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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 06-70-607-9601

KÖRZETI MEGBÍZOTT: Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22

A MEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI:
Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587

Garai Miklós +36-30-857-6195
Gödöllei Attila +36-30-423-2215

 Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!

Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, akik  
id. Szabó Albert temetésén megjelentek, utolsó út-
jára elkísérték és sírjára koszorút, virágot helyeztek. 

   a Gyászoló család

Címlap:  

Az Alsónémedi Református Egyház tulajdonát képező 
arannyal futtatott ezüst úrvacsorakehely 1631-ből.

DÉLI HARANGSZÓ
AZ ALSÓNÉMEDI REFORMÁTUS TEMPLOM  
HARANGJA SZÓL A KOSSUTH RÁDIÓBAN

Az Alsónémedi Református  
Templom harangja a hozzá  

kapcsolódó ismertetővel együtt 
2017. október 24-én, kedden 

kerül adásba 
a Kossuth Rádióban 11:56-kor.

 Az adást  2017. november 3-án, 
pénteken ismétlik meg  

a Kossuth Rádióban, 11:56-kor.
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500 éves a reformáció
 1517. október 31.

A protestánsoknak szükségük 
van arra a napra, amikor a refor-
máció születését ünnepelhetik. Ez 
most szép kerek évforduló. 500 
év. Már egy éve elkezdődtek az 
ünnepségsorozatok országszerte. 
A Dabasi térségben egyedi kez-
deményezés volt, hogy egymás 
gyülekezeteiben emlékezzünk, 
hallgassuk az igét és a gyülekeze-
tek kórusai a reformációhoz méltó 
műveket énekeljenek együtt is.
 Méltó, áldásos és egyben csodálatos volt, amikor a hetven, 
olykor nyolcvantagú összevont kórus énekelt, és szeretetven-
dégségben ismerkedett egymással. Kezdtük tavaly a gyóni 
evangélikus templomban, majd a következő gyülekezetekben 
találkoztunk: Inárcson a pünkösdisták vártak minket, utána 
Ócsán a baptisták, majd a gyóni, örkényi és dabasi reformátu-
sok tárták ki a templomajtókat. Mi szeptember elején voltunk 
házigazdák, a záró alkalom október 29.-én az ócsai reformá-
tus templomban lesz.

Ez a gondolatsor egy prédikációban hangzott el: „A reformá-
ció 500 éve, ne csak azt juttassa eszetekbe, hogy Luther Márton 
95 tételt kiszegezett a wittenbergi vártemplom kapujára, hanem 
azt is, amit Jézus tett, Luther Márton életében: egy szerzetest al-
kalmassá tett arra a feladatra, hogy bátran felhívja a keresztények 
figyelmét a biblikus, tévedhetetlen igazságokra és Jézus pótolha-
tatlan és helyettesíthetetlen személyére.”

Dr. Joó Sándor, pasaréti lelkipásztor, így beszélt egyik ige-
hirdetésében: „Amikor mi most a reformáció ünnepét üljük, 
nemcsak abban kell kimerülnie az ünnepségsorozatnak, hogy a 

régmúlt emlékét idézzük, hanem 
fontos, hogy abban mi magunk is 
benne vagyunk, benne kell, hogy 
legyünk: a reformációban.” Az iga-
zi reformáció a megtérő emberek 
szívében kezdődik, amit a Szentlé-
lek el tud indítani az igehirdetések, 
az imádkozó közösségek, az isten-
tiszteletek által. Szép szó ez, hogy 
reformáció, de tartalom nélkül mit 
sem ér! A reformáció egyik üzene-
te ma is az kell legyen, hogy Jézus 

Krisztus zászlója alatt, az életünket az Ő szavára építsük, mert ez 
ad értelmet az életünknek.

Amióta több száz éve magyarul is olvashatóvá vált a Szent-
írás, az őseinknek fő pillére lett ez A KÖNYV. Láthattuk, amikor 
gyülekezetünkben biblia-kiállítás volt, hogy „rongyosra voltak 
olvasva”. Őseink Isten iránti tiszteletből, örökségként is őrizték 
Bibliájukat az utókornak. A reformáció visszatérés a forráshoz, 
de ez nem lehet csak őseink öröksége, hanem nekünk is öntuda-
tos kereszténynek, Krisztus követőnek kell lennünk. Erős hittel, 
mint azt az akkori reformátorok tették, mert tudták, hogy „Ha 
Isten velünk, ki lehet ellenünk!”

Református Keresztyének, Testvéreink! Tápláljátok ezt az 
ügyet, ne vesszen kárba örökségünk, hanem tovább éljen a Krisz-
tuskövetők által. Legyetek méltó keresztények, legyetek elöljárók 
a hitben és valljátok Luther Mártonnal együtt: „Erős vár a mi 
Istenünk/Jó fegyverünk és pajzsunk./Ha Ő velünk, ki ellenünk/ 
Az Úr a mi oltalmunk!”. Ámen

     Nagy Zsigmondné
református gyülekezeti tag

1517. október 31-én, Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes, teológiai pro-
fesszor kiszögezte 95 pontból álló tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. 
Ezekben a pontokban fogalmazta meg kritikáját és reformelképzeléseit, melye-
ket szükségesnek érzett az egyház akkori működésének megújítására. „Mert 
kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka 
ez!” Pál apostol bibliai útmutatása alapján Luther Márton elhivatott szerep-
vállalásával ekkor vette kezdetét a reformáció, mely hosszú küzdelmek után a 
protestáns egyházak megalapításához vezetett.
Trencsényi László református lelkipásztor: „Testvér, ha üdvözülni akarsz, ak-
kor ne hallgass emberre és főként ne próbáld elhitetni önmagad, hogy te ezért 
mindent megtettél! Ne hidd, hogy a kegyelmet kiérdemelheted, de akár még 
ma a tied lehet! Ezért nem kell agyondolgoznod magad, és nem kell adomá-
nyoznod nagy összegeket. Nem kell éjjel-nappal böjtölnöd, ájtatoskodnod, 
vagy meditálnod egész nap, nem kell elvégezned különböző tudattágító tan-
folyamokat, se agykontrollt, se mást. Nem kell elzarándokolnod se Tibetbe, se 
Mekkába és nem kell leborulnod semmilyen faragott bálvány előtt. Nem kell 

véresre korbácsolnod tested és főként nem kell: megfeszítened maradék erőd! Csak egyet tehetsz, hogy tied lehessen 
a kegyelem. Le kell borulnod az élő Isten színe előtt, megvallva bűneidet, és meg kell köszönni az Úr Jézus Krisz-
tusnak azt, amit személyesen érted tett a Golgota keresztjén! Ha ezt már valaha megtetted, akkor tudod, hogy mi 
a kegyelem, mert Isten ajándéka a tied lett! Ugyanis akkor bűneid meg vannak bocsátva, Krisztusban SZABAD 
lettél, és jogot szereztél a mennyek országába, de csak kegyelemből!”

  Luther Márton (1483-1546)
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017. szeptember 21-én rendkí-
vüli ülést tartott, melynek összehívására a közpon-
ti orvosi rendelő pályázatának hiánypótlása miatt 
volt szükség, ill. frissebb önkormányzati határozat 
hozatalára. A beruházásra a Fő út 63-65. sz. ingatla-
nokon kerül majd sor, melyhez a Képviselő-testület 
17.306.589,- Ft + ÁFA (21.979.368,- Ft) önerőt biz-
tosított.

Képviselői indítványra úgy döntött a Testület, 
hogy a szeptember 27-i ülésen tárgyalandó Telepü-
lésszerkezeti terv véleményezési szakaszának lezá-
rása napirendi pontot csak az október 25-i ülésén 
tárgyalja majd. 

A Képviselő-testület soron következő testületi 
ülésére 2017. szeptember 27-én került sor, melyet 
megelőző két napon a szakbizottságok is kialakí-
tották véleményüket.

Első napirenden a Polgármesteri Hivatal épüle-
tére vonatkozó tervezési szerződés szerepelt, mely-
nek aláírásra a Polgármester felhatalmazást kapott. 
A tervező a Farkas Építésziroda Kft. A tervezéshez 
szükséges összeget két keretből biztosítja az Önkor-
mányzat: 14.000.000,- Ft+ÁFA a költségvetés Polgár-
mesteri Hivatal tervezési sora, 310.000,- Ft + ÁFA az 
általános tartalék (összesen 14.310.000,- Ft + ÁFA).

A 884 hrsz-ú ingatlanra (volt tejüzem területe) 
kezdeményezi Testület a Szabályozási Terv, tárgya-
lásos eljárásban történő módosítását Vt-1 jelű tele-
pülésközponti vegyes övezeti besorolásra és oldalha-
tárra történő építést megengedő beépítési módra. 

Soron következő napirenden az önkormányzat ál-
tal vagy részvétellel működő alapítványok beszámo-
lója szerepelt, mely kapcsán – megköszönve az ala-
pítványok munkáját – az alábbi alapítványok 2016. 
évi beszámolója került elfogadásra:

– az Alsónémedi Községért Közalapítvány,
– a Széchenyi István Általános Iskoláért Köz-
alapítvány,
– a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Köz-
alapítvány,
– a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány.

A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda beszá-
molója is elfogadásra került a tanévkezdés tárgyi és 
személyi feltételeiről, valamint a nyári nyitva tartás 
tapasztalatairól. Az óvoda 2018. évi nyári nyitva 
tartását is jóváhagyta a Testület, mely időpontok az 
óvodaépületek felújításai munkái miatt változhat-
nak: az óvoda 2018. június 18-tól összevontan mű-
ködik. A nyári szünet 4 hét: 2018. 07. 23. – 2018.08. 
20-ig. Nyitás összevontan a Szent István téren: 2018. 
08. 21.; mindkét épületben: 2018. 09. 03.

A Képviselő-testület jóváhagyta a 0240/29 hrsz-ú 
ingatlanból telekalakítás során kialakuló 0240/35, 
0240/36 és 0240/37 hrsz-ú földrészletek ipari gaz-
dasági területté minősítése esetén megvalósuló 
terület-átadásra vonatkozó szerződés-tervezetet, 
melynek aláírására felhatalmazta a Polgármestert. 

A Testület jóváhagyta az ABÉVA Kft. Alapító Ok-
iratának módosítását a már korábban elfogadott 
döntések beépítésével.

A Képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének 
tett eleget az Önkormányzat 2017. évi költségveté-
sének I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfo-
gadásával, majd költségvetési rendeletét is módosí-
totta.

Látva az Önkormányzat kiadásait, a Polgármester 
javaslatára a testület úgy döntött, hogy 350.000.000,- 
Ft összegben 6 hónapos lejáratú „Féléves Kamato-
zó kincstárjegyet” vásárol és az október hónapban 
lejáró féléves kamatozó kincstárjegy teljes tőkerészét 
(150 millió Ft) a továbbiakban is „Féléves Kamatozó 
kincstárjegy” formájában fekteti be.

Régen húzódott az ABÉVA Kft. és a Monori Tan-
kerületi Központ között kötendő bérleti szerződés 
és üzemeltetési megállapodás tárgyalása, melynek 
remélhetőleg pont kerül a végére. A Képviselő-tes-
tület a két javaslatot jóváhagyta, az Ügyvezetőt az 
aláírásra felhatalmazta, így már csak a Tankerületi 
aláírás várat magára. 

A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Me-
zőgazdasági Bizottság korábban beszámolót kért 
Rumi Imre főépítész tevékenységéről, melyet meg-
tárgyalt, elfogadott. A Képviselő-testület elé ter-
jesztett javaslatot a testület tárgyalta és – rövidebb 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával  
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

kiírta a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók („A”) és 

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B”) számára!

Az „A” és „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS megtalálható a település honlapján:  
http://www.alsonemedi.hu/static/palyazatok

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.
A Támogatáskezelő elérhetőségei: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418; Tel.: (06-1) 795-5600; E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

véleménynyilvánítások után elfogadott azzal, hogy 
a főépítészi szakmai javaslatokat ezen túl erőtelje-
sebben figyelembe veszi.

A Képviselő-testület a korábbi években is tárgyal-
ta a vízi-közművel Gördülő Fejlesztési tervét, mely 
kapcsán a 2018-2032. idősávra vonatkozóakat jelen 
ülésén fogadta el (közműves ivóvízellátó rendszer 
Beruházási tervrész, Felújítási és Pótlási tervrész, 
közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszer 
Beruházási tervrész, Felújítási és Pótlási tervrész). 
A Képviselő-testület felhatalmazást adott a DAKÖV 
Kft-nek, hoyg ezeket a terveket a MEKH-hez jóváha-
gyásra benyújtsa.

E tervezések során merült fel ismét a III. sz. 
vízműkút problémája (szagtalanító), mely kapcsán 
a testület úgy döntött, hogy a szükséges vízkezelő 
technológia helyett megvizsgálja egy új kút – a víz-
mű-telepen történő – létesítésének lehetőségét.

Már évek óta támogatja a felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatán tanulókat az Önkormányzat és az 
idei évben is csatlakozik a 2018. évi Bursa Hunga-
rica Ösztöndíjrendszer pályázathoz. – Pályázati fel-
hívás a jelen Hírmondóban, a teljes pályázati kiírás 
pedig a honlapunkon megtalálható: 

http://www.alsonemedi.hu/static/palyazatok
Jogszabályi kötelezettségének tett eleget a Testület 

azzal, hogy elfogadta a településfejlesztési, telepü-
lésrendezési és településképi feladataival össze-
függő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 
rendeletet.

A Hungária Értékpapír Zrt. felszámolása kap-
csán Pataki Péter felszámoló közbenső mérlegjelen-

tést küldött, melyet a Testület tudomásul vett. /Az 
elszámolási és „kártalanítási” lehetőségekről szóló 
tárgyalások még nem zárultak le./

A szokások szerint a Polgármester, írásban szá-
molt be az előző ülésen hozott határozatok vég-
rehajtásáról és az ülések között tett fontosabb in-
tézkedéseiről, melyet a Képviselő-testület – szóbeli 
kiegészítésekkel – elfogadott.

A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bi-
zottság hatáskörében elfogadta az ABÉVA Kft. I. 
féléves beszámolóját, valamint árajánlatkérések-
hez vállalkozásokat jelölt ki, a Településfejleszté-
si, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
pedig a mezőőri beszámolót hallgatta meg és fo-
gadta el.   

A Képviselő-testület soron következő testületi ülé-
se 2017. október 25-én szerdán lesz, melyet meg-
előzően minden bizottság a keddi napon ülésezik 
majd, tekintettek a hétfői ünnepnapra. 

Az ülések természetesen továbbra is nyilvánosak, 
így az ülésre bárki eljöhet, és első kézből értesül-
het a döntésekről, 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.hu/static/onkormanyzat), 
ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb-
láján teljes terjedelemben olvashatók!    

Győrvári Istvánné 
Polgármesteri Hivatal 



2017. október6

Önkormányzati hírek

Energetikai korszerűsítés és fotovoltaikus rendszer 
kiépítése a Szivárvány Napköziotthonos  

Óvoda Szent István téri és Rákóczi utcai telephelyén
KEHOP-5.2.9-16-2016-00113

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 84.228.489 Ft támogatást nyert a 
két óvodaépület energetikai korszerűsítésére. A beruházás során a homlok-
zati hőszigetelésre a lábazat alsó síkjáig, nyílászáró szerkezetek cseréjére és a légcserét biztosító szerkezetek 
beépítésére, valamint napelemes rendszer kiépítésére kerül sor. A beruházás összköltsége 87.577.994 Ft.
A pályázati támogatáson túl a Képviselő-testület döntése értelmében további fejlesztések is megkezdődtek – tető 
felújítása, fűtés-korszerűsítés, kazáncsere, elektromos rendszer felújítása, festés, stb. – összesen 103,5 MFt + áfa ösz-
szegért, önerőből.
A felújítás 2018. június 30ig tart, kivitelező a GOMÉP Kft., műszaki ellenőr Szokoli Csaba.

Északi Vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő  
önálló vonalvezetésű kerékpárút kialakítása

VEKOP-5.3.2.-15-2016-00034

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a pályázati támogatásból a már meglévő 1,8 km-es kerékpárutat 
kívánja fejleszteni oly módon, hogy a fejlesztéssel az Északi Vállalkozói terület kerékpárral elérhető legyen. To-
vábbi cél, hogy a temetőnél napelemes közvilágítás tegye biztonságosabbá a közlekedést, készüljön el egy biz-
tonságosan használható átvezetés a Fő út, Árpád utca kereszteződésénél, az Árpád utca – Toldi Miklós utcán 
kerékpáros nyom kijelölésével megvalósuljon az EuroVelo 6 kerékpáros úthoz való csatlakozás lehetőségének 
első lépése. A beruházás magában foglalja az Fő út Árpád utcai buszvárójának áthelyezését és gyalogátkelőhely 
kialakítását is. A projekt befejezése: 2019. augusztus 28. A beruházás és a támogatás összege 110.000.000 Ft          

Zagyva Gabriella – Polgármesteri Hivatal

FIGYELEM! MUNKARENDVÁLTOZÁS!
TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET,  

HOGY AZ ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 
2017. október 30-31-én 

IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ, az ügyfélfogadás szünetel!
Fenti időpontban a Gyáli Járási Hivatal Kirendeltsége sem lesz elérhető.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
Polgármesteri Hivatal

NEM ELÉG ISMÉTELNI A FELHÍVÁST, MÁR EBBEN AZ ÉVBEN IS  
TAPASZTALHATÓ VOLT A FELELŐTLEN TÜZELÉS

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
Az Alsónémedi Hírmondóban immár évről- évre a légszennyezéssel kapcsolatban az illegális bútorlap ége-
tésre vonatkozó írást jelentetünk meg, amely - úgy véljük - sokakat visszatartott a légszennyező, másokra 
tekintet nélküli füst kibocsátással járó tüzeléstől. Ismételten felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy tartóz-
kodjanak a bútorlapok és más hulladékok fűtőanyagként történő felhasználásától, mivel azok elégetésével fe-
lelőtlen módon mérgező gázokat, un. poliaromás szénhidrogéneket és dioxint juttatnak a levegőbe. Az 
egészségkárosító és jogsértő tevékenységből eredő problémák újra és újra a felszínre kerülnek, ezért a fűtési 
szezon kezdetén ismét közöljük a további várható intézkedéseket azokra az esetekre, amikor megállapítható, 
hogy hulladék égetésével szennyezik a környezetet:
Rendőri intézkedés során halaszthatatlan nyomozati cselekményként házkutatásra kerül sor, melynek so-
rán mintát veszünk a fűtőberendezésben égetett anyagból, a felhasználó személlyel szemben büntetőeljárást 
indítunk a Btk. 248. § (1) b.) pont II. fordulat szerinti a hulladékgazdálkodás megsértése bűntett elkövetése 
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miatt, súlyosabb esetben a Btk. 241. § (1) bekezdés a.) pont szerinti környezetkárosítás bűntett elkövetése mi-
att. Az eljárásba igazságügyi szakértőt vonunk be, a szakértői vizsgálat költségeit várhatóan az elkövetéssel 
gyanúsított személynek kell megtérítenie.
Kérjük az érintett lakosokat, figyelemmel a fentiekre szíveskedjenek a továbbiakban mellőzni a 72/2013. 
(VIII.27.) VM. Rendelet mellékleteiben definiált hulladékok elégetését.
A továbbiakban figyelmeztetés nélkül kezdeményezünk büntetőeljárásokat a megalapozott lakossági be-
jelentések alapján.

Tisztelettel: Alsónémedi Körzeti Megbízottak

FELHÍVÁS ILLEGÁLIS RÁKÖTÉSEK MEGSZÜNTETÉSÉRE

A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. felhívja a fogyasztók figyelmét a működési területén lévő elválasz-
tott rendszerű szennyvízelvezető hálózat törvényszerű használatára.

Az 58/2013. VIII. 27.) Korm. rendelet 85.§ (5) értelmében az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető 
hálózatba csapadékvíz bevezetése tilos.
A fentiek be nem tartása nagyon súlyos következményekkel járhat Az esővíz közcsatorna-hálózatba juttatása 
nagyobb esőzések alkalmával a szennyvíztisztító mű túlterhelését és károsodását, alacsonyabban fekvő terüle-
tek elöntését, a szennyvízelvezetés és- tisztítás költségeinek növekedését okozhatja. Ugyanez vonatkozik a saját 
kútból származó közműves szennyvízelvezető hálózatba juttatott egyéb (pl. ipari, mezőgazdasági tevékenység 
melléktermékeként jelentkező) szennyvízre is.
A szennyvízelvezető törzshálózatba jutó nagy mennyiségű csapadékvíz a közcsatorna-hálózat egyes szakasza-
inak telítődését, a szennyvízelvezetésben üzemzavart, a keverékvíz (szennyvíz és csapadékvíz) törzshálózatból 
kifolyását és közterületekre jutását eredményezheti. Az alacsonyabban fekvő területek (alagsorok, pincék, szu-
terének, mélygarázsok, stb.) elöntése sok esetben, jelentős vagyoni károkkal jár, mindamellett a fertőzésveszély 
komoly kockázatával is számolni kell. Az ipari, mezőgazdasági tevékenység melléktermékeként keletkezett és 
illegálisan bevezetett szennyvíz a fentiek mellett a szennyvíztisztítás minőségét is rontja, növeli annak költsé-
geit.
A DAKÖV Kft. az illegális csapadék és egyéb szennyvizek bevezetésének felderítésére egy csoportot hozott 
létre, melynek feladata szabálytalanságok felderítése és megszüntetése. 
Amennyiben az illegális csapadék vagy egyéb szennyvíz bekötése bebizonyosodik a szolgáltató jogosult maxi-
málisan 5 évre visszamenőlegesen megállapítható szolgáltatási díj kivetésére. 
További információkért, kérjük, keressék fel ügyfélszolgálatunkat.

DAKÖV Kft. 

Álláslehetőség Alsónémedin
A Daköv Kft. Alsónémedi üzemegysége munkatársat keres.

Feladat: a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetése, karbantartása.
Feltétel: „B” kategóriás jogosítvány
Műszaki végzettség, karbantartásban szerzett gyakorlat előnyt jelent.
Érdeklődni telefonon a 06 30 9 657 813-as számon, vagy személyesen a Fő út 75. szám alatt található irodánk-
ban lehet.

Munkalehetőség!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata parkfenntartási feladatokra gépi kaszálási munkát is végezni 
tudó munkatársat keres!

Érdeklődni és jelentkezni személyesen Vincze József polgármesternél  
(Alsónémedi, Fő út 58.) vagy a 06-29-337-101-es telefonszámon lehet.

2017. október
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Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Napjainkban talán leggyorsabban a különböző közösségi oldalakon terjednek az  információk, éppen emiatt 
hoztuk létre Alsónémedi Polgármesteri Hivatal facebook oldalát. A közösségi oldalt használók az oldalon 
keresztül könnyedén és gyorsan eljuttathatják hivatalunkba közérdekű kérdéseiket, bejelentéseiket. Hivata-
lunk elsődleges elektronikus elérhetőségei az alábbi, könnyen megjegyezhető e-mail címek: alsonemedi@
alsonemedi.hu (honlapon keresztül is elérhető) vagy jegyzo@alsonemedi.hu 

 
 

Köszönettel: Dr. Percze Tünde jegyző

FELHÍVÁS ZÖLDHULLADÉKOS ZSÁKOK ÜGYÉBEN!
A korábbi hónapokban sokan éltek a zöldhulladék ingyenes elszállításának lehetőségével és átvették az in-
gyenes zsákokat az Ügyfélszolgálaton. Aki az ingyenes zsákokat már átvette, az  200,- Ft-os áron vásárolhat 
zsákot az alábbi üzletekben: 
– Gábor-Ker Conto Kft. (Széchenyi-Hunyadi u. sarkán),
–NON-STOP ANNO Kft. (Szabadság tér).
Az ingyenesen juttatott zölhulladékos zsákok átvétele továbbra is keddenként 16-18 óra között történik a 
Polgármesteri Hivatal Tikárságán! A zsákok átvételéhez kérem, hozzák magukkal az adóazonosító számukat, 
ha pedig nem a szerződő fél jön érte meghatalmazást).
Idei utolsó zöldhulladék szállítási nap: 2017. november 29. szerda!

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A Vertikál Nonprofit Zrt. továbbra is évente 1 alkalommal térítésmentesen biztosítja – az ingatlantulaj-
donossal előre egyeztetett időpontban – a háztól történő, háztartásban keletkezett lom elszállítását. Pl. fe-
leslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb 
méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, 
kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra: 
– gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasá-
gi, ipari hulladék; 
– elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…); 
– veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 
– heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó 
hulladék.
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé a 06-24-535-535 
telefonszámon. Telefonáláskor azonosító számára szükség lesz, mely a számlán vagy csekken megtalálható!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NAP VÁLTOZÁS!

2017. október 31-én a hulladékszállítással kapcsolatos ügyfélfogadás elmarad! 

A hulladékszállítási közszolgáltatást végző Vertikál Nonprofit Zrt. helyi ügyfélszolgálata továbbra is ked-
denként 16-18 óra között tart ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatal Tikárságán! 

Győrvári István Lászlóné 
Alsónémedi Ügyfélszolgálata

AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS FOLYAMATBAN VAN, VÁRHATÓAN 
NOVEMBER HÓNAPBAN VÁRHATÓ, MELYRŐL A KÖVETKEZŐ HÍRMONDÓBAN 

ADUNK TÁJÉKOZTATÁST!
Polgármesteri Hivatal
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IDŐSEK NAPJA 
ARANY- ÉS GYÉMÁNLAKODALMASOK KÖSZÖNTÉSE

2017. október 1-jén az Idősek Vi-
lágnapján – melyet ismét Jobbágy 
Ilona intézményvezető szervezett – a 
Fantázia Művészeti Iskola tanuló-

inak ünnepi műsorával – melyet Juhász Lászlóné pedagógus 
tanított be – kezdtük a műsort, melyet a Polgármester úr ün-
nepi beszéde követett.
A Jubiláló Házaspárok köszöntésénél egy szép vers elmondásá-
ra Abonyi Annát és Csabát kértem fel. 
A műsor Steve Taylor-Szabó pánsíp művész előadásával zá-
rult, aki szép és ismert számokat adott elő. „Az évforduló a 
szívben őrzött tegnap... Az együtt megtett utak ünnepe...”

Már szokássá vált, hogy ezen ünnepség keretében kerül 
sor arany- és gyémántlakodalmas házaspárok köszöntésére 
is. Azokat a házaspárokat köszöntjük, akik évtizedekkel ezelőtt 
Alsónémedin kötöttek házasságot és itt élnek még ma is. Ők 
annak idején hittek az örök szeretetben és hitük, hűségük, sze-
retetük szép ajándéka, hogy mindannyian gyermekeikkel, uno-
káikkal ünnepelhetik az idei évben ezt a nagyon szép és külön-
leges évfordulót. Önkormányzatunk ezt szerette volna szebbé 
tenni a közös ünnepléssel, mely reméljük sikerült.

 1967-ben, 50 évvel ezelőtt 40 házasságkötés történt, Alsónéme-
din 5 pár lakik, személyesen 3 párt köszönthettünk az ünnepsé-
gen (a Jancsovics és a Györgyövics házaspár nem tudott eljönni): 
1967. május 20. – Tallér Benő és Tóth Mária
1967. június 03. – Jancsovics Pál és Dénesi Margit Erzsébet
1967. október 07. – Lovas István és Bircsák Etelka
1967. november 11. – Györgyövics Balázs és Csermák Margit
1967. november 25. – Bori István és László Terézia

1957-ben, 60 évvel ezelőtt 39 házasságkötés történt. Alsóné-
medin 4 pár lakik, akiket köszönthettünk az ünnepségen:
1957. január 22. – Rantal Sándor és Vékony Terézia
1957. október 26. – Lovas Pál és Nagy Julianna
1957. október 29. – Nagy Sándor József és Juhász Jolán
1957. november 30. – Balogh Ferenc és Mészáros Hermin

Az 50-60 évvel ezelőtti fogadalmát minden jelenlévő Há-
zaspár megerősítette – egyben megköszönve Hitvestársának 

az eddig együtt töltött éveket –, melyet boldogan írtak alá az 
ünnepség után a Házassági Emlékkönyvbe. 

A Jubiláló Házaspárok már tudják, mi is a hosszú házasság 
titka és sokáig mesélhetnének nekünk és gyermekinknek róla. 
Mindannyian sok-sok tanácsot, ötletet tudnának adni, hogy mi 
fiatalabbak is megérhessük ezt a szép évfordulót. Tapasztalata-
imból rövid felsorolást tettem ezekről, – ahogy az Ifjú Házasok-
nak is szoktam –, melyek mind-mind a szeretet jelei társunk 
felé, s ha ezeket nem tennénk, akkor a viszonyunk ugyanolyan 
lenne, mint bárki más emberrel. De mit is mondhat el, akinek 
szeretett társa van? 
„Az embernek kell, hogy legyen társa az életben. Egy értékes part-
ner. És ha ez megvan, akkor gazdagabb, mint bármelyik király 
vagy királynő az egész föld kerekén. (J.R.Ward: A király - részlet)
A szeretet végtelen és határtalan. Szeretni a legcsodálatosabb 
dolog a világon és mindegy, hogy szeretetről vagy szerelemről 
beszélünk. És ha mi adunk, akkor kapunk is és így lesz teljes a 
házastársi kapcsolat együtt szeretetben.
Egy bibliai idézet szerint (Pál apostol 1. Levele a Korintusiakhoz 
13, 4-8.): „A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigyke-
dik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselke-
dik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, 
nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt 
örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent 
remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik...”  

Szívből kívánok a Jubiláló Házaspároknak nagyon jó egész-
séget, hosszú boldog életet házastársuk és családjuk körében és a 
szeretet soha ne múljon el, mely eddig elkísérte életüket!  

Kívánom minden településen élő fiatalabb Házaspárnak, 
hogy ők is legyenek olyan kitartóak, mint a köszöntött Házas-
párok és harcoljanak a boldogságukért, boldogulásukét, hogy 
megérhessék Arany- és Gyémántlakodalmukat!

A településen élő Időseknek erőt, egészséget és minél több 
együtt töltött időt kívánok gyermekeikkel, unokáikkal, déd-
unokáikkal együtt, hiszen a szeretet mellett az együtt töltött idő 
semmivel sem pótolható!   

(Részletek az ünnepi köszöntőből)
Győrvári Istvánné – anyakönyvvezető
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ÍZELÍTŐ AZ ALSÓNÉMEDI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
ELMÚLT IDŐSZAKÁNAK PROGRAMJAIBÓL

Idén először szerveztünk a Magyar Vöröskereszt köz-
reműködésével KÖZÚTI ELSŐSEGÉLY TANFOLYA-
MOT. Az oktatásra 17 fiatal jelentkezett és egyben tett 
sikeres vizsgát is. Az itt megszerzett ismeretek, alapvető 
részei a mindenfajta jogosítvány megszerzésének, ezenkí-
vül szükség esetén a mindennapokban is alkalmazhatóak.

Szeptember elsején a tanévnyitó napján futóversenyt 
rendeztünk, az iskola udvarán található futópályán, 
„Becsöngettek fussunk!”címmel. Két kategóriában, 
hosszú távú és sprintversenyben mutathatták meg tu-
dásukat a gyerekek, korosztályokra bontva. A 950 éves 
településünk tiszteletére a felsősök a hosszútáv futásban 
950 métert, míg az alsósok ennek felét, 475 métert telje-
sítettek. Győzteseink értékes ajándékokat nyertek, töb-
bek között okosórákat és sporttáskákat.

Alapítványunk idén, hagyomány szerint ismét meg-
rendezte a gyerekek körében igen népszerű „CIBERE 
HAGYOMÁNYŐRZŐ FŐZŐFUTAMOT”. Rendezvé-
nyünk helyszíne a Pörkölt Fesztivál volt, ahol a csapatok 

egy felnőtt segítségét vehettek igénybe. Néhányan osz-
tályfőnökeiket kérték meg erre a célra, ezzel is bizonyít-
va a jó tanár-diák kapcsolatot. Korukat meghazudtolóan 
finom ételeket készítettek, melyek közül a zsűri kiválasz-
totta a leginkább kedvére valót, ennek kis szakácsai a 
VIP mozi élményeit élhetik át.

 Az Alapítvány kuratóriuma először ebben az évben 
indult az Alsónémedin már hagyománynak számító 
Pörkölt Fesztiválon. Nem kis örömünkre szolgált, hogy 
az első versenyünkön dobogós helyezést értünk el a „Po-
roszlói szürkeharcsa-paprikás helyben készült házi túrós 
csuszával” főztünkkel, melyet a zsűri harmadik hellyel 
díjazott. Nagyon jó hangulatban telt napot tudhatunk 
magunk mögött, az amúgy is összetartó csapatunk még 
inkább összerázódott. Munkáinkat gőzerővel folytatjuk, 
hiszen rengeteg program van még a tarsolyunkban, ami-
vel próbáljuk színesíteni településünk életét…

  Hägerné M. Mária
 Kuratóriumi tag 
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Az Alsónémedi Községért Közalapítvány közleménye
a 2016. évi gazdálkodás mérlegéről

Az Alapítványt 1992-ben hozta létre az Alsóné-
medi Önkormányzat. 1993. január 1-jétől közhasz-
nú minőségben végzi tevékenységét az Alapító Ok-
iratban meghatározott célok szerint:

-  a község kulturális tevékenysége színvonalának 
emelése,
-  a bűnmegelőzés, vagyonvédelem és kármegelő-
zés elősegítése érdekében technikai eszközök biz-
tosítása, közösségi összefogás támogatása,

-  a község környezetvédelmi érdekeinek támogatása.
A Közalapítvány bevételei önkormányzati, vállal-
kozások, magánszemélyek támogatásaiból, SZJA 
1% felajánlásokból tevődik össze, míg kiadásai ja-
varészt a fent említett célok támogatására fordítód-
nak.

Az alábbi összefoglaló táblázat a 2016. évi bevéte-
leket és kiadásokat részletezi egyszerűsített formá-
ban. 

Az ENDO 2000 Kft. által 2016.12.11-én adott 340.000 Ft támogatás elhatárolásra került, felhasználására 
2017-ben kerül sor.
A személyi jövedelemadó felajánlásokból 353.000 Ft érkezett 2016. évben.
A Közalapítvány a 2016. évet 45 ezer Ft nyereséggel zárta.
Köszönetünket fejezzük ki minden Adózónak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át a Közalapítvány ré-
szére ajánlották fel.

2016. évi bevételek
(ezer Ft-ban)

Tevékenység árbevétele       71
Magánszemélyek támogatása     251
Vállalkozások támogatása     147 
Önkormányzati támogatás         -
SZJA 1% felajánlás      353
A. Sz. I. Ált. Iskoláért Alapítvány      20
Banki kamat           - 
Egyéb        100
Összesen:       942

2016. évi kiadások
(ezer Ft-ban)

Anyag        259 
Könyvelés, könyvvizsgálat       78
Szolgáltatások, egyéb költség    438 Bankköltség 
Egyéb ráfordítás      100
Értékcsökkenés          -
Összesen:       897
Eredmény:         45 

2016. évi saját rendezvények
(ezer Ft-ban)

IV. A. Családi Sportnap     289
Farsangi retro diszkó      124
Járókelő - környezetvédelmi verseny      30
Nyárköszöntő Fesztivál       23
Cibere Hagyományőrző Főzőfutam      16
Márton-napi retro diszkó       84
Összesen:       566
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A Közalapítvány eddig megvalósult tervei az előző 
beszámoló óta eltelt időszakban:

2016
- Kuratóriumunk döntése alapján Alapítvá-

nyunk a fiatalok és felnőttek kulturális kikap-
csolódását megcélozva retro diszkót szervezett 
a farsangi és a tél eleji időszakban. Célunk volt 
egy olyan rendezvénysorozat elindítása, mely 
félévi rendszerességgel kikapcsolódást tud 
nyújtani azon fiatalok és felnőttek részére, akik 
szeretik a ritmikus zenét és slágereket, illetve 
alternatívaként tud szolgálni a településünkön 
hagyományszerűen megrendezett bálok mellé. 
Mindkét alkalommal közel 70 főt vonzott ezen 
rendezvényünk. A jó hangulat és a sok pozitív 
visszajelzés a jövőbeli ismételt szervezések felé 
inspirálják a Kuratóriumot.

- 2016-ban megrendezésre került a IV. Alsó-
némedi Családi Sportnap az Alapítvány tá-
mogatásával és szervezői hozzájárulásával. Az 
esemény a tavalyi létszámhoz képest még több 
sportolni vagy csupán kikapcsolódni vágyó 
helyi lakost vonzott a Sportcsarnokba, ahol a 
sportot, mint kulturális életünk fontos kiegé-
szítőjét kívántuk népszerűsíteni a település la-
kói között. A tavalyi sportnapon elevenítettük 
fel először a régen hagyománnyal bíró “Fut a 
falu” elnevezésű futóversenyt, mely nem várt 
méretű sikert aratott a nap végén. A futóverse-
nyen a legkisebbektől a legnagyobbakig min-
denki elindulhatott és körbefuthatta Alsóné-
medit, korosztályonként versenyezve.

- A “Péntek Esti Futás” mozgalomra épülve 
Alapítványunk - a Képviselő-testület jóváha-
gyásával - ingyenes futási lehetőséget (“Fus-
sunk együtt!”) indított el a Széchenyi István 
Általános Iskola udvarán található atlétikai 
pályán. A kezdeti néhány fős regisztrált futó-
létszámból mára 10 körülire nőtt a rendszeres 
futók száma. A Kuratórium a nyári időszak-
ban a - Képviselő-testület által kért - szemé-
lyes felügyeletet gimnazista diákokkal biztosí-
totta, közösségi munkavégzés keretein belül. 
A növekvő sportolói létszám és futási igény a 

Kuratóriumot és a Képviselő-testületet is arra 
ösztönzi, hogy átgondolja az atlétikai pálya 
használatának bővíthetőségét és az őszi-téli 
időszakban a világítás megoldását.

- Alapítványunk a Járókelő.hu civil kezdemé-
nyezés lehetőségeit kihasználva - önálló fel-
adattal járó - népszerűsítő kampányt indított 
az iskolás gyerekek körében tavasszal, játéko-
san felhívva a gyerekek figyelmét ezáltal a kör-
nyezettudatos életmódra. A Széchenyi István 
Általános Iskola vezetésének jóváhagyásával 
2016. május 30-ika és június 5-ike között a 
felső tagozatos gyerekek körében versenyt hir-
dettünk, melyen a részvétel feltétele a település 
közigazgatási határain belül található közterü-
leti probléma vagy építő javaslat beküldése a já-
rókelő.hu alkalmazásán keresztül. Ezen akció a 
Széchenyi István Általános Iskola “Ökoiskola” 
programjához is segítségül szolgált. Azon di-
ákokat, akik a legtöbb releváns, értékelhető és 
valóban közterületinek minősülő bejelentést 
küldték be, értékes díjazásban részesítettük. A 
verseny eredménye az évzárón került ismerte-
tésre, ahol a bejelentett problémák egy részé-
nek komplett megoldásáról/kijavításáról is be 
tudtunk már számolni, amely kapcsán ezúton 
is köszönjük az önkormányzat tettrekészségét 
és gyors reagálását. Hisszük, hogy jó példaként 
a diákoknak a közszolgáltatókba - és ezen be-
lül kiemelten az önkormányzatba - vetett bi-
zalmukat is jelentősen tudtuk ezzel erősíteni.

- 2016-ban is megrendeztük - a Pörköltfesztivál 
keretein belül - a “Cibere hagyományőrző fő-
zőfutamot” a 10-15 éves és 15-20 éves korosz-
tályú alsónémedi fiatalok számára, melynek 
elsődleges célja Alsónémedi kultúrájához tar-
tozó hagyományos ételek megismerése és elké-
szítése volt.

2017
- Jégpálya

Idén januárban Szabó Kálmán képviselő úr 
segítségével jégpályát építettünk a Nagygö-
dörben található kosárlabda pálya területére. 
Az év eleji szélsőséges időjárásnak köszönhe-
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tően január 8-ára elkészülhetett a közel 300 
négyzetméter alapterületű jégpálya, melyet 
rögtön nagy örömmel vettek igénybe az első 
lelkes korcsolyázók. A gyerekek és felnőttek 
téli sportolását az ingyenes jégpálya-haszná-
lat mellett korcsolyakölcsönzési lehetőség is 
segítette. Szükség is volt a bérelhető korcso-
lyákra, hiszen nagyon sokan először ismer-
kedtek meg ezen sportággal. Egy-egy rövid 
időszak kihagyásával, de három hétig folya-
matosan üzemeltettük a jégpályát, ahova csa-
ládostól érkeztek az alsónémediek. A korcso-
lyázni tanuló gyerekek időtöltése mellett a 
szülők a pálya mellett felügyelve vidám baráti 
közösségekké alakultak, majd később kedvet 
kapva maguk is kipróbálták a jégkorcsolyát. 
Január 22-ére Alapítványunk egy progra-
mokkal teli “JÉGNAP”-ot szervezett a helyi 
családok örömére. Vasárnap délután kettő 
órától kezdődtek a gyerek sorversenyek, ahol 
a résztvevőknek ügyességi vetélkedőkben 
lehetett összemérni korcsolyatudásukat. Ezt 
követően egy jégkorong bemutatót láthat-
tunk, ahol amatőr felnőtt hokicsapatok küz-
döttek meg egymással, bemutatva ezen téli 
sport szépségét. A bajnokság után a gyerekek 
korcsolyaoktatásban részesültek, majd egy 
zenés “jégmulatság” zárta az estét. Örülünk, 
hogy ezen új sportággal is hozzá tudtunk já-
rulni a gyerekek és felnőttek egészségének 
javulásához, illetve külön örömmel tölt el 
minket a jégpálya mellett formálódó régi-új 
baráti közösségek létrejötte. Bízunk benne, 
hogy jövőre ismét tudunk együtt korcsolyáz-
ni!
Külön köszönjük Szabó Kálmán képviselő 
úrnak lelkes támogatását, mely nélkül a jég-
pálya nem jöhetett volna létre!
Köszönjük támogatóink hozzájárulását, akik 
segítették munkánkat!

- V. Alsónémedi Családi Sportnap
2017. április 22-én került ötödjére megrende-
zésre településünkön az Alsónémedi Családi 
Sportnap az Alsónémedi Községért Közalapít-

vány Kuratóriuma, az Alsónémedi Széchenyi 
István Általános Iskoláért Közalapítvány Ku-
ratóriuma és Szegváriné Kulinyák Veronika 
szervezésében. Az eseményre korhatár nélkül 
vártuk az érdeklődő, sportolni vágyó lakoso-
kat. A reggeli megnyitó után közös bemele-
gítéssel kezdődött a nap, majd 5 helyszínen 
egymással párhuzamosan folytak a külön-
böző bemutatók, sportolási lehetőségek. Az 
aulában napközben a gyerekek tömött sorok-
ban jelentkeztek a NERF szivacslövő játékra, 
ahol a célzási képességüket tudták fejleszteni. 
Az elmúlt évek leglátogatottabb rendezvénye 
volt az idei sportnap, egy napon belül közel 
500 alsónémedi lakos fordult meg a Sport-
csarnok komplexumában. A Sportnapot a 
hagyománynak megfelelően a “Fut a falu” 
zárta, melyen idén közel 200 futó regisztrált.

- “Akkor és Most” fotópályázat
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány és az 
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskolá-
ért Közalapítvány fotópályázatot hirdetett is-
kolás gyermekek részére. A pályázatra olyan 
fényképpárokat vártunk, melyek Alsónéme-
din található épületet vagy teret ábrázolnak, 
a régi és a mai állapotukban, lehetőleg azo-
nos szemszögből fotózva. A pályázókat kér-
tük, vegyék igénybe szüleik, nagyszüleik se-
gítségét a gyűjtéshez, a fotózáshoz, a régmúlt 
történeteinek felidézéséhez. A pályázaton 
1-3 fős csapatok indulhattak, a pályaművek 
leadási határideje 2017. június 15. volt. A két 
alapítvány együttesen 47.000 forint összér-
tékben jutalmazta a helyezetteket sportutal-
vánnyal, mely díjak a tanévzárón kerültek 
ünnepélyes átadásra. A pályaműveket díszes 
kiállítás formájában meg lehet tekinteni az új 
színházterem falán. 

- Nyárköszöntő Fesztivál
Alapítványunk idén is csatlakozott a NYWYG 
Íjász és Hagyományőrző Egyesület által szer-
vezett Nyárköszöntő Fesztiválhoz, ahol a 
gyerekek számára közlekedésbiztonsági elő-
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adást szerveztünk a Dabasi Rendőrkapitány-
ság részvételével. A rendezvényen megtartott 
foci kupa nyerteseit szintén támogatta Kura-
tóriumunk.

- “Gördülj Némedi!”
Molnár Sándor vezetésével a görkorcsolyáz-
ni vágyó fiatalokat és felnőtteket vasárnap 
délutánonként a Nagygödörben vártuk egy 
közös gurulásra. Nyár végére kialakult egy 
20-30 fős “gördülő csapat”, akik részvételével 
rendszeressé váltak a vasárnapi gurulások.
2017. augusztus 16-án Molnár Sándor és az 
Alsónémedi Községért Közalapítvány egész 
délutános görkorcsolya versenyt szervezett. 
A résztvevők óvodások, kisiskolások és na-
gyobbak, sőt felnőttek is voltak. A verseny 
lebonyolításában a Kuratórium valamennyi 
tagja aktívan részt vett. A rendezvény jó han-
gulatú volt, a versenyzők segítették egymást, 
és közösen örültek a sikernek. A verseny után 
játék következett, majd két utcát érintő “tisz-
teletkörrel” fejeződött be a görkorcsolya nap.

- 950 éves ünnepkör
Kuratóriumunk tevékenyen segítette az ün-
nepi megemlékezések méltó lebonyolítását. 
Mind a délelőtti, mind a délutáni programo-
kon aktív segítséget nyújtottunk Jobbágy Ilo-
nának és a Halászy Károly Művelődési Ház-
nak a szervezési feladatokban, illetve ötlete-
ket adtunk új programok megvalósításához.

- Államalapítók
A Kuratórium döntése alapján Alapítvá-
nyunk megrendelte a nagyszabású Államala-
pítók színpadi produkció jó minőségű soksá-
vos videófelvételét, melyből terveink szerint 
díszes kiadványt készítünk, és az érdeklődők 
számára terjeszteni fogjuk.

- Szent István napi kerékpártúra
Szent István napi megemlékezésünkre ér-
kezett hozzánk Ócsa város kerékpáros csa-
pata, köszönteni ünneplő településünket. 

A kerékpáros felvonuláshoz a rövid pihenő 
után visszaindulva némedi biciklisek csatla-
koztak, az ócsaiakkal együtt visszatekertünk 
velük Ócsára, majd rendőri és polgárőri kí-
séret mellett hazabicikliztünk Alsónémedi-
re. A kerékpáros kezdeményezést mindkét 
önkormányzat és művelődési ház támogatta, 
a Halászy Károly Művelődési Ház és az Alsó-
némedi Községért Közalapítvány jóvoltából 
az induló némedi kerékpárosok ajándék pó-
lóban tehették meg a teljesítendő távot. Közel 
50 biciklizni vágyó alsónémedi lakost tud-
tunk megszólítani ezzel a kezdeményezéssel. 
A kerékpárosok kifejezetten jól érezték ma-
gukat, amely további hasonló program meg-
szervezésére buzdít minket.

- Elsősegély tanfolyam
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány 
rendezésében a Magyar Vöröskereszt közúti 
elsősegély tanfolyamot tartott Alsónémedin 
2017. augusztus 31-én a régi pártházban. A 
tanfolyamon szerzett ismeretek a jogosítvány 
megszerzés folyamatának szerves része, de 
ezek a készségek a mindennapi életben is jól 
használhatók rosszullétek ellátásánál, balese-
teknél. A tanfolyamot vizsga követte, melyen 
mind a 18 alsónémedi jelentkező sikeresen 
teljesített. A tanfolyamra 13 éves kortól lehe-
tett jelentkezni.

- “Becsöngettek, fussunk!”
Szeptember elsején, a tanévnyitó napján 
délután futóversenyt rendeztünk az iskolás 
gyerekek részére a Széchenyi István Általá-
nos Iskola udvarán található atlétikai pályán. 
Rövid- és hosszútáv kategóriákban lehetett 
nevezni, a felsősök a hosszútáv kategóriában 
950 métert, az alsósok ennek a távnak a felét 
futották, ezzel is nyomatékosítva jubileumi 
ünnepségünk mérföldkövét. 100 iskolás fu-
tót tudtunk ezzel a kezdeményezéssel meg-
mozgatni a tanévnyitó napján.
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- “Fussunk együtt!”
Az iskola udvarán található futópálya az esti 
ingyenes futási lehetőségek alkalmával rend-
szeresen ki van használva. Újabban jelent-
keztek Ócsáról is, hogy szívesen jönnének a 
némediekkel együtt futni.

- Cibere Hagyományőrző Főzőfutam
A hagyományőrző főzőversenyt idén három 
kategóriában kívánjuk megrendezni, alsó-
sok, felsősök és középiskolások jelentkezését 
is várjuk. Fődíjként VIP mozijegyeket fo-
gunk átadni.

- Településen működő alapítványok együtt-
működése

Alapítványunk kuratóriuma elkötelezett a 
településen élő közösségek összefogásában, 
ezért idén először kezdeményeztünk a társ-
alapítványokkal együttes kuratóriumi ülése-
ket. Év elején az iskola, ősszel pedig már az 
óvoda alapítványának kuratóriumával is tar-
tottunk együttes ülést, keresve azokat a kap-
csolódási pontokat, ahol egymás munkáját 
segíteni tudjuk. Tapasztalva az együttműkö-
dések sikerét, az ezt követő években ezeknek 
az együttes megbeszéléseknek továbbra is 
kezdeményezői és gazdái kívánunk lenni.

- “Némedi Kincsei” - Alsónémedi “Ki mit 
tud?” tehetségkutató verseny

Településünk 950 éves évfordulójának ün-
nepköréhez Alapítványunk egy nagyszabású 
tehetségkutató verseny megszervezésével kí-
ván kapcsolódik. Egy előválogató után nov-
ember 11-én az iskola aulájában rendezzük 
meg a “Némedi Kincsei” elnevezésű tehet-
ségkutató versenyt, ahova 6 kategóriában 
várjuk a jelentkezőket. A rendezvénnyel két-
fajta célunk is van: felkutatni a tehetséges fi-
atalokat és felnőtteket, majd lehetőséget adni 
számukra, hogy megismertethessék tehetsé-
güket; emellett teret adni olyan alsónémedi 
lakosoknak a bemutatkozásra, akik már el-
értek valamilyen említésre méltó eredményt. 

Ezen rendezvényünk létrejöttéhez Alsóné-
medi Nagyközség Önkormányzatától és he-
lyi magánszemélyek felajánlásából egyaránt 
kapunk támogatást.

A Közalapítvány 2017-2018. évi tervei között szere-
pel ismét több olyan kulturális illetve hagyomány-
őrző esemény megszervezése és lebonyolítása is, 
melyek a településen élő közösségek összetartozását 
erősítik majd, s ezzel együtt Alsónémedi hagyomá-
nyait, kultúráját, természeti értékeit ismertetik meg 
a fiatal és felnőtt generációkkal egyaránt.

A fentebb látható felsorolásból is kitűnik, hogy a Ku-
ratórium elkötelezett minden olyan esemény és cél 
megvalósítására, amelyek településünk és közössé-
geik érdekeit szolgálják. Ezen munka megvalósítá-
sához elengedhetetlenül szükséges az anyagi forrás 
biztosítása. A Közalapítvány személyi jövedelem-
adóból befolyó bevételeinél növekvő tendencia ta-
pasztalható. Külön öröm számunkra ez, és egyben 
a Kuratórium munkájának visszaigazolását látjuk 
benne.

Alapítványunk számlájára több részletben érke-
zett képviselői tiszteletdíj felajánlás, amelyet a Ku-
ratórium nevében ezúton is tisztelettel köszönök!

Köszönet illet minden Kuratóriumi Tagot (Deme-
terné Pap Tímea, Hägerné Molnár Mária Ilona, Ju-
hász Lászlóné, Kiss Menyhértné, Suplicz Zsolt Tibor, 
Tóth Gábor) és Felügyelő Bizottsági Tagot (Józanné 
Vincze Katalin, Szlovicsákné Mészáros Mária, Maro-
si Boldizsár), akik munkájukkal és aktív részvételük-
kel hozzájárulnak az Alapítvány szabályos és ered-
ményes működéséhez.

Dr. Nagy Vilmos
a Kuratórium elnöke
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Nywyg nyári tábor – Öregtó, Alsónémedi, 2017.07.03-07.
Ez már a 3. év volt, hogy úgy gondoltuk Napközis tábort szer-
vezünk az Öregtó horgásztónál.  A tó tulajdonosa és fenn-
tartója mindig szívesen lát bennünket, így az idén is éltünk a 
lehetőséggel. Tudtuk, hogy nem könnyű napi 8 órában leköt-
ni a mai 6-12 éves korosztályt, de szülői segítséggel és lele-
ményességgel igen jó és tartalmas hetet tölthettünk együtt! 
Minden reggel tornával indult Vera tanárnő segítségével, majd csoportos játékok és több órás íjászat következet.  Tarisznyás 
ebéd után az árnyékban Tánya néni vezetésével kézműveskedtek többször is a gyerekek. A forróságban egy szervezett locsolós 
csata is belefért a fiúk nagy kedvére. Hétvégén pedig egy íjászverseny keretében mindenki számot adhatott tudásáról. Jövőre 
veletek ugyan itt!  

Államalapítók – Alsónémedi, 2017.08.13.
Községünk 950 éves fennállásának ünnepi programjában mi is részt vettünk. Egyesületünket meghívták az „Államalapítók” 
zenés darab közreműködőinek és ezt a felkérést szívesen el is fogadtunk. Lelkesek vettünk részt a próbákon. Jurtát állítottunk 
és hagyomány őrző viseletben- süveggel és kaftánban, fegyverekkel- mutattuk be az honfoglalás korának napjait. Hatalmas és 
felemelő élmény volt- két év után újra- ezer némedi lakos előtt együtt énekelni a dalokat, együtt érezni a ritmust! Együtt hálát 
adni egy szabad hazába azért, hogy magyarok vagyunk, azért hogy az Úr Isten itt őriz bennünket már több, mint ezer éve! 

Íjászfesztivál és családi nap az Öregtónál, 2017.08.19.
Az Ünnepkör részeként a Nywyg elvállalta, hogy íjászfesztivált szervez. Ez komolyabb előkészületet jelentett, hiszen kb. 5 éve 
szerveztünk utoljára íjászversenyt! A szervezőknek és támogatóknak, az egyesület tagjainak köszönhetően azonban nagyon szín-
vonalas és vidám programot állítottunk össze. Délelőtt a helyi és vendég íjászok 6x2 célos akadályokon versenyeztek. Ebédről 
a Kockamalac vendéglő gondoskodott, majd a Kassai Lovas íjász iskola egyik tagjának bemutatóját láthattuk. Délután több féle 
íjászpárbaj keretében mérették meg tudásokat a résztvevők. Az eredményhirdetés után mindenki mosolygósan köszönte meg 
az egész napot! Nagyon köszönjük – a már említetteken kívül- az Önkormányzat és a Művelődési ház támogatását, az Öregtónak 
a helyszínt és a büfét, Dr Nagy Vilmosnak a hangosítást! A Pilisi Királyi Íjászoknak és az Üszics tagjainak a részvételt. Köszönjük a 
Nywyg felnőtt tagjainak és a szülőknek a sok segítséget!
Mindenkit szeretettel várunk az edzéseinkre! Hajrá Nywyg! 
Az edzéseket folytatjuk a Schuller Csarnokban, pénteken 18 órától és vasárnap is 18 órától.

Suplicz Zsolt Tibor  a NYWYG elnöke 06-70-43-64-194

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



18

hirDetÉSek

2017. október

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!
2017. október 21-én szombaton este a Turay Ida színház művészeinek előadásában Tapolcsányi Laura – Berkes Gábor: 
A férfiak a fejükre estek című színdarabot nézzük meg.
Főbb szereplők: Détár Enikő, Sztarek Andrea, Xantus Barbara, Nyíró Bea, Seprényi László.
Utazás külön autóbusszal, de természetesen egyénileg is lehetséges.
Töltsünk el együtt egy jó hangulatú, vidám estét.
Az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom.
2017. december 2-3-án Zágrábba kirándulunk a karácsony előtti advent időszakában.
Útközben megszállunk Horvátország egyik legszebb barokk városában. Megnézzük a Városházát,  a Katedrálist és a Szent 
Miklós templomot.
Délután Grabovnica közelében egy igazi mesevilágba „csöppenünk”, itt több mint egymillió égő felhasználásával valóságos 
csodavilág tárul majd elénk.
Másnap Zágráb nevezetességeit (színház, székesegyház, Bánok palotája, Parlament) tekintjük meg. Horvátország főváros-
ából Trakostyánba indulunk, ahol egy kúp formájú dombra épült kastélyban gyönyörködhetünk. 
Tartsanak velünk az adventi kirándulásra sok felejthetetlen élményben lesz részük.
Várom szeretettel a jelentkezőket! Telefon: 29/337-861 vagy 06/80-426-4153

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN, MINDEN REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN,
A PRESBITEREK MEGBIZATÁSA LEJÁR 2017. DECEMBER 31.-ÉN,

EZÉRT ÚJRAVÁLASZTÁST, TISZTÚJÍTÁST KELL TARTANI.
Az Alsónémedi Református Egyházközség

PRESBITEREKET (24 rendes, 6 pót) ÉS GONDNOKOT VÁLASZTÓ
EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉSE

2017. NOVEMBER 05-ÉN, VASÁRNAP 10.00-KOR LESZ A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
ISTENTISZTELET KERETÉBEN

A szavazás titkos. A közgyűlésén csak azok szavazhatnak és vehetnek át szavazólapot, akik a Választói Névjegyzék-
ben szerepelnek. Ezen a napon, a szavazólapokat csak 09.15-től 10.00-ig lehet átvenni,  

regisztráció után. Tollat mindenki hozzon magával és személyazonosságát tudja igazolni.

A JELÖLTEKET, A VÁLASZTÁST MEGELŐZŐ VASÁRNAPON, OKTÓBER 29-ÉN,  
A 10.00-KOR KEZDŐDŐ ISTENTISZTELETEN BEMUTATJUK, A VÁLASZTÁS SZABÁLYAIT  

ÉS MENETÉT ISMERTETJÜK

Szeretettel hívjuk az alsónémedieket szerdai kézműves 
foglalkozásainkra!

Helyszín: a felújított Halászy Károly Művelődési Ház 
és Könyvtár, Dózsa György tér 2.
Időpontja: szerdánként 16-20 óra között

Október 25.  - Vert csipke oktatás Túrós Éva  népi iparmű-
vésszel  és a Galagonya Körrel,kezdőknek és haladóknak
November 8., 22. - Vert Csipke készítés Túrós Évával, és 
a Galagonyával
November 15.  - Sujtás ékszer készítés kezdőknek - Sze-
keres Istvánné, Viki vezetésével
November 29. - Csuhé betlehem és karácsonyi jelképek 
készítése Tánya nénivel
December 3-án 10 órától 17 óráig-  Adventi készülődés,  

Családi Nap a Nywyggel és Galagonya Kör

Találkozhatnak még ez évben velünk  a Gyertyagyújtáson 
és a Karácsonyi Kalákán.
Bejelentkezés: 06 70 262 8220  A programváltozás jogát 
fenntartjuk. Rendezvényeink ingyenesen látogathatóak. 
Ezúton is köszönjük az Önkormányzat anyagi támogatását!

Várunk minden érdeklődőt! Aki tud hozzon ötletet ma-
gával! Erősítssük együtt így kis csapatunkat! Tanuljunk 
egymástól! Ne feleddjék: együtt lenni jó!

      Suplicz Zsolt Tibor               Bodó Anna (Tánya néni)
Nywyg Egyesület vezetője        Nywyg alelnök, 
                    Galagonya Kézműves Kör vezető

Kézműves szerdák a Galagonyával 
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A Falunapokról részletes beszámoló a következő lapszámban lesz.             fotó: Lakatos Boglárka




