriella gyermekorvos Alsónémedin való lete-
lepedésének kérdéséről, mely kapcsán részére 10 
millió forintos kamatmentes kölcsön felvételét tette 
lehetővé.

A Képviselő-testület a Rendőrségről szóló 1994. 
évi XXXIV. Tv. 8. § (4) bekezdése alapján tárgyalta 
Alsónémedi Nagyközség Közbiztonságának hely-
zetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intéz-
kedésekről szóló beszámolót, melyet elfogadott.

Köztudott, hogy az önkormányzati támogatásban 
részesülő szervezetek beszámolási kötelezettséggel 
tartoznak a Képviselő-testület felé, így tárgyalta és 
elfogadta a Testület az Alsónémedi Vízisport Egye-
sület, az Alsónémedi Sportegyesület, Alsónémedi 
Polgárőr Egyesület, NYWYG Íjász és Hagyomány-
őrző Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló be-
számolóját. A beszámoló keretében döntött a Tes-
tület az ASE 1 millió forint összegű további támo-
gatásáról, melyet év elején benyújtott kérelmükben 
terjesztetek elő.

Az előző ülésre nem készült el a Halászy Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolója, ezért azt ezen az ülésen tár-
gyalta a Képviselő-testület, melyet elfogadott. 

Több bevételi és kiadási ponton kérdéses volt még 
korábban az ABÉVA Kft. idei üzleti terve, így azok 
tisztázása után a Képviselő-testület elfogadta a Kft. 

2019. évi módosított üzleti tervét, majd a 2018. évi 
beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

Törvényi és szerződéses kötelezettség a temetkezé-
si közszolgáltatásról szóló beszámoló. Az ELOHIM 
Kegyeleti Szolgáltató Kft.  2018. évi helyzetéről 
szóló beszámolóját a Képviselő-testület elfogadta 
és örül, hogy a lakosság megelégedésére szolgálnak 
már hosszú évek óta a településen.

A 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 49. § (3a) 
pontja alapján a belső ellenőri vezető által elkészített 
és a jegyző által jóváhagyott 2018. évre vonatkozó 
éves ellenőrzési jelentésről is tárgyalt a Képviselő-
testület, melyet elfogadott. 

Az önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő 
Nagygödör tér bekerítése az előző ülésen már szóba 
került. A bizottsági vélemények is alátámasztották, 
hogy szükség van a tér bekerítésére, így a Testület a 
szükséges előkészítő munkálatokat az Önkormány-
zat Beszerzési Szabályzata szerint elindítja.

A Hírmondóban is megjelent, a Képviselő-testü-
let felhívása a településen működő civil szervezetek 
pályázatáról. A beadott pályázatok alapján az idei 
évben az alábbi szervezetek kapnak támogatást a 
3.500.000,- Ft-os keret terhére:

Több nem helyi szervezet, alapítvány is kér támoga-
tást az Önkormányzattól. E célra 500.000 Ft összegű 
elkülönített keretet biztosított a Képviselő-testület, 
melynek felhasználására a Polgármester átruházott 
hatáskörben jogosult, természetesen utólagos tájé-
koztatási kötelezettséggel. 

A Képviselő-testület módosította a közterület 
használata és az utcanév- és házszámtáblák kihelye-
zésének szabályairól szóló 19/2015. (XII. 11.) önkor-

Törökbálinti SE Némedi SanDa Team Szakosztály
200 000 Ft

Shomen Kyokushin Karate Sportegyesület
200 000 Ft

Alsónémedi Nyugdíjas Klub PJT
500 000 Ft

Boróka Néptáncegyüttes PJT
300 000 Ft

Cseppek Gyermek-tánccsoport PJT
100 000 Ft

NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület
400 000 Ft

Alsónémedi Polgárőr Egyesület
1 700 000 Ft

Alsónémedi Traktors Kosárlabda Csapat
100 000 Ft
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mányzati rendeletét /6/2019. (V. 03.)/. A Nagygödör 
tér bekerítése mellett e rendeletmódosítás is azt a 
megelőző célt szolgálja, hogy az ott lévő eszközök 
rongálása, nagyfokú elhasználódása ne történhes-
sen meg, ill. a helyi lakosság is igénybe tudja venni 
hétvégén a sportpályákat. A módosított rendelet az 
alábbi linken olvasható: http://www.alsonemedi.hu/
files/statics/rendeletek/2019_/6_2019.pdf  

Az alsónémedi 3255/7 hrsz-ú utca (közforgalom 
elől el nem zárt magánút) elnevezésére vonatkozó 
előterjesztést is megtárgyalta a Testület, mely kap-
csán az érintett közterületet „Templom kert”-nek 
nevezi el.

A víz- és szennyvízhálózat bővítésének terve-
zését kivette a Képviselő-testület a Beszerzési Sza-
bályzat hatálya alól és a DAKÖV Kft-t bízta meg a 
munkával az Önkormányzat részére fizetendő bérle-
ti díj terhére (6.300.000,- Ft + 27% ÁFA). Az orvosi 
rendelő víz- és szennyvíz közmű hálózatra törté-
nő csatlakozás kivitelezési munkáit is kivette a Be-
szerzési Szabályzat hatálya alól és ezt is a DAKÖV 
Kft-vel végezteti el a fizetendő bérleti díj terhére 
(6.714.740,- Ft + 27% ÁFA).

Az Alsónémedi Haraszti út 1/14 hrsz alatti ingat-
lanon építendő uszoda tervezési munkáival a Far-
kas Építésziroda Kft.-t bízta meg a Képviselő-testü-
let, elfogadva az ajánlatukban szereplő 14.950.000,- Ft 
+ ÁFA=bruttó 18.986.500,- Ft összeget. A tervezési 
programot is meghatározta a Testület, mely nagyvo-
nalakban a következő: 16 x 25 x 2,1 m, és 8 x 16 x 
0,8 – 0,9 m méretű medence, vízilabdázásra alkalmas 
legyen a medencetér, 100 fős lelátó, kiegészítő helyi-
ségek, szauna merülő medencével stb. Az engedélyes 
terveknek november 30-ig kell elkészülnie, míg a ki-
viteli terveknek 2020. március 20-ig.

A Képviselő-testület döntött az Alsónémedi, 
Templom utca felújítása, a Fő út 87 - Halászy utca 
között kerékpárút építése és a Haraszti úti járda 
felújítása közbeszerzési eljárás kiírásáról. 

A „Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
tetőtéri helyiségeinek klímatizálása” tárgyú beszer-
zési eljárásban a beérkezett ajánlatok alapján a ATI 
Sec & Cool Kft. (Alsónémedi) céget nyilvánította 
nyertesnek a Képviselő-testület br. 5 196 471 Ft aján-
lati árral. 

Örömmel nyugtázta a Képviselő-testület az ön-
kormányzati konyha megnövekedett igénybevéte-
lét, így engedélyezte 1 db Lainox SAEV 101R típusú 
kombi sütő vásárlását, és meghatározta az ajánlatte-
vők személyét, valamint felhatalmazta a Polgármes-
tert a legkedvezőbb ajánlattevővel történő szerződés-
kötésre.

Döntés született arról, hogy az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
pályázaton a Deák Ferenc utca, Árpád utca és a 
Kisfaludy utca közötti szakaszának felújításával 
indul településünk.

„Az önkormányzatok belső kontrollrendszere ki-
alakításának és működtetésének utóellenőrzés – Al-
sónémedi Nagyközség Önkormányzat” c. ellenőrzés 
kapcsán elfogadta az elnöki figyelemfelhívó levél-
ben foglaltakat és a megtett intézkedésekről szóló 
tájékoztatót.

Polgármester Úr beszámolóját kiegészítésekkel 
együtt elfogadta Testület.

A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bi-
zottság korábbi ülésén vetették fel a pedagógusok 
cafetéria helyettesítő juttatásának témakörét, melyet 
a PJÜTB napirendre tűzött és javaslatot tett a Kép-
viselő-testület felé. A Képviselő-testület a jutalom 
biztosításával egyetértett, de a jelenlegi létszámke-
rettel számolt és más módszerekkel számolt, így a 
költségvetésben már biztosított jutalom mellett 
a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt bruttó 
200.000,- Ft/fő (7,7 millió Ft) összeget biztosít a tar-
talék terhére a cafetéria szabályok szerint az iskolai 
dolgozók részére. 

Kozma Miklós alpolgármester beszámolt egy 
komoly csőtörésről, majd felvetette a korábban 
síkosságmentesítés kapcsán már többször tárgyalt 
az önkormányzati tulajdonban lévő UNIMOG ál-
lapotát és további sorsának lehetőségeit. Tekintettel 
arra, hogy a felújítás gazdaságtalan lenne, a Képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy azt jelenlegi állapotá-
ban korábbi vezetőjének (Kancsár Miklós vállalko-
zónak) értékesíti bruttó 500.000,- Ft-ért.

A Képviselő-testület soron következő ülése mun-
katerv szerint június 26-án lesz, melyet megelőző-
en hétfőn-kedden minden bizottság ülésezni fog. Ha 
pályázatok vagy más fontos ügy miatt szükséges, ter-
mészetesen a Polgármester úr rendkívüli ülés ösz-
szehívását fogja kezdeményezni.

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, 
döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a tes-
tületi ülésekről készült videofelvételek megtalálha-
tók a település honlapján (http://www.alsonemedi.
hu/onkormanyzat/), ill. rendeleteink a Polgármeste-
ri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvas-
hatók! 

Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal  
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meNetreND váltOzás 

KöszöNetNYilváNítás

2019. április 6-án megkezdődött az M3-as metró-
vonal rekonstrukciós munkálatainak következő 
üteme, mely során a vonal déli részén, a Kőbánya-
Kispest és Nagyvárad tér közötti szakaszon folyta-
tódnak a munkálatok.

az alábbiakban felsorolt elővárosi vonalak Budapest-
re érkező járatait munkanapokon üzemkezdettől 
8:30-ig, a közvetlen átszállási lehetőség biztosítása ér-
dekében, a metró nagyvárad téri ideiglenes végállo-
másának érintésével tervezi közlekedtetni, biztosítva 
az m3-as metróra történő közvetlen átszállási lehető-
séget: 
626 Budapest – Alsónémedi – Dabas
627 Budapest – Alsónémedi – Dabas
628  Budapest– Dabas – Tatárszentgyörgy – Kerekegy-
háza
629 Budapest – Dabas – Kunpeszér
630, 631 Budapest – Alsónémedi – Bugyi
632 Budapest – Bugyi
633 Budapest – Dunaharaszti – Alsónémedi
635 Budapest – Ócsa
636 Budapest – Alsónémedi – Ócsa
1080 Budapest – Dabas – Lajosmizse – Kecskemét
1090 Budapest – Dabas – Lajosmizse – Kecskemét – Kis-
kunfélegyháza

Az egyes viszonylatok az alábbi útvonalakon érik 
el a Nagyvárad teret:

m5-ös autópályán át érkező 607, 608 és 633 számú 
autóbusz-vonalak elővárosi járatai: nagykőrösi út – 
Gyáli út – Gyáli úti felüljáró – albert Flórián út – Albert 
Flórián út megállóhely – albert Flórián út – jobbra Vá-
góhíd utca – balra Üllői út – Nagyvárad tér megálló-
hely – orczy út – elnök utca – jobbra könyves kálmán 
körút – balra Üllői út –– Üllői út – Népliget autóbusz-
pályaudvar.
Soroksári úton át érkező 626, 627, 628, 629, 630, 631, 
632, 635, 636, 655, 660, 661, 1080, 1090 és 1110 szá-
mú autóbusz-vonalak elővárosi járatai: Soroksári út 
– Közvágóhíd megállóhely – Soroksári út – Vágóhíd 
utca – nagyvárad tér – balra Üllői út – Nagyvárad tér 
megállóhely – orczy út – elnök utca – jobbra könyves 
kálmán körút – balra Üllői út – Népliget autóbusz-pá-
lyaudvar. a módosítás nyomán a járatok a könyves 
kálmán krt. / mester u. megállóhelyet nem érintik. az 
1-es villamosra történő átszállás a közvágóhídnál biz-
tosított.
a felsorolt autóbuszvonalak esetében a Népliget autó-
busz-pályaudvarig, illetve a Határ útig megváltott bér-
letek az összes budapesti megállóhelyig (Közvágóhíd 
H, Albert Flórián út, Nagyvárad tér M) érvényesek. Bő-
vebb információk a Bkk zrt., illetve a VoLánBUSz zrt. 
honlapján érhetők el az alábbi linkeken: https://bkk.
hu/2019/03/az-m3-metro-felujitashoz-kapcsolodo-
forgalmi-valtozasok/
http://www.volanbusz.hu/hu/hirek/forgalmi-hirek/
hir/34128

Tisztelt Érintettek!

ebben a formában is őszinte köszönetemet fejezem 
ki mindenkinek, aki bármilyen formában részt vett a 
március 23-i, valamint április 13-i szemétszedési 
akcióban.
a sok szülőnek, akik példát mutattak gyermekeiknek 

és a sok-sok gyereknek, akik példát mutattak a szeme-
telők táborába tartozó felnőtteknek!
köszönöm, hogy részesei voltak a tavaszi nagytakarí-
tásnak s ezáltal nem csak lelkiekben, de környezetünk-
kel is méltóképpen várhattuk a húsvéti ünnepeket.

Vincze József polgármester

2019. május
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GYűjtse szeleKtíveN csOmaGOlási hullaDéKát!

Felmerült már Önben a kérdés, hogyan tudna tenni kör-
nyezete megóvása érdekében?

Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. a környezettudatosság 
jegyében, a közszolgáltatás keretein belül, Ügyfeleink kényel-
mi szempontjait szem előtt tartva, házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtést is végez.
Ez azt jelenti, hogy 2 hetente összegyűjtjük az ingatlanok elé, 
sárga színű DTKH-s emblémás zsákokban kihelyezett szelek-
tív csomagolási hulladékot (papír, fém, műanyag, tetrapack) 
a SÁRGA FEDELES KUKA MELLETT, melyre ugyanazok 
a szabályok vonatkoznak, azaz ugyanazokat teheti bele a la-
kosság, mint a sárga zsákokba! A szükséges SÁRGA színű 
DTkH emblémás zsákokat térítésmentesen biztosítjuk, melyek 
bármelyik Ügyfélszolgálatunkon beszerezhetőek, illetve, ha az 
első alkalommal bármilyen áttetsző (nem fekete) zsákban ke-
rül kihelyezésre a szelektált hulladék, úgy a következő gyűjtési 
alkalomra cserezsákként biztosítjuk Önnek! Eddig egyszerűen 
hangzik, és ez a gyakorlatban is ilyen egyszerű! Járjuk körbe a 
szelektív gyűjtést, hogyan végezzük jól!
Mi kerülhet a SÁRGA zsákba?

	papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hul-
lámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdo-
bozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospek-
tus, irodai papír, füzet.

	műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víz-
tiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvizes), koz-
metikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öb-
lítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, 
csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, 
tejfölös és margarinos dobozok,

	fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra tapos-
va): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos), 
tartós tej és üdítők dobozai (TetraPack), konzervdoboz

Higgye el, jól megférnek egymás mellett!
Ne botránkozzon meg azon, hogy a szelektíven gyűjtött hul-
ladékokat összeöntjük! Az összegyűjtött csomagolási hulladé-
kokat válogatóműveinkbe szállítjuk, ahol megtörténik a frak-
ciók utólagos külön válogatása. A frakciók együttes gyűjtésé-
nek egyrészt gazdaságossági okai vannak, illetve a korábban 
a gyűjtőszigeteken alkalmazott frakciónkénti különgyűjtés 
csekély mértékben valósult meg, ezért minden esetben így is 
szükséges volt az utólagos válogatás!
Kiöblítve?! IGEN!

Egyes flakonokat, ételes dobozokat és olajos palackokat elvi-
leg el kellene mosogatni, mielőtt a zsákba kerülnek. Sokakban 
megfogalmazódik, hogy a mosogatással azonban vizet pocsé-
kolunk, és ezzel többet ártunk a környezetünknek. Vagy még-
sem? Nem azt várjuk el, hogy patyolat tiszta legyen, csupán 
azt, hogy makacs szennyeződések ne legyenek benne/rajta. 
Elég, ha például a mosogatás végén a mosogatóvízben átöb-
lítjük, vagy szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a szennye-
ződéseket!
Különösen fontos mozzanata ez a gyűjtésnek, mivel ugyan-
abba a zsákba kell rakni az összes szelektíven gyűjtött hul-
ladékot (vagyis a műanyag, a papír és a fém együtt) és ha 
más anyagokkal szennyeződnek, sajnos nem hasznosíthatóak 
újra!  Az sem elhanyagolható szempont, hogy otthon sem bü-
dösödnek a zsákban az elszállítás időpontjáig. Kissé elcsépelt 
szlogen, de tapossa laposra! A gyűjtés másik ugyancsak nem 
elhanyagolható momentuma, hogy lehetőség szerint a zsákba 
a lehető legkisebb térfogattal helyezze el a műanyag palac-
kokat, flakonokat, dobozokat! Lapítsa ki az italos kartonokat, a 
palackokat is. A műanyag kupakokat nem szükséges visszacsa-
varni! Mindezek elősegítik, hogy több csomagolóanyag férjen 
a zsákokba, ezáltal a gyűjtőjárművekbe is! Most beszéljük ar-
ról is, mit ne tegyünk!
NE tegyünk a SÁRGA zsákba üveget, használt papír zsebken-
dőt, szalvétákat, felvágottak csomagolását, hungarocellt, CD-
lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hul-
ladékot (pl. nejlonharisnya), ezek a kommunális edénybe kell, 
hogy kerüljenek! A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) 
elhelyezésére keresse a településen kihelyezett üveggyűjtő 
konténereket! Köszönjük! Amennyiben mégis előfordult, hogy 
szennyezett vagy szelektíven nem gyűjthető hulladékot helye-
zett a szelektíves zsákba, az utólagosan a válogatás során a 
hasznosítható anyagoktól elkülönítve, a háztartási hulladékok-
kal együtt került ártalmatlanításra! Segítse munkánkat, csak az 
újrahasznosításra alkalmas hulladékokat gyűjtse szelektíven!
Ne aggódjon, hamarosan rutinná válik!
Ha elsőre nem is sikerült megjegyeznie a gyűjthető hulladék-
fajtákat, akkor sincs probléma! SÁRGA zsákunkra rányomtat-
tuk, milyen hulladékok kerülhetnek bele.
Itt a lehetőség, valóban otthon kezdődik a környezet meg-
óvása! Gyűjtsünk együtt!
A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a www.dtkh.hu olda-
lon tájékozódhat. További kérdések esetén Ügyfélszolgálata-
ink elérhetőségein állunk szíves rendelkezésére!
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A sikeres közbeszerzési eljárás lezárását követően a nyertes 
Eu-Építő Kft-vel 2019. áprilisában aláírásra került a kivitelezési 
szerződés. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata négy cso-
portszobás, összesen 30 férőhelyes mini bölcsőde építését tervezi 
megvalósítani. A beruházás során a korábban iskolaépületként 
(Kossuth Lajos u. 60. szám) működő önkormányzati tulajdonú 
épület felújítása, átépítése történik meg. Az ingatlan területének 
megnövelése érdekében Alsónémedi Önkormányzata 817 m2 te-
rületet vásárolt meg a Református Egyháztól, így a fejlesztéssel 
érintett ingatlan területe 1971 m2-re nőtt. Az átépítéssel létesült 
mini bölcsőde összesített alapterülete 457,96 m2.
A Templom utca felőli bejárat mellett kap helyet, az elbontandó 
épület helyén 5 db parkoló, melyek közül a bejárathoz legkö-
zelebb eső 1 db parkoló akadálymentesített lesz. Tervezzük a 
Templom utca -  Kossuth utca és Magyari utca - közötti szakasz 
felújítását is ahol egy új gyalogjárda, és új parkolóhelyek fognak 
épülni. A tervezett épület egységei a bejárati előtér, mely baba-
kocsi tárolására is alkalmas, 2 db átadó helyiség, 2 db fürösztő/
biliztető, 4 db csoportszoba.  Az épület tartalmaz továbbá egy 
gyermeknevelői szobát, illetve több szociális helyiséget, vala-
mint mosó- és melegítőkonyhát is. 

A kertben létesítendő az udvar használatához kapcsolódó táro-
ló épület és fedett-nyitott játéktér.
A kivitelezés megkezdése várhatóan 2019. májusa, az Önkor-
mányzat tervei szerint 2020 nyarán érkezhetnek az új bölcsőde 
első kis lakói.     

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
SIKERES PÁLYÁZATOT NYÚJTOTT BE AZ „ÖNKOR-
MÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI UTAK SZI-
LÁRD BURKOLATTAL TÖRTÉNŐ KIÉPÍTÉSÉNEK, 
FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK TÁMO-
GATÁSA GAZDASÁGFEJLESZTÉSI CÉLLAL PEST 
MEGYE TERÜLETÉN” CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-
RA, AMELYNEK KERETÉBEN 83 925 046 FT TÁMO-
GATÁSI ÖSSZEGBEN RÉSZESÜLT.
Projekt címe: A Halászy Károly és Rákóczi utcák felújítása 
Alsónémedi Nagyközségben
Projekt azonosító száma: PM_ONKORMUT_2018/3
Projekt keretében megvalósított tevékenységek: A fejlesztés 
célja A Halászy Károly és Rákóczi utcák felújítása Alsónémedi 
Nagyközségben. Alsónémedi Nagyközség két legforgalma-
sabb gyűjtőutcájának felújítása szükségessé vált. Az utcákon 
jelentős forgalom halad keresztül, mivel több vállalkozás, illet-
ve közintézmény, vagy közforgalmat vonzó létesítmény talál-
ható az utcák mentén. A projekt keretében felújításra kerülnek 

az útpályák, közlekedésbiztonsági fejlesztéseket hajtunk végre, 
a mozgásukban korlátozottak számára átjárhatóbbá tesszük a 
gyalogjárda és útpálya közötti szintkülönbségeket.
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 
2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-
2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési 
támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatából
Megvalósítás helye: 2351 Alsónémedi Halászy Károly és Rá-
kóczi utcák
Kivitelezést végző cég: HIDROGRÁD Víz- és Közműépítő 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
A projekt kezdésének dátuma: 2019. május 
A projekt befejezésének dátuma: 2019. augusztus
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  2351 Alsónémedi, 
Fő út 58. 
Telefon: 06 29 / 337-362, Fax: 06 29 / 337-250 , E-mail: 
polgarmester@alsonemedi.hu ,
Képviseli: Vincze József polgármester

Új 30 férőhelyes mini bölcsőde épül Alsónémedin

2019. május
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2019. április 14-17-e között zajlottak a Széchenyi Na-
pok rendezvényei az iskolában, immár 28. alkalom-
mal. Vasárnap délután az ünnepélyes megnyitó ke-
retében Széchenyi István életéről, alkotó tevékenysé-
géről „Akkor élsz, ha másokért élsz” címmel színházi 
előadást varázsoltak elénk a 6. és 8. évfolyam tanulói. 
A korhű ruhák, kellékek segítségével, a hangulatos 
zenei aláfestéssel, a gyönyörű táncokkal életre kelt a 
színdarab. Magával ragadott bennünket a sok csillogó 
szempár, a szülők, nagyszülők öröme, meghatottsága 
gyermekeik, unokáik láttán. Méltán lehettek büszkék 
rájuk! A közönség szűnni nem akaró vastapsa a legna-
gyobb elismerés jele volt a szereplőknek.
Nagyon sok ember segítő keze járult hozzá a sikerhez. 
Kiss Ferencné osztályfőnök tanította be, gyakorolta, 
próbálta fáradhatatlanul osztályával a Jobbágy Ilona 
által dramatizált színdarabot. Vajda Andrea a jelmez-
kölcsönzésben segédkezett, Papné Kármán Erika és 
Szegváriné Kulinyák Veronika a táncok betanítását 
végezte. Köszönjük munkájukat! A köszönet az Alsó-
némedi Önkormányzatot is megilleti, mivel mindezt 
anyagilag ők finanszírozták. 

Az ünnepi beszédet Varga Sára történelemtanár, is-
kolánk volt tanulója tartotta. Nagyon köszönjük neki a 
terjedelmében és tartalmában egyaránt a gyerekeknek 
szóló előadást. Élmény volt őt hallgatni! Dr. Cserháti 
László, a Széchenyi Társaság alelnöke, mint minden év-
ben, most is megtisztelt bennünket jelenlétével. Nagy 
örömmel jön el hozzánk évről-évre, gyönyörködik a 
kiállításokban, őszinte elismeréssel nyilatkozik a műso-
rokról, örül sikereinknek. Várjuk jövőre is köreinkbe!

Iskolánk tanárai, Farkas Zoltán Zsoltné, W. Tóth 
Mara és Szlovicsák Imre mutatták be alkotásaikat az 
idei kiállításon. A különböző témák, technikák vál-
tozatossága, a képek érdekessége jelentett élményt a 
látogatóknak.

A rendezvénysorozat többi napján kirándulások, 
akadályversenyek és emléktornák zajlottak. Szeren-
csére a kedvező időjárás segítette a programok zavar-
talan lebonyolítását. A felső tagozat osztályai a telepü-
lésünk épített és természeti értékeit ismerték meg, az 
„Otthonunk Alsónémedi” akadályverseny állomásai-
nak érintésével, ahol érdekes feladatok várták őket az 
állomásfőnökök jóvoltából. Megismerkedhettek a ka-
tolikus és református templomunk restaurációs mun-
kálataival, kápolnánk és az öreg temető történetével. 
Testi és mentális egészségünk összefüggéseiről kap-
tak fontos információkat. Érdekes feladaton keresz-
tül hívták fel figyelmünket arra, hogy a csomagolásra 
használt anyagok mekkora veszélyt jelentenek kör-
nyezetünkre. Két helyen önfeledten játszhattak, papír-
sárkányt eregettek, karikával versenyeztek tanulóink.  
A Faluháznál megismerhettük, hogy száz évvel ezelőtt 
a háztartásokban nem keletkezett hulladék, mivel 
mindent hasznosítottak őseink. Érdekes előadást lát-
tunk községünk jövőjéről, terveiről. Nem utolsó sor-
ban az egyik állomáson megismerkedhettünk azokkal 
a felfedezésekkel, tárgyakkal, szokásokkal, melyeket 
tőlünk, magyaroktól vett át a világ. Ezúton szeretnénk 
minden segítőnknek köszönetet mondani a gazdag, 
érdekes programok összeállításáért.

Az alsós tanulók részére megrendezett akadály-
verseny feladatainak egy részét a környezetvédelem 
jegyében állítottuk össze. A csapatok olyan ügyessé-
gi játékokban vehettek részt, amelyekhez nem kellett 
drága technikai eszközöket használni. Mégis jó kedv-
vel és egymásnak szurkolva kúsztak az alagútban, ke-
zükben egy kaviccsal telt konzervdobozzal. Azután 
műanyag kupakokat pöcköltek minél több pont szer-
zéséhez egy céltáblán. Plüssállatokat „mentettek ki a 
mocsárból” két falap segítségével, és kipróbálhatták, 
hogyan lehet sormintát kialakítani terményekből. Az 

Széchenyi Napok az iskolában

2019. május
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ilyen játékokhoz mindenkinek rendelkezésére állnak 
otthon is a kellékek, csak egy kis fantázia kell hozzá. 
Bebizonyosodott, hogy a gyerekek szívesen játszanak 
egyszerű eszközökkel. Segítsünk nekik megismerni 
gyerekkorunk régi játékait! A verseny másik részében 
szűkebb környezetünkkel kapcsolatos feladatokban 
a gyerekek számot adhattak arról is, felismerik-e fa-
lunk nevezetes épületeit egy-egy képrészlet alapján. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy valóban nyitott szemmel 
járnak a településen, s ha nem is teljesen pontos elne-
vezéssel, de jól azonosították a helyszíneket. Nem volt 
könnyű az ügyességi akadálypálya végén összerakni 
az óriás kirakót sem az egyik legrégebbi épületünkről, 

de közös erővel ez is sikerült. A Halászy Károly Műve-
lődési Ház munkatársainak segítségével részt vettünk 
egy képzeletbeli falukutatáson és megismerkedtünk a 
kenyérsütés eszközeivel, folyamatával. 
Úgy gondoljuk, hogy egy tartalmas és vidám délelőt-
töt töltöttünk el településünk jobb megismerésével. 
A jövőnk védelmének érdekében, az újrahasznosítást 
szem előtt tartva játszottunk is egy jót a gyerekekkel. 
A rendezvénysorozatot azzal a jó érzéssel zártuk, hogy 
sikerült közösségi élményeket, tudást és örömet nyúj-
tani tanulóinknak és településünk érdeklődő lakossá-
gának.

Iskolavezetés

2019. május
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Tánc Világnapja Alsónémedin – 2109.

Április utolsó vasárnapján tartottuk hagyomá-
nyos Táncgálánkat a Tánc Világnapja alkal-
mából. Nagy sikerrel mutatkoztak be a helyi 
és vendég tánciskolák. Képes összeállításunk a 
délután emlékezetes pillanatait eleveníti fel. Fel-
lépők: Csillagszemű Néptáncegyüttes, Energy 
Kids Tánccsoport,Ócsa, Dávid Viktória – páros 
latintánc, Nyugdíjas Klub, Starlight Company, 
Cseppek Gyermektánccsoport, Boróka Nép-
táncegyüttes, Százszorszép Mazsorettcsoport, 
Napfény Mazsorettcsoport, RSG, Fantázia Mű-
vészeti Iskola – Tökmagok Néptánccsoport. 

Csillagszemű Néptáncegyüttes szólistái

Vendégünk volt az ócsai Energy Kids Tánccsoport

Cseppek Gyermektánccsoport

Dávid Viki latin táncokat mutatott be táncpartnerével

A Starlight legkisebb táncosai
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Starlight

Starlight

Ismét megtelt az AULA A Tánc Világnapján

Napfény Mazsorett

Nyugdíjas Klub

Napfény Mazsorett

Tökmagok

Starlight
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Beszámoló az Alsónémedi Vizisport Egyesület eddigi működéséről
Alsónémedin aktív a sportélet, 
az Alsónémedi Sport Egyesület-
nek futball, kézilabda és birkózó 
szakosztályai vannak. Vizisport 
nem volt, uszoda legközelebb, a 
Gyáli Tanuszoda. Az alsónémedi 
gyermekek több mint fele nem 
tud megfelelően úszni Emiatt más 
vízi sportok sem tudtak elterjedni 

Budapest közelsége ellenére, pedig az óvodába 225, az 
álltalános iskolába 470 gyermek jár.  Az óvodai és iskolai 
úszásoktatás nehezen megszervezhető, és nagyon költsé-
ges a személyszállítási költségek miatt.
2018 tavaszán megalakult az Alsónémedi Vízisport 
Egyesület, melynek célja, a vízilabda az úszás és más 
vízisportok megismertetetése és megszerettetése a gyer-
mekekkel. 
Gyurováth Tamás, volt profi játékos lett az egyesület 
edzője és szakosztályvezetője. Játékosként több bajno-
ki címet nyert, magyar és nemzetközi szinten egyaránt. 
Mellette sok éves edzői tapasztalattal is rendelkezik, Mál-
tán és Ausztriában is edzősködött.
Nyáron 35 gyerek vett részt a toborzó edzőtáborban a 
Csepeli strandon. A tábor nagy sikerrel zárult. Az egész 
napos foglalkozásokon napi két vizes edzés, egyéb sport 
foglalkozások, csúszdázás, játékok, sport elméleti foglal-
kozások voltak.
Vízilabda: 23 gyermek van a keretben. Heti 2x1,5 óra 
edzés Gyálon 
Az önkormányzat támogatásának köszönhetően a gyere-
keket külön busz viszi el az edzésekre, majd hozza visz-
sza az iskolához heti két alkalommal. Az edzésidő 1,5 óra 
alkalmanként. Szeptemberben kezdődtek el a rendszeres 
edzések a gyáli uszodában. Az úszás technikájának fej-
lesztésére fektetjük a kezdetektől a legnagyobb a hang-
súlyt, mivel ez a vízilabda alapja és a gyerekek mind kez-
dő szinten voltak. Hónapok elteltével már megfigyelhető 
a nagy fejlődés. Sokkal jobb technikával és nagyobb fizi-
kummal rendelkeznek már most a gyerekek. A kezdetek-
ben 800 métert úsztak le egy edzésen, ma már a 2,5 km-t 
is le tudnak úszni. Nagyon szépen haladunk, de rengeteg 
munka áll még előttünk
Március végéig csak úszóedzések voltak, áprilisban kez-
dődtek a labdás foglalkozások. Ehhez az uszodába védő-
hálókat kellett felszerelni. A nettó 500.000 Ft. költséget 
szponzori támogatásból finanszírozta az egyesület. Az 
edzésekre, pedagógus kíséri a gyermekeket. A gyermekek 
lelkesek, nincsen lemorzsolódás. Szeptembertől már in-
dulni szeretnénk területi versenyeken, vagy területi kor-
osztályos bajnokságon.
Iskolás Úszás: 28 gyermek van a keretben. Heti 1-2 edzés 
Gyálon és Dabason.  
Mint arra számítani lehetett, az egyesület megalakulásá-
nak köszönhetően az érdeklődés nőtt a vízisportok iránt 

Alsónémedin, ennek hatására novemberben elindult az 
úszásoktatás is a vízilabda mellett. Novemberben kez-
dődtek el a foglalkozások mély vízben, olyan gyerekek 
számára, akik nem kerültek be a vízilabda csapatba vagy 
szerettek volna megtanulni helyesen úszni. 3 csoportban 
történnek az oktatások, úszásszinthez igazítva.  Itt is meg-
figyelhető a fejlődés, sok gyermek, aki kezdőként érkezett 
az egyesületbe, mára magabiztosan mozog a vízben. Le-
hetőség van heti 2 edzésre is, a gyerekek több mint fele él 
is ezzel a lehetőséggel.
Ovis úszás: 50 gyermek van a keretben. A Dabasi Tan-
uszodában folynak az oktatások.
A vízilabda és az iskolai úszás nagy sikere után, decem-
berben elindítottuk az ovis úszásoktatást is, ami a várako-
zásokat felülmúlva, hatalmas érdeklődéssel vette kezde-
tét. Célja elsősorban, hogy a gyerekek játékosan tanulják 
meg úszás alapjait és vízbiztonságot szerezzenek. A da-
basi uszodában, 3 csoportban folynak az oktatások két 
oktatóval egyszerre. A gyerekek hihetetlenül lelkesek és 
nagyon megszerették a vizet.
Felnőtt úszás: Jelenleg egy csoport 10 fővel. Gyáli uszodá-
ban heti egyszer.
A gyerekek után nem hagyhattuk ki a felnőtteket sem, akik 
heti egyszer járnak oktatásra. Az úszótechnika javítása a fő 
cél és olyan úszásnemek helyes elsajátítása, amik előzőleg 
kimaradtak az életükből. Gyermeki lelkesedéssel folynak 
az oktatások, nagy fejlődéssel és remek hangulattal. Egy év 
működéssel a hátunk mögött több mint száz tagunk van, 
ennyi gyermekkel és felnőttel foglalkozunk hétről-hétre 
úgy, hogy nincs uszodánk. Az egyesület tagjai nagyrészt 
Alsónémediről, és kis részben négy környező településről 
származnak. Ez a szám jelentősen nagyobb lenne, ha az 
edzéseket, oktatásokat helyben tudnánk megtartani. 
Alsónémediről a Gyáli Tanuszodát tömegközlekedéssel 
szinte lehetetlen megközelíteni, sőt a tanuszoda kapacitása 
teljesen ki van használva. A végső cél, hogy a településün-
kön építsünk egy kezdő vízilabdázásra is alkalmas uszodát. 
Ehhez TAO támogatásra szeretnénk pályázni 2020-ban. 
Ebben az évben el kell készíteni az engedélyes terveket. 
Egyeztetve, az NSK, Olimpiai Központok Igazgatójával, 
A MVLSZ elnökével, és a MÚSZ elnökével mind a három 
helyről támogató nyilatkozatot kaptunk, egy 25*16*2,00 
méteres medencét, és egy 8*16*0,9 méteres tanmedencét 
magába foglaló uszoda megépítéséhez. Szintén támogatás-
ról biztosított bennünket Pánczél Károly Úr is, Alsónémedi 
országgyűlési képviselője.

Szeretnénk megköszönni az Önkormányzat támogatá-
sát, hiszen ezen támogatás nélkül az egyesület nem tudna 
ilyen sikeresen működni. A kapott támogatással a lehető 
legjobb módon gazdálkodunk, csak szükséges, és a sike-
res működéshez fontos kiadásokra fordítjuk. Köszönjük 
a magánszemélyek és vállalkozások támogatásait! Sze-
retnénk kiemelni a GLS Hungary Kft. támogatását, aki 
1.500.000,- Ft-tal támogatta az Egyesületet, melyből a 
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védőháló felszerelése lett finanszírozva, valamint sport-
eszközök és sportruházat lett vásárolva a vízilabda cso-
port tagjainak. Az egyesület aktívan részt vesz a település 
közösségi életében is, hiszen felhívásunkra száz személy 
vett részt (gyermekek és felnőttek) a TeSzedd mozgal-
mon. Hozzájárulva Húsvét előtt a település megtisztítá-

sához.  Vizes nemzet a magyar, ezért mindent megtesz 
az egyesület, hogy a gyerekek meg tanulhassanak úszni, 
vízilabdázni. A végső cél pedig nem más, mint egy uszo-
da megépítése a településen. 

Gyurováth Tamás szakosztály vezető  
és Varga László AVE elnök
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Sportnap 2019.
2019. április 6-án 7. alkalommal került megrendezésre az Alsónémedi 

Családi Sportnap az Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriuma és 
Szegváriné Kulinyák Veronika szervezésében. Az eseményre izgatottan ké-
szültünk, és vártuk az érdeklődő, sportolni vágyó lakosokat. Az eseményt a 
kuratórium elnöke, dr. Nagy Vilmos nyitotta meg, ami után a már megszo-
kott közös bemelegítés következett. Ezután négy helyszínen, sokszínű prog-
ramra, sportolásra adódott lehetőség. 

A kis tornateremben a délelőtt folyamán főleg a kisebbek mozoghattak, 
volt gyerekjóga, vitamintorna, fejlesztő torna, valamint az édesanyák és babák 
számára Maminbaba. Ugyanitt részt lehetett venni HIIT órán, aerobic-on, 
meridián- és gerinctornán, kettlebell- és kondi-kardio mix edzésen. 

A sportcsarnokban nagy sikere volt a tollaslabdának, ezen kívül a nap fo-
lyamán számos bemutató kelthette fel az érdeklődést. Volt akrobatika -, 
cheerleader -, birkózás -, karate -, sanda -, kettlebell -, ritmikus gimnasztika -, 
Napfény Mazsorett -, Starlight -, és kosárlabda bemutató. 

Az aula alsó szintje a WALKenergie, a spinning, valamint a trambulin 
edzéseknek adott helyt, melyek nagy sikert arattak.  A felső szinten játszósa-
rok volt a legkisebbek számára, a kézműves foglalkozáson változatos munkák 
készültek, és térjátékok kipróbálására is adódott lehetőség.

Az udvar kerékpárszervíz, kerékpáros akadálypálya, amerikai foci és erős-
ember-verseny színhelye volt. Itt tudhattuk meg azt is, hogy mi is az a nordic 
walking. Az idei sportnapon nagy sikert aratott a gyermekek körében az óriás 
ninja akadálypálya.  Az udvaron fogyaszthattuk el ebédre a finom pörköltet 
tarhonyával.

A sportnap résztvevői egész nap gyűjthették a pecséteket az egyes helyszíneken, igazolva az adott órák teljesítését. A leg-
több pecsétet gyűjtők között értékes ajándékokat sorsoltunk ki.

Este a Fut a Falu idén is nagyon népszerű volt, emellett új lehetőségként görkori futam is indult. A nap végén kerültek 
átadásra a különböző ajándékok, díjak, nyeremények, vándorkupák. Nagy öröm volt látni, hogy a legkisebbektől a nyugdíjas 
korúakig milyen sokan jöttek el a sportnapra, és vettek részt a különböző mozgásformák kipróbálásában. Bízunk benne, 
hogy a következő évben is ilyen népszerű lesz rendezvényünk! Köszönjük minden támogatónak szíves hozzájárulását és 
segítségét!

Szlovicsákné Mészáros Mária
FB tag
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Új kezdet, 12 hetes edzés terv
A tavasz ébredésével együtt mi is újabb fokozatra kapcsoltunk.
A kezdő és haladó diákjaink felkészülését támogatva létrehoztunk egy 12 hetes- 
részletes edzés tervet, amelynek főbb gondolatai: Maradj mozgásban!  Mérjük az 
eredményeket! Tűzzünk ki célokat! Vezessük az edzés naplót!
Az Íjászat fizikai, technikai és szellemi részei alapján igyekszünk - a szülőkkel 
együtt - a gyerekek fejlődését figyelemmel kísérni és ösztönözni. Tudva azt, hogy 
csak a rendszeresen munka hozhatja meg az eredményt a sportban is!

Alsónémedi Nemzeti Ünnep, 2019. 03. 15
Együtt – újra-  ott lehettünk a Nemzeti ünnepünkön! Diákok, szülők és unokák a változatos márciusi napsütésben. Kokárdával a kabátunkon és 
hálával a szívünkben, hogy Európa közepén emlékezhetünk hőseinkre és magyarok lehetünk ma is! Történelmi zászlóinkat lobogtatta a szél és 
örömmel nézhettük diákjainkat a színpadon, és láthattuk a műsor előadóit. Közösségünk feladatának tekinti, hogy ott és akkor, amikor tehetjük 
részt veszünk minden nemzeti ünnepen és kulturális programon. Így igyekszünk diákjainknak is példát adni, hogy milyen fontos ép lelkű és testű 
fiatalnak és felnőttnek lenni!

Nywyg Háziverseny 2019.Március 17.
Az felkészülési tervnek megfelelően szintfelmérő házi íjászversenyt tartottunk a csarnokunkban vasárnap délután.
Lehet- e mással befejezni egy 3 napos ünnepet, mint egy izgalmas íjászattal? Fiataljaink és felnőttjeink is igen mondtak a meghívásra. Az új feladatok 
miatt 10 és 20 méteres lőteret is kialakítottunk. A Suli Íjász Bajnokság versenyire készülve teljesen a hivatalos versenyszabályok szerint folytattuk le 
a küzdelmet. Új és régebbi diákjaink is ügyesen lőttek, sikerült egy erős alapszintet elérniük. Innen építkezünk tovább! 

Suli Íjász Bajnokság , Felsőörs 2019.Április 27.
Az idei SIB bajnokság első versenye volt a Felsőörsi foci pályán megrendezett viadal.  Még alig gyakoroltunk szabadtéren és máris diákjainknak az 
elemekkel kellett küzdenie a lőtéren.  Hat fős csapatunkból 2 fő gyakorlott íjász volt, akik már vettek részt hasonló megméretésen, a többieknek ez 
volt az első szabadtéri versenyre. Tudtuk, hogy nem napsütésre és melegre kell felkészülnünk, de a folyamatos erős széllel nehezen barátkoztunk. 
A felkészülés eddigi része jól sikerült, a fizikai alapozás és a lövés technika után, már sokat beszéltünk a mentális rész fontosságáról. A helyszínen a 
diákok magukra szedtek minden pulóvert és már a bemelegítés során igyekezetek versenyre hangolódni. A szél derekasan és demokratikusan fújt, 
az ellenfeleket sem kímélte. A 10 méteres távon még kisebb gondot jelentet, azonban a 20 illetve 30 méteren már jelentős kihívást jelentettek a szél-
lökések. Egyedi értékelések: Vera első versenyén 20 méteren szerepelt és igen szépen belejött a második részben már több, mint 50 ponttal jobbat 
is lőtt. Koppány a nagy visszatérőnk neki is első versenye volt 30 méteren, Ő is tudott 40 pontot javítani, az íját újra hangolva, még jobb eredménye 
is lehet. Lilli szintén először lőtt szabad téren 20 méterre, de és Ő is javított 45 pontot a verseny közben, megtalálta a helyes technikát. Gergő első 
Tradi versenyén szépen teljesített, innen tud tovább lépni. Bogi teljesítménye folyamatosan javul, és szépen fejlődik. Dani óriási küzdött és 30 pontot 
javítva, a 3-4 éve lövők szintjét is megközelítette.    
Eredmények: Varga Veronika Ifi INR 1. hely, Szabó Koppány Kadet OL 2. hely, Dézsi Lilla Serdülő OL 2. hely, Ambrus Gergő Serdülő Tradi 2. 
hely, Varga Boglárka Serdülő Tradi 1. hely, Molnár Dániel Serdülő INR 4. hely
Összesítve 2 arany, 3 ezüst és 1 helyezés! Nagyon szép volt gratulálunk!

Az edzéseket folytatjuk a Schuller csarnokban, csütörtökön, pénteken és vasárnap is 18 órától.
Suplicz Zsolt Tibor, a NYWYG elnöke (sms szám: 30-166-0107)

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