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Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelet helye:  
Ócsa, Szabadság tér 4. Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámo-
kon: 1/301-6969 (vonalas telefonról ezt a számot érdemes hívni) és a 
104 (mobiltelefonról ez a szám javasolt). Az ügyelet munkanapokon 
16:00 órától másnap reggel 08:00 óráig, szombaton, vasárnap és ün-
nepnapokon reggel 08:00 órától másnap reggel 08:00 óráig (24 órás) 

vehető igénybe sürgősségi esetekben.

MEZŐŐRSÉG 06-30-508-6827; 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
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény

esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!

KÖSZÖNTŐ ANYÁK NAPJÁRA
Anyák napja alkalmából kívánunk minden Édesanyának jó egészséget, gyermekeik szeretetével bera-
gyogott derűs napokat! 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

„Csillag-orgonával, bíbor tulipánnal,
köszöntelek, anyám, ezerjóvirággal.

Köszöntelek fénnyel, kék ég derűjével,
köszöntelek, anyám, szívem melegével.

Köszöntelek dallal, köszöntelek verssel,
szívemből gyöngyöző jó szóval, ezerrel.”
     (népköltés)

Mattioni Eszter: Sióagárdi anya gyermekével
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ÖNKoRmáNyzATI HíREK

Alsónémedi jelentős megtakarítást halmozott fel 
az elmúlt időszakban. 

A jelzett megtakarítást a Hungária Értékpapír Ke-
reskedelmi Zrt.-nél helyezte el az önkormányzat 
Diszkont Kincstárjegy (állampapír) formájában. 

Az önkormányzat és a pénzintézet kapcsolata 17 
éves múltra tekint vissza. 

A megtakarítás 2010 októberében 777 millió Ft, 
míg 2014. december 31-én 1 milliárd 18 millió 
Ft összeget jelentett. Természetesen a 4 év alatt a 
pénzmozgás kétirányú volt és KIZÁRÓLAG Disz-
kont Kincstárjegy vételére vagy eladására adtunk 
megbízást. A Kincstárjegyek hozamán túl további 
309 millió forint megtakarítás került lekötésére 
(három tranzakció keretében), míg a napi működé-
si kiadások miatti likviditási problémák kezeléséhez 
négy alkalommal, összesen 340 millió Ft értékű 
kincstárjegyet szabadítottunk fel, ennyi pénzt vet-
tünk ki a pénzintézettől. A befizetések és a pénzki-
vételek minden esetben-rendben lezajlottak, a pénz-
mozgások mindig átutalással történtek. 

2015. március 6-án a sajtóból értesültünk, hogy a 
Hungária Zrt. működését a Magyar Nemzeti Bank 
felfüggesztette. Tájékoztatáskérés végett még aznap 
írásban megkereste önkormányzatunk az MNB által 
kirendelt Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft-t, 
melyben tájékoztatást kért. 

2015. március 9-én (hétfőn) az ügyben valameny-
nyi érintettet személyesen megkerestünk, délutánra 
rendkívüli testületi ülés került összehívásra a remé-
nyeink szerint napközben megszerzett információk 
megbeszélésére és a szükséges intézkedések megté-
tele miatt. A képviselő-testület rendkívüli ülése érde-
mi információkat – azok hiánya miatt - nem tudott 
tárgyalni.

A nyilvánosságot 2015. március 10-én a település 
honlapján megjelentetett Közlemény útján értesí-
tettük a történésekről, a testületi ülésen elfogadott 
határozatról, mely tulajdonképpen az információk 
tudomásul vételét és a későbbi tájékoztatási kötele-
zettséget tartalmazta.

Az első időszakban érdemi információt nem kap-
tunk, ekkor még méltán bíztunk abban, hogy ezek az 
értékpapírok megvannak. 

2015. március 16-án a Magyar Nemzeti Bank 
munkatársai tanúként hallgatták meg a polgármes-
tert, mint az érintett önkormányzat képviselőjét, me-
lyen a település jegyzője is jelen volt.

2015. március 19-én a Belügyminisztérium meg-
keresése kapcsán önkormányzatunk bejelentette 
érintettségét és annak mértékét a Hungária Zrt.-nél, 
mint felfüggesztett pénzintézetnél.

2015. március 23-án a Nemzeti Nyomozóiroda 
munkatársai helyszíni tanúmeghallgatást tartottak 
hivatalunkban, az önkormányzat pénzintézet felé 
fennálló követeléseit bizonyító iratokat lefoglalták.

Ugyanezen a napon az MNB által kirendelt fel-
ügyeleti biztos megküldte a Hungária Zrt. által nyil-
vántartott egyenlegközlőt.

2015. március 24-én jeleztük az önkormányzatnál 
nyilvántartott követelés összegét, mely alapján más-
napra személyes egyeztetésre kaptunk időpontot.

2015. március 25-én a Felügyeleti Biztos munka-
társai jegyzőkönyvben rögzítették az általuk kimuta-
tott és az önkormányzatunknál nyilvántartott köve-
telést, ill. az eltérés tényét.

Az MNB-től kapott információ, majd a felügye-
leti biztos kimutatása alapján megállapításra ke-
rült, hogy az Önkormányzatunknál 1.017.849.259 
Ft, azaz Egymilliárd-tizenhétmillió-nyolcszáz-
negyvenkilencezer-kettőszázötvenkilenc forint-
ban (vásárlási névérték) nyilvántartott Diszkont 
Kincstárjegy (állampapír) teljes egészében hiány-
zik az önkormányzat értékpapír számlájáról.

Az önkormányzat által adott megbízások teljesí-
téséről a pénzintézet minden esetben kiállította az 
igazoló dokumentumokat és megküldte részünkre 
(egyenlegközlő lap, letéti igazolás), de valójában 
azokat csak papíron teljesítette. Az önkormányzat 
pénzét – szabálytalanul - más ügyletekhez hasz-
nálta fel. Kettős nyilvántartást vezetett és hamis 
adatokkal igazolta az önkormányzat felé az aktuá-
lis egyenleget és a megtakarítások valódiságát.

Jelen pillanatban nem tudni ez az összeg megté-
rül-e, s ha igen milyen mértékben, de úgy kell ke-
zelni a kialakult állapotot, mintha a megtakarításból 
egy forint sem állna rendelkezésünkre!

Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015. MÁJUS 05-én (kedd) 18 órakor 
a Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt.  

tevékenységének részleges felfüggesztése kapcsán 
a település anyagi helyzetével kapcsolatban

Lakossági fórumot tart

a Halászy Károly Művelődési Ház, Könyvtár és Teleház 
emeleti nagytermében (2351 Alsónémedi, Dózsa tér 2.),

melyre minden érdeklődőt tisztelettel  hívunk és várunk!

Vincze József polgármester 
a  Képviselő-testület nevében

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA!

Mindezek ismeretében a képviselő-testület március 
25-i ülésén módosította 2015. évi költségvetését oly 
módon, hogy a napi működést biztosító kötelezett-
ségvállalásokon felül újabb kötelezettségeket a polgár-
mester és az intézményvezetők nem vállalhatnak, egy-
úttal döntött arról, hogy az áprilisi soros ülésre el kell 
készíteni az új, kialakult helyzetet biztonsággal kezelő 
költségvetést.

Mindebből következően az eredeti költségvetés-
ben szereplő beruházások egy része elmarad, má-
sik része tolódik, ez nagyban függ majd attól mi-
lyen formában és hogyan tudjuk kezelni a kiesett 
megtakarítást. A pályázati lehetőségeket eddig is 
igyekeztünk kihasználni, ennek a jövőben még na-
gyobb jelentősége lesz.  Reményeink szerint ezek 
segítségével fejlesztésekre, – ha jóval szerényebb 
mértékben –, de sor kerülhet a 2015-ös költség-
vetési évben is (épület felújítás, útépítés, járdaépí-
tés).

Önkormányzatunk 2015. március 26-án újabb 
Közleményben tájékoztatta a nyilvánosságot és 
egyúttal szerződéses partnereit arról, hogy az ön-
kormányzat és intézményei esetében fedezet nél-
küli kötelezettségvállalásokra nem került sor, be-
szállítói, partnerei felé vállalt kötelezettségeinek 

eleget tud tenni, az önkormányzat kötelező felada-
tainak ellátását biztosítani tudja!

A büntetőeljárás nyomozati szakaszban van, az 
MNB, a felügyeleti biztos vizsgálata még tart, a 
vizsgálatok eredményéről folyamatosan tájékoz-
tatjuk Önöket.

Az önkormányzat jogi képviselője útján a szük-
séges intézkedéseket megtette, a büntetőeljárás-
ban sértetti minőségét, valamint polgári jogi igé-
nyét bejelentette.

Önkormányzatunk és hivatalunk mindent meg-
tesz és minden lehetséges, törvényes eszközt igény-
be kíván venni a kialakult helyzet rendezésére.

Tisztelt Választópolgárok!

Fentiekről és az esetleges új információkról  
LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk

 2015. május 5-én  (kedden) 18 órai kezdettel az 
Opál házban.

Tisztelettel: 
Vincze József polgármester
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete március 9-én rendkívüli zárt ülést tartott a Hungária Ér-
tékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. tevékeny-
ségének részleges felfüggesztése ügye kapcsán, mely ülés után a 
Hírmondóban közlemény jelent meg. Sajnos Polgármester úr 
2015. március 25-i soros testületi ülés második napirendjénél 
kellemetlen hírekről számolt be, nevezetesen arról, hogy a 2015. 
évi költségvetésben is szerepeltetett 1.017.849.259,- Ft értékű 
Diszkont Kincstárjegy nem lelhető fel a Zrt. nyilvántartásában. 
Részletes tájékoztatást és információt akkor kapunk majd, ha a 
Felügyeleti Biztos lezárja a vizsgálatot, ill. nyomozás is folyik az 
ügyben. – A Polgármester úr jelen Hírmondóban bővebben be-
számol az eddig történtekről és a kapott információkról. – Fenti-
ek miatt az Önkormányzat idei költségvetését a legszükségesebb 
pontokban módosította a Testület, mely kapcsán a soron követ-
kező ülésen is tárgyal majd a kiadáscsökkentő, bevételnövelő in-
tézkedésekről.

Első napirenden a Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokának 
a 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját hall-
gatta meg és fogadta el a Képviselő-testület. Örömmel mondható 
el – ahogy az már a decemberi közmeghallgatáson is elhangzott 
–, hogy településünkkel tűzvédelmi szempontból nincs gond és 
egyéb esetekben is ritkán kell hívni a tűzoltóságot (pl. baleseti 
mentéshez).

A beszámoló kapcsán tájékoztatást adott arról, hogy belterü-
leten csak önkormányzati rendelet megléte esetén lehet égetni, 
külterületen pedig külön hatósági engedéllyel. A szabadtéri tűz-
gyújtás és tűzmegelőzés szabályairól a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 
tájékoztatóját jelen Hírmondóban olvashatják.

Mayer Istvánné volt igazgatóasszony lemondott a Dabas és 
Környéke Üdülőtábor Alapítvány Kuratóriumában betöltött 
tagságáról, helyére a Képviselő-testület Horváthné Szabó Csil-
la pedagógust delegálta, aki évek óta részt vesz a Révfülöpi tábor 
szervezésében.

Józan Menyhért képviselő lemondott az Alsónémedi Köz-
ségért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagságáról, így oda 
új tagot választott a Testület, Szlovicsákné Mészáros Mária sze-
mélyében.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalása és javas-
lata után A Képviselő-testület elfogadta az ABÉVA Kft. 2014. évi 
beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

Az ABÉVA Kft. működése kapcsán több témáról is tárgyalt, ill. 
döntött a Testület. Elsőként a Kft. tőketörlesztése finanszírozásá-
nak ütemezését határozta meg, mely alapján négy részletben, ese-
tenként 19.000.000,- Ft összeget fizet az önkormányzat, melynek 
fedezete a költségvetésben szerepel. 

A Képviselő-testület határozatot hozott Belágyi Tamás felha-
talmazásáról, hogy a K&H Banknak adjon megbízást az „Évtized 
beruházása Alsónémedin” kötvény automatikus konvertálásá-
ra 295,- Ft-os alsó, 302,- Ft-os felső konvertálható Euró árfolyam 
esetén. Mindemellett ad-hoc bizottságot állított fel – Kozma 
Miklós elnök és dr. György Balázs, és Józan Menyhért tag –, arra 
az esetre, ha a 302,- Ft-os határt eléri, de a 310,- Ft-os konvertálá-
si határt nem éri el az Euro árfolyama, akkor a bizottság hozzon 
döntést és adjon engedélyt Belágyi Tamás ügyvezetőnek a kon-
vertálás elvégeztetésére. – A konvertálás a 302,- Ft-os határ alatt 

sikerült, így most az ABÉVA Kft. által kibocsátott kötvény forint 
árfolyamon van jegyezve. 

Az idei civil szervezetek pályázatára ismét lehetőség nyílt, me-
lyet mind a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság, mind 
a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság tárgyalt. A 
Bizottságok javaslatával egyetértve úgy döntött a Testület, hogy a 
határidőben benyújtott pályázatok formailag, tartalmilag meg-
felelnek, de a támogatás mértékéről szóló döntést az önkor-
mányzat pénzügyi helyzetének stabilizálásáig elnapolja.

Törvényi kötelezettségének eleget téve a Képviselő-testület elfo-
gadta az Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervét, melyet 
természetesen az Önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel bár-
mikor módosíthat a Testület. 

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) 
Társulási Megállapodásának szükséges módosítását a Képviselő-
testület elfogadta.

A „Kertváros” Önkormányzati Társulás 2015. évi elfogadott 
költségvetése kapcsán 2015. évben 7.722.000,- Ft összegű műkö-
dési hozzájárulást fizet Önkormányzatunk, így az idei költség-
vetésben betervezett összeget (1.722.000,- Ft-ot) a tartalék terhére 
biztosította a Testület.

Az előző Hírmondóban beszámoltunk arról, hogy a Fenn-
tartható Fejlődés Helyi Programja munkacsoport elnöki fel-
adataira Zsin Géza Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság elnököt bízta meg a Képviselő-testület. 
Ő jelen ülésen a megbízást kérte visszavonni – látva, hogy az 
abban foglaltakat, a megfelelő környezetvédelmi érdekeket nem 
minden esetben tudja megfelelően képviselni – egyben javaslatot 
tett az Alpolgármester személyére. Kozma Miklós a megbíza-
tást elvállalta, így a Testület Őt bízta meg a 6 fős munkacsoport 
felállításával. A monitoring munkacsoport a Programban elfoga-
dott feladatokat látja el, megbízatásának időtartama a következő 
önkormányzati választásokig szól. Így természetesen a munka-
csoport felállítása is csúszik egy hónapot. 

Soron következő napirenden a Polgármester szokásos beszá-
molója következett, melyet a Képviselő-testület szóbeli kiegészíté-
sekkel együtt elfogadott. 

Képviselői felszólalásra szóba került a zöldhulladékok elszállítá-
sa és az UPC internet szolgáltatásának színvonala, díja.

Zárt ülés keretében – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság javaslatára – Jobbágy Ilona, a Halászy Károly Művelő-
dési Ház és Könyvtár intézményvezetője béremeléséről döntött a 
Testület. 

A Képviselő-testület soron következő rendes ülését 2015. áp-
rilis 29-én 15 órakor tartja, melyet megelőzően a Bizottságok 
is üléseznek majd. A testületi és bizottsági ülések időpontjáról és 
napirendjéről a település honlapján, ill. hirdetőtábláinkról értesül-
hetnek az érdeklődők. 

Az ülések továbbra is nyilvánosak, jöjjenek el minél töb-
ben. A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, döntései, 
jegyzőkönyvei és rendeletei a település honlapján (http://www.
alsonemedi.hu/onkormanyzat/) megtalálhatók, ill. rendeleteink 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is teljes terjedelemben 
olvashatók!

Győrvári István Lászlóné
Polgármesteri Hivatal 

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
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Hosszú évek előkészítése és küzdelmei után végre meg-
történt az első ”kapavágás” az Alsónémedi szennyvíztisztí-
tó telep bővítése és korszerűsítése projekt kapcsán.

A kivitelezést megelőző tevékenységek: állapotfelvétel, 
régészet, tűz és lőszermentesítés, geodéziai bemérések, 
előkészítési munkák, ideiglenes utak kiépítése, felvonulás, 
elővizsgálatok február végén, március elején történtek.

Már ebben az időszakban naponta figyeltük a talajvíz 
szintjét, hiszen a műtárgyak alaplemeze több méterrel a 
talajszint alatt helyezkedik el.

A tavalyi erősen csapadékos év után a magas vízszintet 
vákuum kutak telepítésével kellett, kell alacsonyabb szint-
re szívni.

Szerencsére a kellő szintet néhány nap alatt sikerült el-
érni és március 12-én megkezdődhettek a földmunkák, 
majd egy jó hét múlva az ágyazat és a szerelőbeton leönté-
se is megtörtént. Ennek tetején azonnal megkezdődött a 
betonacél szerelés, ami több kamionnyi vasbeton vasalási 
terv szerinti szerelését jelentette.

26-án, szerdán felállításra került egy toronydaru, mely 
a süllyeszték fal, vízzáró falak betonacél szerelés, zsaluzás, 
betonozás munkálataihoz nyújt segítséget.

Várhatóan, március utolsó napjaiban egy folyamatos, 
24-36 órás betonozással készül el az alaplemez.

Az önkormányzat, a kivitelező, a műszaki ellenőrzési 
feladatokat is ellátó mérnök, az üzemeltető, a közreműkö-
dő szervezet kooperációs megbeszéléseken rendszeresen 
egyeztet a projekt alakulásáról, az aktuális feladatokról, 

felmerülő problémákról, de természetesen ezen kívül is 
napi szinten tartjuk a kapcsolatot egymással.

Önkormányzatunk ismert anyagi problémái ellenére 
a beruházás önereje elkülönítve rendelkezésre áll, így ez 
nem veszélyezteti az építkezés folytatását, befejezését.

A feszes, - de előreláthatóan tartható- kivitelezési ütem-
terv alapján szeretnénk, ha a nyár végére megindulhat a 
próbaüzem.

Bízom benne, hogy a jövőben is beszámolhatok a pro-
jekt állásáról, kérem, kísérjék figyelemmel e községünk 
élete, jövője szempontjából rendkívül fontos beruházást.

Kozma Miklós

Beszámoló a szennyvíztisztító telep építéséről

2015. április
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Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény 42/B § (1) bekezdése előírja, hogy a települési önkor-
mányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a 
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekin-
tettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Alsónémedin ezen teljeskörű összeírásra 2013. tavaszán került 
sor az alábbiak figyelembe vételével:

•  Az összeírás önbevallásos módszerrel történt.
•  Az ebösszeíró adatlapot ebenként kellett kiállítani.
•  Arról is nyilatkozni kellett, ha valakinek nincs kutyája.
•   2013. január 1-jétől a négy hónaposnál idősebb ebeket 

transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tar-
tani. Az önkormányzat az ebösszeírás kezdetekor felhívta 
a figyelmet: ha a kutyatulajdonos ennek a kötelezettségé-
nek még nem tett eleget, az adatlap kitöltése előtt azt pó-
tolja. 

•   A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adat-
bázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a 
magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A re-
gisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmó-
dosítás díjmentes.

•   Ha nincs beültetett chip, minimum 45 ezer forint állat-
védelmi bírság szabható ki. Harmincezer forint bírság-
gal az a tulajdonos sújtható, aki nem szolgáltatott adatot 
négylábú kedvencéről.

Fontos tudni, hogy az ebtulajdonosok a 2013-as összeírást kö-
vetően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat 
írásban jelezni:

•  szaporulat, akkor össze nem írt eb          – 1. sz. melléklet
•   az összeírt eb már nincs a tartásunkban – 2. sz. melléklet

Ehhez a nyomtatványt a település honlapjáról (www.
alsonemedi.hu – Ügyintézés/ nyomtatványok) letölthetik, ill.  
hivatalunkban beszerezhetik.

Egyeztetés céljából keresse hivatalunkat ügyfélfogadási idő-
ben személyesen vagy telefonon.
A legközelebbi összeírás várható időpontja 2016. év eleje.

       
 Dr. Percze Tünde jegyző

Ahogy minden esztendőben, ebben az évben is kér-
jük településünk adófizetőit, fizetendő adójuk 2 X 1 
%-ának felhasználásáról közvetlenül rendelkezze-
nek és az egyik 1 %-ot az Önkormányzat által ala-
pított helyi alapítványnak juttassa. 

Az egyik 1 %-ot a külön törvényben meghatározott 
alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesí-
tett intézmény, elkülönített alap javára lehet felaján-
lani. A másik 1 %-ot valamely bíróság által bejegy-
zett egyház vagy a költségvetési törvényben megha-
tározott kiemelt előirányzat javára adományozhatja 
(pl. Magyar Katolikus Egyház: 0011; Magyarorszá-
gi Református Egyház: 0066). 
Mindez senkinek sem jelent többletterhet, azaz nem 
kell több adót fizetnie! Ha élni kíván jogával, kérjük, 
hogy a rendelkező nyilatkozatok pontos kitöltésével 
határozza meg, hogy kinek utalja át befizetett adójá-
nak meghatározott részét.
A nyilatkozat csak akkor érvényes, ha az 1 % leg-
alább a 100 forintot eléri. Ha önadózó, akkor a sze-
mélyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal a be-
vallással egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak. 
Ha a 2014. évi személyi jövedelemadóját a munkál-
tatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó 
lezárt, a szükséges adatokkal ellátott zárt borítékot 

a munkáltatójának adja át, aki azt az elszámolásról 
szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adóhiva-
talnak. 

Bízunk abban, hogy idén is sokan élnek ezzel a lehe-
tőséggel és több százezer forinttal gyarapodnak ez ál-
tal alapítványaink. Várjuk felajánlásaikat a következő 
adószámokra és technikai számokra:

Alsónémedi Községért Közalapítvány: 
19184764-1-13 

Széchenyi István Általános Iskoláért 
Közalapítvány: 19184771-1-13 

Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért 
Közalapítvány: 18679717-1-13

Ha az SZJA bevallás határidejéig változni fog a támoga-
tandó Alapítványok sora, Hírmondónkban és honlapun-
kon tájékoztatjuk Önöket!

Polgármesteri Hivatal

Ebösszeírás – adatváltozás - mit is kell tennem?

Tisztelt Alsónémedi SZJA-t fizető állampolgárok

2015. április
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Március 5-én lépett hatályba az Országos Tűzvédelmi 
Rendelet, mely minden magyar állampolgár, gazdasági 
szervezet, önkormányzat, állami vállalat és civil szereplő 
számára jelentős változásokat hoz. A lakosság számára 
az egyik legjelentősebb változás, hogy az élet és érték-
védelem jegyében a belterületi ingatlanok használata 
során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség” 
a kerti hulladékok és az avar égetése. Kevesen tudják, 
hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és az 
emberi egészségre. Az értékes szerves-anyagból az égetés 
során hamu keletkezik, mely csak korlátozottan alkalmas 
talajerő-utánpótlásra, nagyobb mennyiségben egyenesen 
rombolja a talaj humuszkészletét. Ezzel szemben kom-
posztáláskor maradéktalanul elbomlanak a növényi ré-
szek és hasznos humusz keletkezik. 

A megoldás – komposztálás
Valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható.  

A folyamat során az elhalt növényi részeket mikroor-
ganizmusok bontják le és alakítják át a szárazföldi élet 
nélkülözhetetlen anyagává, humusszá. A humusz hosszú 
távon tárolja és a növények számára könnyen felvehető 
formában adagolja azokat az ásványi anyagokat, melyek 
a növekedéshez szükségesek. De talán ennél is fontosabb, 
hogy a tömegének sokszorosát kitevő víz megkötésére, 
tárolására képes. A komposztálás során elkerüljük a ha-
talmas légszennyezést, értékes humuszhoz, növényi trá-
gyához jutunk.

Komposztálni mindenki tud 
Mindössze néhány négyzetméter árnyékos helyre és 

egy kis időre van szükségünk a kertben. A komposztálás 
alapvető szabálya a komposztálandó anyag megfelelő ap-
rítása, a komposzt rendszeres keverése, nedvesen tartása 
és a tűző nap elleni védelme.   Fontos, hogy a komposzt 
közvetlen kapcsolatban legyen a talajjal, hiszen a lebontó 
mikroorganizmusok, élőlények onnan „költöznek” bele.

A komposztálás folyamata  általában 1 év, de bizonyos 
növények, vastagabb ágak komposztálása ennél több időt 
is igénybe vehet. Széles körben elterjedt téveszme, hogy 
a dió, tölgy levele nem komposztálható. Való igaz, hogy 
ezek olyan vegyületeket    tartalmaznak, melyek gátolják 
más növények növekedését, azonban ezek is hamar le-
bomlanak maradéktalanul.

Aki végképp nem tudja megoldani a kerti hulladékok 
házi hasznosítását, azoktól a Vertikál Zrt. a meghirdetett 
időpontokban és módon ingyenesen elszállítja a zöld hul-
ladékot.

Aki mégis elégeti, az az alábbi büntetésekre számíthat:
A környezet védelméről szóló 1995 évi LIII. törvény lehe-
tőséget ad az önkormányzatoknak, hogy szabályozzák az 
avarégetést.

48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozik:

b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre 
vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulla-
dék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő 
megállapítása.

 

Amennyiben egy településen az  
önkormányzat nem alkot rendeletet  
az avarégetésről – ALSÓNÉMEDIN  

JELENLEG NINCS ILYEN  
HELYI RENDELET -,  

így a tevékenység  T I L O S.

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 306/2010-es kormányrendelet további rendelkezé-
seket tartalmaz az avar és kerti hulladék-égetés hatósági 
ellenőrzésével, bírságolásával kapcsolatban. A kivethető 
bírságok összegét a rendelet 9. melléklete határozza meg:
18. Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszeg-
ve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése;  
100 000 Ft

19. Vonalas létesítmény mentén növényzet, lábon álló nö-
vényzet, tarló, vagy növénytermesztéssel összefüggésben 
keletkezett hulladék égetése; 500 000 Ft

26. Nem gazdasági tevékenység keretében végzett, la-
kosságot zavaró bűzhatást okozó tevékenység folytatása, 
technológia berendezés üzemeltetése;  50 000 Ft
Forrás: www.greenfo.hu, www.levego.hu

Zagyva Gabriella 
környezetvédelmi referens

Tilos a kerti hulladékok szabadtéri égetése!
Életbe lépett az új TŰZVÉDELMI RENDELET!
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ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS

A ROLFIM Szövetkezet és az Önkormány-
zat szervezésében elektromos és elekt-
ronikai hulladék berendezés (e-hulladék) 
gyűjtést tartunk, amely során ingyen le-
adhatja összegyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje:  
2015.április 25-én szombaton 08 -13 

óráig

Az e-hulladékgyűjtés telepített  
gyűjtőhelye:

Alsónémedi, Haraszti út, volt MAGÉV telep  
(CBA Cent mellett)

Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?

Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, 
ezért szeretnék elérni, hogy Alsónémedin is szélesedjen az 
újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének köre. Az e-hulla-
dék különleges gyűjtést és kezelést igényel - azaz nem gyűjthe-
tő a háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az e-hulladék a sok 
újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgező 
anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tar-
talmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelent-
hetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek 
jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük 
ma mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba, 
vagy illetéktelen kezekbe kerül.

Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben haszno-
suljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt 
jelentő mérgező anyagok ellenőrzött körülmények között ke-
rüljenek ki környezetünkből.

Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívá-
sunkban!

A gyűjtés során leadható elektronikai 
berendezések a teljesség igénye nélkül: 
minden, ami valaha árammal, elemmel, 
akkumulátorral működött.

Azok számára, akik, nem tudják megoldani 
az e-hulladék elszállítását, de szeretnének 
megszabadulni nagyméretű, nagytömegű 
e-hulladékuktól, térítésmentesen igénybe 
vehető a „Házhoz megyünk érte akció” 
szolgáltatása. Ennek keretében a szerve-
zők vállalják az összekészített eszközök el-

szállítását Alsónémedi területén, amennyiben legalább 100 kg 
e-hulladék gyűlt össze. Ez a mennyiség kb. 3-4 db nagyméretű 
műszaki tárgy (pl.: hűtő, mosógép, tv).

Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne helyezzék ki őrizetlenül 
az ingatlanukon kívülre, így elkerülhető a berendezések fosz-
togatása, illetve a környezet szennyezése!

Ugyanígy várjuk az intézmények (iskolák, szociális, egészség-
ügyi, oktatási és egyéb, gazdasági  intézmények stb.) beje-
lentését is, és igény szerint a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően igazolást állítunk ki az átvételről.Az igények be-
jelentését a 06-1-269-02-34-es telefonszámon várjuk 2014.
április 20-ig, munkanapokon 08:00-16:00-ig. A bejelentésben 
telefonos elérhetőséget is kérünk megadni, a begyűjtő járat 
megtervezését követően szükségessé válhat az elszállítás idő-
pontjának pontosítása céljából!

A ROLFIM Szövetkezet lehetőséget biztosít, hogy egész évben 
a 2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alat-
ti telephelyén használt, illetve hulladékká vált elektromos és 
elektronikai berendezéseket térítésmentesen átveszi H-P-ig 
8-13 óra között. Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan 
érdeklődni szintén a 06-1269-0234-es telefonszámon lehet!

Együttműködő munkájukat köszönjük!

ÖNKoRmáNyzATI HíREK

2015. április
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Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatója

SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS
2015. március 5-től hatályos szabályozás

BELTERÜLETEN:
Belterületi ingatlanok használata során és a lábon álló növény-
zet, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék 
szabadtéri égetése TILOS kivéve, ha jogszabály másként nem 
rendelkezik. Jogszabálynak számít az önkormányzati rendelet 
is, ennek értelmében:
Amennyiben, valamelyik településen konkrét időpont meg van ha-
tározva az égetésre, akkor abban az időpontban, azokkal a feltéte-
lekkel az égetés engedélyezett. (önkormányzatok égetésre vonatkozó 
hatályos rendeletei az önkormányzatok honlapján fellelhetően).
Amennyiben, a településen nincs égetésre vonatkozó szabá-
lyozás, úgy az égetés tilos. 

KÜLTERÜLETEN:
Legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetés végez-
hető, a hatóság ENGEDÉLYÉVEL. 
(tűzvédelmi hatóság Nagykáta, Cegléd, Nagykőrös Járás illeté-
kességi területén:
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztró-
favédelmi Kirendeltség 
2700 Cegléd, Széchenyi út 24-26.)
Feltételei: Égetésre vonatkozó KÉRELMET, 3000 forint összegű 
eljárási illetékkel (illetékbélyeg), az égetés tervezett időpontját 
megelőzően legalább 10 nappal korábban kell benyújtani írás-
ban (postán, e-mailen, faxon, személyesen).
Kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi 
számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpont-
ját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mo-
biltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intéz-
kedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadá-
lyozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.
A kérelem beérkezése után, a hatóság 5 munkanapon belül 
dönt, HATÁROZATOT hoz, és csak az engedélyező határozat 
kézhezvétele után szabad az égetést, az abban meghatározott 
feltételek betartásával elkezdeni. 
A kérelmet a tartalma alapján kell elbírálni, nincs konkrét min-
tához kötve, amennyiben a fentiekben foglaltak mind benne 
vannak, azt a hatóság elfogadja. 
Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterülete-
ken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén 
belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt te-
rületeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásí-
tások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

Tájékoztató családtámogatási feladatkörök  
2015. április 1-jei változásáról

A Fővárosi Kormányhivatal hatáskörébe kerülnek április 
1-jével a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal 
összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár fővárosi és pest 
megyei igazgatóságától.  Ilyenek például az anyasági támogatás, 
a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési 
támogatás, a nagycsaládosok gázár-kedvezménye és a fogyaté-
kossági támogatás.

A fővárosi és pest megyei állampolgárok számára is kedvező 
változás lesz, hogy ezután jóval több ügyfélszolgálaton indít-
hatják el a családtámogatási ellátásokkal összefüggő ügyintézé-
si folyamatokat, a kérelmeket ugyanis a kormányhivataloknál, a 
járási és fővárosi kerületi hivataloknál és a kormányablakoknál 
egyaránt be lehet majd nyújtani. Tisztelt ügyfeleink így a lakó-
helyükhöz közel is elindíthatják az ügyintézést.

Emellett a fővárosban, Vácott, és Cegléden a Magyar Állam-
kincstárnál eddigiekben megszokott, alábbi helyszíneken és 
ügyfélfogadási időben is várják az ügyfeleket az immáron Bu-
dapest Főváros Kormányhivatalához tartozó ügyfélszolgálatok. 
A fővárosi kormányhivatal, valamint a kerületi, járási hivatalok 
elérhetőségeit a http://www.kormanyhivatal.hu/hu weboldalon 
találhatják meg.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

A formanyomtatványok adattartalmában és a kérelmekhez mellékelendő dokumentumokban, az irányadó ügyintézési határidő-
ben, illetve az igényelhető összegekben nem lesz változás. A juttatások a jövőben is határidőben és változatlan összeggel érkeznek 
az állampolgárokhoz.

Családtámogatási  
Ügyfélszolgálat – Budapest
1139 Budapest, Váci út 71.

Telefon: (1) 452-2910
Nyitva tartás:

hétfő-kedd: 8:00-15:30
szerda: 8:00-17:30

csütörtök-péntek: 8:00-12:00

Családtámogatási  
Ügyfélszolgálat – Vác

2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.
Telefon: (1) 452-2910

Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök: 8:00-15:00, 

péntek: 8:00-12:00

Családtámogatási  
Ügyfélszolgálat – Cegléd
2700 Cegléd, Eötvös tér 6.

Telefon: (1) 452-2910
Nyitva tartás:

hétfő-csütörtök: 8:00-15:00,  
péntek: 8:00-12:00



12

KULTURáLIS PRoGRAmoK

FALUHÁZI ESTÉK

2015. ÁPRILIS 23.
CSÜTÖRTÖK, 18 óra

                    
FALUHÁZ 

Szeretettel meghívjuk  
a Faluházi esték záró előadására, melynek címe: 

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó 
országépítő munkája

Előadó: Kosaras Péter Ákos
a Horthy Miklós Emlékbizottság elnöke

Díszvendég: 
                          MOTIVA Együttes

Várjuk szeretettel!

                          A belépés díjtalan.

Fellépnek településünk tánccsoportjai.

Tánc Világnapja Alsónémedin

2015. április 26. vasárnap

AULA - 15 óra

2015. április

Szeretettel várjuk  áprilisi rendezvényeinkre!

2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
Tel.: 06/29-337-198

E-mail: muvhaz@alsonemedi.hu

 Halászy Károly Mûvelôdési Ház és Könyvtár
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SzIVáRVáNy NAPKÖzIoTTHoNoS ÓVoDA

2015. április

ÓVODAI BEÍRATÁS

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy az Alsónémedi  
Szivárvány Napköziotthonos Óvodában  

a 2015–2016 nevelési évre a gyermekek beíratása:

2015. május 11-től /hétfő/ május 13-ig /szerda/.
Helye: Alsónémedi, Szent I. tér 8.

           Időpontja:  Hétfő, Szerda: de. 8.00 –14.00 óráig
           Kedd: du. 12.00-16.00 óráig

A beíratást a szülő (gondozó) személyesen kérheti, gyermekével együtt.

Szükséges iratok:
–  gyermek születési anyakönyvi kivonata
–  gyermek lakcím kártyája
–  gyermek TAJ kártyája
–  gyermek oltási könyve
–  szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája
–   gyermek orvosi igazolása, amelyben a gyermekorvos igazolja, hogy a gyermek egész-

séges és közösségbe mehet.
Szeretettel várjuk a leendő óvodásokat!

 Szabó Éva
óvodavezető 

VACKOR ÓVODÁBA 
MEGY - részlet

Hej, óvoda,
óvoda,
az volt ám csak
a csoda!
Mint valami kacsalábon
forgó, ékes palota.
Kinyílott az ajtaja,
fénylett szárnyas ablaka,
ragyogott sok
fényes terme,
zsongott a sok
gyerek benne:
Szól az óvó néni akkor:

– Gyere bátran,
kicsi Vackor!
Nyújtsd ide a csöpp kezed.
Mondd meg, kedves,
honnan jöttél,
hány éves vagy,
hol születtél,
mondd meg szépen,
merre jártál,
hol kószáltál,
hol bóklásztál,
ne félj itt, te piszén pisze,
gyere bátran közelebb!
És ott maradt akkor
óvodásnak Vackor.
 (Kormos István)
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máRCIUS 15.

2015. április

2015. MÁRCIUS 15.

fotó: Nagy Melinda, Tornyai Ádám
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FALUHázI KINCSEINKBőL
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Édesanyák az első  nagy világégés sodrában

Anyák napja közeledtén a szokottnál is erősebben sa-
jog a szívünk, ha Édesanyánkra gondolunk. Felidézzük 
mindazt a szeretetet, jót, gondoskodást, mit életünk során 
Tőle kaptunk. Elmosolyodunk visszagondolva a dalokra, 
melyeket Ő tanított, a mesékre, amikkel hosszú estéinket 
megédesítette. Elhomályosul szemünk, ha aggodalmaira, 
féltő intelmeire emlékezünk. 

Az I. világháború eseményeinek évfordulós mementó-
ján, szűkebb pátriánk, Alsónémedi és vidékének történe-
ti, visszaemlékező lelki és tárgyi emlékeit feltáró kötetünk 
munkálatai közben, a hadbavonult és harcedzett, s hadi-
fogságba hurcolt katona férfiak hosszú sorában újra és 
újra előjönnek az aranybetűvel írott Édesanyák. 

Asszonyok, kiknek a háború vérzivatarában merő 
gyötrelmes várakozás volt itthoni életük minden pilla-

nata. Életben maradt-e, hazajön-e valamikor, apja, férje, 
fiúgyermeke?
Mi férfiak nem tudhatjuk, mennyit bír el az Anyák szíve.

,,A háború harmadik évében,1917-ben már énrám is 
rám került a sorozás és március 15-én, mint 18 éves if-
júnak, meg kellett jelennem Békéscsabán a sorozóbizott-
ság előtt. A rettenetes Háború már harmadik éve tartott, 
mégis igen boldognak éreztem én is magamat a többi 
bajtársammal együtt, hogy végre mi is katonák lehetünk 
és szolgálhatjuk szeretett Hazánkat. Örömünkben úgy 
intézkedtünk idehaza, hogy mire a sorozásról a délutáni 
3 órás vonattal megérkezünk, mint regruták, akkor a fú-
vószenekar legyen kint, itt a kígyósi állomáson, mert úgy 
fogunk zenekari kísérettel bevonulni a központi vendég-
lőbe. Ez így is történt. Mire a regrutákat hozó vonat meg-

,,Csak a jó Édesanyák szívét szorongatta valami különös érzés, félelem...”

,,Magyar volt az ősöm, magyar volt a hazám is,
Magyarul tanított beszélni anyám is.
Magyarul dobog a szívem keblembe,
A hazaszeretet vérzik a lelkembe”
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érkezett, rengeteg nép szorongott már az állomáson, mert 
minden Édesanya, testvér vagy rokon kíváncsi volt reá, 
hogy a fia, vagy testvére, rokona bemaradt-e katonának?  
Mindenki kíváncsiskodó örömmel vett körül  bennün-
ket és kérdezgették, hogy ki hova, milyen fegyvernem-
hez maradt be? Csak a jó Édesanyák szívét szorongatta 
valami különös érzés, félelem...” (Rákóczi Antal újkígyósi 
parasztember első világháborús emlékirata)

Háborús levelesláda - 1915. XII. 24. Galícia

Szeretett édes Szüleim! Kívánom a jó Istentől, hogy ezen 
soraim, melyet a szent Karácsony estéjén igen szomo-
rúan írok, a legjobb egészségben találja mindnyájokat. 
Én hála Istennek egészséges vagyok, más bajom nin-
csen, csak az, hogy ezen szent estén mikor otthon bol-
dogan együtt vacsorálnak és eszik a jó kalácsot, én meg 
itt éhezek sem kenyerem sem semmi enni valóm nincs 
a nagy napon böjtölni fogok igazán, mi itt dolgozunk 
egész nap, hányjuk a havat éjjel nappal. Minden jót és 
boldog újévet kíván szerető fiuk, János Most jó lett vol-
na megint egy csomag.

*
Kedves fiam! Kívánom az egek Urától, hogy ezen soraim 
friss erő és egészségben találjon. Én megvagyok elég jól 
és szüleink is, amit neked is, édesem, forrón szerető szí-
vemből kívánok. Legalább pünkösdre, ha lehet, jöjj meg, 
hogy még legalább egy ünnepet tölthessünk el együtt bol-
dogan. Ölel szerető Anyád
                            

Hitves imája fronton harcoló sebesült férje életéért

Örök Isten! Könyörülő jóságodért magasztal téged e 
nagyvilágon minden.
Dicsérlek én is, akit nemcsak teremtettél, hanem áldá-
saiddal is meggazdagítottál. Az én lelkem és testem ol-
talmad alatt áll és szeretteimnek életét te mented meg a 
gonoszok fegyvereitől.
Áldott légy jó Atyám, hogy az én hős férjemet ismét meg-
gyógyítottad és visszahoztad a halál országának széléről. 
Áldott légy, hogy meghallgattad az én imáimat és meg-
tartottad nekem férjemet, a gyermekeknek édes atyjokat. 
Bizony nincsen nekem annyi imádságom, hogy megfizet-
hetnék jóvoltodért, s ha egész életedben neked szolgálok, 
mindég adósod leszek kegyelmedért.
Imádlak azért a szabadító erőért, mellyel feloldoztad fér-
jemet a kínok kötelei alól, azért a balzsamért, mely gyógy-

szer lett sebein. Azért az ápoló s gondoskodó szeretetért, 
melyet az emberek által közlöttél vele. Ígérem neked Uram, 
hogy nem felejtem el jóságodat, és hálás gyermeked leszek 
egész életemben. Add nekem azért Uram a te lelkedet, 
hogy fogadásomat megtarthassam. A haláltól megszabadí-
tott jó férjemmel pedig legyen vele ezentúl is őriző kegyel-
med, hogy diadalmas legyen a csatákban, és békességben 
megtartott az övéi számára. Légy őriző pásztora nagy Isten 
az én hős férjemnek és hozd vissza őt ide az övéihez. Eged 
felé bocsátom Atyám az én könyörgésemet. 
Óh hallgasd meg és teljesítsd be azt. Ámen.

Özvegy anya imája katona fiáért

Te vagy nekem Atyám egyetlen vigasztalásom az élet szo-
morú óráiban. 
Gyámolítóm, mikor a reám szakadt sok gond miatt erőtlen 
leszek és bátorítóm, mikor a csüggedés már-már megtöri 
szívemet. Mikor hozzád kiáltottam eddig, mindig meg-
hallgattál és mikor segítséget kértem, mindig megnyertem 
azt. Hozzád jövök azért mostan is aggodalommal és a bi-
zonytalanságok miatt remegő lelkemmel. Szép gyermeke-
met, anyai büszkeségemnek tárgyát, intésedre elbocsátot-
tam hazát védeni s ellenséget legyőzni. Te kívántad ezt, s én 
meghajoltam akaratod előtt. Bölcsességedből van minden: 
verejtékünk a kenyéren s fiaink vére az ősi földön! Apáin-
kat szenvedtetted érettünk s fiainknak is inni kell a keserű 
pohárból, hogy unokáink boldogok legyenek.
Uram! Én szegény özvegy leányod könyörgök előtted: 
mentsd meg fiamat a haláltól. Én csókommal és áldásom-
mal bocsátottam el, óh, tedd ezek mellé oltalmazó kezed. 
Ha te elküldöd védelmére angyalaidat, nem éri őt veszély 
s úgy látom őt újolag, amint innen elbocsátottam.
Atyám! Én már megpróbáltattam általad s hordozom 
régóta a keresztet. Óh, elégeld meg leányod szenvedését, 
s ne adj újabb gyötrelmet énnekem. Fiamat tartsd meg s 
fiamat add vissza, ezt kérem én a meghallgattatás remé-
nyével tőled. Ámen.

(Szolnoky Gerzson: Háborús idők imádságos könyve  
hadbavonultak és azok családjai számára, 1916.)

Képaláírás: 1. özv. Vella Gáborné szül:1892, és kislánya Vella Regina 
szül: 1912, Vella Gábor életét vesztette az I. világháborúban; 2. özv. Job-
bágy Gáborné és gyermekei Gábor, Rezső, Margit és Rozália, Jobbágy 
Gábor Isonzónál vesztette életét 1918-ban; 3. Dentsi Ferenc, Drozgyik 
Margit, és fiuk, István, ki 1912-ben született.

 
Bálint István János

Faluház
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NyWyG HíREK

Teremíjász Országos Bajnokság - döntő  , Budapest 2015. 
március 7.

Elérkezett a várva várt nap, amelyre már több hónapja készül-
tünk. Gyakoroltunk, edzettünk, céloztunk és lőttünk rengeteget. 
A Magyar Íjász Szövetség vezetősége minden évben komoly fel-
adat előtt áll, amikor meg kell találnia a helyszínt a terem OB 
döntőjéhez. Megfelelő méretű csarnok kell a több száz verseny-
zőnek, a felszerelésnek és a nézőknek is helyet kell biztosítani. 
Most sikerült jól dönteniük, hiszen a Hungexpo „C” pavilonja 
alkalmas mindezen célokra.  A Nywyg egyesületből 6 főnek sike-
rült meglőni a minősítő szintet és ezzel jogot nyerni a döntőben 
való indulásra. Fontos tudni, hogy 3 tagunk először vett részt 
ilyen rangos versenyen. Őket szorgalmuk és tehetségük tette al-
kalmassá arra, hogy már fél év íjászgyakorlás után itt legyenek a 
legjobbak között. Egy hónapja voltunk már itt, a Budapesti Baj-
nokságon, így ismertük a helyszínt, gyorsan elhelyezkedtünk és 
jöhetett a bemelegítés, az izmok és az idegek felkészítése. Egyéni 
értékelések: Jázmin és Tomi egymás mellett versenyzett és oda-
figyelve jól lőttek. Szünetekben beszélgettek és jó hangulatban 
az első félidőben meglőtték életük eddigi legjobbját. A második 
félidő már nem sikerül ilyen kiegyensúlyozottan, de a legfonto-
sabb, hogy tovább léptek és látszik a fejlődés. Nándi és Gergő is 
igyekezett jól teljesíteni, de felváltva tudtak csak jó sorozatokat 
lőni. Mindkettőjüknek szüksége van még a fizikai és mentális 
gyakorlásra. Áronnak most kevésbé sikerült, de szabadtéren újra 
nekilódulunk. Nagy Laci féléves íjász múlttal a háta mögött már 
ott volt az évtizedes íjászok között és szép távlatok nyílhatnak 
meg még előtte. 
Összesítve nagyon szép eredményt ért el a NYWYG csapat: 1 
fő arany, 2 fő ezüst, 1 fő bronz érmet, 2 fő helyezést ért el!!
Eredmények: Gyerek barebow lány: Pék Dóra Jázmin 1. hely, 
fiúk: Ónodi Tamás 5. hely. Serdülő BB fiúk: Katona Nándor 2. 
hely, Facsar Gergely 3. hely. Felnőtt VR Nagy László 6. hely, Ifi 
CU: Suplicz Áron 2. hely.

Kezdő Íjászok minősítő vizsgája, 2015. március 27. 
Terveinknek megfelelően a tavaly ősszel csatlakozott diák tag-

jainknak a MISZ által kidolgozott tematika szerinti tananyagból 
vizsgát tartottunk. A Kezdő Íjászok Rendszere ( KIR) hét lép-
csőben vezeti a tanulókat az íjászat egyes területeinek megisme-

résében. A kiosztott felkészülési anyagból az első szintet, a Piros 
Tollat  és a második szintet, Arany Tollat kapták meg a megfelelő 
tanulók. A vizsgát a pénteki edzés keretében tartottuk, amikor is  
két edző -  Keveházi Zoltán (a Pilisi Királyi Íjászok edzője és el-
nöke, pálya és terepíjász bíró) velem együtt minősítette a tanulók 
felkészültségét. 
A részletesebb értékelés itt következik:
Piros Toll vizsga: Itt a feladat az, hogy 6 méterről kell 5 x 3 lövést 
leadni 50 cm-es táblára, legalább 12 találattal;  és még 15 kérdést 
kell megválaszolni a biztonság- és mozgástechnika területéről. 
A jelöltek igyekeztek életkoruknak megfelelően figyelni, lőni és 
válaszolni a kérdésekre. Az vizsgán nyújtott teljesítményük alap-
ján a legjobbak: Dézsi Laura és Lilla, Pocsai Kristóf, Kiss Balázs, 
Borbély Zoltán Kerekes Miklós, jók: Józan Bence, Korsós Artúr , 
Kiss Béla és Péter, Korsós Benedek, Pocsai Olivér.
Arany Toll vizsga: Itt a nagyobbak szerepeltek, hiszen  már 8 
méterről kellett 5 x 3 lövést leadni 50 cm-es táblára, legalább 12 
találattal  és 10 kérdésre jól felelni biztonság- és mozgástechnika 
területéről. Ők nagyon jó teljesítményt nyújtottak: Pék Dóra Jáz-
min, Szabó Ramóna, Újvári Csenge, Tőzsér László, Szabó Kop-
pány, Poroszlay Richárd, Demeter Mátyás.

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2015 tavaszán, Alsónémedin

Mindenkit szeretettel  
várunk edzéseinkre!!

Hajrá Nywyg!
Az edzéseket   

a Schuller Csarnokban tartjuk!! 
Péntek 18 órától, Vasárnap 17 órától

Gyertek Bátran!

Üdvözlettel : Suplicz Zsolt,  A NYWYG 
elnöke, 06-70-43-64-194

2015. április



HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS  
ÜGYFÉLFOGADÁS

minden kedden 16-18 óráig  
az Opál Ház – Könyvtár helyiségében működik.

KÉREM, KIZÁRÓLAG EBBEN  
AZ IDŐPONTBAN KERESSENEK!!!

Zsákot is ebben az időpontban lehet vásárolni, ill.  
120 literes kuka rendelésére is van lehetőség. (Ha kivételes 
esetben változás történik az ügyfélfogadás időpontjában  

a hirdetőkön minden esetben értesülhetnek róla.)
Kedvezmény igényléséhez, új szolgáltatási hely  

bejelentéséhez, edényzet változáshoz stb. szükséges  
nyomtatványok letölthetők az alábbi helyről:  
http://www.alsonemedi.hu/kozszolgaltatok/ 

Aki már szolgáltatást igénybevevő,  
kérem azonosító számát (vagy számlát, csekket)  

hozza magával az ügyfélfogadásra.

Amennyiben kérdése van, úgy a Polgármesteri  
Hivatalban a 06-29-337-101/11-es telefonszámon  

vagy a hulladekszallitas@alsonemedi.hu e-mail  
címen kaphat információt.

   Győrvári István Lászlóné
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Kirándulok, színházlátogatók figyelem!
Május 23-án, szombaton este a Budapesti Operettszínházba hívom 
községünk lakóit. Szilágyi László, Eisemann Mihály: Én és a kisöcsém 

című vidám zenés történetét nézzük meg. Főbb szereplők: Szinetár 
Dóra, Dolhai Attila, Peller Anna, Faragó András, Kékkovács Mara.
Az előadás megtekintését minden korosztálynak szívesen ajánlom. 
Utazás külön autóbusszal, de természetesen egyénileg is lehetséges.

Június 6-án a Badeni Rózsafesztiválra hívom a virágokat kedvelőket, 
amely Ausztria legnagyobb rózsakertje, több mint 30000 rózsatővel. 

Útközben megtekintjük Európa legnagyobb cisztercita kolostorát is.  
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket. 

Telefon: +3629 337-861; +3620 426-4153 

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet


