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Tisztelt Gazdálkodók!
Szeptember 15-e és október 15-e között a DTCS kotrását végzik
a tisztított szennyvíz-kifolyó műtárgy 100-100 méteres körzetében. A kotrás során veszélyes, káros anyagok kijutására nem
kell számítani, de a víz zavarossá válhat. Kérünk minden
gazdálkodót, aki a csatornából öntöz, hogy ebben
az időszakban a csatorna vizét öntözésre ne használja.
Polgármesteri Hivatal

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!
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A cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni a Polgármesteri
Hivatal Titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem őrzünk meg!
Lapzártáról és a megjelenés tervezett időpontjáról a település honlapján
találnak információt (www.alsonemedi.hu/hirmondo).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után beérkezett cikkeket
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete Dr. Tholt Mária részére ,,Alsónémediért” kitüntető címet adományozta,
melynek átadására 2015. augusztus 20-án, Nemzeti Ünnepünkön került sor.
Dr. Tholt Mária Magdolna nemzeti elkötelezettségű régi, hithű budai katolikus családból származik. Édesapja jogász. Gyermekei, Lelik Ferenc
és Lelik Krisztina. Két unokája, Zsófi és Réka. Világlátásában meghatározó a magyarság érdekeinek védelme, a haza szeretete.
Iskoláit a székesfővárosban kitűnő eredménnyel
végezte, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Általános orvosi szakon szerzett diplomát
1960-ban. Később elvégezte az ELTE Bölcsészettudományi Karán a pszichológia szakot is, s
mint klinikai pszichológus tette le a záróvizsgáit.
Az orvosi egyetem elvégzése után polgári származása miatt Szombathelyre helyezték, majd
Budapesten sikerült állást szereznie. Itt a Kőbányai Gyógyszergyár kutató laboratóriumban
dolgozott. Kutató orvos nem lehetett egyrészt
származása és nyilvánosan gyakorolt katolikus
hite miatt. Majd munkahelyként a Szent Rókus
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Kórház Belgyógyászati osztálya következett. Alsónémedin 1965-ben lett körzeti orvos, 1991-től
házi orvos. Gyógyító tevékenysége mellett mint
önkormányzati képviselő tevékenyen részt vett
a közéletben,mindvégig a klasszikus polgári
értékeket képviselve. Országos szinten is követhető pályája. Az 1990-es esztendőtől kezdve
négy éven át az Országos Háziorvosi Intézet
főigazgató-helyettese, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem családorvosi tanszékén
oktató. Tagja volt a Magyar Demokrata Fórum
Egészségpolitikai Tanácsának. Tagja és elnöke a
házi orvosokat szakvizsgáztató bizottságnak. A
Magyar Orvosi Kamara elnökségi tagja. Mint
szakmai előadó számos orvosi kongresszuson
vett részt, tudományos szaklapokban megjelent
cikkek szerzője.
Dr Tholt Mária európai műveltségű orvos,
aki ötven éves pályája alatt minden napját a
Hippokráteszi-esküjéhez híven az elesettek, a betegek gyógyítására, embertársai életének jobbítására szentelte és szenteli mind a mai napig.
Isten áldása kísérje további életében, munkálkodásában! 			
Jobbágy Ilona
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete augusztus 26-án tartotta soron következő ülését. Napirend előtt Polgármester Úr az augusztus
19-20-i rendezvények szervezőinek, szereplőinek meg
köszönte fáradozását és beszélt a különleges előadásról.
– Részletes beszámoló és köszönet jelen Hírmondóban
olvasható. –Településünkről elköltözött Szalkai Gáborné Magdi néni, sokak volt tanárnője és iskolánk egykori
igazgatója, akinek Polgármester Úr augusztus 19-én köszönte meg településünkön végzett áldozatos munkáját.
Első napirenden a DAKÖV Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadta el a Képviselő-testület. Az egyebek napirend keretében tárgyalta a testület
a víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének elkészíttetését, melyre az üzemeltetőt bízta meg, s felkérte,
hogy jóváhagyásra nyújtsa be a MEKH-hez. A víz – és
csatornarendszer tekintetében összesen 288.000,- Ft +
ÁFA összeget jelent Önkormányzatunknak, mely töredéke annak, mintha önállóan készítené azt el.
Következő napirenden az ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft. temetkezési közszolgáltatás helyzetéről szóló
beszámolója szerepelt, melyet a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi
és Tájékoztató Bizottság véleményezése után egyhangúan
fogadott el a Testület. A köztemetőben urnafal létesítése
már többször felmerült,és egyre nagyobb igény mutatkozik annak megépítésére, így annak helyéről és formájáról
szeptemberi ülésén dönt majd a Képviselő-testület.
Minden évben beszámol előző éves munkájáról, tevékenységéről a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola
– ahogy közoktatási intézményeink is –, melyet a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményezése
után fogadott el a testület. Egyben arról is döntött, indokoltnak tartja a néptánc oktatás feltételeit az iskolában is
biztosítani, ezért felkérte dr. Gálos Júlia igazgatót, a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnökét és a
Polgármester Urat, hogy az önkormányzat erre vonatkozó igényét az iskola igazgatója és a fenntartó KLIK felé
jelezzék. Az egyeztetés elkezdődött, így reméljük, hogy
ennek megszervezése már szeptemberben elkezdődhet.
A költségvetésben szereplő összegek szükségszerű átcsoportosítása szerepelt a következő napirenden, mely
kapcsán az alábbiakról döntött a testület:
• a Polgármesteri Hivatal felújítása sorról az általános
tartalék sorra kerül 110.000.000,- Ft,
• a Művelődési Ház rendezvényeihez 300.000,- Ft,
• a Polgármesteri hivatal dologi kiadásaihoz 400.000,- Ft,
• e gy konyhai dolgozó képzésére 210.000,- Ft,
• 40 db Alsónémedi természeti értékeit és mezőgazdasági tevékenységét bemutató DVD vásárlására
101.600,- Ft került biztosításra az általános tartalék
terhére.
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Az ABÉVA Kft. egy régóta húzódó tartozás miatt fordult a Testülethez, melyben azt kérte, hogy a Petőfi utca
l. sz. alatti bérlemény volt bérlőjének felhalmozódott
tartozását vállalja át az Önkormányzat. A Képviselő-testület, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság
javaslatára úgy döntött, hogy a tartozást nem hajlandó átvállalni, s ha a volt bérlő ügyvédi felszólításra 2015. december 31-ig nem rendezi tartozását, akkor a Kft. polgári peres úton tegyen meg mindent a követelés behajtása
érdekében.
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta az ADR Logistic Kft raktár
építési elképzeléseit, mely kapcsán a testület úgy döntött,
hogy a cég egyik, Gyálon lévő telephelyét meglátogatja,
ahová meghívja a Bálint Analitika Kft. ügyvezetőjét, Bálint Máriát is, hogy szakmai szemmel véleményezze majd
a megvalósulás esetén várható „környezeti hatásokat”. A
soros bizottsági és testületi ülésre a minél megalapozottabb döntés érdekében a katasztrófavédelmi hatóság is
meghívást kap majd.
Törvényi kötelezettség a Köztisztviselői Etikai Kódex
elfogadása, melyet az előterjesztés két kisebb stilisztikai
módosításával fogadott el a Testület
Szintén törvényi kötelezettségének tett eleget a Képviselő-testület a 2013-2018. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésével, mely kapcsán úgy döntött,
hogy a program felülvizsgálata nem szükséges, így ezt
jelenlegi tartalommal hatályban marad.
A településrendezési eszközök felülvizsgálata kapcsán
merült fel a környezeti értékelés szükségessége melynek
elkészítéséhez 450.000,- Ft+ÁFA összeg a tartalék terhére
került biztosításra.
Névszerinti szavazással döntött a testület az „Alsónémedi Hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról, melyen a jelenlegi közszolgáltató, mint egyetlen pályázó, a
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. nyert. A szerződés az óta
aláírásra került (8 évre), így a továbbiakban mind a lakosság, mind a közületek számára szinte változatlan feltételekkel valósul meg a közszolgáltatás.
Ezzel kapcsolatban szükséges volt az önkormányzati
rendelet módosítása is, mely a lakosságra vonatkozóan
mindössze pár forintos árcsökkentést jelent. (A rendelet
a Polgármesteri Hivatal folyosói hirdetőtábláján és egységes szerkezetben a település honlapján olvasható.)
A Magyar Államkincstár által már átvezetésre kerültek
azok a szükséges módosítások, melyek alapító okiratban történő átvezetését elfogadta a Képviselő-testület a
Polgármesteri Hivatal, a Szivárvány Napközi otthonos
Óvoda és a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
tekintetében.
Több járda megépítésére is szükség lenne a településen – közlekedésbiztonsági vagy komfortnövelés cél2015. szeptember
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jából –, de a Képviselő-testületnek minden feltételt
figyelembe véve kell dönteni a megfelelő sorrend felállításáról, így a soron következő a 4602 jelű (Somogyi
B. utca) vízelevezetés és járda építés kivitelezése lesz
(az út felújítását majd a KÖZÚT Kht. végezteti el). A
kivitelezésére beérkezett árajánlatokat a Pénzügyi, Jogi,
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságból álló ad- hoc bizottság értékelte és a Testület a legelőnyösebb ajánlatot
benyújtó Barakto-Best Kft-vel (2351 Alsónémedi, Fő
út 122.), bruttó 8.461.179,- Ft áron köt szerződést. A
kivitelezés műszaki ellenőrzésére is beérkeztek az árajánlatok, mely alapján a legalacsonyabb árat benyújtó
ÉP-KERT Mérnökiroda Kft-vel köt majd szerződést az
Önkormányzat bruttó 355.600,-Ft-os árral. A költségeket mindkét esetben költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja a Testület.
Szintén többször felmerült már a Szabadság tér környékén gyalogos átkelőhely létesítése, mely a közlekedési
hatóság és a közútkezelő előzetes helyszíni javaslata alapján a Fő út 87. szám térségében kerül megvalósításra.
Az ehhez szükséges helykijelölési eljárás és tervezés kb.
450.000,- Ft + ÁFA, mely szintén az általános tartalékból
lesz fedezve. Itt az ajánlatok bekérése folyamatban van.
Az OPÁL-ház felújítás tervezésével kapcsolatos tervezői kérdés bizottsági üléseken is megvitatásra kerültek,
mely alapján a Képviselő Testület felhatalmazta a Polgármester Urat a tervezői szerződés módosítására, ill. a plusz
tervezői feladatok következtében engedélyezte a tervezői
díj bruttó 444.500.- Ft-tal való emelését is.
Mindhárom Bizottság tárgyalta bölcsőde megvalósításának kérdéskörét, ill. helyének meghatározását, mely
kapcsán több helyszín is felmerült (pl. Rákóczi úti óvodaépület, a megépülő egészségház Temető u. bejárata
vagy a CBA Cent üzlet mellett stb.). Ezzel kapcsolatban a
Triskell Épülettervező Kft-től három helyszín vizsgálatát
kérte Testület, hogy a kialakítására kiírásra kerülő pályázaton indulni tudjon.
Az I. sz. háziorvosi rendelő (Fő út 34.) felújítása kapcsán elfogadta a Képviselő Testület – bizottsági véleményezés után – a tervezők azon javaslatát, hogy az épület
nagyobb felújításra nem érdemes rákölteni, így a háziorvosi rendelő biztonságos működése érdekében szükséges beruházásokat valósítja csak meg (max. 5-6 MFt-ig.
Ezzel egy időben a tervezési folyamat is felfüggesztésre
kerül – a tervezői szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetésével – és az eddig elvégzett munkák elszámolásra, kifizetésre.
Bizottsági véleményezés után tárgyalt a Testület az
épület energetikai pályázatokra való felkészülésről,
mely alapján több épület is szóba került, különböző energetikai beruházásokkal. A prioritásokról döntött a Testület, a végleges döntés az előkészítő munka után, ill. a
pályázaton való konkretizálásakor fog eldőlni.
A településen sokak örömére már a Magyar Telekom
Nyrt. szolgáltat. Természetesen az Önkormányzatnál is
2015. szeptember

felülvizsgálatra kerültek az előfizetések és az intézményekkel együtt szolgáltató váltásra kerül majd sor a telefon- és internet tekintetében.
Törvényi kötelezettség a mezőőri szolgálat részére az
eszköz- és egyenruha biztosítása, melyre 1.500.000,- Ftot biztosított a Képviselő Testület.
Ismét szükséges szerződés kötése a KMB-s iroda elhelyezésére vonatkozóan, melyben változás nem történik, azaz továbbra is változatlan helyszínen, rezsiköltség
nélkül, térítésmentes átadással kapja meg a rendőrség az
épületrészt, mely mellett telefonvonal mellékszámot és
internet szolgáltatást is biztosít Önkormányzatunk.
Pályázat benyújtása előtt szükséges a gyermekorvosi
rendelő és a mellette lévő szolgálati lakások telekhatár
rendezését elvégezni, melyhez természetesen hozzájárult
a Testület.
Önkormányzatunk részt kíván venni az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztésére kiírt pályázaton, mely kapcsán 181.000.000,- Ftos összegre pályázhat. Ebből az Opál-ház felújítását
(175.895.000,- Ft), valamint a Toldi M. u. (Árpád-Jácint
u. közötti szakasz) szilárd burkolását (5.105.000,- Ft pályázati pénz és 20.836.071,- Ft-os önerő) kívánja megvalósítani. Ha a fenti munkálatokra kevesebb összeg is elég
lesz, akkor nyilvánvalóan további – pályázatra benyújtható – beruházás is be fog kerülni a listába.
Következő napirend keretében – törvényi kötelezettségének eleget téve – a Polgármester Úr 2015. évi szabadságának ütemezését, majd a Polgármester Úr szokásos
beszámolóját fogadta el a Testület.
Biztosan olvasták az előző Hírmondók egyikében,
hogy az Önkormányzat továbbra is támogatni kívánja a
településen a családi napközi működését, melyhez az iskolánál lévő szolgálati lakást ajánlotta fel. A működés
megkezdéséhez szükséges a lakás kisebb átalakítása (két
helyiség összenyitása), ill. festése melyhez hozzájárult a
testület. Ennek költségeit a Katolikus Egyházközség biztosítja majd.
A Képviselő Testület soron következő rendes ülését
2015. szeptember 23-án 15 órakor tartja, melyet megelőző héten (hétfő-kedd) a Bizottságok is üléseznek
majd. Természetesen amennyiben időközben rendkívüli ülés összehívására is sort kell keríteni, úgy – ahogy a
soros testületi és bizottsági ülések időpontjáról és napirendjéről – a település honlapján, ill. hirdetőtábláinkról
értesülhetnek az érdeklődők.
Az ülések továbbra is nyilvánosak, minden érdeklődőt
hívunk és várunk. 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
5
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ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
A KEOP-1.2.0-B-10-2010-0051 jelű, Alsónémedi szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése című pályázat keretében a társadalmi felelősségvállalás jegyében, környezetünk
védelme érdekében lakossági elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk.
Kérjük, használják ki az ingyenes lehetőséget!
A hulladékgyűjtés ideje: 2015. szeptember 26. (szombat) 08:00-13:00-ig
A hulladékgyűjtés helye: Alsónémedi Haraszti út, volt MAGÉV telep (CBA Cent mellett)
A ROLFIM Szövetkezet és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata szervezésében elektromos és elektronikai hulladék berendezés
(e-hulladék) gyűjtést szervez, amely során ingyen leadhatja összegyűlt e-hulladékát.
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-hulladék különleges gyűjtést és kezelést igényel - azaz nem gyűjthető a háztartási vegyes
hulladékkal. Sajnos az e-hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgező anyagot – nehézfémet (ólom,
kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül.
A cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentő
mérgező anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkből

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 szervezők vállalják az összekészített eszközök elszállítását 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 fosztogatása,
illetve a környezet szennyezése!
Ugyanígy várjuk az intézmények (iskolák, szociális, egészségügyi, oktatási és egyéb, gazdasági intézmények, stb.) bejelentését
is. Igény szerint a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően igazolást állítunk ki az átvételről.
Az igények bejelentését a 06-1-269-02-34-es telefonszámon várjuk 2015. szeptember 21-ig, munkanapokon 08:00-16:00-ig. A bejelentésben telefonos elérhetőséget is kérünk megadni az elszállítás időpontjának pontosítása céljából!
A ROLFIM Szövetkezet használt, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseket térítésmentesen átveszi egész
évben a 2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén H-P-ig 8-13 óra között. Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni szintén a 06-1269-0234-es telefonszámon lehet!
Együttműködő munkájukat köszönjük!
Kérjük Önöket, hogy tegyenek környezetünk védelme érdekében!
Rolfim Szövetkezet							
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Itt a szüret, vele a mustgáz-mérgezés veszélye
A mustgáz valójában szén-dioxid, ami egy színtelen, szagtalan, a levegőnél
nehezebb gáz. Cukortartalmú növények, gyümölcsök erjedése során keletkezik, például akkor, amikor forr a must. A cukor elbomlik, amiből etil-alkohol
és szén-dioxid vagy más néven mustgáz keletkezik.
A mustgáz a pincékben talaj közeli magasságban összegyűlik, majd ahogy egyre
több lesz belőle, egyre magasabb rétegekből is kiszorítja a levegőt és ez által oxigénhiányos állapotot teremt. Ha valaki ilyen helyen tartózkodik, akár az életét is vesztheti. A mustgáz magas koncentrációban fontos életfolyamatokat is befolyásol. Ha
a levegő szén-dioxid koncentrációja eléri az 5 térfogatszázalékot zavartság, fejfájás,
rosszullét, rossz közérzet, tompaság következik be. 8-10 százalék fölött erős fejfájás, verejtékezés jelentkezik, és 5-10 percen belül elveszíti az eszméletét az ember.
Vagyis hiába is tudna az ember fizikailag menekülni, a szellemi funkciók zavara
miatt nem képes elhagyni a pincét. Nem érzékeli, mi történik vele. Fontos tudni,
hogy szén-dioxid takarmánysilókban és szennyvízcsatornák mentén is felszabadulhat, ezért ezek környékén is óvatosnak kell lenni, hogy elkerülhető legyen a
mérgezés. Magyarországon évente országosan 40-50 alkalommal riasztják ilyen esethez a tűzoltókat.
Megfelelő (folyamatosan működtethető)szellőzés kialakításával elkerülhető, hogy felhalmozódjon az erjedés közben
keletkező szén-dioxid. A baj hagyományos jelző eszköze a meggyújtott gyertyaláng, amit térdmagasságban (vagy pálcára
szerelve) tartva mennek le a pincébe, ahol leérve térdmagasságban elhelyezik azt. Ha a gyertya lángja menet közben vagy
a pincében elhelyezve kialszik, akkor nagy valószínűséggel mustgáz van a helyiségben. Ilyenkor haladéktalanul vissza kell
fordulni, illetve el kell hagyni a helyiséget, szabad levegőre kell menni! A gyertyalángos módszer nem ad teljes megbízhatóságot a mustgáz kimutatására. Ugyanis, ha a levegő szén-dioxid koncentrációja eléri vagy túllépi a nyolc-tíz százalékot,
eszméletvesztést, fulladásos halált okoz. A gyertya lángja csak akkor alszik el, ha a levegő szén-dioxid koncentrációja eléri
a 14 százalékot.
A bort zárt hordóban kell tartani. Ellenőrizze, hogy az abroncsok és a dongák épek legyenek, valamint a csapokhoz, a
töltőnyíláshoz és egyéb nyílásokhoz hasonlóan jól záródjanak! Érdemesebb, biztonságosabb lehet gázérzékelőt felszerelni,
ami nem igényel túlzottan nagy anyagi ráfordítást. Mások tájékoztatása céljából a must forrásának idejére indokolt „Figyelem mustgáz veszély” feliratot is elhelyezni a pince bejáratára.
Gyakori probléma, hogy megfelelő védelem nélkül próbálnak a segítségére sietni az összeesett, elájult embereknek. Bemennek a pincébe, fölé hajolnak, próbálják élesztgetni, és közben ők is belélegzik a veszélyes gázt. Így a segítők is könnyen
bajba kerülhetnek, ezért senki ne próbáljon egyedül ájult ember segítségére sietni, mert nagyon könnyen a segítő is rosszul
lehet. Minél hamarabb riassza a tűzoltókat a 112 es segélyhívó telefonszámon, mivel a mustgáz-mérgezést szenvedő embereket csak a tűzoltók tudják biztonsággal, légzőkészülék használata mellett kimenteni!
Monor, 2015. szeptember.
								

Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség

István, a király Alsónémedin
Augusztus 19-én este nagy csodának lehettek a részesei, akik eljöttek a Spotcsarnokba, hogy megtekintsék az Államalapítók című táncszínházi előadást.
A művészeti rendezvényt György Imre ifjúsági referens szervezte, s az ügynek megnyerte Kiss Renátát, ki a Dabasi Táncszínház vezetője. A településünkön működő tánccsoportok és azok vezetői is örömmel kapcsolódtak be a nagyszabású
eseménybe, melyhez hasonlót eddig még nem látott Alsónémedi.Az előadást túlnyomó többségében némedi fiatalok és
felnőttek mutatták be. Zenészként és énekesként a némediek mellett más településen élő barátaik is bekapcsolódtak, hogy
minél színvonalasabb és látványosabb legyen az élmény. A hónapokig tartó előkészületek után még az utolsó pillanatok is
sok izgalmat szereztek, mert az eredetileg szabadtérinek, a Nagygödörbe megálmodott előadást az időjárás viszontagságai
miatt be kellett telepíteni a Sportcsarnokba.
Szereplőként részt vett közel kétszáz énekes, zenész, táncos. S a közönség száma is elérte majdnem az ezer főt. Minden
csodálatosra sikerült, a művészi élmény mellett átélhettük annak nagyszerűségét is, hogy Alsónémedi miként mozdul meg
egy jó ügy érdekében, s milyen erős közösség is valójában, ha valami nemes cél érdekében kell összefogni.
Köszönjük minden segítő és közreműködő munkáját. Külön köszönet György Imrének és Kiss Renátának valamint a Művelődési Ház vezetőjének és dolgozóinak, hogy munkájukat segítették, támogatták.
Gratulálunk a nagyszerű műsorhoz, igazán felejthetetlen élményben volt részünk.
Szántó Erzsébet
a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
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Osztálytalálkozó kerek hatvan év után
Sajnos évfolyamunknak (születtünk 1940-ben) eddig
ilyen osztálytalálkozója még nem volt.
Nagy-nagy köszönet jár érte, hogy szervezőink két emberöltő elteltével gondolták, hogy felkeresik azokat, akik
még az élők sorában vannak osztálytársaink közül, és megbeszélnek egy délutánt a közös együttlétre, beszélgetésre.
Az 5. osztályba mi még külön jártunk lányok és fiúk, így a
szervezésre is jobban figyelni kellett.
Így is történt. 2015. június 27-én (szombat) délután 3
órakor találkoztunk a régi művelődési házban. Az asszonyok süteménnyel kedveskedtek, kávét főztek, a férfiak italt
hoztak.
A találkozóra 11 osztálytársnőnk és 9 férfi osztálytársunk
tudott eljönni. Volt, aki elzárkózott a találkozótól, volt, aki
más faluban lakik, és nem tudunk semmit felőle, sajnos
Osztálytalálkozó 1940-41
már elég sokan eltávoztak közülünk. Az elhunyt tanárokról
és osztálytársakról gyertya és mécses gyújtásával emlékeztünk
„Midőn a roncsolt anyagon
meg. A többi idő jó hangulatban, kellemes beszélgetéssel, emlékek felidézésével
Diadalmas lelked megállt;
telt el. Megbeszéltük az elmúlt 60 év történéseit, hiszen rohanó világunkban, mi
S megnézve bátran a halált,
falubeliek is keveset találkozunk, legtöbbször lakodalom vagy temetés alkalmáHittel, reménnyel gazdagon
val vagy az orvosi rendelőben. Hiszen életkorunk előrehaladtával egyre többet
Indult nem földi útakon,
kell már odajárni. Megbeszéltük, örüljünk egymásnak, hiszen az élet elég sok jót
Egy volt közös, szent vigaszunk
és rosszat hozott mindannyiunknak, de a lényeg, hogy élünk, ha sokan közülünk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!”
egyedül is és/vagy betegen. Jobbulást kívánunk mindazoknak, akik betegség miatt
		(Arany János)
nem tudtak eljönni és köszönetet mondunk a fáradságért a szervezőknek, jó egészséget mindenkinek!
						

Lovas István

Tisztelt Alsónémediek!
A Települési Agrárgazdasági Bizottság 2015. július 25-én felkérést kapott dr. Péter Mihálytól, a Nemzeti Agrár Kamara Pest megyei elnökétől. A felkérés a 2010-től minden
évben megszervezésre kerülő, már hagyománnyá váló Magyarok kenyeréhez való csatlakozáshoz volt.
A bizottság örömmel tett eleget ennek a felkérésnek. A felajánlott búzát a kamara címerével és a nemzeti trikorollal ellátott zsákokba helyeztük el. Alsónémediről 10 zsák, kb. 6,5 q
felajánlott búza került az idei Magyarok kenyerébe.
Köszönetet szeretnék mondani azon gazdáknak, kik hozzá járultak
az idei adományozáshoz: Kiss Viktor, Kiss Tibor, Kiss Pál, Szabó
Kálmán, Szotyori Róbert, Kiss Béla, Györgyövics Károly, Varga Frigyes, Horváth Zsolt, Surányi Sándor és jómagam, Földesi Gábor.
Továbbá szeretném meg köszönni azon gazdatársaimnak a segítséget, akik eljöttek velem a búzát leszállítani a gyűjtőpontra. Köszönettel tartozom még dr. Péter Mihály elnök úrnak az augusztus 20-i
Turán megrendezett megyei ünnepség megszervezéséért, melyre
mint a település és járás vezetője meghívást kaptam.
Remélem a jövő esztendőben is hasonló adománnyal vagy még
többel tudunk mi Alsónémediek hozzájárulni ehhez a nagyszerű eseményhez.
Földesi Gábor
Települési és járási agrárgazdasági bizottság elnöke

Alsónémedi búza

Áldásra
elõkészítve

(Településünkről más gazdák is küldtek búzát a Magyarok kenyeréhez, csak nem a fenti szervezés keretében.
											
Szerkesztő Bizottság)
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Boróka Néptáncegyüttes – Alsónémedi
Együttesünk nem is olyan régen még Felnőtt néptánccsoport
néven működött, de szerencsére egyre több fiatal tizenéves lány
és fiú csatlakozott hozzánk. Ezért úgy gondoltuk, választunk
egy másik nevet. Így lettünk Alsónémedi Boróka Néptáncegyüttes, melyhez a jövőben is lehet csatlakozni kortól, és nemtől függetlenül bárkinek.
Még tavaly nyáron kezdődött a történet a Lengyelországba látogató csoport körében. Nagy sikert arattunk táncunkkal Pelplinben,
és ott született meg számunkra az a nagyszerű elhatározás, hogy
ezt folytatnunk kellene. A szüreti felvonulásra már sokkal többen
lettünk. Sokakat megérintett az autentikus népzene, muzsikaszó, a
sok szép régi népdal, a szoknyák perdülése, a csizmák dobbanása.
A csoport az Alsónémedin megrendezendő fontosabb programokon már bemutatkozott több ízben is. Így a Szüreti felvonuláson,

2015. szeptember

március 15-én, a Tánc világnapján, a Nemzetközi Agárversenyen,
és az augusztus 19-én megrendezett Államalapítók című zenés
darabban. Szeretnénk megköszönni az Önkormányzat támogatását, mely összegből a táncos ruhákat, viseleteket egészítettük ki.
Köszönjük Szabóné Farkas Mónikának, hogy megvarrta ezeket a
csodaszép szoknyákat, kötényeket, mellényeket.
A Faluháznál csapatépítő tréninget is tartottunk, ahol finom
szürke marha gulyást készítettünk, beszélgettünk, énekeltünk,
sokat nevettünk, szóval jól érzetük magunkat együtt.
Remélem, hogy a Boróka Néptáncegyüttes még sokáig együtt
marad, és sikerül még sok szép táncot, népdalt megtanulnia,
bemutatni a kedves közönségnek!
Tisztelettel: Szarka Ágnes
a néptáncegyüttes vezetője
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Napfény Mazsorett 2015 - Tavasz & Nyár
Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is sikeresen helyt álltak mazsorettjeink a Gyálon megrendezett megyei mazsorett versenyen. Mini korosztály 1. hely,
Cadett - Junior korosztály 2. hely Egyéni versenyzés helyezettjei: Bálint Bianka 1. hely, Häger Nikolett 2. hely
Tiszteletteljes felkérésnek tettünk eleget szerevezett programokon, iskola rendezvényeken községünkben: Sportnap, Táncvilágnap, Augusztus 20. Traktorfesztivál. Szerepléseink után
sokan kedves szavakkal fejezték ki tetszésüket, gratuláltak nekünk.
Junior lányaink 2014 nyár végén meghívást kaptak Kastav
városába ( Horvátország).
A felkérésnek örömmel eleget tettünk az idei nyár elején a
XVIII. Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Fesztiválon.
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Egyetlen magyar zenekar és mazsorett csoportként örvendeztethettük meg a többi külföldi zenekar mellett, a lelkes és hálás
horvát közönséget előadásainkkal. Műsorainkat a következő horvát városokban adtuk elő: Kastav, Moscenicka Draga és Punat.
A botos és pomponos számainkat a Kiskunlacházi Ifjúsági
Fúvószenekar kíséretében mutattuk be. A sok fellépés mellett
természetesen maradt időnk a strandolásra, szórakozásra és pihenésre is. Esténként lehetőségünk nyílt ismerkedni, együtt énekelni, táncolni meghívóinkkal és a zenekar tagjaival egyaránt.
Ezek az utazások és az együtt eltöltött idő örömet hoznak a
csapat életében, segítenek közös emlékeket teremteni, és még
inkább összekovácsolni a Napfény Mazsorett csoportot.
Juhász Lászlóné
csoportvezető
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy ez évben a Falunapok szokásos rendezvénysorozata
ELMARAD.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Búcsú - 2015. szeptember 20. Nagygödör
Várjuk a Búcsúba Némedi apraját és nagyját.
Kérjük szíveskedjenek figyelemmel lenni arra, hogy a Búcsúba csak a megadott
beléptető pontokon lehet bejönni, valamint a Kápolna u. és Hunyadi u.
érintett szakaszain autóval keresztül hajtani és megállni tilos.

A KÖZSÉGI BÚCSÚ HÁZIRENDJE – 2015. szeptember 20.
1.
A rendezvény helyszíne: Nagygödör.
2. Ideje: 10-22 óra.
3. A rendezvény házirendjét a Rendezvény szervezője adja ki.
4.	A rendezvény zártkörű, helyi lakosok részére rendezett. A helyi lakos, amennyiben vendéggel érkezik, kezességet vállal vendége alkalomhoz illő megjelenéséért és magatartásáért.
5. A Házirend minden személyre vonatkozik, aki a rendezvény területén tartózkodik!
6. A Házirend a rendezvény teljes területén és ideje alatt hatályos, a felvonulástól a levonulásig!
7. A Házirendet a szervező köteles a rendezvény belépési pontjain jól látható helyen kifüggeszteni!
8. A Házirend betartását a Biztonsági Szolgálat felügyeli!
9.	A Házirend megsértése esetén a Biztonsági Szolgálat köteles intézkedni a Házirend megsértőjével
szemben!
10.	A Biztonsági Szolgálat a Házirend megsértőjével szemben jogosult elkérni a lakcímkártyát és személyi okmányokat, felszólítani, a belépést megtagadni, a rendezvényről eltávolítani!
11. A rendezvény területére belépés csak a kijelölt beléptetési pontokon engedélyezett!
12. Tilos a rendezvényre mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni!
13. A rendezvényen dohányozni kizárólag az arra kijelölt helyen lehet!
14. Tilos a rendezvényen ittasan vagy egyéb bódult állapotban tartózkodni!
15.	Tilos a rendezvényen rendbontó, közbotrányt okozó viselkedést tanúsítani, mások kulturált szórakozását zavaró módon viselkedni!
16. A rendezvényen csak az alkalomhoz méltó ruházatban lehet megjelenni.
17.	Tilos a rendezvény területére kutyát vagy más állatot bevinni!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2015. szeptember
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ŐSZI KÖZSÉGI PROGRAMJAINK

Faluház - 2015. szeptember 27.
16 óra - Új rendezvényterek átadása
„A hagyomány mélységes mély kút: az emberi élet forrása. Az ember csak e kút vizével betöltekezve lehet azzá, amivé lennie kell.”
Programok:
• J uhász Borbála keramikus művész kiállítása az új
kézműves teremben
• N
 émedi paraszti eszközei az új kiállító színben
• B
 oróka Néptáncegyüttes és a Cseppek Gyermektánccsoport fellépései
• B
 orkóstoló, vendéglátás
A vendéglátásra egy tányér süteményt
szívesen fogadunk és megköszönünk!
Várjuk szeretettel családjával és barátaival együtt!

Szüreti Felvonulás és Bál - 2015. október 3.
Várjuk azok jelentkezését, akik lovas fogattal, csikósként, táncosként
szívesen részt vennének hagyományőrző rendezvényünkön!
Jelentkezés: Juhász Lászlóné tanító néninél az iskolában
vagy a 06/30-559-7022 telefonszámon.

Idősek Napja - 2015. október 4. vasárnap, 16 óra
Molnár György Lyra-díjas harmonika művész és zenekarának koncertje
Helyszín: Általános Iskola Aula
Sztárvendég: Nádas György
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! A belépés díjtalan.
MÁRAI SÁNDOR -EST
2015. október 18. vasárnap 16 órakor
A Faluházban
„Szindbád hazamegy” címmel Pálfy Margit színművész Márai Sándor
költeményeit adja elő négy tételben.
12

2015. szeptember

Kulturális Hírek

2015. szeptember

13

Kulturális Hírek

Képes beszámoló az Államalapítók Táncszínházi előadásról
Köszönjük Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatnak az
anyagi támogatást, Vincze József polgármester úrnak, Kozma
Miklós alpolgármester úrnak a biztatást és a támogatást, nélkülük nem jöhetett volna létre produkciónk.
Köszönjük Karsai Tamásnak és a Trifólium Kftnek a színpadot és az önzetlen segítségnyújtást. Köszönjük az ABÉVA
Kft-nek, különösen Belágyi Tamás ügyvezető úrnak, a gyors
segítséget és együttműködést. Köszönjük az Önkormányzat
műszaki személyzetének a helyszín berendezését.A dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumnak, Pásztor Gergely igazgató úrnak,
Háda Csaba igazgató helyettesnek , hogy kölcsönadták a díszletet. A NYWYG Hagyományőrző Egyesületnek, vezetőjüknek:
Suplicz Zsoltnak a segítséget és a közreműködést. Morvai Róbertnek a hangosítást, Gregus Mártonnak , Simon Attilának,
Felszeghy Attilának a fénytechnikát. Szabóné Farkas Mónikának, Szalai Józsefnének, Szalai Irmának, Horváth Àgnesnak a
díszlet megvarrását. Kiss Jánosnak, Kiss Jánosnénak, Kiss Majának a színpad díszítését. Varga Ferencnek , György Imrének,
György Imrénének, Józan Krisztiánnak, Garai Sàndornak, Gál
Ròbertnek, Takarò Màténak, Pécsi Dánielnek, Wilhelm Bálintnak, Balogh Benedeknek, Kiss Ricsinek a színpadi kiegészítőket és vetítést. A szereplők és a zenészek időt, s energiát
nem kímélő munkáját, Szarka Ágnesnek, Marosi Brigittának,
Juhász Lászlónénak, Juhász Bernadettnek a táncok betanítását.
Köszönjük a tánccsoportok lelkes közreműködését, a rengeteg
időt és munkát, amit a produkció sikere érdekében áldoztak.
Szereplők
Szlovicsák Benedek – István
Hagymási Bence - Koppány
Kecskés Zoltán - Torda
Jenei Renáta – Réka
Csubrikova Krisztina – Gizella
Benkó Péter – Pap
Varga Norbert – énekes
Kádas Gyöngyi – narrátor

Vivien, Takács Csenge, Nagy Emília, Nagy Edina, Krasnyánszki
Réka, Tungli Eszter, Juhász Adrienn, Nyárádi Jázmin, , Molnár Petra, Bodacz Katalin, Demeter Luca, Demeter Lili, Farkas
Kristóf, Pap Flóra, Ladányi Viktória
Napfény Mazsorett csoport – vezetőjük Juhász Lászlóné és
Juhász Bernadett
Táncosok: Farkas Alexa, Hájos Brigitta, Tóth Adrienn,
Gersteinbrein Nóra, Gersteinbrein Noémi, Galambos Angelika, Szkaliczka Anna, Molnár Petra, Némedi Bettina, Szabó Mónika, Bálint Bianka, Juhász Bernadett, Héger Nikoletta, Tüske
Katalin, Jobbágy Éva, Józan Zsófia, Kovács Iringó, Mihálka
Mira, Molnár Lili, Mikulecz Petra
Alsónémedi Boróka Néptáncegyüttes, vezetője: Szarka Ágnes
Takácsné Szilágyi Judit, Papné Kármán Erika, Demeterné
Pap Tímea, Marosi Brigitta, Pelsőczi Gergő, Varga Krisztina,
Hufnágl-Juhász Judit, Varga Eszter, Juhász Bence, Józan Viktória, Dr. Percze Tünde, Zagyva Gabriella, Kozma Miklós, Kövér
Szilvia, Szotyori Róbert, Szotyori-Kozma Márta, Bálintné Varga
Katalin, Nagyné Varga Ágnes, Juhász Bálintné, Szlovicsák Irén,
Krasnyánszky Betti, Galambos Levente, Kiss Csaba, Horváth
Ágnes, Kiss Márta, Szántó Károlyné, Galambos Béláné, Nagy
Zoltán, Nagy Viktória, Árvai Viktória, Varga László, Józan Sándor Levente, Héger Nikoletta, Kreiszné Molnár Krisztina, Csap
Andrea, Hangyás Erika, Kerekesné Győrvári Andrea, Kovács
Zsolt Attiláné, Jobbágy Attiláné, Molnár Mónika, Szakálné
Borúzs Mariann

Zenekar
Varga Norbert, Varga Ferenc,
Kotán Gábor, Kotán Tamás,
Jenei Dávid, György Imre
Vura Emese, Gál Zsolt, Miklós Máté
Táncosok
Starlight – vezetőjük: Marosi Brigitta
Táncosok: Varga Dominika, Józan Nóra, Kiss Nikolett, Oláh
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Képes beszámoló az Államalapítók Táncszínházi előadásról

Fotó:Tornyai Ádám
A képek megtekinthetők a Művelődési Ház facebook oldalán.
(Halázy Károly Művelődési Ház és Könyvtár – Alsónémedi)
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ALSÓNÉMEDI SE visszapillantás a 2014-2015. évre - II.
Labdarúgás – Felnőtt

Az Egyesület felnőtt csapata három
év után a 2014-2015. bajnoki évben
újra dobogón végzett a Pest megyei
bajnokságban. Az előző évek változásai után (külső szponzor, játékosállomány), az elért siker is igazolja, hogy a
megkezdett újraépítkezés jó irányban
indult el. Természetesen a következő évek jelentős feladatokat állítanak
elénk.
A Pest megyei II. osztály Déli csoport második helyet
megszerzett csapat útjáról bővebben az edző Rácz László
ad összefoglalót:
„Az őszi szezonban a 2-3. helyen álltunk a bajnokságban, a kialakult keretet szerencsére sikerült egyben tartani. (szerk. a 2014. évi őszi szezonról a beszámoló a Hírmondó 2015.márciusi számában jelent meg). A tavaszi
szezonra január 13-án kezdtük meg a felkészülést, amit
nagy részben az Általános Iskola tornatermében és a kis
műfüves pályán végeztünk. Az első két hétben két-két
edzés szerepelt a programban, ami mellett részt vettünk
a Pest Megyei Műfüves Bajnokságban is, ez remek kiegészítése volt a felkészülésnek. A következő hetekben már
három edzéssel és a hétvégi mérkőzésekkel készültünk
a szezonra. Csoportunkban hat csapat szerepelt, ami azt
jelentette, hogy öt hétvégén keresztül tudtunk mérkőzéseket játszani. Négy győzelemmel és egy döntetlennel
a csoportunk élén végeztünk, miközben a bajnokság is
folytatódott. A bajnoki rajt sikeres volt, Hernádon 3:1es győzelemmel kezdtük a tavaszi szezont. A következő
mérkőzéseken is jó és eredményes játékkal, magabizto-

san szerepeltünk, 13 mérkőzésből 11 győzelmünk mellet
2 vereséget szenvedtünk. Sajnos közel egy éve tartó hazai veretlenségünket a Dömsöd csapata megszakította,
2:1-re legyőzött minket. A bajnokság közben a Műfüves
Téli Kupa is folytatódott, ahol két további győzelemmel
a döntőig jutottunk. A bajnokság utolsó két mérkőzésén
rangadót játszottunk, Bugyi otthonában 2:2-es döntetlent
értünk el a bajnok Halásztelek ellen pedig 2:1-es vereséget szenvedtünk. A szezon alatt összesen 64 pontot szereztünk ebből ősszel 30-at míg tavasszal 34-et. 96 rúgott
és 42 kapott góllal zártuk a bajnokságot. Sajnos a bajnokság közben hetekre kiestek meghatározó játékosaink sérülések miatt, amit a csapat átszervezésével illetve újabb
fiatal játékosok szerepeltetésével kellett megoldanunk. A
sajátnevelésű játékosaink közül tavasszal újabb fiatalok
vívták ki helyüket a csapatban (Sándor Ádám, Mészáros
Márk). A bajnoki zárás után került sor a Műfüves Bajnokság döntőjének lebonyolítására, amit a csapat a sok
hiányzó ellenére 1:3-as félidő után 4:3-ra megnyert a Megye I. osztályú Gödöllő csapata ellen. Csapatunk talán
egy kicsit erőn felül teljesítve nem várt eredményt ért el
a bajnoki ezüstérem megszerzésével. Folytattuk az ősszel
elkezdett munkát melynek eredménye az ezüstérem mellett egy aranyérmet is hozott. Kitűnő közösség alakult ki,
mely nagyban segítette az eredményességünket. A csapat
minden játékosának gratulálok a remek szereplésért és
köszönettel tartozunk a vezetőknek illetve a szurkolóknak, akik minden meccsen támogatták a csapatot.”
Rácz László
vezetőedző

ALSÓNÉMEDI SE - 2015. ősz
2015.augusztus 16-án megkezdődtek a 2015/2016. évi Pest megyei bajnokságok küzdelmei.
Az elmúlt évek hagyományihoz híven ezúton is szeretnénk a sportbarátoknak,
szurkolóknak őszi programjainkat ajánlani.
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1. Pest megyei II. osztály, Déli csoport labdarúgó-bajnokság
1. forduló
2015.08.16

eredmény

5

2

17:00

Alsónémedi SE

- Ráckeve VAFC

eredmény

3

0

17:00

Hernád SE

-Alsónémedi SE

eredmény

3

1

vasárnap

16:30

Alsónémedi SE

- Felsőpakony SK

vasárnap

16:30

FC Dabas II.

- Alsónémedi SE .

vasárnap

16:00

Sóskút SKE

- Alsónémedi SE

vasárnap

16:00

Alsónémedi SE

- Százhalombattai LK

vasárnap

16:00

Alsónémedi SE

- Pereg SE

szombat

15:00

UFC Gyömrő

- Alsónémedi SE

vasárnap

15:00

Alsónémedi SE

- Taksony SE II.

vasárnap

14:00

Gyáli BKSE

- Alsónémedi SE

vasárnap

13:30

Alsónémedi SE

-Dunaharaszti MTK

vasárnap

13:30

Tárnok KSK

- Alsónémedi SE

vasárnap

13:30

Alsónémedi SE

- Bugyi ASE

vasárnap

13:00

Alsónémedi SE

- Fémalk DDTE

szombat

13:00

Dömsödi SE

- Alsónémedi SE

vasárnap

2. forduló
2015.08.23

vasárnap

3. forduló
2015.09.30
4. forduló
2015.09.06
5. forduló
2015.09.13
6. forduló
2015.09.20
7. forduló
2015.09.27
8. forduló
2015.10.03
9. forduló
2015.10.11
10. forduló
2015.10.18
11. forduló
2015.10.25
12. forduló
2015.11.01
13. forduló
2015.11.08
14. forduló
2015.11.15
15. forduló
2015.11.21

Megjegyzés: lapzártáig (2015.augusztus 31.) lejátszott mérkőzések eredményei a táblázatban megtalálhatók.
2. Pest megyei II. osztályú U19-es bajnokság, Déli csoport
1. forduló
halasztva!

Alsónémedi SE

- Ócsa VSE

2. forduló
2015.09.12.

Szombat

10:00

Sóskút SKE

- Alsónémedi SE

Vasárnap

12:00

Alsónémedi SE

- Halásztelek FC

Vasárnap

10:00

Kiskunlacháza SE

- Alsónémedi SE

Vasárnap

10:00

Alsónémedi SE

- Ráckeve VAFC

Szombat

10:00

Tököl VSE

- Alsónémedi SE

Vasárnap

10:00

Alsónémedi SE

-Bolha FTSE

Vasárnap

10:00

Alsónémedi SE

- Bugyi SE

Szombat

10:00

Fémalk DDTE

- Alsónémedi SE

3. forduló
2015.09.20.
4. forduló
2015.09.27.
5. forduló
2015.10.04.
6. forduló
2015.10.10.
7. forduló
2015.10.18.
8. forduló
2015.10.25.
9. forduló
2015.10.31.

3. U44 „Old Boys” - BLSZ III. osztály, 2. csoport
A csapat a hazai mérkőzéseit péntek 19:30 kezdéssel rendezzük.
A teljes sorsolás aseoldboys.5mp.eu honlapon megtalálható,valamint a fordulók ASE mérkőzései szintén plakátolásra kerülnek.
Az 1. fordulóban (2015.08.28): ESMTK – ASE
2:2
U14 Pest megyei II. osztály, Déli csoport – sorsolástervezet még nem készült el
Bozsik program(U7,U9,U11,U13) - az egyes tornák,fesztiválok menetrendjének kialakítása szintén folyamatban van.
Valószínű a programokban lehet még változás,amelyről igyekszünk időben tájékoztatást adni.
Várjuk rendezvényeinkre szurkolóinkat!

2015. szeptember
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Rövid beszámoló a CHEK-NISSZÁ FESZTIVÁLRÓL

2015.07.11-én, szombaton a 14. alkalommal került
megrendezésre a Chek-Nisszá Fesztivál.
Napközben 20 fiúcsapat és 7 lánycsapat mérkőzött
meg egymással 4+1 pályán.
Fiúcsapatok: 1. Csep-Gól, 2. Manchester, 3. Kisborozó, 4. Camping, 5. Chek-Nisszá,, 6. Semmelrock,
7. Iskola,
8. ASE ifi, 9. Borozó, 10. Haladás-tér, 11. All-In, 12.
Kesszon, 13. Bokafogó, 14. ASE felnőtt, 15. AlphaVet BP,
16. Andiamo, 17. Gödör, 18. Szent István tér, 19.
Szöglet, 20. KÁ FC
Lánycsapatok: 1. Örlemény, 2. Alsónémedi, 3.
Metisz, 4. Ercsi, 5. Lili manó, 6. Játék csatárok nélkül,
7. Ócsa
Minden résztvevő csapat oklevelet és egy üveg pezsgőt, az első három csapat érmet, a bajnok kupát is
kapott, díjaztuk a legügyesebb mezőnyjátékost, a
legjobb kapust és a gólkirály / gólkirálynőt is mind a
fiúknál, mind a lányoknál.
Legjobb kapusok: Örlemény (Füziné Görög Angelina) / Csep-Gól kapusa.
Legügyesebb mezőnyjátékosok: Alsónémedi (Marcsányi Mária) / Manchester (Sergiu)
Gólkirálynő, gólkirály: Lili manó (Gólik Fruzsina) /
Kisborozó (Simon Zsolt)
A torna legsportszerűbb csapatának a Manchestert
választották, jutalmuk egy focilabda volt.
A kupa végeztével a vállalkozó kedvű lányok és fiúk
hétméteres büntetőrúgásban is megmérkőztek. A
lányoknál Trapp Teréz, a fiúknál pedig igen sok jó
lövés után ifj. Horváth Béla lett a győztes.
A mérkőzéseken kívül egy igen jó hangulatú főzőverseny is volt, mellettük pedig a gyermekek kedvükre
játszhattak, apró fejtörőket oldottak meg, ingyenesen csocsózhattak, ugrálhattak a légvárban, illetve az
arcukat is kifestethették!
A főzőversenyen 5 kisebb- nagyobb társaság akasztotta az állványra a bográcsait: ABC sorrendben a nevek:
Andiamo & MC Attika – csülkös marhapörkölt, Bokafogók - vaddisznópörkölt, CBA-s Lányok – zöldséges
18

borjúragu, Chek-Nisszá & Chek-Kopaszok - sertéspörkölt, Szarka család – marhalábszár-pörkölt.
A háromfős zsűrinek (köztük egy mesterszakácsnak)
igen nehéz dolga volt: kiválasztani a legjobban sikerült ételt. A legfinomabb ételnek – többszöri kóstolás
után - a zsűri a Chek-Nisszá & Chek-Kopaszok sertéspörköltjét választotta Szabó Vendel szakácslatával.
Minden szakács kapott egy emléklapot és egy kis
szakácskönyvet a részvételért, a győztes főzet díja pedig egy óriás fakanál, egy kerti grillező volt. A kupa
zárásaként mulatoztunk, énekeltünk, sőt, jó néhányan még táncoltak is az X-Faktorban híressé lett
MC Attika mulattatására.
Szeretnénk megköszönni támogatóinknak, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy ez a rendezvény ilyen
színvonalasan létrejöhessen! KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT!
Fő támogatatóink:
• Józan KFT
• Alsónémedi Önkormányzat
• Rendezvénykellék Kft
Támogatók:
• CBA Kereskedelmi Kft
• Dinamit Gold Kft.(Adidas bolt)
• Horváth Béla és családja
Továbbá köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki munkájával hozzásegített minket a
Chek-Nisszá Fesztivál lebonyolításához (a teljesség
igénye nélkül néhány nevet kiemelnénk):
• Császár Sarolta – arcfestés
• MC Attika
• Makádi Csaba
• Miska Bisztró
• Nyárádi Balázs
• Pusztai László
Nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni szüleink, családunk és barátaink támogatását, segítségét is!
A nap eseményeiről készült beszámolók, fotók hamarosan megtalálhatóak lesznek a honlapunkon:
www.cheknissza.hu.
Reméljük, mindenki jól érezte magát! Jövőre találkozunk a Chek-Nisszá Kupán!
A Szervezők: Garai Sándor, Kiss Attila, Kissné Garai Mónika, Marosi Károly, Nyárádi Róbert, Szarka
Tibor		
							
Kissné Garai Mónika
2015. szeptember
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Sándor Balázs beszámolója a DiaEB-ről

2015. július 19-én hajnali 5-kor immáron harmadszor
indultam a cukorbeteg futsal válogatottal Europa Bajnokságra ezúttal Kolozsvárra. De hogy is jutottam el
idáig? 5 éves korom óta vagyok az Alsónémedi Sport
Egyesület játékosa. Végigjártam az összes korosztályos
lépcsőt, jelenleg a felnőtt csapat tagjaként lépek pályára hétvégenként. Két és fél éves korom óta vagyok
cukorbeteg. Életem e két fontos tényezője miatt jelentkeztem 2013-ban a Magyarországon először megrendezett DiaEuro válogatóra. Hevesi Tamás szövetségi
kapitány 9 társammal együtt beválogatott a Horvátországba induló válogatottba. Sosem felejtem azt az
érzést, amikor először hallgattam címeres mezben a
tiszteletünkre játszott nemzeti himnuszt. És azt sem,
amikor a torna végén nyakunkba akasztották az arany
érmet, és magasba emeltük a győztesnek járó kupát. A
sikernek köszönhetően a következő DiaEB-re Balatonfüreden került sor. Hazai környezetben ismét döntőbe jutottunk, és ezüst érmesek lettünk. A sorozatot a
román válogatott nyerte. Ezért utaztunk idén Kolozsvárra. Mindenkiben égett a győzelmi vágy és a visszavágás reménye. Idén már 16 csapat indult a versenyen
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és a mezőny évről-évre erősödik. Nehéz mérkőzéseket
vívtunk a csoportkörben a bosnyákokkal és a szlovénekkel, majd egy kicsit könnyebbel, a belgákkal. Győzelmeinknek köszönhetően csoportelsőként jutottunk
a középdöntőbe. Itt az örök riválisunkat, Portugáliát
vertük 2:0-ra. A döntőbe jutásért újra a bosnyák csapat ellen léptünk pályára. A döntetlenre végződött első
találkozó után a bosnyákok vérszemet kaptak. Lelkes
szurkolótáborunk legnagyobb örömére azonban ezúttal 6:1 arányban múltuk felül őket. Köszönjük a szurkolást mindenkinek! És a döntő: a másik ágon a románok viszonylag könnyedén jutottak a finaléba. Itt volt
hát a lehetőség a visszavágásra. Bár mindent megtettünk, szoros küzdelemben alul maradtunk. Meg van a
jövő évi célkitűzés. Amiben viszont idén is mi lettünk
az első: a szurkolás. Kb 50 cukorbetegséggel élő nyerek
érkezett a Budai Gyerekkórházból. Ott voltak mec�cseinken szurkolásukkal segítettek minket. Mi pedig,
remélem, abban segítettünk nekik, hogy lássák, hogy
nincsenek egyedül, és a sport új barátokat és sikereket
jelenthet számukra is.
Örülök, hogy mindennek részese lehettem.
Sándor Balázs
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Kelemen Zsombor - Az „Angyalok Városából”
170 ország 7000 sportolója volt jelen Los Angelesben a Speciális Olimpián. Magyarországot 86 fős delegáció, közte 58 sportoló képviselte a 2015. július 21 - augusztus 4.
között lezajló Nyári Világjátékokon. Versenyzőink 14 sportágban vették fel a küzdelmet.
Magyarországról ketten indultunk teniszezőként Begovics Évával és az edzőnkkel, Sebestyén Katával. Vegyes párosban arany, egyéni teniszversenyen ezüstérmet nyertünk.
Ráadásként, barátságos játékon, tét nélkül Pete Samprassel, a tenisz berkeiben jól ismert
világsztárral teniszezhettem.
A sport mellett még sok
élménnyel és találkozással
gazdagodhattam. A kint élő
magyarok is örültek nekünk.
Együtt táncoltunk, voltak
mókás beöltözések, programok, utazások, úsztunk a
Csendes- Óceánban.
Örülnék, ha itt Alsónémedin is lehetne teniszpálya,
így ez a sportág több fiatal
számára elérhetőbbé válna!
				
				
Kelemen Zsombor

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2015 első hat hónapjában Alsónémedin

Az őszi szezon indulása előtt időszerű, hogy értékeljük a Nywyg
egyesület 2015-ös évének eddig hónapjait. Barátunk és edzőnk
Keveházi Zoltán a Pilisi Királyi Íjászok Elnökének szavaival indítom beszámolómat: „Jómagam mindig azt mondtam, hogy
minden egyes pillanat áldott, amit gyerekeink nem a gép vagy
a telefon előtt töltenek. Tiltással nem érünk el eredményt.
Olyan pozitív alternatívát kell nyújtanunk számukra, amely
vonzó, érdekli és lefoglalja őket. Ebben az igyekezetünkben a
sport kiváló segédeszköz”
Január : 2014. évi értékelő családi találkozója Az íjász sporttársakkal az egész évben sokat segítő családtagok is eljöttek, s
együtt ünnepeltek velünk. Volt csocsó bajnokság,és szellemi
vetélkedés is. Az előadások után az egyesület legjobb fiatal
sportolóinak megválasztására került sor. Az eredmények: Év
ifjúsági versenyzője 1. Katona Nándor, 2. Pázmándi Marcell,
3.Pázmándi Levente Év ifjúsági sportolója: 1. Ónodi Tamás
2. Facsar Gergely Év kezdő íjásza: 1. Pék Dóra Jázmin, 2. Pelbárt Patrik, 3. Szabó Koppány. A rendezvényen, Bodó Anna
Galagonya kézműves kör vezetője díjazta a legszorgalmasabb
családokat. IFAA Terem Országos Bajnokság, Hála az Úrnak
elkezdtük a 2015-ös íjász évünket is! Edzéseink rendszeresen
folynak, a csarnokunkat is temperáljuk. Eredmények: Gyerek
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BB Ónodi Tamás 3. hely, Gyereklány BB Pék Jázmin Dóra 2.
hely, Felnőtt Nő VR Gündert - Virágh Csilla 4.hely ,Szenior
Férfi VR Nagy László 6. hely
Február : Nywyg Háziverseny Sokan csatlakoztak hozzánk
2014 őszén. Az ő kedvükért és jó hagyományainkat követve
megrendezünk a 2015.-évi első házi versenyünket a Schuller
csarnokban. Az első versenyen a kicsik szép rajzokra céloztak.
Ugyanakkor a serdülők és kezdő tagjaink 10 méretes célokon
mérték össze tudásokat. Budapest Teremíjász verseny Alapigazság - egy jó lövés, egy jó eredmény 50%-ban fejben dől
el. Az íjászat egyszerre fizikai és szellemi sport is! Eredmények: Gyerekek: Pék Dóra Jázmin BB 1. hely, Ónodi Tamás BB
3. hely, Serdülő : Katona Nándor BB. 2. hely, Gündert - Virágh
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Csilla VR 2. hely, Nagy László VR 3. hely, Suplicz Áron Ifi CU
2. hely Terem Íjászverseny Kecskemét.7 fővel indult a Nywyg
csapatunk. Eredmények: Gyerek Barebow Lány: Pék Dóra Jázmin 1. hely, Fiúk : Ónodi Tamás 2. hely, , Serdülő BB Fiúk, Katona Nándor 1. hely, Facsar Gergely 2. hely. Felnőtt BB Nők,
Gündert Virágh Csilla 1. hely, VR Nagy László 3. hely, Ifi CU
Suplicz Áron 1.
Március: Teremíjász Országos Bajnokság - döntő , Elérkezett a várva várt nap, amelyre már több hónapja készültünk. A
Nywyg egyesületből 6 főnek sikerült meglőni a minősítő szintet
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, A
Kezdő Íjászok Rendszere ( KIR) hét lépcsőben vezeti a tanulókat az íjászat egyes területeinek megismerésében. A kiosztott
felkészülési anyagból az első szintet, a Piros Tollat és a második szintet, Arany Tollat kapták meg a megfelelő tanulók. Piros
Toll vizsga : 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, ők nagyon jó teljesítményt nyújtottak: Pék Dóra Jázmin, Szabó Ramóna, Újvári Csenge, Tőzsér László, Szabó Koppány, Poroszlay
Richárd, Demeter Mátyás.
Április: Pályaíjász évadnyitó, Válogatottunk néhány tagja a
Magyar Íjász Szövetség minősítőn versenyén vett
részt a Malév pályán. Laci és Csilla délelőtt állt a lővonalhoz és igen szépen teljesített. Jázmin 10 méteres, Nándi már 20 méteres távon lőtt. Mind a ketten
ügyesen és odafigyelve versenyeztek, meglőtték az
idei legjobb eredményüket Családi találkozó Öregtó
Összesen közel 80 fő gyűlt össze napi versenyekre. A
napi program először 13 célos íjászversennyel kezdődött. A második rész a futás íjászat volt. Az ebéd után
még egy lufi lövő párbaj is belefért.

olimpiai verseny. Eredmények: Gyerek fiú Reflex: 2. hely Szabó Koppány, 3. hely Ónodi Tamás, Gyerek Lány reflex: 1. hely
Pék Dóra Jázmin, 5. hely: Ujvári Csenge, Gyerek tradicionális:
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 !
Június: IX. Íjásztalálkozó ,Ópusztaszer fogalom a magyar
történelmet szerető honfitársaink között, életében egyszer ezt
a helyet mindenkinek látnia kell! Az idén közel 40 fős csapattal
vettünk részt a rendezvényen. Ott voltunk a menetben, 1200
íjásztársukkal együtt, lobogtak a zászlók és szóltak a dobok,
zengtek a kürtök. 7 vesszőt lőttünk ki Árpád vezér és Pozsonyi csata emlékére. Nagyon jó volt ott lenni! Íjász Diákolimpia
Hetényegyháza Tudtuk, hogy egy újabb fontos állomáshoz érkeztük, a diákolimpiai döntő előtt utolsó eredmény javítási lehetőség volt ez a megméretés. 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 tradicionális 5. hely Tőzsér László , Gratulálok a helytálláshoz!Központi Diákolimpia Döntő, 2015. Június 21. Budapest A regionális fordulókban 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! 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.

Május: Íjász Diákolimpia , Budapest A 2015-es
Íjász Diákolimpia sorozatunk első állomása a budapesti verseny volt. A Nywyg a erős csapattal, 13 fővel
indult,amelyből 10 tagunknak ez volt élete első diákMindenkit szeretettel várunk az
edzéseinkre! Hajrá Nywyg!
Az edzéseket folytatjuk a Schuller
Csarnokban! Péntek 18 órától,
vasárnap 17 órától.
Suplicz Zsolt a NYWYG elnöke
06-70-43-64-194
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HIrdetések

Sajtóközlemény
Új regionális pénzintézet alakult
A B3 Takarék tíz takarékszövetkezet egyesüléséből jött létre
Tíz takarékszövetkezet egyesülését követően, 2015. augusztus 31-én megalakult a B3
Takarék Takarékszövetkezet, amely 123 fiókjával és 100 milliárd forintos mérlegfőös�szegével a Közép-magyarországi régió meghatározó hitelintézetévé válik. Szeptember
1-jétől az új, egyesült takarékszövetkezet minden fiókjában már egységes termékekkel
és szolgáltatásokkal, valamint mindenütt egységes kondíciók mellett szolgálják ki az
ügyfeleket.
Az egyesülésben részt vevő takarékszövetkezetek – Szentgál és Vidéke, Alsónémedi és Vidéke, Balaton-felvidéki, Ercsi és Vidéke Körzeti, Érd és Vidéke, Forrás, Kápolnásnyék és Vidéke,
Kaposmenti, Sárbogárd és Vidéke, valamint a Zirci Takarékszövetkezetek – célja a Közép-magyarországi régió vezető hitelintézetének létrehozása volt, egy olyan hitelintézeté, amely
Budapesttől a Balatonig, egységes termékekkel és szolgáltatásokkal a korábbinál magasabb
színvonalon tudja kiszolgálni az ügyfeleket.
A B3 Takarék működési területe a főváros mellett négy megyére terjed ki, és összesen 123
fiókban azonos kondíciók mellett szolgálja ki 130 ezer ügyfelét. A pénzintézet mérlegfőösszege a fúziót követően eléri a 100 milliárd, míg saját tőkéje meghaladja az 5,7 milliárd forintot,
és több mint 500 munkavállalót foglalkoztat.
Az új regionális pénzintézet jelentős üzleti bővülést tervez, elsősorban a hitelezés, és kiemelten a vállalati hitelezés területén számol középtávon jelentős, 20-30 százalékos növekedéssel.
Az egyesült takarékszövetkezet a korábbinál lényegesen nagyobb üzemméretének és hitelezési képességének köszönhetően a kkv-szegmens és az agrárium mellett immár a nagyvállalatokra is célügyfélként tekint. A nagyobb üzleti aktivitás és az alacsonyabb fajlagos költségszint (a tíz takarékszövetkezetnek a párhuzamosságok felszámolása mintegy tíz százalékos
költségcsökkentést jelent) eredményeként a B3 Takarék középtávon évi több százmilliós pozitív eredménnyel kalkulál.
A tíz takarék egyesüléséhez jelentősen hozzájárult a két éve elindult integrációs folyamat,
amelynek révén a takarékszövetkezeti szektorban megteremtődtek az egységes üzletpolitika, a közös termék- és szolgáltatási struktúra kialakításának feltételei – mondta Vida József.
A B3 Takarék elnök-ügyvezetője hozzátette: „ma a takarékok már egységes kockázatkezelési szabályok szerint működnek, fokozatosan összehangolják marketingtevékenységüket és
ügyfélakvizíciós módszereiket. Ennek köszönhető, hogy az egyesült takarékszövetkezet mind
a piaci súlya, mind a nyújtott szolgáltatások terén minőségileg új kategóriába léphet: takarékszövetkezetként képes felvenni a versenyt a kereskedelmi bankokkal.

22

2015. szeptember

