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

hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,  
akik Szabó Lajosné, szül. Kerekes Eszter temetésén 

részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,  
és osztoztak fájdalmunkban. 

   a Gyászoló család

köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik  
Bálint László temetésén részt vettek, sírjára koszo-

rút, virágot helyeztek el vagy jelenlétükkel  
osztoztak fájdalmunkban.

   a Gyászoló család

köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édes-
anyánk özv. Lovas Zoltánné temetésén részt vettek, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek, osztoztak  
fájdalmunkban és utolsó útjára elkísérték.

   a Gyászoló család

DÉLI HARANGSZÓ
AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM  

HARANGJA SZÓL A KOSSUTH RÁDIÓBAN

Az Alsónémedi Szent Kereszt Felmagasztalása  
Római Katolikus Templom harangja  

a hozzá kapcsolódó ismertetővel együtt  
2017. szeptember 18-án, hétfőn kerül adásba  

a Kossuth Rádióban 11:56-kor.

 Az adást  2017. szeptember 23-án,  
szombaton megismételik,  

szintén a Kossuth Rádióban, 11:56-kor.
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Tőkés László EP-képviselő ünnepi beszéde
 Alsónémedi fennállásának 950. évfordulóján

Püspök úr! Esperes úr! Elnök úr! Polgármester úr! Ün-
neplő Gyülekezet!

Isten iránti hálaadással, az együtt örvendezés ünnepi érzé-
sével, már-már nemes irigységgel és csodálattal jöttem el Alsó-
némedibe, a történelmi Pest-Pilis-Solt megye egyik legrégebbi 
– élő – településére, az Árpád és az Aba nemzetségek egykori 
fejedelmi szálláshelyére.

Jövök a magyarság másik ősi szállásterületéről: Erdélyből – 
és a nagyajtaiakkal együtt az idegen elnyomással és a történelmi 
próbatételekkel szemben mindmáig erősen megálló Székely-
földről, hogy ezredéves közös történelmünk egyességében leró-
jam testvéri hódolatomat és Isten iránti hálámat azon falu előtt, 
mely Szent István országával szinte egyidős, kiállta az idők pró-
báját, és „oly sok balszerencse és viszály” után ma sem a múltban 
réved el, hanem jövőt álmodik, remél és épít magának.

Csodálatom és elismerésem azonban nem csupán a fel-
emelő történelmi pillanatnak, az örömteli jubileumi alkalom-
nak szól – hanem sokkal inkább annak a küzdelmes történelmi 
múltnak, annak az évezredes áldozatos munkának, annak az 
ez idáig megtett útnak, melyet ez a falu maga mögött tudhat, és 
amely a mai napra elvezetett.

Mert miről szól a múlt? Miről is tanúskodik ez a történelem?
Az Alsónémedi Híradó jubileumi kiadását olvasva meg-

rendüléssel gondolhatunk vissza arra, hogy a település hány-
szor jutott a lét és a nemlét határára.

A 15 éves háború idején ún. pusztafaluvá vált – lakosai ki-
pusztultak vagy elmenekültek. De a török hódoltság vége felé, 
Buda visszafoglalását követően (1686) is hasonló sors várt reá. 
Néhány év múlva a Rákóczi-féle szabadságharc is vészesen 
megviselte a falu közösségét. De akármilyen gyilkos idők és ha-
lálos megpróbáltatások is szakadta reá – miközben a környék és 
az ország településeinek százai pusztultak el vagy néptelenedtek 
el végképp –, Alsónémedi elmenekült lakói mindig hazatértek, 
és újan érkezett társaikkal együtt mindig volt annyi lelki ere-
jük, hogy falujukat újjáépítsék, és új életet kezdjenek. Megtartó 
hűségük örök példa lehet számunkra – remélt jövőnkre nézve!

És a történelem viharainak számbavétele rendjén akkor még 
nem szóltam a Habsburgok, illetve az ellenreformáció korsza-
káról, az 1848–49-es szabadságharc véráldozatairól és az azt 
követő megtorlásokról, a Haynau- és a Bach-korszak rémural-
máról, Halászy Károly néptanító mártíriumáról, Veresmarthy 
József lelkipásztor és Garay Ferenc bíró olmützi várfogságáról, a 
két egymást követő világégésről, az országcsonkító Trianonról, 
valamint a mindezeket felülmúló kommunista önkényuralom-
ról, majd 1956 szabadságharcos forradalmáról – melyek viszon-
tagságai közepette falutok mindig a jó oldalon állott, és hitével, 
erejével, javaival, bátorságával áldozott a nemzet közös oltárán. 
Ezt hirdetik azok az emléktáblák és emlékművek, melyek a te-
lepülésen találhatók, s melyek az utókor önbecsülését, nemzeti 
keresztény értékrendjét és hitbeli patriotizmusát erősítik.

Hogyan is tudnánk híven összefoglalni Alsónémedi eltelt 
közel ezer esztendejének a történelmi tanulságát – mely egy-
ben egész nemzetünk közös múltjának örök érvényű üzenetét 
is hordozza?!

A székely himnusz „népek harcának zajló tengerével” 
szemlélteti viharos történelmünk körülményeit. És miközben 

„fejünk az ár, jaj, százszor elborítja”, azért fohászkodik, hogy: 
„ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk”.   

A tengeri út és vihar metaforáját a legszebben és a leg-
hitelesebben minden bizonnyal Pál apostol Földközi-tengeri 
hajótörésének a történetéből bonthatjuk ki. Itáliába vezető 
hajóútjukon olyan kilátástalan helyzetbe kerültek, hogy „to-
vábbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk 
felől” – olvassuk Károlyi bibliájában. Ekkor azonban előáll a 
fogolyként Rómába hurcolt apostol, és ezekkel a szavakkal 
vigasztalja fogolytársait, a katonákat és a legénységet: „Mind-
azáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó remény-
ségben legyetek; mert egy lélek sem vész el közületek, hanem 
csak a hajó” – s ezt az Úrnak angyala közölte vele (ApCsel 
27,20-23).

Városaink, falvaink, országunk pusztulása láttán sose fe-
ledjük: nem vész el a nép, aki Istenben bízik, „hanem csak a 
hajó”. A vihar elmúltával visszatér ősei, atyái földjére, és újjáé-
píti házait és lerombolt temploma „hajóját”. Az örök újjáépítés 
feladata és hivatása a miénk! „Ne félj Pál!” – mondja az Úrnak 
angyala. „És ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, 
kik te veled hajóznak” (ApCsel 27,24).

Trianon tragédiájára, nemzetünk keresztre feszítésére is ek-
képpen kell gondolnunk!

Aligha feledhető Istennek az a csodája, amikor 1989–1990 for-
dulóján végre az istentelen/ateista román kommunista diktatúra 
egyik napról a másikra hatalmas robajjal összeomlott, és a szabad 
világtól elválasztó berlini fallal együtt a bennünket egymástól 
elválasztó trianoni határfalak is ledőltek. Világraszóló közös él-
ményként éltük meg, hogy újból egymásra talált a nemzet. 

Trianon „hajótöröttjeit” megszabadította az Isten!
Azóta Európa és a Kárpát-medence egén ismét sötét fel-

hők tornyosulnak. A migráció – ez újabb kori népvándorlás – 
alakjában újabb vihar közeledik felénk.

Mit mondott Henry Boulad atya, ez az egyiptomi jezsuita 
szerzetes, aki immár magyar állampolgárként Európa lelkiis-
meretét ébresztgeti? Ha nem parancsolunk megálljt a reánk 
szabadított idegen beözönlőknek, könnyen úgy járhatunk, 
miként az a hajó, mely teherbírását meghaladó számú töme-
get vesz a fedélzetére, s végül valamennyi utasával együtt a 
tengerbe vész...

Alsónémedi és Kárpát-medencei magyarságunk azért idézi 
a múltat, hogy tanuljon belőle. Erdélyi magyarságunk is meg-
bűnhődte már a múltat s jövendőt, és a múlt tanulságaiból me-
rítve a jövőre gondol. Tatárjárást és törökdúlást, vészeket és ve-
szedelmeket, feudális és kommunista önkényt, világháborúkat 
és Trianont Isten kegyelméből vészeltünk át. Védtük magunkat, 
családjainkat, gyermekeinket és nemzetünket. Amennyire raj-
tunk áll, legyünk azon, hogy hazánk és Európa nehogy újabb 
hajótörést szenvedjen! Vagyunk, akik voltunk, és legyünk, akik 
vagyunk!

Isten, áldd meg a magyart!
Nyújts föléje védő kart!
 

Tőkés László
Alsónémedi, 2017. augusztus 13.
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Ünnepel egy nemzeti érzelmű, 
erős keresztény gyökerekkel rendelkező magyar falu

A Duna-Tisza közén, Budapest vonzáskörzetében, a 
Duna–Tisza-csatorna mentén fekvő Árpád-kori telepü-
lés, Alsónémedi idén 950 éves. Augusztus 13–20. között 
jubileumi ünnepi programhetet hirdetett és szervezett 
a mai Pest megye Gyáli járásában található nagyközség 
önkormányzata az Arany János-i vallomásos verssorok 
jegyében: „Nekem áldott az a bölcső, / mely magyarrá 
ringatott.” A helyhatóságot széles összefogással támo-
gatták a történelmi egyházak, oktatási és kulturális in-
tézmények, polgári egyesületek, a megyei közgyűlés, és 
tiszteletüket tették a községben a testvértelepülések elöl-
járói és küldöttségei, Székelyföldről, Lengyelországból, 
Macedóniából és Máltáról érkezve.

A vasárnapi nyitóünnepség díszvendégei – Vincze 
József polgármester meghívására –Tőkés László püs-
pök, európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke, Beer Miklós váci megyés püs-
pök és Szabó István megyei közgyűlési elnök voltak. 
Tíz órától párhuzamosan zajlott a református és a ró-
mai katolikus templomokban a hálaadó istentisztelet és 
szentmise. Tőkés László az istentiszteleten imádsággal 
és alkalmi beszéddel szolgált, míg a váci püspök a ró-
mai katolikus hálaadó Szentmisét celebrálta, majd a két 
templomból együtt vonultak díszmenetben a nagyköz-
ség népével a Halászy Károly Művelődési Házhoz, me-
lyet a felújítást követően felavattak, a két püspök pedig 
megáldott.

Alsónémedi első írásos említésének 950. évfordu-
lóján Tőkés László mondott ünnepi beszédet. „Isten 
iránti hálaadással, az együtt örvendezés ünnepi érzé-
sével, már-már nemes irigységgel és csodálattal jöttem 
el Alsónémedibe, a történelmi Pest-Pilis-Solt megye 
egyik legrégebbi – élő – településére, az Árpád és az 
Aba nemzetségek egykori fejedelmi szálláshelyére. Jö-
vök a magyarság másik ősi szállásterületéről: Erdély-
ből – és a nagyajtaiakkal együtt az idegen elnyomás-
sal és a történelmi próbatételekkel szemben mindmáig 
erősen megálló Székelyföldről, hogy ezredéves közös 
történelmünk egyességében lerójam testvéri hódolato-
mat és Isten iránti hálámat azon falu előtt, mely Szent 
István országával szinte egyidős, kiállta az idők próbá-
ját, és ’oly sok balszerencse és viszály’ után ma sem a 
múltban réved el, hanem jövőt álmodik, remél és épít 
magának” – kezdte beszédét a püspök, majd történelmi 
távlatú visszatekintésben és összegzésben foglalta össze 
a szülőföldünk és hitünk védelme, a haza szeretete és a 
nemzet féltése koordinátái között elvégzetteket és elvég-
zendőket. 

„Hogyan is tudnánk híven összefoglalni Alsónémedi 
eltelt közel ezer esztendejének a történelmi tanulságát 
– mely egyben egész nemzetünk közös múltjának örök 
érvényű üzenetét is hordozza?!” – tette fel a kérdést a 

szónok, amire bibliai példázattal válaszolt, Pál apostol 
Földközi-tengeri hajótörésének a történetéből bontva ki 
a korparancsot: „Városaink, falvaink, országunk pusztu-
lása láttán sose feledjük: nem vész el a nép, aki Istenben 
bízik, ’hanem csak a hajó’. A vihar elmúltával visszatér 
ősei, atyái földjére, és újjáépíti házait és lerombolt temp-
loma ’hajóját’. Az örök újjáépítés feladata és hivatása a 
miénk!”

Trianon tragédiájára, nemzetünk keresztre feszítésé-
re is akképpen kell gondolnunk, hogy a bennünket egy-
mástól elválasztó határfalak ledőltek és ledőlnek lassan, 
világraszóló közös élményként éltük és éljük meg, hogy 
újból egymásra talált és talál a nemzet. Trianon „hajó-
töröttjeit” megszabadította az Isten – mondotta európai 
képviselőnk, de rögtön figyelmeztetett: „Azóta Európa 
és a Kárpát-medence egén ismét sötét felhők tornyo-
sulnak. A migráció – ez újabb kori népvándorlás – alak-
jában újabb vihar közeledik felénk. (…) Ha nem paran-
csolunk megálljt a reánk szabadított idegen beözönlők-
nek, könnyen úgy járhatunk, miként az a hajó, mely te-
herbírását meghaladó számú tömeget vesz a fedélzetére, 
s végül valamennyi utasával együtt a tengerbe vész…”

Tőkés László végezetre így szólt a hallgatósághoz: 
„Alsónémedi és Kárpát-medencei magyarságunk azért 
idézi a múltat, hogy tanuljon belőle. Erdélyi magyar-
ságunk is megbűnhődte már a múltat s jövendőt, és a 
múlt tanulságaiból merítve a jövőre gondol. Tatárjárást 
és törökdúlást, vészeket és veszedelmeket, feudális és 
kommunista önkényt, világháborúkat és Trianont Isten 
kegyelméből vészeltünk át. Védtük magunkat, családja-
inkat, gyermekeinket és nemzetünket. Amennyire raj-
tunk áll, legyünk azon, hogy hazánk és Európa nehogy 
újabb hajótörést szenvedjen! Vagyunk, akik voltunk, és 
legyünk, akik vagyunk!”

A központi ünnepség helyszínén gazdag kulturális 
műsorra került sor. Vincze József polgármester is kö-
szöntötte a megjelenteket, külön a meghívottakat és a 
testvér- valamint a baráti települések küldöttségeit, köz-
tük a Bihari Edömér polgármester vezette erdővidéki 
Nagyajtáét (Kovászna megye), majd átadta a művelődési 
ház kulcsát Jobbágy Ilona igazgatónak. Szólt az egybe-
gyűltekhez Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés el-
nöke is. Ezután a jubileumi ünnepség népes közönsége 
megtekinthette a helyi művelődés fellegvárának szánt, 
kibővített és felújított épületet és az abban létrehozott 
alkalmi tárlatokat. 

A vasárnapi alsónémedi rendezvény egy egész hetes 
ünnepségsorozat kezdete volt, mely nemzeti ünnepün-
kön, augusztus 20-án fejeződik be.
Nagyvárad, 2017. augusztus 15. 

Tőkés László, EP-képviselő 
sajtóirodája
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Tőkés László püspök, EP-képviselő, az  
Erdélyi Magyar Nemzeti tanács elnöke az 
Alsónémedi Református Gyülekezetben

D.r Beer Miklós váci megyéspüspök a hálaadó  
Szentmisét celebrálja az Árpádkori alapokon  

nyugvó római katolikus templomban

Az ünneplő Alsónémedi

Vincze József polgármester átadja  
az új Halászy Károly Művelődési Házat

Egyházi vezetőink áldása  
a 950 éves Alsónémedire  
és az új művelődési házra

Szabó István,  
a Pest megyei Közgyűlés elnöke
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete júliusban több rendkívüli ülést is tartott.

2017. július 05-i rendkívüli ülés összehívására pályá-
zat benyújtásához szükséges döntés – ami a rendkívüli 
ülések összehívásának legfőbb indoka szokott lenni – mi-
att került sor. A Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
indul a Pest megyei egészségügyi alapellátást nyújtó in-
tézmények fejlesztésének támogatásán a „Központi Or-
vosi Rendelő Létesítése Alsónémedin” projekttel. Ennek 
keretében Önkormányzatunk a Fő út 63. sz. alatt (volt 
tejüzem) a felnőtt háziorvosi körzeteknek, a fogorvosi 
ellátásnak, az egészségmegőrző előadásoknak, az egész-
ségmegőrző foglalkozásoknak, időszakos szakorvosi el-
látásnak, és részben az ügyeleti ellátásnak helyet adó, az 
érvényes előírásoknak megfelelően megépített és beren-
dezett létesítményt kíván létrehozni. A Testület a pályá-
zathoz szükséges önerőt (15 %) a költségvetésben bizto-
sítani fogja és felhatalmazta a Polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos feladatok (pályázat elkészítése, 
a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírá-
sa, stb.) elvégzésére, a pályázat benyújtására.

E pályázat kapcsán a Testület úgy döntött, hogy a pro-
jekt pályázatírására – a szoros határidő miatt eltekint az 
Önkormányzat beszerzési szabályzatától – felhatalmaz-
za a Polgármestert, hogy a Granticon Pályázati és Üzleti 
Tanácsadó Kft-től, az Origo Tervművek Kft-től és a Pro-
Régió Ügynökségtől kérjen árajánlatot és a legkedvezőbb 
ajánlattevővel kösse meg a megbízási szerződést a pályá-
zat elkészítésére, melynek költségét a 2017. évi általános 
tartalék terhére biztosította.

A Képviselő-testület július 19-én is rendkívüli ülést 
tartott. Az ülést megelőző Pénzügyi Bizottság ülése nem 
volt határozatképes.

A Képviselő-testület részére Farkas Gábor tervező be-
mutatta a létesítendő orvosi rendelő terveit, mely a Tes-
tület véleménye alapján megfelel az elfogadott tervezési 
programnak, így felhatalmazta a Polgármestert a tervek 
engedélyező hatósághoz történő benyújtására.

A Pénzügyi Bizottság ülésén (mely határozatképtelen 
volt, így határozati javaslatok nem születtek) bontásra 
került az ASP rendszerrel kapcsolatos eszközbeszerzési 
pályázat, mely kapcsán a Nádor Rendszerház Kft-t (1152 
Budapest, Telek u. 7-9.) nyilvánította nyertesnek Testület, 
és felhatalmazta a Polgármestert a szerződés megköté-
sére, bruttó  2.294.204,- Ft összeggel. A szerződéskötést 
megelőzően kiderült, hogy a pályázati anyagokban téves 
összegek is szerepeltek (összeadási hibák), így a Polgár-
mester az eredetileg második legjobb ajánlattevővel, az 
ABAKUSZ Kft-vel (2366 Kakucs, Fő út 242.) – aki jelen-
leg az önkormányzati intézményekben rendszergazdai 

feladatokat is ellát – kötött szerződést 2.763.520,- Ft  ösz-
szeggel. A szakértői szolgáltatások tárgyú beszerzésen a 
Nádor Rendszerház Kft-t (1152 Budapest, Telek u. 7-9.) 
lett bruttó 2.900.680,- Ft összeggel. 

A Képviselő-testület hozzájárulását adta a nemzeti ér-
tékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának tá-
mogatására kiírt HUNG-2017 jelű pályázaton, Barabás 
Mihály Erdővidék növényi ornamentikája a népi bútor-
festészetben és a Válogatás a Turjánvidék népi tárgykultú-
rájának legszebb darabjaiból (szerk. Bálint István János) 
kiadványok megjelentetésére, illetve a kiadványok bemu-
tatását célzó rendezvények megszervezésére és lebonyo-
lítására. 

Már korábban is tárgyalt a Testület a Magyar nemze-
ti értékekről és hungarikumokról szóló törvény alapján 
a Települési Értéktár létrehozásáról, mely kapcsán a te-
lepülési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó 
gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral 
történő kapcsolattartás érdekében a Települési Értéktár 
Bizottság feladataival a mindenkori Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, elnök-
letével a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Me-
zőgazdasági Bizottság mindenkori elnökét bízta meg. A 
jogszabályi működés mellett meghatározta a Bizottság 
feladatait is, melyek a következők:

– a települési értékek megőrzéséről és szélesebb kör-
ben történő megismertetéséről való gondoskodás 
(pl. évente a gyűjtemény közzététele a helyi sajtó 
vagy az önkormányzati honlap útján, stb.),

– a helyi települési értékek körének meghatározása, 
szükség szerint módosítása, a Települési Helyi Ér-
tékek Gyűjteményének összeállítása,

-	 javaslattétel a Bizottság működéséhez kapcsolódó 
pénzeszközök biztosítására és felhasználására a 
Képviselő-testülete felé,

-	 félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó 
napjáig a Képviselő-testület tájékoztatása,

-	 Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre való 
javaslattétel.

Korábban olvashattak már a Művelődési Ház és Könyvtár 
eszközbeszerzésről, mely kapcsán – tekintettel az ünnepé-
lyes megnyitóra és polgári esküvő megtartásának igényé-
re – a Képviselő-testület mentességet adott a Beszerzési 
Szabályzat alóli eszközbeszerzésre és az árajánlatok be-
szerzésével, a cégekkel való egyeztetéssel, a szállítók kivá-
lasztásával a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
Igazgatóját bízza meg. A fedezetet biztosított, ill. nyertes 
pályázat esetén bruttó 4.000.000,- Ft erejéig a támogatás 
összege beszámításra kerül a fedezetbe.
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Szintén kapott már tájékoztatást a lakosság arról, 
hogy a Képviselő-testület Alsónémedi teljes közigaz-
gatási területére településképi rendeletet (TKR), tele-
pülésképi arculati kézikönyvet (TAK) fog készíttetni 
(jogszabályi kötelezettség) és ehhez kapcsolódóan a 
helyi építési szabályzatot (HÉSZ) is módosítja. Jelen 
pályázati kiírásra egyetlen pályázat érkezett, így az 
ARCICHON Stúdió Tervező és Szolgáltató Bt. (2500 
Esztergom, Kölcsey F. u. 14/a.) cég lett a nyertes (brut-
tó 1.447.800,- Ft) ajánlati árral. Az összeg a 2017. évi 
költségvetésben biztosítva van. 

A Képviselő-testülete megtárgyalta a GOMÉP Kft-vel 
(6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.) az óvodaépületek 
energetikai felújítása és fotovoltaikus (napenergia alapú) 
rendszer kiépítéséhez kapcsolódó építés-szerelési kivi-
telezési vállalkozási szerződés módosítását és elfogadta 
azt, mely kapcsán a Polgármester felhatalmazást kapott a 
szerződés-módosítás aláírására. 

E beruházás kapcsán felmerültek további felújítások 
szükségesek az óvoda épületekkel kapcsolatban, me-
lyeket egyszerre lenne célszerű elvégezni, így a pályá-
zaton kívüli felújítási munkálatokra nyílt közbeszerzési 
eljárást ír ki a Testület, mely kapcsán a Polgármestert 
hatalmazta fel a közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
míg a kivitelező kiválasztására a Képviselő-testület lesz 
hivatott.

Korábban tájékoztatást kapott már a lakosság, hogy 
az I. számú háziorvosi körzetben „névváltozás” történik, 
mellyel kapcsolatban a testület az egészségügyi alapellá-
tásra vonatkozó feladat-ellátási szerződést 2017.08.01-től 
a DeDoc Kft-vel biztosítja. (A feladatellátást továbbra is 
dr. Papp Zsolt végzi.)

A Déli körforgalom felújításáról is olvasattak már Hír-
mondókban, mely kapcsán a létesítendő emlékmű terve-
zésére kiírandó ajánlati felhívás tartalmát jóváhagyta a 
Testület és meghatározta a tervezőirodákat is, akiknek az 
ajánlatot meg kell küldeni (GrafiTUS Építőipari és Szol-
gáltató Kft., Farkas Építésziroda Kft., Aula Építésziroda, 
Gál Róbert, Kiss Tibor). 

A következő rendkívüli ülést a megbeszélésnek megfe-
lelően július 27-re hívta össze a Polgármester. 

 A Képviselő-testület az óvodaépületek felújítási 
munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására kiírt pályázat kapcsán Szokoli Csaba egyéni 
vállalkozót (6000 Kecskemét, Mécses u. 32.) választotta 
bruttó 2.940.000,- Ft vállalkozói díjért, mely összeget az 
általános terhére biztosította.

Az óvodaépület nem tervezett plusz felújítási munkái 
miatt szükséges volt a még márciusban elfogadott 2017. 
évi közbeszerzési terv módosítása, melyet a Képviselő-
testület jóváhagyott.

A Képviselő-testülete – az elkészült költségbecslés alap-
ján úgy döntött, hogy a Központi Orvosi Rendelő létesíté-

sének pályázatához bruttó 21.979.368,- Ft önerőt biztosít 
a 2017. évi költségvetési tartalékkeret terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert – a 
Beszerzési Szabályzattól eltekintve –a Déli körforgalom 
átépítésének tervezésére 3 árajánlat bekérésére, illetve a 
beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb elfogadására 
és a szerződés megkötésére.

A Testület úgy döntött, hogy a település fennállásának 
950. évfordulója alkalmából a történelmi egyházak Alsóné-
medi Egyházközségei, valamint Nagyajta testvértelepülés 
számára 1-1 db Alsónémedi zászlót adományoz és felkéri 
az egyházakat és Nagyajta Önkormányzatát az adományo-
zott zászlók méltó helyen történő elhelyezésére. 

A Képviselő-testület munkatervében 2017. augusztus 
13-ra tervezett ünnepi ülése elmaradt, tekintettel a 950 
éves évforduló kapcsán és a településre érkezett vendé-
geknek szervezett programok sokaságára. 

Indokolt volt augusztus 16-ra is rendkívüli ülés össze-
hívása, ahol a Képviselő-testület lezárta a Rákóczi utca 20. 
és Szent István tér 8. szám alatti óvodaépületek felújítása 
építés-kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárást, nyertesnek 
a GOMÉP Kft-t (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.) 
hirdette ki nettó 103 476 355 Ft +ÁFA vállalkozási díjjal.

Az ülésen a képviselő-testület megerősítette korábbi 
döntését a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatban és el-
fogadta a Társulási Megállapodást.

Ezen az ülésen a Képviselő-testület visszavonta a 
174/2017. (VII. 19.) önkormányzati határozatát, tekin-
tettel arra, hogy az ASP pályázathoz szükséges számítás-
technikai eszközök beszerzésére győztesként kiválasztott 
Nádor Rendszerház Kft. az egyösszegű ajánlatban vállalt 
– számítási hiba miatti alacsonyabb - áron a szerződést 
nem írta alá. Egyúttal úgy döntött, hogy a beszerzési el-
járásban második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ABA-
KUSZ Bt-t (2366 Kakucs, Fő út 242.) nyilvánítja nyertes-
nek 2.176.000 Ft + 27% ÁFA, azaz 2.763.520 Ft összeggel.

A Képviselő-testület soron következő testületi ülése 
2017. szeptember 27-én, szerdán lesz, melyet megelőző-
en hétfőn a TKMB, kedden a KESZB és PJÜTB ülésezik. 

Az ülések természetesen továbbra is nyilvánosak, így 
az üléseken bárki részt vehet, és első kézből értesülhet 
a döntésekről, valamint 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 honlap-
ján (http://www.alsonemedi.hu/static/onkormanyzat), 
ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
teljes terjedelemben olvashatók! 

Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal 

2017. szeptember
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FELHÍVÁS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ÜGYÉBEN!

A Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása – és Önkormányzatunk tapasztalata – szerint az elmúlt 6 hónapban lát-
ványosan és nagy mértékben romlott a település lakosságának környezettudatossága: míg korábban a sárga 
fedelű „szelektív” edény 10-15-%-ban tartalmazott kommunális hulladékot, addig mostanra ez az arány 25-35 
%-ra emelkedett.  A lakosság háztartásonként és részletesen írásban tájékoztatást kapott a szelektív gyűjtő-
edénybe helyezhető hulladékfajtákról. A mostanra kialakult arány a munkát nagy mértékben megnehezíti, 
sőt ellehetetleníti és jelentős többletköltséget okoz.
A szelektív gyűjtés megvalósításának érdekében  figyelmesebben válogassák a hulladékot!
Amennyiben a szelektív edénybe kommunális hulladékot helyeznek, szállítóink nem fogják üríteni az edényt,  
aminek okáról természetesen írásban értesítést hagynak a helyszínen!

Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal

2017. szeptember

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ügyintézést  érintő változás!

Alsónémedi és Gyál Önkormányzata 2012-ben megállapodást kötött arról, hogy a Gyáli Polgármesteri Hiva-
tal heti két alkalommal építéshatósági helyszíni ügyfélfogadást tart az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban a 
némedi lakosok helyben történő ügyintézési lehetőségének biztosítása érdekében. Miután az építéshatósági ügy-
intéző munkaviszonya a gyáli hivatallal megszűnt, így arról tájékoztatták hivatalunkat, hogy a jelenleg rendel-
kezésükre álló szakemberállománnyal nem tudják biztosítani a helyszíni ügyintézést. Mindezek alapján 2017. 
szeptember l-től kezdődően az alsónémedi ügyfeleket is kizárólag a Gyáli Polgármesteri Hivatalban tudják 
kiszolgálni ügyfélfogadási időben, azaz hétfőn 12.30-15.30, szerdán 12.30-17.45 és pénteken 8-12 óra között.
Cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., Telefon: 06 (29) 540-930, Telefax: 06 (29) 340-028 www.gyal.hu 

Dr. Percze Tünde jegyző

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az óvodaépületek felújítása és energetikai korszerűsítése 
megkezdődött. Az építési munkálatok miatt átszervezések váltak szükségessé. Kérjük és köszön-
jük az érintettek türelmét!

Polgármesteri Hivatal

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
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.

Álláslehetőség Alsónémedin
A Daköv Kft. Alsónémedi üzemegysége munkatársat keres.
Feladat: a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetése, karbantartása. Feltétel: „B” ka-
tegóriás jogosítvány. Műszaki végzettség, karbantartásban szerzett gyakorlat előnyt jelent. Érdek-
lődni telefonon a 06 30 9 657 813-as számon, vagy személyesen a Fő út 75. szám alatt található 
irodánkban lehet.

Munkalehetőség! 
Alsónémedin 9 éve üzemelő gumiszerelő műhelybe keresünk gumiszerelő szakmával vagy gya-
korlattal rendelkező kollégát! Jelentkezés személyesen: Alsónémedi, Fő út 104/A. vagy érdeklődni 
az alábbi telefonszámon 06-30-2744-396 lehet.

Szarvasmarha telepre keresünk dolgozót. Érdeklődni: 29-337-050; 8-16 óráig
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  
nevében sok szeretettel  

köszönjük Józan Kálmánnét és  
Nagy Balázsnét 90. születésnapjukon.  

Adjon Isten nekik jó egészséget  
és sok boldogságot családjuk körében! 

2017. szeptember

2017. II. negyedév - ANYAKÖNYVI HÍREK
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Gratulálunk!

Nagy Viktória - 2017.04.05.
Dukai Levente - 2017.04.10.
Erdélyi Zétény - 2017.04.13.

Balla Áron - 2017.05.01.
Nyárádi Olívia - 2017.05.06.

Tóth Dorottya Hanga - 2017.05.13.
Szlovicsák János - 2017. 05.17.

Mózes Ármin - 2017.05.18.
Lovas Bence - 2017.06.03.
Gálik Hella - 2017.06.06.
Gálik Dorka - 2017.06.06.
Tilinger Lili - 2017.06.08.

Surányi Imre Zsolt - 2017.06.12.
Jobbágy Lilien - 2017.06.22.
Ordasi Fanni - 2017.06.30.

Miski Lajos - Utasy Judit - 2017.04.15.

Juhász Márk - Sikari Melinda - 2017.04.20.

Ivanov Iván György-Kurucz Éva - 2017.04.22.

Józan Gábor - Kapcsos Györgyi - 2017.05.13.

Győrvári Róbert - Lovas Judit - 2017.05.20.

Kovács Gergő - Seres Viktória - 2017.06.02.

Szabó Zsolt - Kerekes Zsuzsanna - 2017.06.03.

Sztaskó Tamás - Fekete Tünde - 2017.06.10.

Léka Gergely József-Pintér Margit Anikó - 
2017.06.10.

GyERMEKSZÜLETÉSEK HÁZASSÁGKÖTÉSEK
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2013-
ban volt első ízben házigazdája az Európai Unió ál-
tal támogatott testvértelepülési találkozónak. Most 3 
év után ismét vendégül láthattuk partnereinket. Az 
augusztus 11-21. között megrendezett programra 
Nagyajtán kívül Demir Kapija (Macedónia), Pelplin 
(Lengyelország) és Xgħajra (Málta) delegációját is 
meghívtuk. Sajnos olasz partnerünk Colletortóból 
ebben az évben nem tudott részt venni a progra-
mon, azonban lehetőség nyílt a kapcsolatfelvételre, 
egy lehetséges új partner bevonására a törökországi 
Burhaniye városából.
A programot az EACEA Európa a polgárokért pályá-
zatból és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásából 
finanszíroztuk.

A testvértelepülési találkozót Alsónémedi 950 éves 
fennállásának tiszteletére rendezett ünnepségsoro-

zatra szerveztük, mivel a találkozóval egyik célunk 
az volt, hogy a külföldi delegációknak ízelítőt adjunk 
Alsónémedi és Magyarország történelméből, kul-
túrájából, hagyományainkból, természeti és épített 
örökségünkből. Ugyanakkor a rendezvénysorozat jó 
alkalmat biztosított arra, hogy Alsónémedi lakossá-
gát bevonva megmutassuk a közösség erejét, a múlt 
és jelen értékeire támaszkodva – ezt a közösségi erőt 
kihasználva – tudjuk építeni a jövőt.

A programban szakmai partnerünk a Védegylet 
Egyesület volt, akik a résztvevőknek workshopot 
tartottak „Tanuljunk Demokráciát!” címmel. A 
workshop keretében a delegációk tagjai megismer-
kedhettek az Átalakuló közösségek mozgalommal, 
bemutatásra került néhány jó gyakorlat az önkor-
mányzat és civil szervezetek közötti együttműkö-
dés, a fenntartható településfenntartás, a részvételi 

Testvértelepülési találkozó a jubileum jegyében

2017. szeptember
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demokrácia területéről, sőt a résztvevők is bemu-
tathatták saját jó példáikat. A célunk az volt, hogy 
induljanak új projektek ezeken a területeken, melyek 
megvalósításához további segítséget nyújtunk, illet-
ve melyeket a jövőbeli találkozások során ki is tu-
dunk értékelni.
Alsónémedi fennállásának 950 éves évfordulója 
különösen jó apropót szolgáltatott arra, hogy be-
mutassuk: Alsónémedi egy demokratikus európai 
település, nyitott és befogadó társadalommal, aktív 
állampolgárokkal, akik ismerik saját kultúrájukat és 
tiszteletben tartják más országok kultúráját. Az álta-
lunk szervezett programok – a budapesti és a Du-
nakanyarba tett kirándulások, a borkóstoló, a nem-
zetközi futballmeccs, a jubileumi ünnepség, a helyi 
képzőművészek kiállításai, a hálaadó istentisztelet 
és szentmise, a felújított művelődési ház átadása – 
mind azt a célt szolgálták, hogy megmutassuk azt az 
örökséget, amire méltán lehetünk büszkék.

Az Államalapítók című színpadi mű előadása ki-
emelkedő jelentőségű volt a kulturális programok 

közül, hiszen nem csak 
azt mutatta meg, hogy az 
Európához való tartozá-
sunk nem csak a jelenünk, 
hanem egy múltbéli örök-
ségünk is, hanem a több 
mint 200 résztvevő közös 
munkája Alsónémedi igazi 
közösségi erejét igazolta. 

Köszönjük partnereink aktív részvételét! Külön 
köszönjük a sok-sok segítséget, támogatást, amit az 
alsónémedi polgároktól, intézményektől, szerveze-
tektől kaptunk. Köszönjük a munkát, a felajánláso-
kat, a vendégszeretetet, az odafigyelést a magunk és a 
vendégeink nevében is, akik elmondása szerint örök 
emlék marad ez a néhány itt töltött nap. 

Zagyva Gabriella – Polgármesteri Hivatal

2017. szeptember
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik szülőfalunk, Alsónémedi fennállásának 
950. évfordulóján az ünnepi megemlékezés szer-
vezésében részt vettek, munkájukkal hozzájárultak 
az ünnep méltóságához. Kiemelten köszönjük Al-
sónémedi lakosságának, hogy e szép napot szívé-
ben hordozta, hogy ily nagy számban megjelent a 
hálaadó Szentmisén, Istentiszteleten és az azt kö-
vető ünnepi eseményeken. Tanúbizonyságát adtuk 
vendégeink előtt, hogy Istenben bízó, hazájához és 
szülőföldjéhez hűséggel ragaszkodó magyar embe-
rek alkotják Aalsónémedit. 950 éves településünket 
és a falu népét két püspök is megáldotta, Dr. Beer 
Miklós váci megyés püspök valamint Tőkés László, 
EP-képviselő, református püspök. Majd évezrednyi 
múltunkért, eredményes jelenünkért és remélt jö-
vőnkért Istennek legyen hála.  

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

2017. szeptember

Díszmenet a római katolikus templomtól

A díszmenet élén: Pekker Imre római katolikus esperes, ft.  Tőkés László, 
református püspök, EP-képviselő, Vincze József polgármester és felesége, 

Bihari Edömér, Nagyajta polgármestere, második sor közepén Szabó 
István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ostoros menet – Vatya Népe Hagyományőrző Egyesület

Bihari Edömér Nagyajta polgármestere  
családjával hálaadó Istentiszteleten a református templomban
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Képek

2017. szeptember

Napfény Mazsorettcsoport,  
vez: Juhász Lászlóné, Juhász Bernadett

Boróka Néptánccsoport,  
vez: Szarka Ágnes

Fantázia Művészeti Iskola Színjátszó csoportja,  
vez: Juhász Lászlóné

Kiskunlacházi Ifjúsági Fúvószenekar,  
vez: Breznyán István

Vatya Népe  
és a Nywyg Hagyományőrző Egyesület

A római katolikus és a református kórusok összkara,  
vez: Benkó Péter, Kiss Ferenc
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FaLUnaPok

2017. szeptember

ALSÓNÉMEDI FALUNAPOK 2017.
2017. szeptember 17. Búcsú a Nagygödörben

2107. szeptember 23. szombat - Pörköltfesztivál a Faluháznál

10-12 óráig - helyi tánccsoportok, Fantázia-Hagyományőrző Színjátszókör,  
Nyugdíjas Klub előadásai

14-15.30 - Máté Péter Emlékkoncert
Sztárvendég: Szulák Andrea, Kökény Attila, Bebe

Zenél: Molnár György harmonikaművész és zenekara
15. 30 - a Pörköltverseny eredményhirdetése

16 órától - az ételek kóstolása
20 órától éjfélig - Utcabál, Retro-disco. DJ: Garai Sanyi és Acsai Laci

21 óra Fényszínház - Lézershow – Pink Floyd variációk

Támogatói jegy: 700 Ft

Szegvári Tibor Alsónémedi-képeslapgyűjteménye
ELŐADÁS ÉS BESZÉLGETÉS

2017. szeptember 29. péntek, 18 óra
Halászy Károly Művelődési Ház, Dózsa György tér 2.

Idősek Napja
Steve Taylor-Szabó pánsípművész koncertje

2017. október 1. vasárnap, 16 óra
Halászy Károly Művelődési Ház Színházterem

Szüreti Felvonulás és Bál

2017. október 7. szombat
Általános Iskola Aulája

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli szakszerű gép tisztítás.

Fábián István  Tel.: 06-20-317-0843

ASZTALOS
Mindenféle asztalos munkát vállalok!

Ajtó, ablak, bútor gyártás, javítás.
Ingyenes felméréssel, hévégén is

Regdon Csaba: 06-20-9579-533; 06-1-284-9213
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Rövid beszámoló a CHEK-NISSZÁ FESZTIVÁLRÓL
2017. július15-én a 16. alkalommal került megrendezésre a Chek-Nisszá Fesztivál.

Napközben 16 fiúcsapat és 5 lánycsapat mérkőzött meg egymással 4+1 pályán. 

Fiúcsapatok: 1. Klinikák Gyógyszertár, 2. Vörös Skorpió, 3. Szent István tér, 4. Chek-Nisszá, 5. Haladás tér, 6. ELTE, 7. Maros-
vásárhely, 8. Opsitos, 9. Iskola, 10. Borozó, 11. FC Pipa, 12. Brazilok, 13. Gamma, 14. Nagel FC, 15. Alpha-Vet , 16. Nyerőmű
A bajnokcsapat, a Klinikák Gyógyszertár az elért első helyezésüket Szlovicsák Csabika gyógyulásáért ajánlotta.
Lánycsapatok: 1. Metis, 2. Alsónémedi, 3. Holler UNFC, 4. Ócsa, 5. Halásztelek – The Lost
Minden résztvevő csapat oklevelet és egy üveg pezsgőt, az első három csapat érmet, a bajnok kupát is kapott, díjaztuk a legügye-
sebb mezőnyjátékost, a legjobb kapust és a gólkirály / gólkirálynőt is mind a fiúknál, mind a lányoknál, továbbá a 16. helyezett 
fiúcsapat megkapta a Chek-Nisszá Kukát is.
Legjobb kapusok: Császár Anikó (Metis), Kucsera Tamás (Vörös Skorpió)
Legügyesebb mezőnyjátékosok: Véninger Tünde (Metis), Lovasi Balázs (Klinikák Gyógyszertár)
Gólkirálynő, gólkirály: Gyögyovics Szilvia (Alsónémedi) 4 góllal, Horváth Zoltán (Klinikák Gyógyszertár), és Makádi Csaba 
(Klinikák Gyógyszertár), ill. Zsebedics Ferenc (Borozó) 9-9 góllal
A torna legsportszerűbb csapatának a Gamma csapatát választották idén is, mint 2016-ban.

A kupa végeztével a vállalkozó kedvű lányok és fiúk hétméteres büntetőrúgásban is megmérkőztek. A lányoknál Tüske-
Mészáros Edina, a fiúknál pedig Pleszkáts Márió lett a győztes.

A mérkőzéseken kívül egy remek hangulatú főzőverseny is volt, mellettük pedig a gyermekek, apró fejtörőket oldhattak meg, 
ingyenesen csocsózhattak, ugrálhattak a két légvárban, illetve az arcukat is kifestethették.

A főzőversenyen 6 kisebb- nagyobb társaság akasztotta az állványra a bográcsait: ABC sorrendben a csapat/szakácsnevek: 
Alpha-Vet/Garai Gábor, Borozó/Molnár Csaba, Chek-Nisszá/Garai Sándor, Gamma/Grónai Ferenc és Kőrizs Krisztián, Kósa 
Lajos, Marosvásárhely/MC Attika
A legfinomabb ételnek a főzőverseny résztvevői, szakácsai a Chek-Nisszá csapat szarvaspörköltjét választották.
Minden szakács kapott egy emléklapot a részvételért, a győztes főzet díja pedig egy óriás fakanál és szakácskupa volt.

A focikupa után remek hangulatot teremtett nekünk MC Attika, a Marosvásárhely csapat egyik focistája, aki az egész napos 
futballozás után a korábbi évekhez hasonlóan több órán keresztül mulattatta a közönséget, akik igazán jót énekeltek, táncoltak 
az X-Faktorból és a Sláger TV-ből ismert énekessel.
A mulatozás egészen 10 óráig tartott, amikor is DJ-ink megnyitották a ’80-as, ’90-es évek slágereivel a diszkót, a Chek-Nisszá 
Partyt. Tavaly nem került sor ilyen jellegű bulira, így a létszám nem haladta meg az előző évekét, de a nagyjából 100 fős társaság 
hajnalig táncolt, nagyon jól érezte magát annak ellenére, hogy éjszakai kiszolgálást a büfések nem tudtak nekünk biztosítani.

Szeretnénk megköszönni támogatóinknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a rendezvény ilyen színvonalasan létrejö-
hessen! KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT!
Támogatatóink ABC sorrendben:

• Alsónémedi Önkormányzat
• Dinamit Gold Kft.
• Józan KFT
• Marosi Károly 
• Rendezvénykellék Kft 

 
Továbbá köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki munkájával hozzásegített minket a Chek-Nisszá Fesztivál 
lebonyolításához (a teljesség igénye nélkül néhány nevet kiemelnénk):
 

• Császár Sarolta – arcfestés 
• Horváth Béla és családja – babgulyás
• Miska Bisztró - büfé 
• Nyárádi Balázs és családja – babgulyás 

Nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni szüleink, családunk és barátaink támogatását, segítségét is!

Reméljük, mindenki jól érezte magát! Jövőre találkozunk ismét a Chek-Nisszá Kupán!

A Szervezők: Garai Sándor, Kiss Attila, Kissné Garai Mónika, Marosi Károly, Nyárádi Róbert, Szarka Tibor

2017. szeptember

Chek-niSSzá kUPa



A “Gördülj Némedi!”- mozgalom 2017 nyarán indult 
Molnár Sándor vezetésével. A görkorcsolyázni vágyó fi-
atalokat és felnőtteket vasárnap délutánonként vártuk a 
Nagygödörben. Nyár végére kialakult egy 20-30 fős “gör-
dülő csapat”, akik részvételével rendszeressé váltak a va-
sárnapi gurulások. 2017. augusztus 16-án megrendezés-
re került a Görkorcsonya Verseny. A programot Molnár 
Sándor és az Alsónémedi Községért Közalapítvány szer-
vezte. A résztvevők óvodások, kisiskolások, nagyobbak 
sőt felnőttek is voltak. A verseny lebonyolításában a ku-
ratórium valamennyi tagja aktívan részt vett. A versenyt  
Suplicz Zsolt tagtársunk vezette, aki bíztatta a versenyző-
ket. A gyorsasági versenynek korosztályonkénti győztesei 
voltak, akik ajándékot kaptak. A rendezvény jó hangulat-
ban zajlott, a versenyzők fegyelmezettek voltak. Segítették 
egymást, és közösen örültek a sikernek. A verseny után 

játék következett, majd két utcát érintő tiszteletkörrel  fe-
jeződött be a  görkorcsolya nap. 

Kiss Menyhértné, kuratóriumi tag
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Gördülj Némedi! - Görkorcsolya Nap

aLSónÉmeDi kÖzSÉGÉrt kÖzaLaPítVány

2017. szeptember
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SzÉChenyi iStVán áLtaLánoS iSkoLa

2017. szeptember

Pillanatképek a Széchenyi István Általános Iskola életéből, 2016/2017. tanév

Közlekedési nap

Mikulás mûsor

Kézilabda kupa

Halételek népszerűsítése - Kovács Lázárral

Farsang

Széchenyi Napok, nyitó műsor



Széchenyi Napok, akadályverseny Széchenyi Napok, Faluház

Gyermeknap a Nagygödörben Ausztriai nyelvi tábor

Ballagás

Évzáró




