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„Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!”
(József Attila)
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ALSÓNÉMEDI HÍRMONDÓ
JANUÁRI KÜLÖNSZÁMA!
Tisztelt Alsónémediek!
2017 januárjában jelent meg, és hordta kézbesítőnk az Alsónémedi
Hírmondó különszámát, mely a település 950. éves évfordulója alkalmával jelent meg.
Többen is jelezték, hogy ezt a számot nem kapták meg. Kérjük, hogy
az alábbi elérhetőségek egyikén jelezzék felénk (név, cím), ha nem kaptak a különszámból, melynek címlapfotója itt látható. Elérhetőségek:
alsonemedi@alsonemedi.hu vagy 06-29/337-362/11-es mellék.
Szerkesztőség

TANÚK JELENTKEZÉSÉT
VÁRJUK!
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett férjem, drága édesapánk Lovas András
temetésén megjelentek. Köszönjük, hogy fájdalmunkban osztoztak és utolsó földi útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Felesége és családja
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
édesanyánk, nagymamánk Schmauder Pálné szül.
Lovas Terézia temetésén megjelentek,
fájdalmunkban osztoztak és egy szál virággal
utolsó földi útjára elkísérték.
a Gyászoló család
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Alsónémedin, a Fő út 121. szám előtt
2016. november 04-én 16:30-17 óra közötti baleset
szemtanúinak jelentkezését várjuk!
Telefonszám: +36-30/266-2976

Tartalom
Képviselő-tetületi beszámoló

3-5. oldal

Polgármesteri tájékoztatás

6. oldal

Álláshirdetések

7. oldal

Pályázat Civilszervezetek részére

8. oldal

Pályázat üzlethelyiség bérlésére
8. oldal
Önkormányzati delegáció Macedóniában 9-10. oldal
Iskolai beiratás
11. oldal
265 éves a Római Katolikus Templom

12-13. oldal

Képes beszámoló év eleji rendezvényeinkről 15-18. oldal
ASE beszámoló

19. oldal

Nywyg hírek

20. oldal

Sportnap

21. oldal

Hirdetések

22-24. oldal
„Csendesen alszik, megpihent végleg
angyalok bölcsője ringatja már
nem jöhet vissza, hiába hívjuk
emléke szívünkben otthont talál...”

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik Cseri Márta (40)
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték és sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Köszönjük,
hogy fájdalmunkban osztoztak.
a Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Pásztor János
temetési szertartásán megjelentek, sírjára virágot, koszorút
hoztak. Köszönjük a vigasztaló, részvétnyilvánító szavakat és
akik e szomorú napon lélekben is velünk voltak.
a Gyászoló család
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete február 08-i ülésén a módosított
napirend elfogadása után rendhagyó módon ismét
zárt üléssel kezdte ülését tekintettel a meghívott
érintettekre. Elsőként a Suzuki Ullmann telep bérbeadását javasolta megkötni a CeasarSped Kft-vel
az ABÉVA Kft-nek. Második döntés az Alsónémedi, Fő út 52. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
szólt, tekintettel a településközpont későbbi fejlesztésére.

A Képviselő-testület a törvényi előírásoknak megfelelően módosította a temetőről és a temetkezés
rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) rendeletét, mely a
lakosságra vonatkozóan nem jelent semmit, a díjak nem emelkedtek, csak a szolgáltatás meghatározásai változtak.

Az ÁSZ vizsgálat kapcsán, a vizsgálati anyagban
megfogalmazott hiányosságok, hibák tekintetében
a Képviselő-testületnek el kellett fogadnia egy Intézkedési tervet, melyet a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi
A nyilvános ülés első napirendje a 2017. évi költ- és Tájékoztató Bizottság javaslatára elfogadott. Az
ségvetés beterjesztése volt, melynek keretében az abban foglalt határidőket betartva kell minden érinelkészített költségvetési rendelet-tervezetet Polgár- tettnek teljesítenie a reá vonatkozó intézkedéseket.
mester úr kiosztotta a Képviselőknek, melynek tárTöbbször is felmerült már, hogy a civil szervegyalására a február 22-i ülésen került sor. A Képviselő-testület tudomásul vette a Polgármester juttatá- zetek pályázatát a jogszabályoknak megfelelően át
sairól szóló tájékoztatást, mely 2017. január 01-től kell alakítani, melyre jelen ülésen sor került az álél: illetménye havi bruttó 597.500,- Ft + 15 % költ- lamháztartáson kívüli források átadásáról, átvéségtérítés. Ezt majdnem megegyezik a bércsökkentés teléről szóló rendelet elfogadásával. A szükséges
előtti bérével. /Annak ellenére, hogy törvény szabá- teendőkről az érintett szervezetek értesítést kaptak,
lyozza a Polgármester bérét, attól eltérni nem lehet hogy pályázni tudjanak az új kiírási feltételek esetén
a következő ülésen erről határozatot kellett hoznia is. A kiírást a Képviselő-testület 2017. február 22-én
a Képviselő-testületnek./ Jogszabály alapján a Pol- fogadta el.
gármester szabadságtervét a Képviselő-testületnek
A közmeghallgatásról szóló beszámolóban már
jóvá kell hagynia, melyet a Polgármester előterjeszolvashattak a Hulladékgazdálkodási Önkormánytése alapján el is fogadott.
zati Társuláshoz való csatlakozási kötelezettségKövetkező napirenden a Képviselő-testület ről, melynek részletei még nem tisztázottak, ezért a
2017. évi munkaterve volt, melynek keretében a Polgármester úr csak tájékoztatást adott a fejleméTestület döntött arról, hogy a bizottsági ülések is nyekről. A kérdések tisztázása, költségek körvonalaa testületi ülések hetében kerülnek megtartásra. zódása után dönt majd a Képviselő-testület a megA Képviselő-testület rendes üléseit az idei évben felelő Társuláshoz való csatlakozásról. Az útépítési
az alábbi napokon tartja: március 29. április 26. tervek készítése során kiderült, hogy a Jácint utca
június 28. augusztus 20. (ünnepi testületi ülés), 2813 hrsz. alatt található, kivett-út művelési ágú inszeptember 27. október 25. november 29. dec- gatlan egy része nem az Önkormányzat tulajdoember 14. (közmeghallgatás). Természetesen a nában van, így sort kellett keríteni a térítésmentes
fontos döntést igénylő kérdésekben rendkívüli tulajdonba adásra. A korábbi évek gyakorlatának
ülések összehívására is sor kerül majd. A Bizott- megfelelően az utcák szilárd burkolattal történő elságok üléseiket a testületi ülés hetében tartják: látásakor a lakosság érdekeltségi hozzájárulás mega Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Me- fizetésével járult hozzá a kiadásokhoz. Amennyiben
zőgazdasági Bizottság hétfőn, a Kulturális, Egész- a Képviselő-testület a lakosság 66 %-os részvételével
ségügyi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, rendeletet fogad el a hozzájárulás megfizetéséről, akkor a többi tulajdonos is kötelezhető a hozzájárulás
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság kedden.
megfizetésére. Jelen ülésen 6 utca vonatkozásában
A munkaterv elfogadása után a Halászy Károly fogadta el a Képviselő-testület fenti rendeletet, meMűvelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pá- lyek a következők: Tulipán utca, Vásártér utca, Nelyázatának elbírálása történt, melyet a Képviselő-tes- felejcs utca, Róna utca, Ibolya utca, Május 1. tér.
tület érvényesnek talált és Jobbágy Ilonát további 5
A Képviselő-testület a településközpont tervezéséévre kinevezte az intézmény élére.
vel kapcsolatban változtatási tilalom elrendeléséről
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szóló rendeletet fogadott el, annak érdekében, hogy
a nevezett ingatlanokon új építkezésre stb. ne legyen
lehetőség, mely egy későbbi ingatlanvásárlást, kisajátítást stb. akadályozhatna meg.
Az útépítések kapcsán – Tulipán , Ibolya , Nefelejcs , Toldi M. , József A. u., Május 1. tér, Vásártér és
Róna utcák szilárd burkolattal és csapadékvíz elvezetéssel történő kivitelezéséhez – a beérkezett műszaki
ellenőri ajánlatokat a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és
Tájékoztató Bizottság javaslatára a Képviselő-testület
megtárgyalta. A nyertes kivitelezői nettó árra vetítve
a legalacsonyabb műszaki ellenőri díjat – 2,5 %, de
minimum 4 M Ft – adó Teleszolg 2002 Bt-t (2365
Inárcs, Bajcsy-Zs. u. 20.) választotta és bízta meg a
Testület a munka elvégzésére.

zetését, hogy a Tankerületi Központ és az ABÉVA
Kft. közötti tárgyalások lezárásáig. ill. a szerződés
megkötéséig a FANNESZ Kft-vel meglévő iskola
takarítására vonatkozó vállalkozási szerződést –
változatlan feltételekkel –hosszabbítsa meg, hogy
ezzel biztosítva legyen az iskola folyamatos takarítási
feladatainak ellátása.
Képviselő-testületünk legutóbbi ülését 2017. február 22-én tartotta.

A napirend módosítása után ez az ülés is zárt
üléssel kezdődött, melyen az ABÉVA Kft-vel kapcsolatos ügyekről – iskola üzemeltetése és második
ügyvezető választás – tárgyalt a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület Belágyi Tamás betegállománya
miatt a Kft. élére második ügyvezetőnek Horváth
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló Miklóst (Fő út 144.) választotta. A nyilvános ülés
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján támo- végén az álláshely konkrétumait is megállapította:
gatta a Képviselő-testület az Önkormányzat ASP 40 órás munkaviszony, bruttó 300.000,- Ft-os bér
rendszerhez való csatlakozását és a csatlakozás és max. 1.000 km-es gépkocsi költségtérítés, önálló
elősegítése és finanszírozása érdekében hozzájárul a cégképviselet és egyéb ezzel kapcsolatos teendők.
KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016 „Az önkormányzati
A Képviselő-testület nyilvános ülését a 2016. évi
ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése” című pályázaton való induláshoz, mely 100 költségvetés IV. módosításával kezdte, melyben a
korábban eldöntött kiadások, bevételek kerültek át%-os támogatottságú.
vezetésre.
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló
Az ülés fő napirendje a 2017. évi költségvetés el2011. évi CXC. törvény 2017. január 01. napjától hafogadása
volt, melyben a koncepciónál javasolt tétályos rendelkezéseire tekintettel elhatározta, hogy a
közötte és az ABÉVA Kft. között az Alsónémedi Szé- telek beépítésre kerültek. A költségvetés-tervezetet
chenyi István Általános Iskola üzemeltetése tekinte- minden Bizottság megtárgyalta. A Polgármester úr
tében létrejött üzemeltetési szerződést 2016. dec- külön számol be a költségvetésről.
ember 31. napjától kezdődő hatállyal a jövőre nézve
A februári 8-i ülésen már több útépítés vonatkomegszünteti, hiszen az önkormányzati iskolarész a zásában elfogadásra került a fizetendő érdekeltségi
Tankerületnek átadásra került.
hozzájárulásról szóló rendelet. A szükséges létszám
A jelenleg már Alsónémedi Önkormányzati Konyha néven, külön intézményként üzemelő konyha által használt, ABÉVA Kft. tulajdonában lévő eszközök térítésmentes átvételére tett javaslatot a Képviselő-testület, mely alapján a Konyha térítésmentesen
átveszi az általa használt ABÉVA Kft. tulajdonában
lévő, eszközöket, és gondoskodik azok karbantartásáról, pótlásáról is.
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság a Képviselők, bizottsági Tagok, valamint családtagjaik vagyonnyilatkozatának formai ellenőrzését és nyilvántartásba vételét megtette, melyről
Dr. György Balázs bizottsági elnök szóban számolt
be. A kötelezettségeknek mindenki eleget tett. A
Képviselő-testület felhatalmazta az ABÉVA Kft. ve4

a József Attila utca esetében is összejött, így a Képviselő-testület elé kerülhetett ennek elfogadása is.

A Képviselő-testület – a régi rendelet hatályon
kívül helyezése mellett – új rendeletet fogadott el a
települési adóról. A rendelet megtalálható a Polgármesteri Hivatal folyosóján található hirdetőtáblán
és az önkormányzat honlapján:
(http://www.alsonemedi.hu/files/statics/rendeletek/2017__januar_01_tol/13.2017.02.23._
telepulesiado_alairt.pdf )
A február 8-i ülésen fogadta el a Képviselő-testület az
államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről
szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendeletét, mely
az ún. civil szervezetek támogatására vonatkozik.
2017. március
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A korábbi évekhez hasonlóan elfogadta a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi teljesítménykövetelményeit megalapozó célokat.

Ahogy a beszámolóm elején írtam a nyilvános
ülés végén is tárgyalt a Képviselő-testület az ABÉVA
Kft. ügyeiről. A tőketörlesztésének finanszírozásának utalását 4 egyenlő részletben rendelte el
Kérés érkezett a Képviselő-testülethez, mely az (18.239.2500,- Ft/utalás). Elrendelte továbbá a tesalsónémedi külterület 0261/63 hrsz-ú földterület tület az ABÉVA Kft. törzstőkéjének 1.000.000,- Ftelővásárlási jogáról történő lemondással kapcsola- tal történő emelését, így az Alsónémedi Nagyköztos. Mivel ez családon belüli vásárlás volt, természe- ség Önkormányzat 100 %-os üzletrészének mértéke
tesen a Képviselő-testület nem élt elővásárlási jogá- 183.200.000,- Ft lesz. Az ABÉVA Kft. Alapító Okiraval, annak ellenére, hogy természetvédelmi területen ta is módosításra került a cégképviselet, új ügyvezefekszik az ingatlan.
tő, tőkeemelés stb. döntésekkel, melynek intézését a
Jogszabályi kötelezettség a költségvetési szervek Kft. Ügyvédje végzi.
belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről
A Képviselő-testület soron következő ülése márszóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 30.§ (1) cius 29-én lesz, a bizottsági ülésekre a testületi ülés
bekezdése alapján az Önkormányzatnak és Intézmé- hetének hétfőjén és keddjén kerül sor. Az ülések ternyeinek belső ellenőrzési stratégiai tervének elfo- mészetesen továbbra is nyilvánosak, így az ülésre
gadása, mely a 2017-2020. évekre megtörtént.
bárki eljöhet, és első kézből értesülhet a döntésekről,
A település 950 éves jubileumával már korábbi
számunkban is foglalkoztunk. Mivel az intézkedések megtétele, a programok szervezése folyamatos
és szükséges ennek kézben tartása, így a programok
koordinálásával Jobbágy Ilonát, a Halászy Károly
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját bízta meg.

de a napirendekhez kapcsolódóan kérdését is felteheti, hozzá is szólhat.

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói,
döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülésekről készült videofelvételek megtalálhatók a település honlapján (http://www.alsonemedi.
Szokás szerint tárgyalta a Képviselő-testület a hu/static/onkormanyzat), ill. rendeleteink a PolgárPolgármester beszámolóját az előző ülésen hozott mesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben
határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett olvashatók!
fontosabb intézkedéseiről, melyet a testület szóbeli
Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal
kiegészítésekkel együtt elfogadott.

Surányi Tibor köszöntése
Kedves Tibor bácsi!
90. születésnapján
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
nevében kívánok Önnek jó egészséget,
hosszú boldog éveket
családja körében.
Isten éltesse sokáig!
Vincze József polgármester
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Tisztelt Alsónémedi Polgárok!
A Képviselő-testület 2017.
02.22-én elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését. A település anyagi helyzete
stabil, likviditási problémák
nincsenek, sőt jelentős megtakarítással rendelkezünk. A működési kiadások mellett jelentős
összeget fordíthatunk felújításokra, beruházásra. Ebben az
évben folytatjuk a már megkezdett beruházásokat:
A gyermekorvosi rendelő és környezetének felújítása,
új berendezések vásárlása, az Opál-ház felújítása.
A fentiek mellett új beruházásokat, felújításokat is megkezdünk:
-	nyolc utca szilárd burkolattal történő ellátása és felszíni vízelvezető árkok kiépítése, (József Attila utca,
Róna utca, Tulipán utca, Ibolya utca, Nefelejcs utca
vége, Toldi utca vége, Vásártér utca, Május 1. tér)
- településközpont tervezése,
- járdaépítések,
-	
gyalogátkelőhely a Szabadság térnél, és a Toldi utcán,
- kamerarendszer bővítése,
- iparterületen útfelújítás (vállalkozások bevonásával)
- Szivárvány Napköziotthonos Óvoda (Rákóczi u.),
- 3. számú kút szagtalanítás kiépítése,
- iskola, konyha felőli rész térkövezése,
-	a meglévő földes utcákra tervkészítés a szilárd burkolattal való ellátásra,
- üres katonaház felújítása orvosi lakás céljára,
-	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda (Szent
István tér) fűtéskorszerűsítés, és ablakcsere egy
csoportban,
- ingatlanok vásárlása,
- kerékpárút átvezetés az Árpád utcánál,
- külterületi vízelvezető árkok karbantartása, stb.
A beruházások, felújítások bruttó értéke 2017-ben több
mint egy milliárd forint. Működési költségekre közel 886
millió forintot fordítunk, mely összeg felhasználásával biztosítani tudjuk az intézmények magas szintű működését.
Több pályázatunk elbírálás alatt van, ezek:
- bölcsődeépítési pályázat,
- kerékpárút a temető és a Penny között,
- Szilágyi Erzsébet utca aszfaltozása,
- óvodaépületeink energetikai felújítása,
- Rákóczi utcai óvodaépületben tornaszoba építése
-	Sportpark létrehozása a Nagygödör téren és az iskola udvarán
- Testvérvárosi találkozó szervezése
6

-	ASP pályázat központosított rendszerek működtetéséhez
Az idei évben az óvodapedagógusok, és a védőnők
kivételével, (állami szinten történt a bérrendezés) 12-20%
béremelést biztosítunk dolgozóinknak.
A működési és felhalmozási kiadásokhoz a forrást a
tavalyi megtakarítás, kisebb részt az állami finanszírozás,
nagyobb részt az adóbevételek biztosítják. Január elsejétől
az iskola önkormányzati tulajdonú (régi) rész üzemeltetése
átkerült a tankerületi központhoz. Az iskola üzemeltetés átszervezése miatt 51 millió forint szolidaritási hozzájárulást
kell befizetnünk az államnak az adóbevételekből.
Településünk idén ünnepli 950. éves évfordulóját. Az
évforduló méltó megünneplésére, mely augusztus 13-20
között lesz, tíz millió forintot különítettünk el a költségvetésben.
A költségvetésben forrást biztosítunk az:
-	ASE, az egyházak, a testvértelepülés, a civil szervezetek, támogatására,
- polgárőrség támogatására,
-	Alsónémedin működő tánc- és egyéb csoportok
támogatására,
-	Fantázia Művészeti Iskola működésének támogatására,
-	a jó tanulók, a felsőfokú intézményben tanulók, a
rászoruló iskolások és óvodások kirándulás és táboroztatás támogatására,
-	az önkormányzati és intézményei dolgozóinak, illetve az iskolai dolgozóinak jutalmazására,
- a táboroztató tanárok munkájának elismerésére,
- a rászorulók települési támogatására,
- az idősek hulladékszállítási támogatására,
- az ifjú házasok lakásépítési támogatására,
- az orvosok támogatására,
- egészségügyi szűrővizsgálatok támogatására,
- idősek köszöntésére,
- ABÉVA működésének támogatására, stb.
Magas színvonalú rendezvényeket kínálunk a település
lakosainak, melyeket örömünkre egyre többen látogatnak.
Tisztelt Polgárok!
Bízom abban, hogy 2018 tavaszán a megvalósult beruházásokról, és a további fejlesztési tervekről számolhatok
be Önöknek. Ezek a fejlesztések Alsónémedit élhetőbbé
teszik. A településközpont kiépítése egy fejlődő, növekvő
nagyközség képét fogja mutatni a külvilág felé.
Vincze József
polgármester
2017. március
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ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Az Alsónémedi Önkormányzati Konyha felvételt hirdet
konyhai kisegítő állás betöltésére.
Feladatok: A főzőkonyhán folytatott konyhai tevékenységek, a konyhára vonatkozó minőségbiztosítási
szabályok és követelmények ismeretének elsajátítása, azok gyakorlati megismerése és alkalmazása.
Elvárások: Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi és munkaköri alkalmasság, cselekvőképesség, önálló munkavégzés.
Bérezés: közalkalmazotti bértábla besorolása szerint.
A jelentkezést és az önéletrajzot írásban az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2351 Alsónémedi, Iskola
u. 1. címre vagy a konyha@alsonemedi.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.
Jelentkezési határidő: 2017. március 20.
A munkakör 2017. május tölthető be.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: Rácz Viktória 30/317-9641 vagy konyha@alsonemedi.hu









Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda megüresedő
óvodapedagógusi álláshelyére pályázatot hirdet
Képesítési feltételek: Óvodapedagógus Főiskola
Előnyt jelentő szakmai gyakorlat: óvodapedagógus munkakörben eltöltött legalább 1-3 év
Állás elfoglalásának ideje: 2017.09.01.
A megbízás: próbaidővel határozatlan időre szól
A pályázat-önéletrajz benyújtásának határideje: 2017.04.28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.05.15.
Illetmény: Pedagógus életpálya -326/2013.Korm.rend.
Munkavégzési terület: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Pályázat címzése: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda - óvodavezető
2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.
Csatolandó:
- Főiskolai oklevél másolat
- erkölcsi bizonyítvány
- önéletrajz
Elektronikus úton benyújtható: nemediovi@gmail.com
Érdeklődni lehet: Szabó Éva óvodavezetőnél /30-932-2436/

Tisztelt Alsónémediek, érdeklődők, résztvevők, látogatók, támogatók és mindenki,
aki megtisztelte figyelmével az eddigi Traktorfesztiválokat!
Szomorúan adjuk hírül, hogy az Alsónémedi Traktorfesztivál az eddigi megszokott formában, többé nem kerül megrendezésre.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, a Traktorfesztivál 6 éve alatt nyújtott segítséget, szeretetet, támogatást,
bíztatást, amivel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Bízunk abban, hogy sikerült tartalmas élményeket, emlékezetes pillanatokat átélni és reméljük, szép emlékként megőrzik, hogy Alsónémedin volt 6 Traktorfesztivál, aminek részesei lehettek, lehettünk.
Köszönettel: A szervezők
2017. március
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PÁLYÁZAT CIVILSZERVEZETEK RÉSZÉRE
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetése, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról,
átvételéről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete alapján
a településen működő civil szervezetek, sportszervezetek részére pályázatot ír ki
az alábbiak szerint:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017-es költségvetéséből pénzügyi
keretet (Civil keretet) különített el a településen működő civil szervezetek és civil társaságok,
valamint a sportszervezetek 2017. évi működési támogatására.
Az elkülönített civil keret: 3.200.000 Ft, azaz Hárommillió-kétszázezer forint,
A sportszervezetek részére elkülönített keret: 9.000.000 Ft, azaz Kilencmillió forint.
A 2017-es pályázatok elbírálásánál előnyt élvez a település 950 éves évfordulójához
kapcsolódó programok támogatása.
Pályázni az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati
rendelet 2. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon lehet, a szükséges nyilatkozatok és mellékletek
becsatolásával egyidejűleg.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. április 10.(hétfő) 12.00
A benyújtás módja: 1 pld. - papír alapon
Helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 2351 Alsónémedi Fő út 58. szám
A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a helyi képviselő-testület - az illetékes
bizottság előzetes véleményezése után - a 2017. április 26-i ülésén dönt.
A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2017. május 15.
A támogatási összeg kifizetésének határideje: 2017. május 31.

PÁLYÁZAT
az Alsónémedi, Szabadság tér 12/A. szám alatti,
1893/2. hrsz-ú, 29,42 m2 nagyságú üzlethelyiség bérletére
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága pályázat útján
meghirdeti bérbeadás útján történő hasznosításra az Alsónémedi,
Szabadság tér 12/A. szám alatti, 1893/2. hrsz-ú, 29,42 m2 nagyságú
üzlethelyiséget.
Pályázati feltételek:
- 3 havi kaució letétele
- min. 40.000,- Ft + ÁFA bérleti díj vállalása,
A pályázatban meg kell jelölni
- a bérbevevő magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás adatait,
- a vállalt havi bérleti díj összegét,
- a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet, ill. üzletkört.
A pályázók értékelése az alábbi szempontok alapján történik:
- vállalt havi bérleti díj összege,
- helyben lakó magánszemély, helyi vállalkozó, vállalkozás,
- a település alapellátásában betöltött szerepe.
A pályázatokról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága
dönt. A bizottság a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. március 27. 12:00 óra.
A pályázatok elbírálási határideje: 2017. március 31.
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Ismét Demir Kapijaban jártunk

Bár 2014 óta minden évben meghívást kaptunk a
macedóniai Demir Kapijaba, három év után most
ismét el tudtuk fogadni ennek a barátságos és vendégszerető településnek az invitálását a Szent Trifun
Fesztivál rendezvénysorozatára. Demir Kapijaval a
kapcsolatunk 2013-ban kezdődött, amikor az akkori
macedón nagykövet, Dr. Bencze József közvetítésével Alsónémedire látogatott a település küldöttsége.
A meghívást viszontlátogatás követte már 2014. februárjában.
Demir Kapija a macedón-görög határtól mintegy
60 km-re fekvő kis település, bár közigazgatásilag
több falu is tartozik hozzá, így a népessége eléri a
4700 főt. A Vardar és Bosavica folyók hegyekbe vájt
szurdokában fekszik a település, mely nevét – Vas
Kapu – is erről a természeti jelenségről kapta. Földrajzi elhelyezkedése miatt három éghajlati hatás is
érezhető itt, mivel a hegyek között találkozik a kontinentális, a mediterrán és a hegyvidéki éghajlat. Ez az,
aminek köszönhető a nagyon jó minőségű, és magas
antioxidáns tartalma miatt egészséges vöröbor is.
A Szent Trifun Fesztivál minden évben február
14-éhez kötődik, ekkor kezdődik a szőlőmetszés és
ekkor ünneplik a bort és a helyi pálinkát, a rakiját,
valamint a velük foglalkozó emberek munkáját.
A fesztivál már három éve is nagy ünnepség volt,
azóta azonban tudatosan foglalkoznak a fesztivál
népszerűsítésével, marketingjével. A céljuk az, hogy
országosan is ismert fesztivállá váljon Szent Trifun
ünnepe, a Demir Kapijaban termelt bor híre pedig
külföldre is eljusson. A rendezvénysorozatra ezért
több ország – Lengyelország, Japán, Svájc, Szlovénia,
Bulgária, Magyarország nagykövete mellett meghívást kapott az ENSZ Szkopjei nagykövete, valamint
2017. március

Macedónia köztársasági elnöke is, aki elmondta,
hogy márciusban Magyarországra látogat majd Áder
János köztársasági elnök meghívására. Gjorge Ivanov köztársasági elnök úrnak egy üveg Tokaji bort
adtunk át, a helyi bormúzeum nemzetközi gyűjteményét pedig három üveg magyar borral gyarapítottuk.
Magyarországot a nemrégiben kinevezett nagykövet
Dr. Dux László, a kulturális és a kereskedelmi attasé, valamint Alsónémedi polgármestere képviselte a
fesztiválon, illetve a Master Class borkóstolón.
A protokolláris rendezvények mellett delegációnk
részt vett a „Legjobb macedón étel” verseny nemzetközi kategóriájában, melyen nagy sikert aratott
és első díjat kapott az alsónémedi bivalypörkölt, és
túrós csusza. Három elismert séf bírálta az ételeket,
de a rendezvényen a macedón „Gasztroangyal” is
jelen volt, így a magyar csapattal is készült interjú.
Persze nemcsak a verseny volt érdekes, hanem maga
a főzés is, hiszen csapatunk szabad tűznél, a fő utcán
lévő étterem előtt főzte bográcsban a pörköltöt és a
forraltbort, ami a hazai pálinkával kiegészítve remek
lehetőség volt a baráti kapcsolatok ápolására is.
A rendezvénysorozat csúcspontja maga a Szent
Trifun Fesztivál, aminek vendége volt a macedón
köztársasági elnök, Gjorge Ivanov úr és Samuel
Žbogar az ENSZ szkopjei nagykövete is. Nagy büszkeség volt az illusztris vendégek és a hatalmas tömeg
előtt átvenni a legjobb nemzetközi ételért járó díjat.
A három nap alatt ismét csodálatos vendéglátásban,
meleg szeretetben volt részünk. Reméljük, hogy ezt
a vendégszeretetet és barátságot augusztusban viszonozni tudjuk majd, de akár szorosabbra is fűzhetjük
kulturális, oktatási, gazdasági kapcsolatainkat is.
Zagyva Gabriella Polgármesteri Hivatal
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A Daköv Kft. közleménye
A Daköv Kft. értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy ez évtől a víz (és szennyvíz) számla átlagfogyasztás
alapján készül, megszűnt a havonkénti leolvasás.
Akinek ez nem felel meg, az minden hónap 20-25. napja között az aktuális vízmérőóra állását bediktálhatja a 06 21 222 80 81-es telefonszámon vagy a DAKÖV Kft. honlapján (https://ugyfelszolgalat.dakov.
hu/meroallas-bejelentes).
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a vízmérő órákra, hogy a fagycsapok
kinyitása, illetve az estleges belső vízhálózat meghibásodása miatt az óra nem pörög-e indokolatlanul.
Megértésüket köszönjük!
Daköv Kft.

Széchenyi Napok 2017. április 9-11.
A Széchenyi István Általános Iskola Igazgatósága és Pedagógusai nevében szeretettel
meghívjuk Alsónémedi lakosságát a Széchenyi Napokra, melyet ez évben községünk
fennállásának 950. évfordulója tiszteletére rendezünk.
Április 3-7. között: Janák Kupa és Jobbágy Tamás Emléktorna
Április 9. vasárnap,16 óra: Ünnepélyes megnyitó az iskola Aulájában
Április 10. hétfő: Falutörténeti akadályverseny
Április 11. kedd: Osztálykirándulások
10
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ÁLTALÁNOS ISKOLA

ISKOLAI BEIRATÁS
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján a Pest megye
közigazgatási területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2017/2018. tanévre kijelölte, mely alapján az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskolához Alsónémedi település tartozik.
Polgármesteri Hivatal

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÁLI JÁRÁSI HIVATALÁNAK
HIRDETMÉNYE
az általános iskolai beiratkozás rendjéről
Az általános iskolai beiratkozás rendjét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban:
Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 2012012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 22. § (1)-(4) bekezdései alapján, a Pest Megyei
kormányhivatal Gyáli Járási Hivatala az alábbiak szerint
határozza meg: A 2017/2018. tanévre történő általános
iskolai beiratkozás időpontjai:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00 - 18.00 között
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő
tanévben tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles
korba lépő (2011. augusztus 31-ig született) gyermekét a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító, vagy a választott iskola
első évfolyamára beíratni.
A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet

igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást.
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37. § (2) - (3) bekezdései alapján
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat
be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15
napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz
kell benyújtani. Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés
jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét
beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben
az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke
a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.
Babák László hivatalvezető

ZENEBÖLCSI
Zenebölcsinkbe várjuk mindazokat a csecsemőket, kisgyerekeket 3 éves korig és szüleiket, akik szeretnek énekelni, mondókázni.
A foglalkozáson mozgással kísért mondókákat, dalokat, ölbéli játékokat mondogatunk és ritmushangszereket használunk.
A foglalkozást követően sokféle fejlesztő játékkal játszhatnak a gyerekek. Időpont: Péntek 9:00-11:30 Helye: Halászy Károly
Művelődési Ház és a Könyvtár (Kossuth Lajos u 60)
Köszönjük az Önkormányzatnak és a Művelődési Háznak a játékok bővítéséhez nyújtott anyagi segítséget!
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Alsónémedi 950 éves történetének krónikás lapjai
265 éves a római katolikus templom
Alsónémedi legrégebbi épített értékei közül kiemelkedik a barokk stílusban épült római katolikus templom. A Fő út mellett a kereszténység ősi
szimbólumával, a kereszttel és az építmény tekintélyt parancsoló magasságával jelzi az itt elhaladónak az Isten háza a közösség megbecsült, féltő
gondoskodással megóvott épülete.
Az idei év fordulóján 265 évessé vált a jelenlegi
katolikus templom. Althann Mihály Károly váci
püspök építtette és 1751. december 31-én a Szentkereszt felmagasztalása tiszteletére szentelte fel. Az
Althann család grófi címerének „A” szimbóluma a
mai napig a templom főbejárata fölött jelzi a híres,
kiváló püspök működését. A püspöki szék következő örököse Migazzi Kristóf volt, aki 1774-ben
különlegesen szép, értékes főoltárt adományozott
a némedi közösségnek, amely ma is eredeti pompájában díszíti a templomot. A nevéhez fűződik
Vácnak a ma ismert arculata a székesegyház, a püspöki palota és a diadalív megépíttetése. A fafaragásokkal gazdagon díszített két mellékoltár, - jobbra
a Nepomuki Szent János tiszteletére, baloldalon a
Fájdalmas Mária oltár - található. Ezek Althann és
Migazzi püspökök ideje alatt készültek. Az oltárok
elején a püspökök címere látható.
A szentély bal oldali falán igazi ritkaság, egy korabeli Kronosztikon helyezkedik el. A írás jelentése:
„A kereszt által keresendő az élet dicsősége.” A felírás piros nagybetűi latin számjegyek, együttesen
az 1774-et, a főoltár ajándékozásának jeles dátumát jelöli a mai napig.
Oly sok felbecsülhetetlen értékű szobor, oltárkő,
kép, missziós kereszt, körmeneti zászlók, lobogók
díszítik a templom belsejét, hogy ezek egy külön
tanulmány anyagát képezhetnék, de a teljesség
igénye nélkül az 1795-ből származó ezüst gyertyatartókat megilleti a bemutatás, mint a templom
legértékesebb darabjait, amelyeket Splényi püspök
ajándékozta a közösségnek.
A korabeli dokumentumok alátámasztják, hogy
e műemlék templom egyes részei sokkal régebbről őrzik az ősök keze munkáját. Több helyen ol12

vasható, hogy az Árpád-kori templom 1740 körül
pusztult el, és ezt le is bontották. Az új templom
építéséhez azonban felhasználták a régi templom
termésköveit. A szentély kőkorlátja, amely szétválasztja a templom hajójától, az idők viszontagsága
ellenére, ha nem is teljességében, de a régi templomból maradt fent. Ma is látható, hogy két fajta
kőből áll, a régi, eredeti erős mészkő, a kiegészítések, pótlások anyaga omlósabb mészkő, amely a
Vác melletti, Naszály-hegyről származik. A másik,
ősi darab a keresztelőkút, amelynek anyaga megegyezik a lebontott templomból megmaradt kőkorlát anyagával. Ennek okán több kutató ezt a
kehely alakú, 80 cm magas kereszteléskor használt
kutat is a régi templomból valónak tartja.
Több írásos dokumentum arról tanúskodik,
hogy falunk 1067-től lakott település, és 1267. évi
IV. Béla által kibocsájtott oklevél templomos helyként őrzi emlékét.
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Fejér György: Codex diplomaticus Hungariae
ecclesiasticus et civilis X/II. 823. számú dokumentuma bizonyossággal jelzi a templomos hely létét:
„1398-ban Mátyás, a csanádi Mária-monostor apátja cserébe adja Péter váczi püspöknek és
utódainak a Pest megyében fekvő Nemegh falut a
benne épült templommal együtt a Maros melletti
Sytva nevű falváért.”
A következő évszám 1458, amely még az 1721ben is a templom bejárata fölött dokumentálta a
templom történetét. Az is jelzés értékű, hogy nem
található sehol a templom építésére utalás, tehát az
tűnik valószínűbbnek, hogy 1458-ban felújították
a 60 évvel ezelőtt, 1398-as oklevélen szereplő építményt.
A török hódítás 150 éve nagy pusztítást végzett
Némedi egyházi életében. A magyar és török adóösszeírásokból megtudhatjuk, hogy a település
1546-ban néptelenné vált, de 1565-re 15 portával
rendelkezik. A budai szandzsák 1559. évi összeírása szerint György papja már meghalt, de ugyanakkor jelzi, hogy János nevű papja van.
A templomot a török hódoltság alatt a reformátusok használták, akiknek 1626-tól kezdve van lelkipásztoruk, amelyet a református gyűlések forrásanyagai hitelesen bizonyítanak. Az istentiszteleteket a még 1458-ban a katolikusok által felújított
templomban végezték, amely akkora már javításra
szorult.
„1631-ben a nagykőrösiek 6 forintot adományoztak a templom javára. Az 1653. évi urbárium szerint a templom jó állapotban van, zsindellyel fedett, de kálvinista prédikátora van, miként az egész
lakosság is az.” Az adomány hiteles dokumentuma
is arra enged következtetni, hogy a reformáció térhódításával, a kiüresedett településre reformátusvallású lakosság érkezett, majd le is telepedett.
Dvornikovich püspök úr 1700. évi jelentésében azt
írja: „jól fedett katholikus templom, de kálvinista
prédikátor van benne”.
1720-ban váci püspök földesúri jogaira hivatkozva visszakérte a katolikus templomot a Pest vármegyénél, és a régi jog alapján visszaadandónak
nyilvánították. A következő évben a főesperes vizitációjában így jellemzi a templomot: „Faragott
2017. március

kövekből épült temploma a falu közepén áll, van
alacsony tornya is 1485-ben épült – ez valószínűbben a restaurálás évszáma; - a szentélyben két
négyszögletes ablakocska az ampolnák számára és
egy harmadik szentségház módjára…” Ezt a templomot az Acta Cassae parochorum (1733) a templom falait tekintve jónak, de tetőzetét veszélyesnek
tartja. Ezt az Árpád-kori templomot, amely többszöri felújításon ment keresztül 1740 körül bontották le, és ennek az ősi építménynek a termésköveit
őrzi Alsónémedi jelenlegi római katolikus temploma.
A plébánia Historia Domusa e 265 éves építmény
számtalan restaurálás, festés, külső-belső tatarozás, tetőcsere dokumentálásáról tesz említést, ezzel
bizonyítva, hogy az itt élő közösség mindig fontosnak tartotta és tartja az Isten házának gondozását,
fennmaradását.
Mindenki előtt nyitva áll templom ajtaja, hogy a
Jóisten közelségében gyönyörködhessen az örök
értékű műkincsekben.
Jakab Mária és Benkó Péter
13
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
Az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra,
valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre - átmeneti időre hatállyal
- általános tűzgyújtási tilalom van érvényben!
Tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt
tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is.
Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók
égő cigarettát és dohányneműt ne dobjanak el, azt
minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi erdővédelmi bírsággal sújtható.
Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz
aljnövényzet és az avar jelenti, ami csapadékmentes
időjárás esetén nagyon könnyen meggyulladhat. Sok
helyen már a tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak,
elégetik a kerti zöldhulladékot.
A tűzesetek 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethető vissza. Az időnként jelentős kárral járó tüzek
megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri
égetés szabályaival:
• Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot
égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben
engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben
meghatározott időben szabad égetni.
• Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék égetésre vonatkozó rendelete. akkor az tilos.
• A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk
felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
• Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi
szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk. amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
• Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.
A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot,
hogy azt nem engedélyezi önkormányzati rendelet,
vagy nem a rendeletben meghatározott időben végzi,
az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig terjedő bírságra
számíthat. Aki engedély nélkül éget külterületen, az
50 ezer forinttól fél millió forintig terjedő bírságra
számíthat. Ha az égetés során akkora tűz keletkezik,
ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer
forinttól 3 millió forintig is terjedhet a bírság.
14

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata idén
is szem előtt tartja a település lakóinak egészségi állapotát és több módon is támogatja a szűrővizsgálatokat (pl. urológiai szűrés szervezése,
költségeinek biztosítása).
Induljon egészségesen a tavasz! – Ismét
Egészségnap a Dél-pesti Kórházban – Ingyenes lakossági szűrővizsgálatok március 25-én
(szombat) 9-14 óráig
Csontsűrűség-vizsgálat, bőrgyógyászati szűrés,
tüdőszűrés, látásvizsgálat, nőgyógyászati és urológiai szűrés, vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint mérés, számítógépes talpvizsgálat. Ezeken túlmenően energetikai állapot felméréssel,
BEMER fizikai érterápiával, alsóvégtag keringésének vizsgálatával, memória tanácsadással, újraélesztés oktatással, valamint egészséges ételek
kóstolójával várják a szervezők az érdeklődőket.
A szűréseken történő részvételhez érvényes TAJ
kártya, lakcímkártya és személyazonosító igazolvány szükséges! A vizsgálatokra való bejelentkezés érkezési sorrendben történik, előzetes
regisztráció nincs.
Önkormányzatunk a szűrésre való eljutás biztosításához ismét ingyenes buszjáratot indít, de
természetesen önállóan is beutazhatnak és részt
vehetnek a szűrőnapon!
Felszállás 8:30 órakor a Szabadság téri buszmegállóban, majd a Haraszti úton és az Árpád
utcában lévő buszmegállókban lehetséges. A
busz várhatóan 12 órakor indul vissza a kórháztól, hogy mindenki részt tudjon venni az általa
kiválasztott vizsgálatokon és más programon.
Kérjük, részvételüket mielőbb jelezzék, hogy a
megfelelő nagyságú buszt biztosítani tudjuk, de
legkésőbb 2017. március 22-én 12 óráig! Jelentkezés a Polgármesteri Hivatal Titkárságán: 0629-337-101 vagy 337-362-es telefonszám 11-es
mellékszámán; +36-30-547-1246-os mobilszámon vagy az alsonemedi@alsonemedi.hu e-mail
címen (név, cím, telefonszám megadásával).
2017. március
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KÖZSÉGI DISZNÓTOR – 2017.
Február 18-án immár harmadszor tartottuk meg a községi disznótort. Ebben az évben is sokan eljöttek segíteni, már
reggel 6 órakor megtelt a Faluház udvara a tettre kész férfiakkal, és meghozták a két jól megtermett sertést. A nagyobbikat,
mely bőven 2 mázsa feletti súlyban volt a Suplicz és a Nemes
család ajánlotta fel a közjó számára elfogyasztásra unokájuk,
Suplicz Áronka születése alkalmából. Isten tartsa meg jó szokásukat! Köszönjük, jó ízűen elfogyasztottuk. Jó erőt, egészséget kívánunk Némedi ifjú lakójának, nőjön nagyra! Az egész
napi munka szép rendben folyt, időre elkészült az ebéd. 125
kóstolót küldtünk ki a falu idős és rászoruló lakóinak. Nagy

örömünkre sokan kilátogattak a disznótorba, s megtisztelték
a munkálkodókat azzal, hogy elfogyasztották a hagyományos
disznótoros ételeket, italban sem volt hiány, hamar előkerült
Nagy Balázs harmonikája is, tehát jó hangulatban telt a nap.
Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik egész nap, sőt már
a pénteki előkészületek során szabadidejüket feláldozva tevékenykedtek a nap sikerén. Több mint száz nevet kellene itt
felsorolni, de közülük név szerint a két böllér: Györgyövics
Károly, Végh Károly, fáradhatatlan segítőjük: Mészáros Zoltán
és még sokan mások. Köszönjük mindenkinek, jövőre is számítunk segítségükre!

Az áldozatok

Pörzsölés

Áldomás

Hajnali ködben

A teapult kezelője: Horváth Bence

Vincze József polgármester, Dura Marcsi és Zsebedeics Ferenc
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Készül a pecsenyének való

Készül a húslevesbe való

Készül a takart

Abálás

Készül a kolbász

Sürgölődő asszonyok

Jó étvágyat kívánunk!

Resztelt májra várva
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Wass Albert emlékest – Rékasi Károly színművész közreműködésével
Február 19-én, vasárnap délután zsúfolásig megtelt a Református Gyülekezeti Ház. Rékasi Károly színművész urat láttuk vendégül, aki Wass Albert születésének évfordulóján örvendeztetett meg minket megrendítően szép műsorával, melyben Wass
Albert családjának írott leveleiből, verseiből és prózai műveiből
adott elő ízelítőt. Álljon itt emlékezetül a nagy magyar hazafi
egyik utolsó üzenete haza:
Wass Albert: A MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATA
Az Úristen kegyelméből azonban nincsen veszedelem a megmaradás lehetősége nélkül. Ha fölismerjük a veszedelmet, és él
bennünk az akarat, hogy segítsünk magunkon, az Úr is velünk
lesz! S ha már egyebet vénségemnél fogva nem is tehetek: szavakba foglalhatom a törvényt, mely részben minden nemzetre
egyformán vonatkozik, de különösképpen a magyarra.
1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből,
minden erődből, és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt
ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdekimádat, önimádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt.
2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd
soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja, elvész nyom nélkül a népek tengerében.
3. De ne gyűlöld azt, aki más nemzethez tartozik. A gyűlölet
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méreg, mely megmérgezi az elmét, és gyűlöletet terem. Rokonod minden ember, bármely nyelvet beszéljen is.
4. Szeress minden magyart, mert testvéred Ő: nemzeted fia.
Segítsd és támogasd, mert közös hazát adott nektek az Úr. Ki
testvére ellen fordul, vagy megcsalja azt: önmagát rövidíti meg
ezzel, saját nemzetét gyöngíti, s az Úr parancsa ellen vétkezik.
Ki széthúzás magját veti el: romlást arat.
5. Ki bántja a magyart: téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége a te veszteséged is.
6. Légy becsületes, tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi értékek, melyeken nemzeteknek, országoknak épülniök kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet. Aki csalásra épít:
nyakát töri. A felelőtlen ember homokra épít, amit elfúj a szél,
és elmos az eső. A becsületesség olyan, mint a sziklakő: kemény
és maradandó. Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, gazok
és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket!
Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövendő az igazaké.
Haladj csak bátran a becsület és tisztesség útján, a jövendő az
igazakkal van.
7. Legyetek bátrak és hűségesek egymáshoz és a magyar nemzethez, mert az Úr szereti a bátrakat és a hűségeseket, s megsegíti azokat, akik az igazság útjain járnak. Őrizzétek szívetekben ezeket a parancsolatokat, s meglássátok: az Úr veletek lesz!
(Wass Albert, 1993. május)
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Nőnapi ünnepség

Március 6- án délután tartotta a Cseppek Gyermektánccsoport szokásos nőnapi bemutatóját. Az Aula teljesen megtelt a családtagokkal, érdeklődő közönséggel.
Az egybegyűlteket Vincze József polgármester úr köszöntötte. A kicsik nagyon kedvesek és aranyosak voltak,
18

mindannyiunkat, kik részesei lehettünk bemutatójuknak megörvendeztettek. A Nyugdíjas Klub a műsor után
megvendégelte a gyermekeket. Köszönjük Szarka Ágnes
óvó néninek a Cseppek vezetőjének munkáját valamint a
Nyugdíjas Klub tagjainak szíves vendéglátást.

Címlapfotó valamint 15-18. oldal fotók: Tornyai Ádám
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Sport

ASE 2017. tavasz
2017. február utolsó hetében már megkezdődtek a Pest megyei
bajnokságok tavaszi küzdelmei. Ajánlónkkal szeretnénk segíteni
szurkolóinknak, sportbarátoknak a szabadidő kellemes eltöltéséhez. Labdarúgó csapataink az alábbi pozíciókból várják a tavaszi
rajtot:
Pest megyei II. osztály Déli
csoport
FELNŐTT - 9. hely
U19
- 8. hely
U14
- 1. hely

BLSZ III. osztály 2. csoport
Old Boys
- 11.hely
U7, U9, U11,U13

Az elmúlt években kialakult rendszer szerint ezen korosztályok
a Dunaharasztiban megrendezésre kerülő Bozsik programban
illetve fesztiválon szerepeltek, a mérkőzések eredményeit nem
tartják nyilván.Várhatóan az U 7 és 9 korosztály 4-4 illetve az U
11 és 13 pedig 5-5 hétvégén(szombat vagy vasárnap) folytatja a
tavaszi programban. Sajnos a részletes programot a Hírmondó
lapzártáig nem kaptuk meg.
Csapat
Helyszin
Nap
17.02.25
17.02.26
17.03.04
17.03.05
17.03.11
17.03.12
17.03.18
17.03.19
17.03.25
17.03.26
17.04.01
17.04.02
17.04.08
17.04.09
17.04.15
17.04.16
17.04.22
17.04.23
17.04.29
17.04.30
17.05.06
17.05.07
17.05.13
17.05.14
17.05.20
17.05.21
17.05.27
17.05.28
17.06.03

Felnőtt
hazai

Reméljük, hogy 2017-ben is számíthatunk szurkolóinkra és
az ASE által kínált programok továbbra is megfelelő szórakozási lehetőséget fognak jelenteni.
ASE Vezetősége
U19

vendég

időpont
14:00

Ócsa VSE

Alsónémedi SE

14:00

Alsónémedi SE

Bugyi SE

14:30

Gyáli BKSE

Alsónémedi SE

15:00

Örkény SE

Alsónémedi SE

15:00

Alsónémedi SE

Tököl VSK II

15:30

Újlengyel DSE

Alsónémedi SE

15:30
16:00

Alsónémedi SE
Törökbálinti FC

Ráckeve VAFC
Alsónémedi SE

16:00
16:30

Alsónémedi SE
F-Dunavarsány

Taksony SE II
Alsónémedi SE

16:30

Alsónémedi SE

Pereg SE

16:30

Felsőpakony KSE

Alsónémedi SE

17:00

Alsónémedi SE

Táborfalva KSE

17:00
17:00

Újhartáyn VSE
Alsónémedi SE

Alsónémedi SE
Dömsödi SE

hazai
időpont
10:00

U14
vendég

hazai

vendég

11:00

Alsónémedi SE

Inárcs VSE

10:00

Táborfalva KSE

Alsónémedi SE

10:00

Ócsa VSE

Alsónémedi SE

10:00

Alsónémedi SE

Felsőpakony KSE

13:30

Gyáli BKSE

Alsónémedi SE

13:30

Lurkó FC-Gyál

Alsónémedi SE

10:00

Hernád

Alsónémedi SE

időpont
Alsónémedi SE

Gyáli BKSE

11:00

Ócsa VSE

Alsónémedi SE

10:00

Alsónémedi SE

Pereg SE

12:00

Táborfalva KSE

Alsónémedi SE

12:00

Alsónémedi SE

Bugyi SE

12:00

Újhartyán VSE

Alsónémedi SE

11:30

Alsónémedi SE

Dömsödi USE

10.00

Ráckeve VAFC

Alsónémedi SE

10:00
10:00

Alsónémedi SE
Örkény SE

F-Dunavarsány
Alsónémedi SE

10:00

Alsónémedi SE

Felsőpakony KSE

14:00

Alsónémedi SE

Halásztelek FC

14:00

Tököl VSK II

Alsónémedi SE

ASE OLD BOYS 2017. tavasz
2017.03.24
2017.03.31
2017.04.07
2017.04.14
2017.04.21
2017.04.28
2017.05.05
2017.05.12
2017.05.19
2017.05.26
2017.06.02
2017.06.09
2017.06.16

péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek

2017. március

19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30

Dunavarsány SK
Alsónémedi SE
Szt. Pál Akadémia
Alsónémedi SE
Pestszentimrei SK
Alsónémedi SE
Dunaharaszti MTK
Alsónémedi SE
Szabadkikötő SE
Alsónémedi SE
Mátyásföldi LTC
Csepel FC SE
Alsónémedi SE

- Alsónémedi SE
- City Taxi SE
- Alsónémedi SE
- Vasló LC
- Alsónémedi SE
- Közterület
- Alsónémedi SE
- DINI SE
- Alsónémedi SE
- Gamma LSE
- Alsónémedi SE
- Alsónémedi SE
- 1908 SZAC Bp.

Megjegyzés: a hazai mérkőzések
tervezett kezdési időpontja
19:30, a vendég mérkőzésekre
lapzártáig még nem történt meg
az egyeztetés.
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Sport

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2017 elején Alsónémedin

Nywyg év kezdet, edzések és versenyek
A téli idő szorítása mellett is igyekeztünk szorgalmasan sportolni és
készülni. A Nagygödörben felállított jégpálya lehetőséget adott arra
is, hogy a gyerekek és felnőttek így mozogjanak. Az alapozásba, az
erőnlét és állóképesség megőrzésében és növelésében nagyon jó
lehetőség volt a korcsolyázás, a néha több órás szabadtéri mozgás!
Emellett sikerült a csarnokban is megfelelő helyzetet teremtenünk
így folyamatosan gyakorlunk, mozgunk és lövünk a 6-tól 19 éves korosztállyal és a felnőttekkel is. Várunk mindenkit, hogy kipróbálja ezt
a szép sportot!

Országos Terem Íjász Bajnokság, FEHOVA
Budapest 2017.02.12
A 2017-es teremverseny idény második és legfontosabb állomásához
érkeztünk. A budapesti Hungexpo területén rendezett FEHOVA kiállítás
ideje alatt szervezték meg a C csarnokban ezt a versenyt. A klasszikusokat idézve” edzhet és lőhet bármennyit az ember, de versenyt csak versenyen lehet gyakorolni”. Igen ezt már láttuk januárban is, mások fény
és hőmérsékleti viszonyok, a látvány, a tömeg mind- mind befolyásolja
az eredményeket. Szintén alapigazság -és ezt már a saját bőrünkön is
tapasztaltuk- egy jó lövés, egy jó eredmény 50%-ban fejben dől el. Az

íjászat egyszerre fizikai és szellemi sport is! Két
a nap során öt versenyzővel vágtunk neki a megméretésnek, most időben érkeztünk és elég tűrhetően el is tudtunk helyezkedni. Voltak tagjaink,
akik igen szorgalmasan gyakoroltak az elmúlt hetekben ☺, ennek meg
is lesz az eredménye. Egyéni értékelések: - Lilla komoly munkával, igen
szép fejlődést ért el, januárhoz képest már kevésbé izgult és egyenletesebben lőtt, figyelme és koncentrációja példa értékű. Mindez megteremti az alapot, hogy tavasszal már olimpiai íj kategóriában gyakoroljon.
Laura- igazán felszabadulva versenyzett, örült a jó lövéseknek és nem
csüggedt el egy kevésbé sikerült találatnál. Csak egy pár vessző hiányzott
a még nagyobb sikerhez, a dobogóhoz! Koppány - Ő is küzdő típus és
rá is hatnak a körülmények, de szépen halad előre, még pár pont neki
is meglesz a győzelem. A felkészülés során többet gyakorolva, fizikai és
koncentrációs feladatokat is ismételve tavasszal előrébb léphet.
Csilla, Ebben a kemény téli időben kevesebbet tudott gyakorolni. Az
íját is újra be kell állítani, így a tavaszi, szabad téri időszakra jöhetnek
az eredmények. Becse most volt először IFAA rendszerű országos versenyen. Gyakorlással és finomítással Ő is tovább tud haladni ezen az
úton és eléri a következő szintet. - Eredmények: Gyerekek: Dézsi Lilla
BB 1. hely, Dézsi Laura VR 4. hely, Serdülő OL: Szabó Koppány 2. hely,
Gündert-Virágh Csilla VR 5. hely, Kolosy Becse Ifi TR 1. hely
Összesítésben 2 arany, 1 ezüst érem és két helyezés a napok
nywyges termései!!

NYWYG , 2017-es tervei Alsónémedi 950 éves jubileumi évében
A Nywyg Galagonya kör program tervei:					
Március 12. 14-17 óráig

Szövés-fonás mindenkinek a Faluházban

Március 22.

Ismerkedés a vesszővel az Óvodában

Március 26. 14-19 óráig

Vesszőfonás régi Művelődési ház

Április 10-12.

A NYWYG Íjászat Tervei:
Március

Íjász házi versenyek

Széchenyi Napok, Agyagozás az Iskolában

Április 22.

Családi Sportnap az Iskolában

Május 26. 10-16 óráig

Gyereknap a Nagygödörben

Május

Íjász Diákolimpia Budapest

Május

Nemezelés az Óvodában

Június 17.

Nyárkösztöntő Fesztivál az Öregtónál

Június

Íjász Diákolimpia Döntő, Bp.

Július 3-7

Nywyg Nyári tábor az Öregtónál

Július 3-7

Nywyg Tábor az Öregtónál

Augusztus 19.

Íjászfesztivál és családi nap az Öregtónál

Augusztus 19

Íjászfesztivál

Augusztus 21-26

Napközis Tábor a Faluháznál

Szeptember 23.

Pörkölt Fesztivál

Szeptember

Őszi Íjászversenyek

December 03.10-17 -ig

Adventi Készülődés

December 03.

Karácsonyi Gyertyagyújtás

December 16.

Karácsonyi Kaláka

Mindenkit szeretettel várunk az
edzéseinkre! Hajrá Nywyg!
Az edzéseket folytatjuk a
Schuller Csarnokban!
Péntek 18 órától, és vasárnap is
18 órától.
Suplicz Zsolt Tibor a NYWYG
elnöke 06-70-43-64-194
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