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hivatal titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem őrzünk meg!
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után beérkezett cikkeket  
a nyomdai határidők miatt csak a soron következő lapszámban  

van módunkban megjelentetni! 
A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt illeti.
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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

AMEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI:
Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587 (+36-30-617-2224)

Garai Miklós +36-70-382-0057 (+36-30-857-6195)
Gödöllei Attila +36-30-423-2215
Nébel Norber +36-70-4911-039.

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

A HÁZI ORVOSOK és FOGORVOS NYÁRI SZABADSÁGA

Dr. Tholt Mária háziorvos
2015. 07. 20. - 08. 06. között szabadságon lesz.

*
2015. július 23-24-ig és 2015. augusztus 03-28-ig Alsónémedin nem lesz fogászati rendelés!

Helyettesítés: Dr. Drahos Ildikó Bugyi, Sport u. 3.
Ügyelet: Budapest, VIII. Szentkirályi u. 47.

*
Dr. Papp Zsolt

2015. 08. 10. és 08. 28. között szabadságon lesz.

FIGYELEM!!! MUNKARENDVÁLTOZÁS!!!
Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy

2015. augusztus 07. (péntek) – a Polgármesteri Hivatalban 16 óráig lesz ügyfélfogadás!
2015. augusztus 08. (szombat) – a Polgármesteri Hivatal zárva tart!

2015. augusztus 20. NEMZETI ÜNNEP,
2015. augusztus 21. PIHENŐNAP,

a Polgármesteri Hivatal zárva tart!

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
Polgármesteri Hivatal

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett  
gyermekünk, Jobbágy Tamás Menyhért elvesztésén   
el nem múló fájdalmunkban osztoztak, utolsó útjára  

elkísérték, sírjára koszorút, virágot hoztak.
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden rokonunknak,  
ismerősünknek, akik drága édesapánk özv. Garai Boldizsár 
temetésén megjelentek, utolsó földi útjára elkísérték, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek és osztoztak mély fájdalmunkban.
Gyászoló család
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Önkormányzati hírek

Kedves Tomi!

Isten Veled. 
Nem tudom elkezdeni, nem tudom, mit szólhatnék, 

mit írhatnék. A búcsú szavait se elkezdeni, se folytatni, 
se befejezni nem lehet… ha a Szent Anna-tó egy szá-
raz gödör volna, mára megtelt volna könnyeinkkel… 
Gyászolunk. Sirat családod, barátaid, tanáraid, gyászol 
Alsónémedi és gyászol a székelyföldi Nagyajta. 
Kérdések, megválaszolatlan kérdések dörömbölnek éj-
jel-nappal a fejünkben, a szívünkben…
Hogy történhetett meg mindez? Válasz nincs. Nem 
tudjuk megmondani...
De azt tudjuk, hogy milyen fürge, aranyos kisgyerek 
voltál. Tudjuk, mennyire szerettél kint a határban édes-
apádéknak segíteni, mennyire örültél a bevetett föld-
nek, s kisgyermek-
ként apró lábaiddal 
hogy szaladtál a ba-
rázdában, s kapkod-
tad fel a krumplit. 
Tudjuk azt is, meny-
nyire szerettél futbal-
lozni, meccsre járni, 
amikor a haverokkal 
rúgtátok a labdát, az 
utcára kihallatszott 
lelkes kiabálásod. 
Azt is tudjuk, hogy 
milyen életrevaló 
dalia voltál, aki előtt 
ott állt az egész élet, 
nagy álmokkal, nagy 
tervekkel. S bár rövid 
életed alatt bajban 
is volt részed, nem 
kevés, mégis hittél 
és bíztál töretlenül, 

hogy minden rendbe jön, s családod megtalálja a bol-
dogságot. Tudjuk mennyire szeretted szüleidet, testvé-
redet, nagyszüleidet, minden rokonodat. S mennyire 
szeretted ezt a falut, s különösen az Alszeget, ahol fel-
nőttél. Biciklidről mindenkinek már messziről, hango-
san köszöntél.
Látod, Tomi, csupa ilyen apróságba kapaszkodunk. 
Látjuk, hogy jól irányzottan meglövöd a labdát, látjuk, 
hogy vagányan tekersz a bicikliddel, messziről világít a 
focicipőd. Látjuk, mikor a kapuban felhúzod a kapus-
kesztyűdet, és kiabálsz a hátvédeknek, hova álljanak. 
Még fülünkbe cseng nevetésed. Csak Téged nem látunk 
már, Tomi, sehol, hiába keresünk… már semmi sem 
lesz olyan, mint eddig volt, se Némedin, se Nagyajtán, 
már a nap sohasem ragyog oly vidáman, s a fű sem lesz 
oly élénkzöld, s virág sem virul, minden szín megko-
pott, s minden érzés meghalványodott. 

„A párában, a víztükör felett,
Halványan, mint egy álom,
És testetlenül, mint egy lehelet:
Az örökifjú szivárvány lebeg.”
(Reményik Sándor)

fotó: Zs. G.
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Csak Te, Tomi, Örökifjú Szivár-
ványként, csak Te tündökölsz az ég 
boltozatán és a szívünkben. S minden 
harmatcseppről te jutsz eszünkbe. 

Arra gondolunk, ott, az égi vá-
logatottban rúgod a labdát tovább, 
s kivéded mind a gólokat. Egyszer 
majd találkozunk. De addig… 

Kérdések özöne: Mindazért, hogy 
életed fonala, s vele minden álmod 
és terved ily orvul s kegyetlenül 
megszakadt, ki a felelős? 

Nem a mi tisztünk eldönteni. 
Bízzuk ezt a földi és égi Igazságszol-
gáltatásra!

Abban azonban mindannyian bi-
zonyosak vagyunk, hogy Jobbágy 
Tomi ártatlan áldozat volt.

     Jobbágy Ilona

„Hány fodra van a tónak,
 Ha rajta ring a csónak? 
 Szívemnek hány redője: 

 Hány fodra rossznak-jónak? 
                 

 Hány álomgyűrű tágul, 
 Vesz végbúcsút a mátul, 

 Oszlik és alakul meg újra, 
 Viharszárnytól hány örvény támad 

         
  Tölcsérit a fenékbe fúrva?

  Az én tavam most tükörsíma, 
 Oly csendes, mintha halni hína, 

 Nem zúg a nádas, áll a szél, 
         

   A véghetetlen magasságból, 
   Valami égi rózsafáról

   A holt tükörre libben egy levél.”
             (Reményik Sándor: Tavon)

    Szent Anna-tó

Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a na-
pon született Semmelwis Ignác, az anyák megmentője. Semmelweis Ignác nevét 
orvostörténeti múzeum, emléktábla, és orvosi egyetem is büszkén viseli. Szü-
letésnapjának évfordulóján minden év  július 1-jén koszorúzással emlékeznek 
meg az anyák megmentőjére a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban és a 
Semmelweis egyetemen is. Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának és 
gyógymódjának feltalálója volt az első, aki a gyermekágyi lázat nem önálló kór-
képként, hanem fertőzés következményének tekintette. Rájött, hogy ezt a fer-
tőzést maguk az orvosok terjesztik: a boncolást is végző szülész-nőgyógyászok 
adják át a fertőzést vizsgált nőbetegeiknek. Megoldásként Semmelweis a klór-
mész-oldatos kézfertőtlenítés bevezetéséért küzdött, ám felfedezése élete során 
süket fülekre talált. Halála után sem figyelt fel találmányára az orvostudomány, 
csak évekkel később, amikor Joseph Lister angol sebész módszerét, a karbol-
savas fertőtlenítést kezdték alkalmazni, derült fény Semmelweis korszakalkotó 
felfedezésére. Ma, a két módszer kombinációját alkalmazzák a műtéti beavat-
kozások előtt. Nem csak megemlékezésekkel ünnepli Magyarország az anyák 
megmentőjének születésnapját, hanem országszerte elismeréseket osztanak az 
egészségügy dolgozóinak a Semmelweis nap alkalmából, s az egészségügyben 

dolgozóknak is e napon köszönik meg egész éves munkájukat.
A magyar egészségügy legnagyobb ünnepén Alsónémedi Önkormányzata is köszöni az egészségügyben dolgo-
zók kitartását, munkabírását, elhivatottságát. 

A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja minden év júli-
us 1-jén megtartott ünnepnap. Magyarországon 1992-ben ezen 
a napon lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, 
ennek emlékére négy évvel később, 1996-ban a Magyar Köztiszt-
viselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezte, hogy 
Magyarország területén július 1-jén ünnepnapot tartsanak. 2011. 
június 20-án az Országgyűlés úgy határozott, hogy július 1-je a 
kormánytisztviselők napja is legyen, így ekkortól kezdve az ünnep 
neve: a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja lett. 

Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete május 27-én rendkívüli ülést tartott.

A napirend elfogadása után az Alsónémedi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskoláért Közalapítvány tisztségviselőinek le-
mondását vette tudomásul a Testület, majd megválasztotta az 
új tisztségviselőket. A Polgármester megköszönte a lemon-
dott tagok munkáját – Ladányi Istvánné kuratóriumi elnök, 
Zsin Géza kuratóriumi tag, Szelle Istvánné és Hangyás Erika 
FEB tag –, majd gratulált az újonnan megválasztott tagoknak: 
Hangyás Erika kuratóriumi elnök, Szelle Istvánné kuratóri-
umi tag, Antalné Molnár Zsuzsanna Mária és Császár Sarol-
ta Beáta FEB tag. Fenti módosításokkal az Alapítvány alapító 
okirata is módosításra került.

 A Képviselő-testület már korábban döntött a Halászy 
Károly Művelődési Ház és Könyvtár (OPÁL-Ház) átépítésé-
ről, mely kapcsán ezen az ülésen – a Pénzügyi Bizottság tagjai-
ból felállított ad-hoc bizottság javaslatára – kiválasztotta a pá-
lyázatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céget, a terve-
zésre- és engedélyeztetésre kiírt pályázat nyertesét (TRISKELL 
Épülettervező Kft. 1034 Budapest, Kecske u. 25., 4.100.00,- Ft 
+ ÁFA), mely döntés alapján a Polgármestert felhatalmazták a 
szerződés megkötésére is. A 2015. júniusi ülésen két alternatí-
va alapján már ki is választotta a Testület, hogy melyik variáció 
kerüljön továbbtervezésre, ill. felkérte a tervezőket vizsgálják 
meg a földszinti tér belmagasságnövelésének, egy lift beépítésé-
nek és mozgáskorlátozott parkoló elhelyezésének lehetőségeit, 
költségvonzatait.   

 Tekintettel a költségvetés teljesítése kapcsán tett szigo-
rításokra, a felmerült kötelezettségvállalások engedélyezéséről 
is döntött a Testület, azaz az alábbi kifizetéseket engedélyezte az 
intézmények részére:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata: 

1.)  Iskola tanulmányi verseny győztes osztályának ha-
táron túli településre történő kirándulás költsége 
    300.000,- Ft

2.)  Rászoruló iskolás gyermekek táborozásának is osz-
tálykirándulásának támogatása 500.000,- Ft

3.) ASE támogatása    5.250.000,- Ft

4.) Nagyajta testvértelepülés támogatása  500.000,- Ft

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda:

1.)  Rászoruló óvodás gyermekek kirándulásának tá-
mogatása   350.000,- Ft

2.) Óvodai dolgozók kirándulásának támogatása 
     150.000,- Ft

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár:

1.) Ifjúsági referens részére laptop vásárlás   
       50.000,- Ft 

2.) Pedagógusnapi költségek  60.000,- Ft

3.) Gyermeknap   100.000,- Ft

4.) Elektromos zongora  200.000,- Ft

A pályázati lehetőségeket mindig igyekezett kihasználni az 
Önkormányzat, így ezen az ülésen is több pályázaton való 
indulásról döntött. Az Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton indul a Szivár-
vány Napköziotthonos Óvoda Szent István téri épületének 
nyílászárócseréjével és energetikai korszerűsítésével (kb. 
13.874.801,- Ft), az Ady E. u.-Fő út közötti járda megépítésé-
vel (kb. 1.909.189,- Ft), a Halászy K. u. járdafelújításával (kb. 
10.138.115,- Ft), az Iskola u. járdaépítésével (Rákóczi utca-
Sportcsarnok bejárata között, kb. 14.639.595,- Ft). A Polgár-
mester felhatalmazást kapott a pályázat benyújtására, melyhez 
a szükséges önerő is biztosításra került a tartalék terhére (ösz-
szesen kb. 20.843.000,- Ft).

A másik pályázat az adósságkonszolidációban nem része-
sült önkormányzatok fejlesztésére kiírt pályázat, mely kap-
csán az alábbi fejlesztési célok előkészítése kerül szóba: 

– Opál-ház felújítása,

–  Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületé-
nek felújítása,

– Fő út 34. sz. alatti orvosi rendelő átépítése,

–  Nefelejcs u. (Határ-Toldi M. u. közötti szakasz) szilárd 
burkolása,

–  Toldi M. u. (Árpád-Jácint u. közötti szakasz) szilárd 
burkolása.

A Képviselő-testület soros ülését 2015. június 24-én tar-
totta. A meghívóban szereplő napirendek közül több napirend 
tárgyalását is visszavonta a Polgármester úr (temetkezési 
közszolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló, Köztisztviselői 
Etikai Kódex elfogadása, Helyi Esélyegyenlőségi program fe-
lülvizsgálata Belterületbe vonásai kérelem), melynek indoka a 
bizottsági véleményezés hiánya volt. Napirendre került viszont 
a közművelődési érdekeltségnövelő támogatására benyújtandó 
pályázat benyújtása és Steingruber Virág Magyarország Szépe 
2. Udvarhölgyével kapcsolatos felszólalás

Első napirend keretében Képviselő-testületünk a rendőrség 
– Alsónémedi Nagyközség Közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kap-
csolatos feladatokról – szóló 2014. évi beszámolóját tárgyalta 
és fogadta el.

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
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A nevelési év végeztével a Szivárvány Napköziotthonos 
Óvoda Vezetője elkészítette beszámolóját, melyet a testület el-
fogadott.

A helyi katolikus Egyházközség már korábban jelezte, hogy 
támogatást szeretne kérni a templom tetőszerkezetének javí-
tásához, cseréjéhez, tekintettel arra, hogy a korábbi pályázatok 
nem jártak sikerrel. A Váci Egyházmegye segítségével mégis 
meg tudják valósítani a beruházást, így a betervezett összegből 
csak 2.000.000,- Ft támogatást kértek az Önkormányzattól. 

Többször tárgyalt a testület a Váci Egyházmegyei Szamari-
tánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ Szentjánosbo-
gár Katolikus Családi Napközi Hálózatának támogatásáról. 
Az Önkormányzattal kötött támogatási szerződés lejárt, így 
szükségszerű volt annak meghosszabbítása (2015. augusztus 
31-ig), melynek keretében továbbra is anyagi támogatást nyújt  
8.000,- Ft/gyermek összegben. Felmerült a családi napközi 
megszűnése, de a szülők kitartásának köszönhetően megfelelő 
helyet talált az Önkormányzat annak további működésére az 
iskola melletti szolgálati lakásban, melyet 2015. szeptember 
01-től térítésmentesen biztosít a napközi részére a Képviselő-
testület. Itt szükség esetén a későbbiekben – természetesen en-
gedélyek beszerzése után –, akár két csoport is működhet.

Az Árpád u. 2. sz. alatti ingatlan mellett található a 3. sz. 
vízműkút. Az ingatlantulajdonosok a házuk előtti terület be-
kerítésének kérésével fordultak az Önkormányzathoz. A Kép-
viselő-testület hozzájárult, hogy a kérelmezők az érintette terü-
letet – kapu létesítésével – bekerítsék. A tulajdonosok vállalták 
továbbra is a terület rendben- és tisztántartását.

Nagyajta testvértelepülést minden évben támogatja Önkor-
mányzatunk, de külön támogatást is nyújt, amikor fontos beru-
házás valósul meg a talapülésen. Természetesen ott is vannak 
pályázati lehetőségek és önerőt is biztosítani kell, így nem min-
dig valósulnak meg megfelelő időben a beruházások. Nagyajta 
Polgármestere írásban kérte a 2013-2014. évi támogatások el-
számolási határidejének módosítását, melyet 2015. december 
31-re módosított a testület.

Törvényi kötelezettségének tett eleget a Képviselő-testület 
azzal, hogy kinyilvánította: az Önkormányzat a rendelkezésre 
álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában 
álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézménye feladatainak ellátást szolgáló – ingó- és 
ingatlanvagyon működtetését a helyi önkormányzati választás 
évét követő szeptember l-től is biztosítja, ill. vállalja annak el-
látását.

Több helyen is gondot okoz a külterületi utak, erdők stb. 
területhatára, rendezettsége. Egy ilyen ügyet tárgyalt meg a 
testület, tekintettel arra, hogy az önkormányzati útra benövő 
erdőterület akadályozza a közlekedést és az út másik oldalán 
lévő földterületet veszik igénybe az arra járók. A 0375/4 hrsz-ú 
út nyomvonalának rendezése miatt szükségessé vált a 0364/1 
hrsz-ú erdősáv gallyazása. A tulajdonos felhívása a terület 
rendezésére már korábban megtörtént, de a munkák a mai na-
pig nem kezdődtek meg, így – ha az ismételt határidő lejár – a 
munkálatokat az Önkormányzat elvégezteti, majd a felmerülő 
költséget (330.000,- Ft + ÁFA) – szükség esetén polgári peres 

úton – érvényesíti az erdőtulajdonossal szemben.

Egy magánszemély útépítési hozzájárulás kapcsán felleb-
bezéssel élt a Képviselő-testület felé, melyet a testület az Alsó-
némedi Vörösmarty utca kiépítésére fizetendő útépítési érde-
keltségi hozzájárulásról szóló 16/2013. (VII. 25.) önkormány-
zati rendelet alapján elutasított.

Soron következő napirend keretében a Polgármester beszá-
molóját – az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról 
és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről – tárgyalta a 
testület, melyet – szóbeli kiegészítésekkel együtt – elfogadott. 
Itt számolt be a Polgármester úr Jobbágy Tamás sajnálatos ha-
lálesete kapcsán az Önkormányzat által tett intézkedésekről is.

Tekintettel arra, hogy a központi egészségház megvalósítása 
a közeljövőben nem biztos, hogy megvalósul, így felmerült az 
Ady E. 20. sz. és a Fő út 34. sz. alatti orvosi rendelők átépítése. 
Korábban az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére pá-
lyázat került kiírásra, mely pályázat nyertesének a TRISKELL 
Épülettervező Kft-t – mint legkedvezőbb ajánlattevőt – válasz-
totta ki a Testület (1.400.000,- Ft + ÁFA). 

Szinte minden évben kiírásra kerül a Közművelődési érde-
keltségnövelő pályázat. E pályázaton most is indulunk, így 
sikeres pályázat esetén megvalósulhat egy kültéri hangosító 
rendszer vásárlása a Művelődési Ház részére. A 10 %-os ön-
erőt (360.725 Ft-ot) a tartalék keret terhére biztosította a Kép-
viselő-testület.

A nyilvános ülés keretében három rendeletet fogadott el a 
testület, az idei költségvetési rendelet II. módosítását, a helyi 
jelképekről, a településnév felvételéről, használatának rend-
jét, valamint az avar és kerti hulladék égetés szabályairól 
szóló rendeletet. A rendeletek teljes terjedelemben megtalál-
hatók a település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/static/
rendeletek), valamint a Polgármesteri Hivatalban található hir-
detőtáblán, de a mindenkit érintő és régóta foglalkoztató „ége-
tési” rendelet jelen újságban a .. oldalon teljes teljedelemben 
olvasható.

Zárt ülés keretében kitüntető díjak adományozásáról és te-
metési költség átvállalásáról döntött a Testület. 

A Képviselő-testület soron következő rendes ülését 2015. 
augusztus 26-án 15 órakor tartja, melyet megelőzően a Bi-
zottságok is üléseznek majd. Természetesen a nyári időszak-
ban is biztosan sor kerül rendkívüli ülés megtartására, mely-
ről – ahogy a soros testületi és bizottsági ülések időpontjáról 
és napirendjéről – a település honlapján, ill. hirdetőtábláinkról 
értesülhetnek az érdeklődők. Az ülések továbbra is nyilváno-
sak, minden érdeklődőt hívunk és várunk. A Képviselő-tes-
tület és bizottságainak meghívói, döntései, jegyzőkönyvei és 
rendeletei a település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/
onkormanyzat/) megtalálhatók, ill. rendeleteink a Polgármes-
teri Hivatal hirdetőtábláján is teljes terjedelemben olvashatók!

Győrvári István Lászlóné 
Polgármesteri Hivatal 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjá-
ban és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt felha-
talmazás alapján a következőket rendeli el:

I.     Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya

1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri 
égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megál-
lapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvár-
ható és betartható módon biztosítja, ezzel elősegítve 
a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egy-
más szükségtelen zavarásának csökkentését.

2.§ A rendelet területi hatálya Alsónémedi nagyköz-
ség közigazgatási területének belterületére terjed ki.

3.§ A rendelet személyi hatálya Alsónémedi nagy-
község közigazgatási területén a természetes szemé-
lyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem 
rendelkező társaságokra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

4.§ (1)  E rendelet alkalmazásában:

a) avar és kerti hulladék: lehullott falomb, avar, gyö-
kérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék.

b) belterület: a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 
Alsónémedi belterületi ingatlanaként nyilvántartott 
ingatlan. 

c) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi sze-
mély vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szer-
vezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja 
függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, 
birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.

d) ünnepnap:  március 15., húsvét vasárnap, húsvét 
hétfő, május 1., pünkösd vasárnap, pünkösd hétfő, 
augusztus 20., október 23., november 1. és december 
24 - január 2.

e) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és 
égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljából foly-
tatnak

II. Fejezet
Részletes rendelkezések

3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

5.§ A település területén az avar és kerti hulladékot 
elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

6.§ (1) Az avar és a kerti hulladék égetését a 4-§ (1) 
d) pontjában foglalt ünnepnapok kivételével hétfőtől  
szombatig az alábbi időtartamban lehet végezni:

a) minden év április 01-től október 31-ig

hétfőtől péntekig: 08.00 - 20.00 óra,

szombaton: 08.00 – 14.00 óra között,

b) minden év november 01-től következő év 
március 31-ig

hétfőtől péntekig:  08.00 - 16.00 óra, 

szombaton: 08.00 – 14.00 óra között.

7.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszo-
nyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsen-
des időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék 
égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, va-
lamint szeles, párás, ködös, esős időben.

(2) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cse-
lekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett a 
tűzvédelmi előírások betartásával csak olyan helyen 
és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugár-

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015.( VI. 25.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri 

égetése és a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról
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zása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyez-
teti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról 
a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben 
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozha-
tó, illetőleg eloltható.

(4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem 
komposztálható avart és a kerti hulladékot előze-
tesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak 
olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti 
a tűz környezetét és keletkezett füst nem jelent jelen-
tős terhelést a környezetre.  Nyers, megázott avar és 
kerti hulladék égetése tilos.

(5) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat 
semmilyen más kommunális, állati vagy ipari erede-
tű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

(6) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a 
tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a veszélye a tűz 
feléledésének gondoskodni kell annak belocsolásá-
ról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

8.§ Alsónémedi közterületein az avar és kerti hulla-
dék égetése TILOS.

9.§ A 6. § (1) bekezdésben megjelölt napokon sem 
végezhető égetés, amennyiben azt a katasztrófavé-
delem, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűz-
védelmi okok miatt tiltják, a rendelet az elrendelt 
általános tűzgyújtási tilalom alól nem ad felmentést.

4. Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok 

10.§ (1) Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet 
gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szél-
mentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és 
csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanás-
veszélyt ne jelentsen. 

(2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő beren-
dezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély ese-
tén, vagy ha arra szükség nincsen, a tüzet azonnal el 
kell oltani.

(3) A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának 
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

5. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

11.§      (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére, 
valamint szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó előírá-
sokat nem tartja be hulladékgazdálkodási bírsággal, 
valamint levegőtisztaság-védelmi bírsággal és köz-
igazgatási bírsággal sújtható.
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság ösz-
szegére a mindenkor hatályos jogszabályok - jelenleg 
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 
kiszabásának és megállapításának módjáról szó-
ló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet, a levegő vé-
delméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
szabályai, valamint a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjának  szabá-
lyai vonatkoznak.

III. Fejezet

6. Vegyes és záró rendelkezések

12. §.  Aki e rendelet 5.§ - 10. §-ban foglaltakat 
megsérti közösségellenes magatartást követ el, mely 
helyszíni bírsággal és közigazgatási bírsággal sújtha-
tó.

12.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép 
hatályba.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztá-
sának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (IX.10.) 
önkormányzati rendeletének 13. § (2) bekezdés c) 
pontja az alábbiak szerint módosul:
13.§ (2) bekezdés c) Az avar és kerti hulladék égeté-
se, valamint a szabadtéri tűzgyújtás során nem tart-
ja be a külön rendeletben foglalt szabályokat.
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A márciusi beszámolóm óta jelentős előrelépés történt 
a szennyvíztisztító beruházás kapcsán.
Elkészült az alaplemez, majd a kivitelező folyamatosan 
készítette a vízzáró falak vasszerelését, zsaluzását, betono-
zását. A falak jellemző magassága 6 méter, e falak közt fog 
a tisztítási folyamatban résztvevő szennyvíz a különböző 
technológiai folyamatok közt áramlani.

Ezek a technológia sorrendjében: Kombinált rács 
és homokfogó berendezés, a rácsszűrő után, a régi 
BIOGEST műtárgyak közé kerül telepítésre egy szenny-
víz osztó, az osztónál szétválasztott szennyvíz két párhu-
zamosan üzemelő biológiai tisztító sorra folyik. Az osztó 
egyben a levegőztető medencékből és az utóülepítőkből 
visszatáplált kiskörös (nitrát) és nagykörös (utóülepítők 
iszapja) iszap recirkulációk osztására is szolgál. A töm-
bösített műtárgyban egymástól függetlenül üzemeltet-
hető, bécsi medence kialakítású (kevert, levegőztetett), 
egyenként 8 m széles, 18 m hosszú és 4,5 m mély, 2 db 
levegőztető teret alakítunk ki, amelyeket egy közös, ösz-
szesen 160 m3 hasznos térfogatú utólevegőztetett tér fog 
kiegészíteni. A medencék levegőztetését oldott-oxigén 
mérők által vezérelt gumimembrános mélylevegőztető 
rendszer fogja biztosítani. A levegőellátást frekvencia-
váltós hajtású, összesen 5 db (2 – 2 +1 db), fúvó fogja 
szolgáltatni. Ehhez csatlakozik a hosszanti átfolyású, 

kotróval kotort, uszadék leszedő berendezéssel ellátott, 
2 db egyenként 4 m széles, 20 m hosszú és 4 m mély utó-
ülepítő. A tömbösített műtárgy dél-keleti sarkában lesz 
kialakítva a levegőztethető iszaptároló és elősűrítő me-
dence. A tömbösített műtárgy dél-nyugati sarkába lesz 
telepítve egy olyan kombinált, technológiai műtárgy-
rész, amelybe a következő technológiai egységek lesznek 
telepítve: homokszűrő (DynaSand szűrő), homokszűrő 
előtti tisztított szennyvíz puffer és egyben átemelő me-
dence, csurgalékvíz átemelő. Egy a földalatti csőkapcso-
latok részére készülő pinceszinti szárazakna. A fertőtle-
nítésre használt hypó tároló és adagoló eszközök tele-
pítési helye, a rács és homokfogó berendezés telepítési 
helye, a rácsszemét és homok konténerek tároló helye, 
a műtárgyrészhez tartozó villamos és irányítástechni-
kai alelosztó berendezés. A tömbösített műtárgy északi 
végébe telepítendő 8 x 5,5 m területű iszapvíztelenítő 
gépház, ahol az iszap víztelenítés gépei és a víztelenített 
iszaptároló konténer lesz elhelyezve. Az iszapvíztelení-
tő gépházon belül lesz leválasztva az a raktárhelyiség, 
ahol a telep egyszerűbb eszközeit tárolni lehet majd. A 
tömbösített műtárgy északi végébe, az iszapvíztelenítő 
gépház mellett kialakítandó helyiségbe lesznek telepítve 
a fúvók (4 + 1 db) és a vas só tárolás/adagolás eszkö-
zei. A tömbösített műtárgy északi végében kialakítandó 
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Tájékoztató  
a szennyvíztelep építésről
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helyiségbe lesznek telepítve a villamos és irányítástech-
nikai szekrények. A villamos és irányítástehnikai helyi-
ség alapterülete 3 x 5,5 m. A tömbösített műtárgy észa-
ki végében, a villamos és irányítástechnikai helyiségtől 
nyugatra kialakítandó helyiség fogja betölteni a disz-
pécser és laboratórium funkciót. A korábbi kezelő épü-
letet felújítás után szociális épületként - fekete és fehér 
öltöző, zuhanyozó, étkező és WC fog üzemelni. A fent 
leírt technológiát kiszolgáló építmények elkészültek, túl 
vagyunk a betonfalak zárását tanúsító víztartási próbá-
kon. Jelenleg a kiszolgáló, illetve szűrőhelyiség épület-
részek födémszerkezetét készíti a kivitelező. Június 9-én 
az Eurotrade Kft-vel aláírásra került a konténerszállító 
(szennyvíziszap elszállítását szolgálja) és kombinált csa-
torna tisztít járművek megrendeléséről a szerződés. 10-
én nyílt napot tartottunk, ahol bárki megtekinthette a 
megépült műtárgyakat, üzemeltető, kivitelező részletes 
tájékoztatást adott az előzményekről, a beruházás jelen-
legi állapotáról, illetve a helyszínen ismertette az épülő 
tisztító technológiai, építészeti megoldásait. Köszönöm 
mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte a rendez-
vényt!

Az építési munkálatok döntő részének befejezésével 
azonnal kezdődik a gépek, berendezések beszerelése, je-
lenleg itt tart a beruházás. Augusztus elejére szeretnénk 
eljutni addig az állapotig, mikor megkezdődhet az ún. 
„sánta” üzem, mikor is a szennyvizet átkormányozzuk az 
újonnan épített műtárgyakba. Ekkor kezdődhet a jelen-
leg is használatban lévő műtárgyak leürítése, takarítása, 
szükség szerinti karbantartása, és átszerelése az új funk-
cióknak megfelelően. Ezt úgy kell megvalósítani, hogy a 
váltást a felhasználók, lakosok ne vegyék észre, a szolgál-
tatás folyamatos legyen.

Kérem, a jövőben is kísérjék figyelemmel a községünk 
javára és érdekében zajló a beruházást!

Kozma Miklós



11

Önkormányzati hírek 

2015. július

SA J T Ó K Ö Z L E M É N Y

Megkezdődött a folyószámla-kivonatok és a pótlékértesítők kiküldése

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdte a folyószámla-kivonatok és a késedelmipótlék-értesítők kiküldését. Októ-
ber végéig több mint másfél millióan kapnak értesítést az adóhivataltól.

Folyószámla-kivonatot csak az kap, aki legalább egy adónemben több mint ezer forinttal tartozik, vagy több mint ezer forint 
túlfizetése van. A NAV az egyenleg megállapításánál az adófolyószámla 2014. december 31-ei állapotát veszi alapul. A kivonat 
mellett késedelmipótlék-értesítőt csak az találhat a postaládájában, aki fizetési kötelezettségét nem vagy csak késedelmesen telje-
sítette, és ezért 2014-re vonatkozóan késedelmi pótléka keletkezett.

Azok az adózók, akiknek 2014. január 1. és május 11. között legalább egy elektronikusan benyújtott és feldolgozott bevallása 
vagy adatszolgáltatása volt, elektronikus bevallóknak számítanak, így papíron nem kapnak folyószámla- kivonatot és késedelmi-
pótlék-értesítőt sem. Ők az ügyfélkapus regisztrációt követően már a netes felületen folyamatosan nyomon követhetik folyószám-
lájuk alakulását, és, ha 2014-re vonatkozóan késedelmi pótlékkal érintettek, akkor június végétől megtekinthetik késedelmipótlék-
levezetésüket is.

A folyószámla-kivonat, illetve a pótlékértesítő átvétele után az adózónak célszerű azt a kivonat mellékleteként megküldött  „Tá-
jékoztató” segítségével saját nyilvántartásával összehasonlítani. Eltérés esetén észrevételt tenni személyesen az ügyfélszolgálato-
kon, telefonon a 40/20-21-22 számon a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (ÜCC) keresztül, vagy írásban lehet. Eh-
hez a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető „Folyószámla- kivonatra észrevétel” elnevezésű nyomtatvány nyújt segítséget.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Honlap: http://nav.gov.hu Keressen minket a Facebookon is!   https://www.facebook.com/NAVprofil

- 11-15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a napon! A déli órákat lehetőség szerint töltsük 
zárt helyen, sötétített helyiségben.
- Zuhanyozzunk langyos vagy hideg vízzel, naponta akár többször is.
- Érdemes ventillátort használni, 1-2 órát légkondicionált helyiségben tölteni.
- Kánikulai időben fokozottan veszélyeztetettek a gyermekek, az idősek és a szív- és érrendszeri 
megbetegedésben szenvedők.
- A csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessük, ne sétáltassunk a hőségben kisbabát.
- Együnk kisebb ételadagokat, együnk gyakrabban.                                                 
- Ne fogyasszunk kávét, alkoholos italt, cukros, illetve szénsavas üdítőt.
-  Fogyasszunk vizet, teát, szénsavmentes üdítőt, jót tesz a paradicsomlé, az aludttej, a kefir, a 

joghurt és a levesek. 
- Kerüljük a nehéz ételeket! Fogyasszunk inkább grillezett szárnyasokat, zöldségeket, salátát, gyü-
mölcslevest, rántás nélküli főzelékeket.
- Hordjunk világos színű, bő szabású, pamut öltözetet. Könnyű, szellős ruhát, viseljünk, ami minél 

nagyobb bőrfelületet takar és fejünket vékony sapkával, szalmaka-
lappal védjük, esetleg napernyővel.
-  A szabadban használjunk bőrtípusunknak megfelelő fényvédő 
krémet. Érdemes széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni. 
Fokozottan védje szemét megfelelő UV szűrőfelületű napszemüveg használatával.
- Sose hagyjunk gyermeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban.
- A hosszabb útra indulunk a gépkocsiban utazók részére vigyünk - ha lehet hűtő táskában - megfe-
lelő mennyiségű folyadékot.

- A nagy kánikula a járművezetők szervezetét is nagyon megterheli, a reflexek tompulnak, a vezetők 
még inkább türelmetlenebbek, indulatosak. 
- Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal működő spray-t és gázöngyújtót, 
mert ezek tüzet okozhatnak.
- A nagy melegben vélhetően sokan keresik majd fel a vízpartokat, felhevült testtel ne ugorjunk be a 
hideg vízbe, ne ússzunk teli hassal vagy ittasan.
- Bánjunk takarékosan a vízzel és az energiával!

A NYÁRI HŐSÉG IDEJÉRE AJÁNLJUK AZ ÖN FIGYELMÉBE!
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A rosszindulatú daganatos megbetegedések visz-
szaszorításában kiemelt szerepet játszó szervezett la-
kossági szűrővizsgálatok megújítására indított prog-
ramot az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala. 
A következő hónapokban védőnők bevonásával or-
szágszerte közel ezer kistelepülésen válik elérhetővé a 
méhnyakszűrés. A programra – egy másik alprojekttel 
közösen – 1 milliárd forintot fordítanak, ehhez a for-
rást részben a magyar kormány, részben az Európai 
Unió biztosítja az Európai Szociális Alapból.

Magyarország a rákbetegségekre visszavezethető 
halálozást tekintve az Európai Unió egyik legkedve-
zőtlenebb helyzetben lévő tagállama. Hazánkban a 
méhnyakrák miatti relatív halálozási kockázat magas: az 
európai uniós országok átlagának mintegy háromszoro-
sa. A méhnyakrák miatt bekövetkező halálozások száma 
évek óta nem változik, évente közel 400 nőt veszítünk el. 

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2013. jú-
lius 1-én indította útjára azt a projektet, amelynek egyik 
célja a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztése. 
Lényege, hogy a védőnők egy képzést követően önállóan 
végezhetnek méhnyakszűrést a védőnői tanácsadókban. 
Az ÁNTSZ a program keretében elsősorban olyan vé-
dőnők jelentkezését várta, akik 5 ezer fősnél kisebb te-
lepülésen dolgoznak. Így olyanok számára válik helyben 
elérhetővé a méhnyakszűrés, akiknek korábban ezért 
távolabb kellett utazniuk.

A programba több mint 2400 védőnő jelentkezett. 
Közülük – egy korábbi kezdeményezés keretében – 236-
an már korábban is végeztek méhnyakszűrést. Közel 600 
védőnő pedig a következő hónapokban kezdi meg a szű-
rési tevékenységet. A jelentkezők között olyan védőnők 
is voltak, akik kifejezetten a képzés iránt érdeklődnek. A 
programba – önkéntes jelentkezés alapján – 270 szülész-
nőgyógyász orvos is bekapcsolódott, hogy a védőnők 
gyakorlati képzését segítse.

A projekt a méhnyakszűréshez nem csak a védőnők 
képzését, hanem a szükséges infrastruktúrát is biztosít-
ja. Ennek keretében szereztek be 436 darab nőgyógy-
ászati vizsgálószéket, 375 darab paravánt, 1300 szűrési 
és további 1300 kenetvételi csomagot. Utóbbiakat a gya-
korlati képzés során használják fel. Az eszközöket már 
megkapták azok a védőnői tanácsadók, ahol a szűrést 
hamarosan megkezdő, illetve már végző védőnők dol-
goznak. A szűrést végző védőnők a projekt indulása óta 
17 ezer nővel vették fel a kapcsolatot és több mint 4100 
szűrést végeztek el.

Fontos kiemelni, hogy a méhnyakszűrési program ke-
retében elvégzett vizsgálatok nem járnak fájdalommal, 
egyszerűen elvégezhetők. Az ÁNTSZ kéri és egyben biz-
tatja azokat, akik meghívó levelet kapnak, hogy éljenek a 
felkínált ingyenes szűrés lehetőségével!

További információk: https://www.antsz.hu/projektek/
tamop_613_szuroprogram A méhnyakszűrést népszerűsí-
tő, a „Három nő” c. film szabadon megosztható, beágyaz-
ható: http://youtu.be/RbYhRUudH0k 

A térképen látható, hogy megyénként mennyi védőnő 
kapcsolódott be a projektbe. A színek pedig jelzik, hogy 
az adott megyében közülük mennyi védőnő fog szűrést 
is végezni (a sötétebb szín magasabb arányt jelez).

A PMKH Dabasi Járási Hivatala Népegészségügyi 
Osztály illetékességi területén két védőnő vesz részt a 
védőnői méhnyakszűrési projektben. Mikusné Madar 
Gyöngyi Inárcs II. Védőnői körzet, valamint Bihari 
Lászlóné Alsónémedi I. Védőnői körzet védőnője. Az 
ÁNTSZ-től tehát az Inárcs II. számú Védőnői körzet, il-
letve Alsónémedi I. számú védőnői körzet területén élő 
hölgyek kapnak majd meghívólevelet, ők élhetnek a fel-
kínált ingyenes szűrés lehetőségével.

Védőnői méhnyakszűrés Alsónémedin 2015. júliustól
 

Helye: Alsónémedi, Ady Endre utca 24.  
(Védőnői Szolgálat Tanácsadó)

Ideje:  Csütörtök 15-17 óra

Várakozás megelőzése érdekében előzetes időpont 
egyeztetést kérek.

Telefonszámom: 06-30/628-51-63

A szűrésen azok a hölgyek jelenhetnek meg, akik név-
re szóló meghívólevelet kaptak, melyet el kell

hozni. Ha valaki nem kapott ilyen meghívólevelet, de 
3 éve nem volt vizsgálaton, 25-65 év között. Alsónéme-
di I. körzetben  lakcímmel,  valamint Taj kártyával ren-
delkezik és szeretne részt venni, akkor megteheti.

Bihari Lászlóné, Edit védőnő

ÚJ STRATÉGIA A DAGANATOS BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉBEN: 
KÖZEL VISZI A LAKOSSÁGHOZ A SZŰRÉSEKET AZ ÁNTSZ
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Alsónémediben található Magyarország egyetlen 
Agárparkja, mely a Magyar Versenyagár Egyesü-
let egyik fő tevékenységének helyszínt adó terü-
let agárversenyek és rendezvények lebonyolításá-
ra. Színvonalas rendezvényinkkel az agársportot 
igyekszünk népszerűsíteni idehaza és külföldön is. 

A Magyar Versenyagár Egyesület elsődleges célja 
az agár fajták tartásának, annak kultúrájának fej-
lesztése, az agártartók és az agársport iránt érdek-
lődők minél bővebb szakmai információkkal való 
ellátása, tájékoztatása. 

Mindezek mellett elköteleztük magunkat a társa-
dalomnak – elsősorban az ifjúságnak – a termé-
szet, különösen az élővilág szeretetére való neve-
lésére, és minden kapcsolódó szabadidős program 
népszerűsítésére.

Családbarát programokat igyekszünk szervezni, 
tájékoztató és ismeretterjesztő munkát végzünk, 
állatvédelmi programokat szervezünk, kutyás ese-
ményeknek (pl. kiállítások, versenyek), szabad-
téri fejlesztő, vagy akár csapatépítő tréningeknek 
adunk helyszínt.

Egyik idén kiemelkedő esemény, mely nálunk ke-
rült megrendezésre 2015. május 30.-31 napokon, a 
2015. évi Magyar Derby Pontszerző pályaverseny.

Ezen fő esemény mellé magyaros néptánc és kéz-
műves háttérprogramot fűztünk fel, melynek ke-
retében az Alsónémedi Felnőtt Néptánccsoport 

lépett fel, Szatmári táncokat előadva és az Ócsai 
Tájházban tevékenykedő kézművesekkel készí-
tettünk agaras motívumokkal díszített tárgyakat. 
Ezúton is köszönjük megtisztelő részvételüket és 
támogatásukat.

Ezt a rendezvényünket közel 200 fő látogatta, hét 
nemzet vett részt az agárversenyen, és óriási meg-
tiszteltetésnek érezték, hogy egy kis ízelítőt kap-
hattak a magyar, azon belül Alsónémedi és közeli 
térségének kultúrájából. A jövőben is igyekszünk 
még több programot szervezni a helyi közösségek 
bevonásával, minél tartalmasabb szórakozást és 
kikapcsolódást nyújtani főleg családok, de akár 
munkahelyi közösségek, egyéb szervezetek szá-
mára is. Várjuk az agarazás iránt érdeklődőket, 
kicsiket és nagyokat egyaránt. Elérhetőségeink és 
rendezvényeink megtalálhatók a http://www.raba-
agar.hu/ és http://www.agarpark.com/ oldalakon.

MAGYAR DERBY 2015 AZ ALSÓNÉMEDI AGÁRPARKBAN
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Az idei évben, 2015. augusztus 29-én, immár 5. alkalommal, ismét megrendezzük az Alsónémedi Trak-
torfesztivált. A megszokott látványosságokkal (traktorfelvonulás, veterán gépek kiállítása, stb.), izgalmas 
versenyszámokkal (akadálypálya, tolatóverseny, gyorsulási verseny stb.) finom ételekkel, hideg italokkal, és 
különböző gyerekprogramokkal (ugrálóvár, rodeóbika, kézműves foglalkozás, íjászat, stb.) várjuk a kiláto-
gatókat, melyre nagyon sok szeretettel hívunk és várunk minden korosztályt.
Traktorok gyülekezője: az OMV kút mögött, a volt CAMPING Büfé parkolójában 8 órától 
Traktorok felvonulása: 9 óra
Fesztiválnyitás, versenyszámok kezdése: 10 óra
Ebéd: 13 órától
A rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekkel forduljanak a szervezőkhöz bizalommal:
Józan Krisztián 06-30/962-6402; Kiss Miklós 06-20/323-8743; Szabó Dániel 06-30/894-3980

Találkozzunk a megszokott helyszínen, 2015. augusztus 29-én, szombaton!
A Szervezők

Miss World Hungary – 
2015.

A Miss World a világ legnépszerűbb 
és legnézettebb szépségversenye, több 
mint 140 országban van jelen. A szülei-
vel Alsónémedi élő 19 éves Steingruber 
Virágot választották 2015-ben 2. ud-
varhölgynek. Virág folyékonyan beszél 
angolul. Versenyszinten kézilabdázott. 
2014-ben is szerepelt a Magyarország 
szépe versenyen. Magyarország szépe 
2015 felkészítőtáborában elnyerte a Miss 
Beauty Face címet és bekerült a döntőbe 
ahol a zsűri beválasztotta legszebb 5 lány 
közé a koronázáskor idén Ő lett második 
udvarhölgy. Így Ő fogja hazánkat képvi-
selni a Miss Intercontinental világverse-
nyen.  Kedves Virág! Szívből gratulálunk 
a szép eredményért.
forrás: https:// www.facebook.com/pages/Steingruber-
Vir%C3%A1g-Official/107840989553314?fref=ts
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Intézményünkben a 2014-15-ös tanévet 469 tanu-
lóval kezdtük szeptember 1-jén. A tanév folyamán 
más iskolákból még 6 fő érkezett hozzánk, 9 ta-
nuló pedig távozott: ebből 8-an elköltöztek, egy 
tanulónk pedig sajnos örökre eltávozott közülünk.

Mély fájdalmat érzünk Jobbágy Tamás tragikus 
halála miatt. Begyógyíthatatlan sebet hagy isko-
lánk minden dolgozója és diákja szívében. Örök-
ké hiányozni fog e kiváló fiú segítőkészsége, jósá-
ga és kedves mosolya. 
Drága Tomikánk!
Nyugodj békében! Emlékedet megőrizzük.

Ebben a tanévben is legfontosabb feladatunknak a 
tanulást-tanítást tekintettük. Diákjaink tanulmá-
nyi átlaga alsó tagozaton 4,57 volt, felső tagozaton 
pedig 4,05 lett. 

A tanév során a tanulás mellett számos program, 
rendezvény biztosított élményt a gyerekek és szü-
leik számára. Tanulóink sok területen mutatták 
meg tehetségüket és említésre méltó eredménye-
ket értek el különböző versenyeken.
Az alábbiakban a sikeresen versenyző diákok ne-
vei és az általuk elért eredmények olvashatók.

A Széchenyi István Általános Iskola 2014-15-ös tanévéről

Tanulmányi versenyek

Történelem megyei verseny

I. helyezés - Szappanos Mirjam, 8.a 

Tollforgató magyar írásbeli megyei verseny, Monor

I. helyezés - Szappanos Mirjam, 8.a
Angol nyelvi szavalóverseny, Gyál 

I. helyezés - Horváth Blanka, 5.a

Angol tollforgató írásbeli megyei verseny

I. helyezés: Horváth Blanka, 5.a
Simonyi Helyesírási Verseny megyei fordulója Horváth 
Blanka 5. a, megnyerte a megyei versenyt, tovább jutott az 
országos döntőre.

Tudásbajnokság, angol nyelv levelező verseny

I. helyezés   Szabó Ágnes    2.c
Tudásbajnokság, matematika-magyar nyelv és irodalom, 
levelező verseny

I. helyezés:             Horváth Bence, 4.a
II. helyezés:  Horváth Bence, 4.a 

Angol nyelvi szóbeli verseny, Dabas 
I. helyezés - Dean Andrea Elisabeth, 6.a
II. helyezés - Hortobágyi Viktória, 7.b
III. helyezés - Kádas Tamás, 7.b
IV. helyezés - Czabai Ádám, 7.b

Német szóbeli megyei verseny, Isaszeg

III. helyezés - Rácz Dávid, 6.b 
IV. helyezés - Takács Ferenc , 6.b 
V. helyezés - Benkó Bernadett, 6.a 
VI. helyezés - Varga Dominika, 6.a

Rajzverseny megyei, Kiskunlacháza I. helyezés - Dean 
Andrea Elisabeth, 6. a           
II. helyezés - Golej Kata, 5. b               
III. helyezés - Végh Laura, 4. b            
III. helyezés - Benus Barbara, 8. b        
III. helyezés - Egerszegi Eszter, 7. b   

Literatum német országos levelezőverseny

13. helyezés - Surányi Melinda, 8.b

Aradi Jenő megyei rajzverseny, Páty 

IV. helyezés - Dean Andrea Elisabeth, 6.a 
VI. helyezés - Molnár Alexa, 7.b

Országos Bolyai matematika csapatverseny

II. helyezés 

Nagy Nándor 7.b,Kiss Miklós 7.a, Porpáczi Filibert 
7.b,Józan Sándor Levente,7.a

Bolyai János Gimnázium Matematika emlékverseny

IV. helyezés - Troják Arnold Szebasztián, 6.a

V. helyezés - Kiss Miklós, 7.

„Szövegmanó” – szövegértő és szövegelemző verseny

IV. helyezés - Rozgonyi Csaba, 1.a

VI. helyezés - Acsai Dániel, 1.a

„Észforgató” területi tanulmányi  csapatverseny

I.helyezés - Damjanovics Luca 3.c,Tóth Levente 4.a, Horváth 
Levente 4.a,Varga Tamás  4.b, Pieczka Zsuzsanna 5.a,Szabó 
Tekla 5.b,Molnár Klaudia 
 6.a, Juhász Adrienn 6.a, Tüske Pál 8.b
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HELYI VERSENYEK

Sportversenyeken elért eredmények

Iskolai népdal éneklő verseny eredményei  

Alsó tagozat 
I. helyezés - Rácz Eszter 3.a, Milibák Gréta 3.a  
II. helyezés - Molnár Emma 1.c 
III. helyezés - Deák Dávid 1.c 

Különdíjban részesültek:
 az 1. b osztály 10 fős csapata, valamint Troják Roland Márk 
4. b osztályos tanuló 

Felső tagozat: 
I. helyezés - Várhegyi Dorina 6. b,Surányi Csilla 8.a 
II. helyezés - Nyárádi Dorina  5.a 
III. helyezés - Kotán Tímea  6.a 

Iskolai szavalóverseny – alsó tagozatos

1. évfolyam
I. helyezés - Rozgonyi Csaba 1.a
II. helyezés - Hájos Brigitta1.b
III. helyezés - Lamper Szilárd 1.c
III. helyezés - Surányi Kende 1.b
Különdíjas - Sipos Máté 1.c

2. évfolyam 
I. helyezés - Kiss Csenge 2.b
II. helyezés - Bircsák Róbert 2.a
III. helyezés - Zoltán Leila 2.b

3-4. évfolyam
I. helyezés - Tüske Katalin 4.a
II. helyezés - Zsivora Tamara 3.b
III. helyezés - Czabai Petra 3.a
Különdíjasok -  Kerekes Levente 3. b és Csók Zita 3. c

Intézményünk több diákja különböző egyesületek 
színeiben is sportol. Ezekkel az egyesületekkel isko-
lánk a diákolimpia keretein belül együttműködik és 
edzőik támogatásával iskolánkat képviselik. A verse-
nyeken történt részvétel az egyesületek edzői és az 
iskola közös együttműködésével jött létre. 

Nemzetközi diák és gyermek szabadfogású birkó-
zóverseny / 2014. szeptember 27.
Birkózóink újabb sikereket értek el egy Nemzetkö-
zi diák és gyermek szabadfogású birkózóversenyen, 
melyen Szlovákiából, Szerbiából és hazánkból mint-
egy 320 fő vett részt. A verseny szervezője és rende-
zője a Ferencvárosi Torna Club, helyszíne a központi 
sporttelep.

 I. helyezés      Szlovicsák Tamás Gyermek korosz-
tály (+35 kg) 2.b

 II. helyezés   Szlovicsák Róbert Kisdiák korosztály 
(+65 kg) 4.a

 IV. helyezés   Lukácsi Gergő Péter Nagydiák kor-
osztály (45 kg-os súlycsoport) 6.b 

Ismét siker birkózásban / 2014. november 22.
Az Inárcsi Sportcsarnokban rendezték meg a Diák 
szabadfogású meghívásos birkózóversenyt 142 részt-
vevővel, ahol iskolánk tanulói közül

I. helyezés  Lukácsi Gergő  az 50 kg-os súlycso-
portban 6.b

III. helyezés  Lukácsi András Árpád 46 kg-os súly-
csoportban 6.b 

Országos Magyar Diák Szabadfogású Birkózó Baj-
nokság döntő, Tatabánya 
III. helyezés Szlovicsák Róbert 69 kg-os súlycso-
portban 4.a
Kötöttfogású Diák Birkózó Bajnokság / 2015. feb-
ruár 14.
Kisdiák korosztályban           Nagydiák korosztályban
I. helyezést - Szlovicsák  II. helyezés - Lukácsi
Róbert 4.a   Gergő Péter 6.b 
      IV. helyezés - Lukácsi  
    András Árpád 6.b  

Országos Birkózó Diákolimpiai Döntő / 2015. áp-
rilis 17.
2015. április 17-én Dorogon került megrendezésre 
az Országos Kötöttfogású Diákolimpiai Birkózó Dön-
tő, melyen iskolánk 6. b osztályos tanulója, Lukácsi 
Gergő az 50 kg-os súlycsoportban az előkelő III. he-
lyet szerezte meg a 228 fős mezőnyben.

Szlovicsák Róbert az országos döntőben / 2015. 
április 25.
A Karcagon megrendezett Országos Kötöttfogású 
Birkózó Magyar Bajnokság döntőjében a 2004-2005. 
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korcsoport 63 kg-os súlycsoportjában 234 verseny-
ző között  Szlovicsák Róbert 4.a  osztályos tanu-
lónk BRONZ érmet szerzett.

Diákolimpia országos döntő / 2015. május 22.
Szlovicsák Róbert  4. a osztályos tanuló a kötöttfogá-
sú birkózás országos döntőjében a II. helyen végzett, 
ezüst érmet szerzett.

Megyei ritmikus gimnasztika verseny / 2015. áp-
rilis 26.
Iskolánk két tanulója, Bodó Kitti és Huszák Anna (8. 
b) képviselték iskolánkat a Diákolimpia megyei Rit-
mikus Gimnasztika Versenyén, ahol mindketten az 
országos döntőbe jutottak.
Bodó Kitti 8.b - I. helyezés buzogány, II. helyezés lab-
da, II. helyezés összetett    
Huszák Anna 8.b - II. helyezés kötél, III. helyezés 
buzogány, III. helyezés összetett 

Focistáink sikere - országos döntő / 2015. április 23.
A Diákolimpia Pest megyei fordulóján III. korcso-
port focicsapatunk bejutott az országos döntőbe. Csa-
pattagok: Jobbágy Tibor 7.a, Jóna Gábor 6.b, Czili 
Bence 6.b, Zsebedics Márkó 6.b, Czili Dávid Zsolt 
5.b, Nagy Gergely 5.a, Eczet Krisztián 5.a, Häger  
Attila 5.a, Varga Csaba 5.a, Szabó Alex Bence 5., Kiss 
Dávid 4.a, Kiss Gergő 4.a

Diákolimpia körzeti forduló / 2015 tavasza
III. helyezés  - II. korcsoportos focistáink ; I. helye-
zés - III. korcsoportos focistáink 

Lovastorna – Nemzetközi versenyek
Szabó Nikolett 6.b Budapest CVI-IV. helye Magyar-
ország; Frenstat CVI-VIII. hely; Csehország Pezinok 
CVI-III. hely Szlovákia

Leány kézilabda Diákolimpia Pest megyei döntő
II. helyezés III. korcsoport kézilabdásai

Úszás Diákolimpia Pest Megyei döntő
IV. helyezés Balázs Bence 100 m gyorsúszás  6.a

Terematlétika, Ócsa
I. helyezés - Szabó Nikolett 600 m síkfutás 6.b; II. he-
lyezés - Krasnyánszki Réka medicinlabda dobás4.b;  
II. helyezés - Szlovicsák Róbert medicinlabda dobás 
4.a; V. helyezés - Vlcsek Renáta 50 m síkfutás 7.b

Területi összetett Diákolimpia atlétika
III. helyezés - II. korcsoportos leány csapat; VI. he-
lyezés - II. korcsoport fiú csapat Egyéni:
IV. helyezés- Molnár Petra 4.a

Pest megyei triatlon Diákolimpia döntő
I. helyezés Nyers Kamilla  8.a

Dabasi Futónap
II. helyezés Szegleti Sándor Benjamin 5.a

További eredményeink

Kiállítási tárgyak gyűjtése - verseny / 2015. már-
cius
A Széchenyi Napokon megrendezett Világháborús 
Kiállítás tárgyainak gyűjtésében megosztott I. helye-
zést értek el a 2.a, 2.c, 3.a és 3.b osztály tanulói.
Jutalmuk egy kirándulásra felhasználható nap június 
hónapban.

„BankVelem PénzOkos” Kupa / 2015.május
A Corvinus Egyetemen került megrendezésre a 
döntő, ahol a 10 legjobb csapat mérhette össze tudá-
sát. Iskolánk „Gumicukor” nevű csapata a II. helye-
zést érte el.
Csapattagok: Kádas Gyöngyi 8.a, Lukácsi Kata 8.a, 
Juhász Bence 8.a 
Tanulóink egy-egy  okostelefont  nyertek, iskolánk 
pedig 300.000Ft-tal gazdagodott.

„Nyomon vagy” vetélkedő
I. helyezés- Kádas Gyöngyi 8.a, Sári Mia Sarolt 7.b, 
Szabó Nikolett7.b, Häger Nikolett7.a

Gratulálunk a szép teljesítményekhez! 
Köszönjük tanulóinknak a versenyeken való részvé-
telt, a pedagógusoknak és az edzőknek pedig a diá-
kok felkészítését! 
Köszönet illeti a szülőket és Alsónémedi Önkor-
mányzatát is a segítő támogatásért!

Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola 
tantestülete nevében Sticzné Szántó Ilona  

intézményvezető
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Szent István király és az Államalapítás Ünnepe 2015. augusztus 19-20.

•  Nagygödör - 2015. augusztus 19. 20 óra

Ezredforduló  - Szent István és kora szabadtéri  zenés-táncos 
műsor alsónémedi fiatalok, zenészek, tánccsoportok közremű-
ködésével az István, a király rockopera zenei anyagának fel-
használásával
Lézershow – az előadás után 21 órakor

•  Szent István tér – 2015. augusztus 20. 

•  11 órától - Családi Nap
•  15 órától – Hagyományőrző bemutatók
•  17 óra Községi Ünnep

Napközis Tábor a Faluháznál
2015. augusztus 24-28.

Várjuk azokat a Gyermekeket, akik már unatkoznak otthon, 
s érdekes programokkal töltenék a vakáció utolsó hetét! Je-
lentkezés a Művelődési Házban vagy a 06/70-771-2692 tele-
fonszámon.
Helyszín: Faluház udvara
Időpont: 2015. augusztus 24-28. 9-15 óráig
Részletek a jelentkezési lap kitöltésekor írásban!
A programok ingyenesek!

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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Búcsú - 2015. szeptember 20. Nagygödör
Vásárosok jelentkezését várjuk a Művelődési Házban, 
az Önkormányzat Titkárságán vagy a 06/29-337-198 
illetve 06/70-771-2692 telefonszámon.

Falunapok – 2015. szeptember 26-27.
A részletes programokat a következő Hírmondóban 
közöljük!

Idősek Napja - 2015. október 4. vasárnap, 16 óra

Molnár György Lyra-díjas harmonika 
művész és zenekarának koncertje

Helyszín: Általános Iskola Aula

                  
          

                  Szüreti Felvonulás                  és Bál  

                                                        

2015. október 3.

Várjuk azok jelentkezését, akik lovas fogattal, csikósnak, táncosnak szívesen részt vennének 

hagyományőrző rendezvényünkön!

Jelentkezés a Művelődési Házban, 06/29-337-198 vagy a 06/70-771-2692 telefonszámon.
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A szovjet csapatok 1944 novemberének elején, Ha-
lottak napja táján érkeztek Alsónémedire, s már bő-
ven bent jártunk 1945 márciusában, mikor elhagy-
ták településünket. Az a fél év nehéz, gyötrelmekkel 
teli időszak volt az itt élők életében. Egyrészt a fron-
ton harcoló szeretteik miatt aggodalom emésztette a 
családokat, másrészt a faluban kegyetlenkedő oro-
szok elviselése, ellátása rótt erőn felüli terhet rájuk.
Kecskés Jenőné Acsai Julianna 20 éves volt akkori-
ban. Így emlékszik vissza a nehéz időkre:

Kedves Julcsi néni, hetven év telt el 1944 bor-
zalmas tele óta. Hetven év nagyon sok idő, mire 
tetszik emlékezni? Hogyan vészelték át az orosz 
megszállást?
Mindenre pontosan emlékszem, mert 20 éves vol-
tam azon a télen. Épp ott álltunk apámmal a féhaj 
előtt. Azelőtt nem sokkal ment ki a német autó a 
mi udvarunkból.

Miért volt Julcsi néniék udvarán német gépko-
csi? Németek voltak beszállásolva a házukba? 
Nem voltak beszállásolva, hanem ott lesték, vár-
ták az oroszokat. A szovjet alakulatok Dabas felől 

jöttek. Alighogy kimentek a németek, becsuktuk a 
nagykaput.  Álltunk apámmal a féhaj előtt, egyszer 
hallom a szörnyű nagy dübörgést, lövéseket. Mon-
dom apámnak, mi volt ez? Nem szólt. Nem merte 
megmondani, édesapám megjárta az első háborút, 
tudta mi vár ránk.  A Dudásék házteteje volt az 
első, amit eltaláltak, aztán jött a templom tornya. 
Mi ott laktunk a Dudásék háza mögött a Magyari 
utcában, az volt a mi családi otthonunk, kiálltam 
a kapuba elláttam egész a falu végéig. Előbb az 
előőrség jött, aztán később valamivel jött a többi 
oroszok katona. Akkor aztán már én sem mertem 
fennmaradni, lementem én is a pincébe.

Hogy történt az első találkozása a szovjet had-
sereggel?
Bejöttek az oroszok az udvarunkba, egyik katona 
lejött hozzánk a pincébe, aztán jöttek a többiek is 
utána, kiválogattak bennünket. Édesanyám meg 
édesapám idősek voltak, azok végigfektettek en-
gem a padon, és rám ültek. Édesanyám sok szok-
nyája eltakart. Ültek ott egymás mellett, én meg 
alattuk. A fiatalabbakat mind elvittek a pincéből. 
Csak én maradtam, mert nem vettek észre, anyám 
és apám ültek és takartak, mivel öregek voltak, 
őket nem háborgatták. Éjszaka volt, ahogy elvittek 
mindenkit, csak mi maradtunk a pincében. Mikor 
aztán az oroszok továbbmentek, előjöttünk, de 
nem mertünk otthon maradni, menekültünk.

Hova lehetett éjnek idején menekülni?
Éjszaka volt, azt mondja apám, gyerünk el ott-
honról. Gondolhatod, mit éreztünk, ahogy men-
tünk ki a faluból, a templomnál volt egy kis köz, 
azon jártunk ki a Gyáli útra, most azon próbál-
tunk kilopakodni. Hogy hol vezetett apám, ki a 
kertek alá kerülve, nem tudom, csak mentünk, 
elébb Menyhárt bátyámhoz igyekeztünk, ahogy 
odaértünk, apám már hallotta az oroszokat be-
szélni. Azt mondta, itt is vannak már. Erre azt 
mondta apám, no, gyerünk vissza. Visszajöttünk, 
a templomig. Ott megálltunk. Azt mondta apám, 
hova legyünk, hova legyünk? Mint már mondot-
tam, apám is megjárta az I. világháborút, tudta mi 
a háború, állt, gondolkodott, most hova legyünk 
Azt mondta, gyerünk, erre megindultunk a Weis-
tó felé, ki a Kossuth Lajos utcai házak kertjeinek 
végébe, Ócsa irányában.

Alsónémedi megszállása 1944-1945

Kecskés Jenőné, Acsai Julianna esküvői képe
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Melyik Menyhárt bácsiról tetszik beszélni, a 
Marosi Menyhárt bácsiról?
Igen, őróla, ő volt akkor a gondok az Egyháznál. 
Mentünk arra, nagy csend volt. Elértünk a Szarka 
Balázsék kertje végébe. Mi ott maradtunk, apám 
bement a Szarka Balázsékhoz. Ott az istállójuknál 
elkapta őt az orosz. Már ott is ott voltak. Lesben 
álltak. Hallottuk a beszédet, s nagyon megijed-
tünk, hogy elhajtják apámat. De oszt nem, hanem 
kijött a Balázs bácsi.  Magyarázta az oroszoknak, 
hogy ez a testvére, ne bántsa, mármint apámat.  
Aztán apámat is beengedték a házba, beszéltek 
ott valamit. Egy kis idő múlva apám kijött, és azt 
mondta nekünk, gyerünk, ne maradjunk itt. Men-
tünk tovább, és így eljutottunk a Surányiék kertje 
végébe.

A Surányi Antal bácsiékra tetszik gondolni, 
szintén a Kossuth Lajos utcából?
Azokra, hát, Surányi Antal bácsi a Kossuth Lajos 
utcából, a Surányiak voltak az egyetlen  katalikusok 
az utcában. Apámék ezekkel a Surányiékkal na-
gyon jóban voltak. Apám megpróbálta, bement, 
csend volt. Mi édesanyámmal ott maradtunk kint 
a sötétben. Nemsokára kijött értünk édesapám, 
mondta, hogy itt nincs senki, menjünk be, be is 
mentünk, s itt nyugodtunk meg reggelig. Ott bo-
torkáltunk éjjel, sose felejtem el, a kertek alatt. An-
tal bácsiéknak volt egy legényfiuk, az otthon volt 
a mamával, reggelig ott megmaradtunk, apám haj-
nalban hazament, de mi nem mertünk vele menni. 
Egész délelőtt ágyúztak, a Galambos Albert bácsi-
éknak a nyári konyhájukat is érte találat. Aztán 
dél felé, mikor a bombázás alább hagyott, apám 
értünk jött, és hazavitt bennünket. 

Végig bujkálniuk kellett, amíg az oroszok bent 
voltak a faluban? 
Nem, aztán már otthon maradtunk. Úgy hogy 
édesapám volt jobbára otthon, én meg édesanyám 
a pincében voltunk. Én nem nagyon mutatkoztam.

Hogyan töltötték a Karácsonyt?
Karácsonykor már nagyon lőttek, Pestről lőttek 
ki, innen oda be, és két tűz között voltunk mi. Az 
egész Karácsony a szakadatlan ágyúzásban telt.
Emiatt el is maradt a karácsonyi istentisztelet. 
Mind a két templomot találat érte.
Mi reformátusok vagyunk, a mi templomunknak 
levitte a tetejét a löveg, nem lehetett istentiszte-
letet tartani. Hála istennek, mind a két pap meg-
maradt. Már tavasz felé jártunk, hogy istentiszte-

letet tartottunk, a mi papunk, a Jakos tiszteletes 
úr az istentiszteletet nem a templomban tartotta, 
hanem kint az utcán, a Kossuth Lajos utca sarkán, 
az iskola mellett. 

Hogy teltek a mindennapok a megszállás alatt?
Az elöljáróság megmaradt a községházán, itt volt 
az oroszok parancsnoksága is, az iskolában volt 
a kórház. Az ennivalót a néptől szedték össze, de 
nem az oroszok jártak házról házra, hanem a „ma-
gyar –oroszok”, más szóval az oroszok bérencei, 
azok szedték össze és vitték az oroszoknak, ami 
kellett, de jutott belőle haza is, mert mitőlünk is 
elvitték a gabonát, s aztán később megismertem 
náluk a zsákunkat.

Magyar-oroszok alatt azokat érti, akik együtt-
működtek a szovjet katonai hatóságokkal? Vol-
tak a faluban kommunisták?
Hát hogyne lettek volna, persze hogy voltak. A 
községházánál megmondták, hogy mit kell az oro-
szoknak bevinni, kocsival mentek, és ami a listán 
volt, azt össze kellett szedni, nekünk meg oda kel-
lett adni. Mihozzánk is jöttek, odaadták apámnak 
a papírt, hogy lássa, mi van rá felírva. Azt mond-
ták: Miklós bácsi ne haragudjon, mi nem tehetünk 
róla, nekünk parancsba van adva.
Ment a kocsikkal egy-egy fegyveres orosz 
is.Mihozzánk egyszerre három kocsi is jött. Meg-
pakolta a padlásról a kukoricával, és elvittek min-
dent. Az oroszoknak is sok lovuk volt, etetni kel-
lett azokat is.
Az első orosz, aki mihozzánk bejött, egyből meg-
látta a féhajban a lovaskocsit, rögtön meglátta az 
istállóban a lovakat. Húzta is ki a kocsit, én már 
előre elkészítettem a kocsit, hogyha menekülni 
kell, akkor egyből mehessünk. Vitte az orosz a 
lovakat, apám szembe akart szállni, kértem, kö-
nyörögtem: Apám ne szálljon szembe velük, mert 
akkor agyonlövik!
Vezette ki a két szép lovat, fiatalok voltak, másfél 
évesek, a tavasszal vette őket az apám, nem olyan 
karcsú magyar fajták voltak, hanem azok a nehéz 
muraközi lovak, apám hordásra vette, azt remélte, 
ezek nem lesznek jó katonalónak, mert a mi lova-
inkat mindig besorozták, olyant vett, ami nem kell 
hátaslónak  a katonaságnak. Új lószerszámunk is 
volt, apám a padlásra a széna alá dugta, de ott is 
megtalálták.   (folytatjuk)

Szerkesztette: Bálint István
Az interjút készítette: Jobbágy Ilona
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Családi sportnap az Alsónémedi Községért Közalapítvánnyal 
2015. május 23. 

Immár harmadjára rendeztük meg Sportcsarnokunkban az ALSÓNÉMEDI CSALÁDI SPORTNAPOT, mely 
évről évre egyre sikeresebb. A rendezvényt a Napfény Mazsorett Alsónémedi csoport nyitotta meg, utána a 
lányok kézilabda a fiúk foci bajnokságon mérhették össze tudásukat. A kisebbek vidáman kidobósoztak. 

Miközben kézműves foglalkozások voltak, a bátrabbak megmászhatták a NAGY FALAT.  A győztes 
csapatok boldogan fogadták jutalmukat. 

Délben érdekes pódiumbeszélgetést halhattunk Dr. Juhász István olimpia bajnokkal. 
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A délutánt látványos bemutatóval folytatták a ritmikus sportgimnasztikás lányok és a Starlight-os fiatalok. 
Mindenki mozoghatott a kedvére választott órákon Nippon zengón, Meridian tornán, zumbán, Aviva–
intimtornán, aerobicon vagy akár a WalkEnergie-n, miközben végre kisütött a nap és a gyerekek birtokba 
vehették az ugráló várat és részt vehettek az íjászaton. A küzdősport kedvelők sem maradtak ki, ők is 

kipróbálhatták magukat. Késő délután még láthattunk a felnőttektől egy vidám kosárlabda és kézilabda 
meccset. Nagyon tartalmas és vidám, jól sikerült nap volt, anyukák, apukák, kicsik–nagyok együtt 
mozoghattak, volt aki hősként, kifulladásig minden erőt össze szedve egyik óráról a másikra ment. A 
tartalmas nap egy futóversennyel zárult.  

Köszönjük a szervezést Dr. Nagy Vilmosnak, Galambos Ágnesnek, Szegváriné Kulinyák Veronikának és 
természetesen a támogatást az Alsónémedi Községért Közalapítványnak. 

Hägerné Molnár Mária 
kuratóriumi tag
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1. Labdarúgás – Utánpótlás
az alsónémedi Sportegyesület a 2014/15-ös bajnoki 
idényben u-7, u-9, u-11/13, u-14 és u-21 korosztály-
ban indított és versenyeztetett utánpótlás csapatokat. 
a legfiatalabb három korosztály a magyar Labdarú-
gó Szövetség által szervezett Bozsik Program keretein 
belül tornákon vettek részt, illetve téli teremtornákon 
játszottak. csapataink a tornákon fegyelmezetten, 
szorgalmasan és nagyon színvonalas játékkal képvisel-
ték egyesületünket. Dicséret illeti a szülőket is, hiszen 
fáradságot és időt sem kímélve részt vettek a mérkőzé-
seken. természetesen a jó színvonalú labdarúgás min-
denkor megkívánja a szigorú rend szerinti edzéseket 
és e korosztályoknál az edzéslátogatottság kimagasló 
szintű volt.
az U-14 korosztály játékosai a mostani szezon-
ban több fronton is kimagasló teljesítménnyel sze-
repeltek. részt vettek a bajnokságban, a Bozsik 
tornákon és az országos Diák olimpián egyaránt.  
a korosztályos Pest megyei válogatottban négy játéko-

sunk is bemutatkozhatott, így zsebedics márkó, Jóna 
Gábor, héger attila és Szabó alex Bence.
az országos Diák Olimpia döntőjébe bejutott csapa-
tunk tagjai: zsebedics márkó, Jóna Gábor, héger attila, 
Szabó alex Bence,Varga csaba, nagy Gergely, Jobbágy 
tibor és Szlovicsák attila.
Végül büszkén és elismeréssel adhatunk hírt arról, hogy 
e korosztály a Pest megyei Bajnokság II. osztály Déli 
csoportjában a harmadik helyezést szerezte meg. 
Gratulálunk a bronzéremhez minden játékosnak.
a legnagyobbak előtt is komoly kihívások tornyosul-
tak a 2014/15-ös szezonban, hiszen a saját bajnok-
ságukban történő szereplés mellett már részt kellett 
venniük a felnőtt csapat munkájában is. helyüket na-
gyon szépen megállták, hiszen korosztályos bajnoksá-
gukban kivívták a felsőházba jutást és itt is jó szín-
vonalú játékkal szerepeltek mindannyiunk nagy örö-
mére. mindemellett e korosztályból immár többen 
bemutatkoztak és már erősítik felnőtt csapatot, 
így Szalai József, kerekes Géza, Győrvári tibor, Sándor 

ALSÓNÉMEDI SE visszapillantás a 2014-2015. évre
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ádám, Sándor Balázs, kovács Bence és mészáros márk, 
mészáros róbert.

Budai László - edző

2.  Bírkózás
az alsónémedi Sportegyesület birkózó szakosztálya 
kovács János edző vezetésével immár hatodik eszten-
deje működik lelkesen, változó 8-15 fő részvételével. a 
kiváló szakvezetésnek és ügyes, fegyelmezett, kitartó 
birkózóinknak  köszönhetően  2015-ben is szép ered-
ményeknek örülhetünk.
ezek:
Diák ii. korosztály(2004-2005. évben születtek)
Szlovicsák Róbert
- országos Diák olimpiai döntőn, kötöttfogású 

birkózásban ezüst érem,
- magyar Bajnokság országos kötöttfogású 

bajnokság bronz érem.
nagydiák korosztály (2002-2003. évben születtek)

Lukácsi Gergő
•	 magyar Bajnokság országos kötöttfogású 

bajnokság bronz érem,

•	 országos Diák olimpiai döntőn, kötöttfogású bir-
kózásban ezüst érem.

Gratulálunk versenyzőinknek a kimagasló eredmé-
nyekhez és sikeres munkát, jó szórakozást kívánunk a 
hét legfelkészültebb birkózónknak az inárcson meg-
szervezett nyári nemzetközi edzőtáborban való részvé-
telhez.

ASE vezetősége
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In memoriam Jobbágy Tamás
Egyesületünk búcsúzik Jobbágy Tamástól

Az Elmúlás mindig fájó,a végleges búcsút mi emberek ne-
hezen viseljük. Különösen így van ez,ha egy nagyon rövid 
élettől kell megválnunk. Azt gondoljuk, hogy Jobbágy 
Tamás tragikus halála szavakkal aligha írható le. Vigaszt 
talán csak akkor remélhetünk, ha életére emlékezünk, 
és abból próbálunk erőt meríteni. Emlékének tiszteleg-
ve igyekeztünk összegyűjteni labdarúgó pályafutásának 
eredményeit és edzői róla alkotott véleményét.

Eredményei (Alsónémedi Sportegyesületnél):
2008-2009.   Ócsai  U9 bajnokság   -   III. helyezés
2009-2010.   Ócsai  U9 bajnokság   -     I. helyezés
2010-2011.   Ócsai U13 bajnokság  -    II. helyezés
2011-2012.   Ócsai U13 bajnokság  -   III. helyezés
2012-2013.  Ócsai U13  bajnokság   -  III. helyezés

2013-2015.  A Dunaharaszti MTK U14 és U15 korosz-
tályos országos bajnokságban szereplő csapatainak tagja. 
2015. Pest megyei U14 korosztályos válogatottjának tag-
ja.  Több meghívásos és Bozsik Kiemelt tornán választot-
ták meg a legjobb kapusnak. 
Edzői vélemények:

Ifj. Hajdu Gusztáv(2007-2008):
Nálam kezdte karrierjét Ovifociban. Csak 1 szezonon ke-
resztül volt szerencsém foglalkozni vele, de mindenképp 
elég volt ezen idő is, hogy rájöjjek ízig vérig sportember 
lesz belőle. Szinte alig volt edzés amit mulasztott volna. 
Részese lehettem első fellépéseinek tétmeccseken Bozsik 
tornák keretén belül illetve kispályás tornákon-kupá-
kon, már ekkor látszott, hogy korosztályánál erősebb fizi-
kális paraméterekkel rendelkezik. Nagyon jó(erős)  ballá-
ba volt és átlagfeletti ütemérzéke, jó szerelő készsége! Ak-
kor még csak remélni illetve sejteni véltem, hogy megállja 
helyét magasabb osztályban is, mára ezt már tényként 
tudom. És ha ez a sajnálatos tragédia nem következik be, 
nem biztos, hogy Dunaharaszti lett volna számára a vég-
állomás ... :( Nyugodj békében Tomika 

Id. Hajdu Gusztáv(2008-2011):
Ezen időszak alatt szerepelt nálam U9-U11-U13 korosz-

tályokban. Csapataival többször ért el érmes helyezést, 
volt bajnokcsapat tagja. Sokoldalú képességei adták a le-
hetőséget, hogy mint mezőnyjátékosként mint kapusként 
segíteni tudta csapatait!  9-10éves kora, 2010  környékén 
saját döntése alapján tette voksát a kapus posztra, kezdett 
külön kapusedzésekre járni a Baranyi Petihez. Edzéseket 
mindig komolyan vette, teljes odaadással végezte, szinte 
alig hiányzott foglalkozásokról!   Több tornán részesítet-
ték különdíjban. Korosztálya csapatkapitánya volt.

Rácz László(2011-2013) 
Két évig voltam Tamás edzője. Szorgalmas, életvidám, 
őszinte és tisztelettudó fiút ismertem meg a személyében. 
Nálam kapusként is és bal oldali védőként is szerepelt 
néha. Mindig jól megoldotta a feladatait. Kapusként akár  
NB-s osztályig is eljuthatott volna.

Kovacsik Tibor(2013-2015): 
Jobbágy Tamás Menyhért a Dunaharaszti MTK U14, 
U15-ös csapatának kiváló képességű kapusa volt.  2013. 
augusztusa óta az igazolt játékosunk és azóta én foglal-
koztam vele. Azért hívtuk át Dunaharasztiba, mert mi a 
NB II. osztályú bajnokságban szerepelünk és évről évre 
tehetséges környékbeli labdarúgókat keresünk. Tomit, 
már régen ismertük, mert a Bozsik Tornákon mindig 
megnehezítette a dolgunkat remek védéseivel, ezért gon-
doltunk arra, hogy átigazoljuk őt. Mióta nálunk védett 
hétről hétre látszott a fejlődése, kapusedző foglalkozott 
vele és olyan bal lába volt, amit még sok mezőnyjátékos 
is megirigyelt volna. Ezt a „rettenes balost” idén több-
ször is kihasználtuk, hiszen kapus létére három gólig 
jutott a bajnokságban, amiket pontrúgásokból szerzett. 
Többek között a Budapest Honvédot is az ő góljával 
vertük meg, néhány héttel a tragédia előtt. Szép jövő 
állhatott volna előtte és még mindig érthetetlenül állok a 
történtek előtt... Búcsúzom tőle és velem együtt a DMTK 
labdarúgó szakosztály is! Soha nem feledünk! 

ASE Vezetősége

Jobbágy Tamás 2008. kezdetek Jobbágy Tamás 2013. május 14.
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a cukorbetegek futsal-európa-bajnoksága, a Diaeuro 2015. július 19. és 
26. között kolozsváron kerül megrendezésre 17 ország részvételével. a 
magyar válogatott felkészülését és részvételét a 77 elektronika kft. és a 
Sanofi támogatásának köszönhetően a Diaeuro Labdarúgó Sportegyesü-
let szervezi. a magyar Diabetes társaság és a magyar Labdarúgó Szövet-
ség a magyar csapat szakmai partnerei, a Diabetes újság pedig a rendez-
vény népszerűsítését segíti.  a magyar keret tagjait.

•		tordai Vince

•		Sándor Balázs – alsónémedi fiatal 

•		Pinczés Balázs

SZURKOLJUNK EGYÜTT A CSAPATNAK!

részletes beszámolót – a verseny után – soron következő számunkban 
olvashatnak! 

Forrás:  http://www.diabetes.hu/diaeuro/2015/kerettagok#sandorbalazs 

DiaEuro 2015.

Begovics Éva és Kelemen Zsombor teniszező, 
Orbán-Sebestyén Katalin vezetőedző

Július 25-én kezdődnek a Nyári Speciális Világjátékok 
versenyei Los Angelesben, ahol teniszezőként egy 
alsónémedi fiú, Kelemen Zsombor (15 éves) a Ferencváros 
Szabadidős SE sportolója is képviseli hazánkat a július 
30-án megrendezésre kerülő, az integráció jegyében zajló 

VIP tenisz versenyen, ahol világsztárokkal 
teniszezik majd. Egyéniben és vegyes 
párosban is indul Begovics Évával.

SZURKOLJUNK EGYÜTT A 
TENISZEZŐKNEK!

Részletes beszámolót – a verseny után – soron következő 
számunkban olvashatnak! 

(Fotó: http://specialolympics.hu/portal/ – a honlapon 
további információk, érdekességek is megtalálhatók a 
Special Olympics International (S.O.I.) szervezetről és 

tevékenységükről.)  

Győrvári István Lászlóné

KELEMEN ZSOMBOR alsónémedi fiú részvétele
a Nyári Speciális Világjátékokon Los Angelesben
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Íjász Diákolimpia , Budapest  2015. 05.10
A 2015-es Íjász Diákolimpia sorozatunk első állomása a budapesti ver-
seny volt. Csapatunk minden tagja lelkesen készült erre a megméretésre 
is. Heti edzéseken kívül tartottunk külön edzést is, a technikai és fizikai 
erősítésen kívül, a mentális felkészítés részeként a hullámvölgyek és ne-
hézségek kezelését is gyakoroltuk. Figyeltük az időjárás alakulását és az 
ellenfelek nevezését is. Rendkívül nagyszámú  nevezés érkezett az idei 
versenyre - több, mint 130 diák állt a lő táblák elé. A Nywyg a erős csa-
pattal, 13 fővel indult,amelyből 10 tagunknak ez volt élete első diákolim-
piai verseny. Minden kategóriában volt kellő számú ellenfél, volt olyan 
csoport ahol 9-10 fő is igyekezett elérni a legjobb szintet. Eredmények: 
Gyerek  fiú Reflex: 2. hely Szabó Koppány, 3. hely Ónodi Tamás, Gyerek 
Lány reflex: 1. hely Pék Dóra Jázmin, 5. hely: Ujvari Csenge,  Gyerek tra-
dicionális: 3. hely Kolosy Kende, Kadet lány reflex 2. hely Szabó Ramóna 
Összesítésben:  5 érmet, 5 fő helyezést értek el. Ügyesek voltak a lányok 
és fiúk , jól küzdöttek az  igen erős  mezőnyben !  
IX. Nyílzápor és Íjásztalálkozó ,Ópusztaszer 2015. június 6
Ópusztaszer fogalom a magyar történelmet szerető honfitársaink között, 
életében egyszer ezt a helyet mindenkinek látnia kell! Mi a Nywyg tagjai 
minden évben elzarándokolunk oda, családostól, csapatostól.  Közelről 
látni az elő történelmet, a honfoglaló eleink életét bemutató tábort. Az 
idén közel 40 fős csapattal vettünk részt a rendezvényen.  Szombaton 
korán tábort foglaltunk, így volt időnk bőségesen ünneplőbe öltözni: 
hagyományos ing - kaftán, díszes öv és süveg, csizma, fegyveröv, készen-
léti tegez, íj, fokos, ostor, kürt, tarsoly, - minden ami szükséges és Őseink 
viseletét idézi. A legnagyobb feladat a Nyílzápor következett, felsorakoz-
tunk a NYWYG zászló alá. Ott voltunk a menetben, 1200 íjásztársuk-
kal együtt, lobogtak a zászlók és szóltak a dobok, zengtek a kürtök. A 
rekkenő hőségben közelről csodálhattuk az egyesített Bajor és Német 
seregek és a magyar vitézek harci csatajelenetét. Ezután következtünk 
mi,  7 vesszőt lőttünk ki Árpád vezér és Pozsonyi csata emlékére, amely 
ütközetben olyan fényes győzelmet arattunk, hogy több száz évig nem 
tette idegen katona magyar földre lábát. Nagyon jó volt ott lenni, együtt 
kiáltani, hogy „HUJ-HUJ- Hajrá!- Jó volt ott  és akkor is Magyar íjász-
nak lenni!
Dél Alföldi Régió  Íjász Diákolimpia 2015.június 14. Hetényegyháza
Egyesületünk sok éves történetében volt olyan diákolimpiai verseny, 
amelyen  rövid szünetekkel  egész nap szakadt az eső,  elázott verseny-
zők, felszerelés, célok és beíró lapok tették „felejthetetlenné” az ese-
ményt. Most a szabadtéri versenyek másik szépségére készültünk, rek-

kenő hőség volt és néha erős forró szél fújt. Igen szép számban gyűltek 
össze a fiatal íjászok. Tudtuk, hogy egy újabb fontos állomáshoz érkez-
tük, a diákolimpiai döntő előtt utolsó eredmény javítási lehetőség volt 
ez a megméretés. A  lányok és fiúk derekasan küzdöttek, az első rész-
ben jól haladtak, de a szünet  után nem győztük a szülőkkel közösen 
vizes sapkákkal, törölközőkkel és „fejmosással” hűsíteni őket. Hála az 
Úrnak a napszúrást és a hőgutát sikerült elkerülnünk. Még ilyen időben 
is volt, aki javítani tudott!! Eredmények: Gyerek  fiú Reflex: 3. hely Szabó 
Koppány, Gyerek Lány reflex: 1. hely Pék Dóra Jázmin, 3. hely: Ujvári 
Csenge,  Serdülő tradicionális: 2. hely Poroszlay Richárd Kadet fiú tradi-
cionális 5. hely Tőzsér László  , Gratulálok a helytálláshoz!
Központi Diákolimpia Döntő, 2015. Június 21. Budapest
Elérkeztünk a tavaszi diákolimpiai (Suli Íjász Bajnoki) sorozatunk utol-
só versenyéhez.  .A feltételek szerint a 7 regionális forduló bármelyikén 
rész vehetett a diák és ezzel jogot nyert a döntőre. A regionális fordulók-
ban 356 versenyző vett részt, közülük a döntőn közel kétszáz versenyző 
szállt harcba a Bajnoki címek elnyerésért. A NYWYG diákjai  10  fővel 
indultak , akik közül 6 tagunknak ez volt élete első országos  döntője! 
Időben érkeztünk a helyszínre és sátorállítással tábort foglaltunk. Több 
kategóriában voltak érem és helyezési reményeink így bizakodóan te-
kintettünk a verseny elé. A regisztráció, technikai ellenőrzés, majd min-
denki lőállásának meglelése után kezdődhetett a belövés. Most elmaradt 
a forróság, de így is  igen meleg lett, gyakori szélcsendben és tűző napon 
kellett a gyerekeknek egész nap lőniük. A többiek jobb felkészültsége, 
a forma időzítés  és a koncentráció hiány miatt elmaradtak a tervezett 
eredmények ,de így elismerés illeti a lányokat és a fiúkat az igyekezetért 
és a kitartásért!  Eredmények: Gyerek  fiú Reflex: 4. hely Szabó Koppány, 
Gyerek Lány reflex: 4. hely Pék Dóra Jázmin,6. hely: Ujvári Csenge, 
Nagyon köszönjük támogatóinknak segítségét! Elsősorban az Alsóné-
medi Önkormányzatnak és az Öregtó Horgásztó gazdáinak  az íjász 
pályát, szülőknek az időt és a felszerelést,a szállítás biztosítását!

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2015 kora nyarán  Alsónémedin

Mindenkit szeretettel  
várunk az edzéseinkre!

Hajrá Nywyg!

Az edzéseket Augusztustól  
folytatjuk a Schuller Csarnokban! 

Péntek 18 órától, vasárnap 17 órától. 
Gyertek bátran!

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



A kivitelezési munkák várhatóan július 2-tól augusztus 19-ig fognak
tartani, az esetleges kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük.

Közlekedésbiztonsági
Nap

2015. 09. 06.
Alsónémedi, Szent István tér

Az Alsónémedi Községért Közalapítvány a GLS General Logistics 
Systems Hungary Kft. támogatásával kerékpáros tanpályát épít a 
Szent István téren a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda részére.
Felavatás szeptember 6-án, egy családi nap keretein belül, amire 
szeretettel várunk mindenkit.

Programok:
kerékpáros vetélkedők, játékos kresz oktatás,
kerékpáros minijogosítvány szerzési lehetőség,
gyerekprogramok


