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„S légyen testvére magyar a magyarnak!”
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MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi közmeghallgatását 

2019. december 12-én (csütörtök) 17 órakor tartja.
Helyszín:  Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 

(2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.),

melyre minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk!
A közmeghallgatás keretében – a korábbi években megszokottak alapján – napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyúj-
tó szervezetek (posta, tűzoltóság, rendőrség, DAKÖV Kft. stb.) rövid tájékoztatást adnak és hozzájuk az közmeghallgatás 
résztvevői kérdéseket intézhetnek.
A továbbiakban tájékoztatást kapnak az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének várható teljesüléséről, valamint a 
2020. évi elképzelésekről, lehetőségekről.
Kérjük, amennyiben már most tudja, mit szeretne kérdezni – szolgáltatótól, Képviselő-testület tagjától vagy a Polgár-
mestertől, úgy azt előre írásban /személyesen, levélben, vagy e-mailban az alsonemedi@alsonemedi.hu/ juttassa el hiva-
talunkhoz.

   Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 a Képviselő-testület nevében
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találnak információt (www.alsonemedi.hu/hirmondo).

Felhívjuk a �gyelmet 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-felügyelet telefonszáma: +3630-503-6739  
és +3630-542-7583;

TELEPÜLÉSŐR: Dernóczi Zoltán +36-70-607-9601
KÖRZETI MEGBÍZOTT: Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,

Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22
Szennyvíz ügyelet: +36-30-9197-250

Közvilágítás hibabejelentés: 06-80-383-940; 06-20-978-5611;  
06-30-978-5611; 06-70-978-5611
A MEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI:

Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587; Garai Miklós +36-30-857-6195;
Gödöllei Attila +36-30-423-2215; Nagy Zoltán +36-70-491-1039;

 Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik Faragó József temetésén részt 
vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára ko-
szorút vagy virágot helyeztek és osztoztak 
fájdalmunkban. 

a Gyászoló család

Ez úton mondunk köszönetet mindazoknak, akik ifj. Balogh 
Ferencné temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, 
sírjára koszorút vagy virágot helyeztek, fájdalmunkban 
osztoztak. Köszönjük az ELOHIM Kft vezetőinek és 

munkatársainak segítő közreműködését.  A Gyászoló család.
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HIRDETÉSEK

ASZTALOS
Mindenféle asztalos munkát vállalok!

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

Regdon Csaba: 06-20-9579-533; 06-1-284-9213

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli szakszerű gép tisztítás.

Fábián István  Tel.: 06-20-317-0843

2019. szeptember

Fülakupunktúra
Akár tűszúrás nélkül is segíthet 137 féle tünet, 

betegség esetében, mint például:
Emésztőrendszer betegségei: gyomorgörcs, pu�adás, 

hányinger, hányás, hasmenés
Légzőszervi betegségek: asztma, légcsőhurut, tüdőtágulás

Urológiai betegségek: hólyaghurut, inkontinencia, 
impotencia, korai magömlés

Mozgásszervi panaszok: merev nyak, vállfájdalom, 
gerincfájdalom, ízületi fájdalom

Neurológiai betegségek: fejfájás, isiász, alvászavar
Nőgyógyászati betegségek: menstruációs zavarok, PMS
Fül-orr-gége betegségei: gégegyulladás, torokgyulladás, 

fülzúgás
Egyéb betegségek: allergia, klimax, köszvény, elhízás 

Fül Akupunktúra
Akár tűszúrás nélkül is segíthet 137 féle tünet, 

betegség esetében, mint például:
Emésztőrendszer betegségei: gyomorgörcs, pu�adás, 

hányinger, hányás, hasmenés
Légzőszervi betegségek: asztma, légcsőhurut, tüdőtágulás
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Neurológiai betegségek: fejfájás, isiász, alvászavar
Nőgyógyászati betegségek: menstruációs zavarok, PMS
Fül-orr-gége betegségei: gégegyulladás, torokgyulladás, 

fülzúgás
Egyéb betegségek: allergia, klimax, köszvény, elhízás 

Tisztelt  Vásárlóim!
Szeretettel várok mindenkit  

a Némedi Papír boltba!

Nyitva : H 9-18, K-P 9-16
Tel.:06-29/783-441
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
A 2019. október 13-án megválasztott új Képvi-

selő-testület alakuló ülését október 24-én tartotta a 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Szín-
háztermében. 

Az ünnepélyes ülés dr. György Balázs képviselő – le-
vezető – köszöntése után a Himnusz közös éneklésével 
kezdődött, majd napirend előtt dr. Borbás István József 
HVB elnök részletesen ismertette a választási adatokat 
és eredményeket:

Az újonnan megválasztott Képviselő-testület tagjai:
Dr. Tüske Zoltán polgármester
Dr. Fejes József, Dr. György Balázs, Józan Menyhért, 

Kozma Miklós, Dr. Nagy Vilmos, Szabó Kálmán, Török 
Lajosné, Varga László

A Képviselő-testületnek, a Polgármesternek, a titkos 
szavazással megválasztott Alpolgármesternek és a meg-
választott külsős bizottsági Tagoknak is esküt kellett 
tennie, melynek szövegét Varga Sára olvasta elő. Az 
eskü szövege: „Én …………. becsületemre és lelkiis-
meretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és an-
nak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait meg-
tartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri / 
képviselői / bizottsági tisztségemből eredő feladatai-
mat Alsónémedi fejlődésének előmozdítása érdeké-
ben lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése 
szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Az esküt követően a megválasztott Képviselők, a Pol-
gármester, az Alpolgármester és a külsős bizottsági Tagok 
is esküokmányt írtak alá, ill. átvették a megbízólevele-
ket is (a Polgármester úr és a Képviselők). Elfogadták a 
10/2019. (X.24.) sz. önkormányzati rendelet - a Szerve-
zeti és Működési Szabályzat - módosítását, melyben a 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság új nevet 
kapott: Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bi-
zottság.

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
(KSESZB):

Elnök: Török Lajosné
Tagok: Kozma Miklós, dr. Nagy Vilmos, Varga László, 

Kiss Istvánné, Kovács Róbert, Szántó Erzsébet

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi És Tájékoztató Bizottság 
(PJÜTB):

Elnök: dr. György Balázs
Tagok: Józan Menyhért, Kozma Miklós, dr. Nagy 

Vilmos, Molnár Krisztián, Pálos Ferenc, Sándor Miklós

Településfejlesztési, Környezetvédelmi És Mezőgaz-
dasági Bizottság (TKMB)

Elnök: Szabó Kálmán
Tagok: dr. György Balázs, Török Lajosné, Varga László, 

Kiss Béla, Kozma Attila, Mészáros Zoltán

Ezt követően Dr. Tüske Zoltán polgármester ismertet-
te programját. A törvényi előírásoknak megfelelően elfo-
gadták a Polgármester illetményét: bruttó 598.300,- Ft/
hó, valamint költségtérítését: 89.745,- Ft/hó összeg-
ben. Az alpolgármester személyét a Képviselő-testü-
let titkos szavazással választotta meg, a Polgármester 

Tisztelt Alsónémedi Választópolgárok!
 

Az Önök jóvoltából a 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati választáson 
polgármester lettem Alsónémedin. Köszönöm mindenkinek, aki szavazatával támogatott!

Választási és polgármesteri programomból röviden: biztosítok mindenkit, hogy meghallga-
tom mások véleményét, kritikáit, nyitott leszek az építő kompromisszumra, a képviselőkkel 
és a bizottsági tagokkal a demokratikus együttműködésre. Ki fogom kérni a hivatali és in-
tézményi dolgozók szakmai véleményét, egy kiegyensúlyozott, a kölcsönös tiszteleten alapuló 
munkakapcsolatot szeretnék kialakítani, mely hozzájárul a település javára szolgáló működéshez. 
Alapelvem, hogy „minden, ami eddig jó volt. azt meg kell őrizni, amit szükséges, azt meg kell 
változtatni, ami pedig rossz volt, azt meg kell szüntetni”. Kiemelt feladat a helyi demokrácia 
kiszélesítése, a korrupciómentes működés, az egyházak, az oktatási és egyéb önkormányzati, 
egészségügyi intézmények, a közösségek, civil szervezetek, helyi vállalkozások támogatása, 
mely Alsónémedi település fejlődése érdekében áll.

Köszönöm Önöknek, hogy bizalmat szavaztak nekem, és lehetőséget kaptam arra, hogy 
az elkövetkezendő öt évben a település fejlődését és Önöket szolgáljam!

Dr. Tüske Zoltán polgármester
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javaslata alapján. A társadalmi megbízatású alpolgár-
mester dr. Fejes József képviselő lett. Esküje után a 
tiszteletdíját is megállapították: mely bruttó 240.000,- 
Ft/hó, költségtérítése pedig 36.000,- Ft/hó.

A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség változása 
miatt dönteni kellett a „Kertváros” Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsába, valamint a Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Ta-
nácsába történő delegálásáról. Mindkét társulásban dr. 
Tüske Zoltán polgármester képviseli majd Önkormány-
zatunkat, távolléte esetén pedig dr. Fejes József alpolgár-
mester helyettesíti Őt. 

Vincze József korábbi polgármester foglalkoztatási 
jogviszonya megszűnt, így részére törvényi kötelezett-
ség alapján járó végkielégítést, a ki nem vett szabadság 
megváltás kifi zetését tudomásul vette az új Testület, va-
lamint mérlegelési jogkörében végkielégítését további 
1 havi illetményének megfelelő összeggel egészítette ki.

Dr. Tüske Zoltán polgármester az ülés végén a korábbi 
(2014-2019) Képviselő-testület tagjainak díszoklevelet 
nyújtott át majd – Gróf Széchenyi Istvántól felolvasott 
irodalmi betét után – a Szózat eléneklésére kérte fel a 

jelenlévőket. Az alakuló ülés után a Polgármester állófo-
gadásra invitálta a jelenlévőket.

A Képviselő-testület következő ülését november 
27-én tartja, melyet megelőzően az új bizottságok is 
üléseznek majd. A Képviselő-testület és bizottságainak 
meghívói, döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei, vala-
mint a testületi ülésekről készült videofelvételek megta-
lálhatók a település honlapján (http://www.alsonemedi.
hu/onkormanyzat/), ill. rendeleteink a Polgármesteri Hi-
vatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók! 

Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal  
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HÁZIROVOSAINK VÁRHATÓ SZABADSÁGA, PÉNTEKI ÜGYELETEK
November 22-én (péntek) dr. Deutsch Judit ügyel 12-16 óra között saját rendelőjében!

+++++++++++++++++++++++++++
Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos 2019. november 28-29-én szabadságon lesz!

Helyettesíti: dr. Deutsch Judit és dr. Papp Zsolt háziorvos saját rendelőjében és rendelési idejében!
November 29-én (péntek) dr. Papp Zsolt ügyel 12-16 óra között saját rendelőjében!

+++++++++++++++++++++++++++
December 6-án (péntek) dr. Deutsch Judit ügyel 12-16 óra között saját rendelőjében!

+++++++++++++++++++++++++++
December 13-án (péntek) Szlivka Gabriella ügyel 12-16 óra között saját rendelőjében!

+++++++++++++++++++++++++++
Dr. Papp Zsolt háziorvos 2019. december 18-20 között szabadságon lesz!

Dr. Deutsch Judit háziorvos 2019. december 20-án szabadságon lesz!
Helyettesíti: 18-19-én dr. Deutsch Judit és dr. Szlivka Gabriella háziorvos saját rendelőjében és rendelési 

idejében!
December 20-án (péntek) csak dr. Szlivka Gabriella rendel 8-12 óra között és ügyel 12-16 óra között saját 

rendelőjében!
+++++++++++++++++++++++++++

December 23-án (hétfő) csak dr. Szlivka Gabriella rendel 8-12 óra között és ügyel 12-16 óra között saját 
rendelőjében!

+++++++++++++++++++++++++++
Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos és dr. Papp Zsolt háziorvos

2019. december 30-31-én szabadságon lesz!
Helyettesíti: dr. Deutsch Judit háziorvos saját rendelőjében és rendelési idejében és ügyel 12-16 óra között saját 

rendelőjében!
+++++++++++++++++++++++++++

2019. december 7-én és 14-én munkanap van. A háziorvosok és gyermekorvos rendelése elmarad, 
ügyelet Ócsán!!! 

Sürgős esetben hívják az alábbi telefonszámokat hívják: 104 vagy 112
+++++++++++++++++++++++++++

FOGÁSZATI RENDELÉS VÁLTOZÁSAI

2019. december 7-én és 14-én (szombati munkanap) és 2019. december 23 és 2020. január 01. között nem lesz 
fogászati rendelés! 

Az ünnepek alatti ügyeletet a Budapest VIII., Szentkirályi u. 40. szám alatt látják el.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt PM_EUALAPELLATAS_2017/17 megnevezésű pályázaton 
nyert központi orvosi rendelő megépítése befejeződött. 
A vissza nem térítendő támogatás összege: 124.169.136 Ft. A beruházás kivitelezési költsége közel bruttó 
450.000.000 Ft -ba került. Az épületben helyet kaptak a házi orvosok, a fogorvos. Lehetőség lesz vérvételre is. A 
projekt eredményeként megújultak a betegellátás fi zikai, épített környezeti körülményei, valamint az egészségügyi 
dolgozók munkakörülményei, korszerűsödnek az orvostechnikai eszközök. Mindezek következtében minőségi 
fejlődés várható a megelőzés, a szűrés, a pontos diagnózis felállítás területén, illetve a krónikus betegek 
koordinálásában és a palliatív ellátásban.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

 

 

 

 

                                  Sajtóközlemény 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt PM_EUALAPELLATAS_2017/17 megnevezésű 
pályázaton nyert központi orvosi rendelő megépítése befejeződött.  
A vissza nem térítendő támogatás összege: 124.169.136 Ft. A beruházás kivitelezési költsége közel 
bruttó 450.000.000 Ft -ba került. Az épületben helyet kaptak a házi orvosok, a fogorvos. Lehetőség 
lesz vérvételre is. A projekt eredményeként megújultak a betegellátás fizikai, épített környezeti 
körülményei, valamint az egészségügyi dolgozók munkakörülményei, korszerűsödnek az 
orvostechnikai eszközök. Mindezek következtében minőségi fejlődés várható a megelőzés, a szűrés, a 
pontos diagnózis felállítás területén, illetve a krónikus betegek koordinálásában és a palliatív 
ellátásban. 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
A Pest MRFK Vezetője rendészeti szakterületre PÁLYÁZATOT hirdet 

járőrtárs beosztás betöltésére!

Pályázati követelmények:
- betöltött 18. életév,      - büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,     - magyar állampolgárság,
- állandó belföldi lakóhely,    - érettségi bizonyítvány
- fi zikai, pszichológiai, egészségügyi alkalmasság, - pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,
- kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak 
  a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.

A felvételt nyert pályázók 5 hónapos időtartamú iskolarendszeren kívüli moduláris képzésben vesznek részt. A képzés 
várhatóan 2019. február 17-én indul az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumban. A képzést követő sikeres vizsga 
esetén őr-járőrtárs rész-szakképesítést szereznek. 

Bérezés: 
a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 195.000 Ft/hó munkabér,
a modulzáró vizsga sikeres letételét követően, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 201.000 Ft/hó 
alapilletmény és egyéb pótlék (nyelvpótlék, éjszakai, készenléti pótlék), valamint juttatás (cafetéria, lakhatási támoga-
tás, ruhapénz, munkába járás költségtérítés, egyéb utazási és mobiltelefon tarifacsomag kedvezmények). 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Dabasi Rendőrkapitányság személyügyi kiemelt főelőadója ad a 06-
29/360-207-es telefonszámon, valamint személyesen a Dabasi Rendőrkapitányságon hivatali munkaidőben. 

A toborzók elérhetők továbbá személyesen az alábbi helyeken és időpontokban:
Gyáli Rendőrőrsön 2019. november 05-én 9-11 óra között 
Őrkényi Rendőrőrsön 2019. november 06-án 9-11 óra között
A pályázatra jelentkezés határideje: 2019. november 30.

A pályázati felhívás megtalálható: 
http://www.alsonemedi.hu/fi les/statics/allas/palyazati_felhivas_plakat_dabas_rk_jaror.pdf a részletes pályázati 

anyag megtalálható: http://www.alsonemedi.hu/fi les/statics/allas/palyazati_felhivas_jarortars.pdf 

ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKAREND VÁLTOZÁSOK
2019. december 07-i munkanapon a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz, a Polgármesteri 

Hivatal zárva tart!

2019. december 13-án pénteken a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás 16 óráig tart!

2019. december 14-i munkanapon a Polgármesteri Hivatal zárva tart!

2019. december 24. és 2020. január 01. között a Polgármesteri Hivatal zárva tart! 
(ünnepnapok, pihenőnap és igazgatási szünet)

Gyál Város Járási Hivatalának Alsónémedi Kirendeltségére ugyanez a zárva tartás vonatkozik!

2020. január 02-től a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várjuk Ügyfeleinket!
                                                                                                                          Polgármesteri Hivatal
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SERTÉSTARTÓK 
FIGYELEM!!!

Az Országos Főállatorvos tájékoztatása szerint 
Pest megyében elhullott vaddisznókban kimutat-
ták az afrikai sertéspestis betegséget. A járványügyi 
intézkedések kapcsán emiatt Pest megyében, így 
Alsónémedin is elrendelte a házi sertésállományok 
tájékozódó jellegű összeírását. Az összeírás nyomán 
az állatorvosok fogják az állattartókat felkeresni a 
további adatok beszerzése és vizsgálatok elvégzése 
érdekében. 

Kérünk mindenkit, hogy amennyiben sertést 
nevel valaki otthonában, azt saját érdekében 
haladéktalanul jelezze a Polgármesteri Hivatal 
felé név, cím, telefonszám és sertés darabszám 
feltüntetésével  az alábbi elérhetőségeken:

Személyesen: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Ügy-
félszolgálat; Telefon: 06 29  337-101/16mellék vagy 
06 30 5471246; Email: hatosag@alsonemedi.hu 
vagy alsonemedi@alsonemedi.hu

A betegség leküzdésével kapcsolatosan állami 
kártalanítás csak annak járhat, aki eleget tesz az ál-
lománya nyilvántartásával, a járványmegelőzéssel és 
a betegség felszámolásával kapcsolatos előírásoknak 
és elvárásoknak. 

       
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

    Hatósági Csoport

A korábban térségünktől igen messze eső afrikai sertés-
pestis sajnos felütötte a fejét Pest megyében is. Az esettel 
kapcsolatban gyakorlatilag tanácstalanok vagyunk, mivel 
egy zárt kerti tartásban lévő vaddisznóállományban je-
lentkezett, ahol az erdő-
területet 3 sor kerítéssel 
vették körül ! Szerencse 
a szerencsétlenségben 
ez a többszörös kerítés, 
mert így hatékonyan föl 
lehetett számolni a jár-
ványgócot, a szabadban 
vadon élő vaddisznókra 
nem terjedt át a beteg-
ség. A járványmenetben 
mindenképpen mérföld-
kő, hogy a betegség át-
lépte a Duna vonalát. 
A járványkitörés helye 
körül a vonatkozó sza-
bályozásnak megfelelően 
különböző zónákat alakít ki ilyenkor a hatóság. Minél kö-
zelebb van a fertőzött helyhez valamely település, annál 
magasabb kockázatú besorolásba kerül. Így került többek 
között Alsónémedi is „magas kockázatú” besorolásba. A 
területen működő vadásztársaságok eddig is gyűjtötték 
az elejtett vaddisznókból a szűrővizsgálathoz szükséges 
mintákat, monitoring rendszerben, de mostantól minden 
kilőtt állatból mintát kell venniük. A besorolásbeli válto-
zás érinti az Önkormányzatot is. Az Önkormányzatokhoz 
ugyan kizárólag törvényi szinten lehet feladatokat ren-
delni, de van ilyen törvény, mely kötelezi a települések 
igazgatását az állatjárványok leküzdésében való részvé-
telre. Jelenleg arra van szükség, hogy a faluban tartott 
állományokról minél pontosabb információt kapjunk. E 
célból keresi meg a Polgármesteri Hivatal Alsónémedi 
lakóit. Fontos az állomány nagysága és a létszámon be-
lül a kor-és hasznosítási csoportok felmérése is. A tervek 
szerint ezt követően állatorvos is felveszi a kapcsolatot a 
sertéstartókkal, bevallottan azzal a céllal, hogy oda-vis-
sza történjen információáramlás, hogy a sertéstartók is 
minél inkább „képben” legyenek. 

Az állattartók felé az egyik legfontosabb tudnivaló, 
hogy a betegség semmilyen formában nem fertőzi és/
vagy betegíti meg az embert! Ettől függetlenül az ember 
cipőjén, ruházatán, gépkocsijával tudja terjeszteni a kórt. 
Gyakorlatilag ebből következik, hogy a közösségi ese-
ményként is számon tartott disznóvágásnak most nincs 
helye. Természetesen lehet disznót vágni és a vágást 
egyenlőre nem kell a hatóság felé bejelenteni, de ebben 
csak a legszükségesebb segítő személyzet vegyen részt. A 
gazdasági udvar bejáratához helyes fertőtlenítő szivacsot 

Veszedelmes sertésbetegség a „kertek alatt”!
és fertőtlenítős kézmosási lehetőséget biztosítani, vala-
mint külön ruházatot használni az állatok gondozásához. 
Egyúttal javaslom, aki megteheti, és nem a sertéstartás 
a megélhetési forrása, az mielőbb vágja le az eleve erre 

szánt állatot. Az állománysűrűség 
csökkentése most mindannyiunk 
érdeke. A vágásoknál segédkező 
böllérekre pedig most különösen 
igaz kell legyen, hogy patyolat tisz-
ta ruházatban, gondosan fertőtlení-
tett csizmában és eszközökkel kell 
megjelenni. 

Végezetül fontos hangsúlyozni, 
hogy a sertések hirtelen elhullását 
és/vagy súlyos megbetegedését 
azonnal jelezni kell valamely szol-
gáltató állatorvosnak.

Köszönettel:  
Kiss Miklós hatósági állatorvos
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ÉVFORDULÓ

Bevonultak a nemzet katonái
vitéz nagybányai Horthy Miklós és hadserege Budapesten.1919. november 16.

,,Viharos szél lobogtatta a Máriás zászlókat, szimbó-
luma annak a fergetegnek, amely már-már összeroskasz-
totta hazánkat. De állunk még, s ha tépi is a köröskörül 
felszított vihar, ez a zászló elpusztíthatatlan jelnek marad 
meg, annak, hogy e szenvedésekből 
új erőt merít, mint már annyiszor a 
magyar élet...Temető szélén hever-
tünk, félig dermedt tetszhalottjai egy 
szörnyű vésznek. Segítő kar helyett 
csak a sírásók kapája ólálkodott fe-
lénk. Az utolsó pillanatban, mielőtt 
alélt tetemeinkre rávetették volna a 
rögöket, hogy örökre elhantoljanak 
minket e gyalázat sírjában, ebben az 
utolsó pillanatban gyűjtötte heroikus 
akarattal egyetlen erővé a Dunán, 
lenn az Alföldön testvéreinkkel egy 
veszedelmek közt nevelkedett, viha-
rok felett uralkodó kéz. Fölserkentett 
minket s kemény katona szóval sürge-
tett minket életre. Nekünk e hősök be-
vonulása. akiket magyar akarat ho-
zott ide, feltámadást jelentett...”(Új 
Idők.1919.nov.23.)

,,Felejthetetlen nap. Vártuk régen, 
éreztük akkor, hogy eljön, amikor itt 
vörös vérfelhők borították el a látha-
tárt,” - írja szívszorító vezércikkében a Pesti Napló 1919. 
november 18-án, majd így folytatja: ,,Éreztük, de most 
már boldog bizonyosságban megkönnyebbült lélekkel, a 
szebb magyar jövőt ringatva lelkünkben, kitárjuk karun-
kat a magyar katonák felé, s magunkhoz öleljük velük 
vágyva vágyott régi, ma már testet öltött álmunkat: a ma-
gyar nemzeti hadsereget. Az az erőforrás, aki körül ez 
az álom a valóság életét kapta, Horthy Miklós fővezér a 
hőse ennek a felejthetetlen vasárnapnak...A fővezér meg-
érkezése jelentette a nagy események kezdetét. Reggel 
hat óra húsz perckor robogott be a vonat Siófokról Hor-
thy Miklós fővezérrel a kelenföldi állomásra. Az állomá-
son csak katonai fogadtatás volt. Sós [Károly] tábornok 
és Lehár [Ferenc] ezredes tettek jelentést a kivonuló 
hadcsapatokról. A fővezér nyolc órakor lépett ki vasúti 
kocsijából altengernagyi egyenruhájában, összes kitün-
tetésével a mellén. Azonnal felült hófehér ménjére, meg-
hallgatta a katonai jelentéseket, és megindult a város felé. 
Lovasrendőr díszszázad vezette be a menetet. A fővezér 
után vezérkara és katonai kísérete lovagolt, majd katonai 
zenekar következett. Amint induláskor a Himnusz első 
akkordjai felhangzottak kitört a lelkesedés a pályaudvar 
körül várakozó tömegből. Az útvonalon felállított csa-
patok és zenekarok egymás után állottak be a menetbe, 
mely az útvonalon gyülekezett közönség lelkes éljenzése 
és virágeső között haladt a Gellért tér, a nemzeti hadsereg 
első budapesti főhadiszállása felé.

A Gellért téren a borús novemberi reggelen a szünet 
nélkül hulló esőben várakozott az ünneplő nép. 

A tér közepén emelvény a főváros színeivel és piros-
fehér- zölddel díszítve. Az emelvény mögött Bódy Tiva-
darral az élen a városi tanács állott, s köszöntötte Horthyt: 
,,Ti hazaérkeztetek...ezentúl a ti magyar szívetek fog vir-

rasztani felettünk....” Lobognak a 
kendők, hullnak a virágok a fővezér 
lábaihoz...Horthy válasza: ,,Polgár-
mester Úr! Fogadja meleg szavaiért 
hálás köszönetemet a magyar nem-
zeti hadsereg nevében. Nem vagyok 
abban a lelkiállapotban, hogy a város 
küszöbénél megszokott frázisokat 
használjak. Igazságérzetem megkö-
veteli, hogy minden kertelés nélkül 
azt mondjam el, amit e pillanatban 
érzek. Mikor még messze voltunk 
innen, mikor csak halvány remény-
sugár pislogott bennünk, hogy vala-
ha még fegyverrel a kezünkben vi-
szontláthassuk ezt a megtévelyedett 
nagy várost, átkoztuk és gyűlöltük, 
mert távolból természetesen csak a 
szennyet, a nagy piszkot láttuk, nem 
az üldözést és mártíromságot szen-
vedő szegény magyar testvéreinket. 
Szerettük és becsültük ezt a Bu-
dapestet, amely az utóbbi években 

a magyar nemzet megrontója lett. Tetemre hívom itt a 
Duna partján a magyar fővárost. Ez a város megtagadta 
múltját, ez a város sárba tiporta a nemzet színeit és vörös 
rongyokba öltözködött. Börtönbe vetette és elűzte hazá-
jukból a nemzet legjobbjait, ezenkívül elprédálta összes 
javainkat. De minél jobban közeledtünk, annál jobban ol-
vad le szívünkről a jég, és mi készek vagyunk megbocsá-
tani. Megbocsátunk akkor, ha ez a megtévelyedett város 
visszatér megint hazájához, ha szívéből, lelkéből szereti; 
szereti a rögöt, amelyet verejtékes kezekkel munkálnak 
falusi testvéreink, szereti a koronát, a kettős keresztet, 
szereti a három hegyet és négy folyót, szóval hazáját és 
magyar faját.”

  Bálint István János
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KULTURÁLIS ESEMÉNYEK

Néhány évvel ezelőtt Juhász Borika, Alsónémedi 
keramikus művésze gyönyörű elképzeléssel fordult 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatához. Megmin-
tázná és kerámiába formálná azokat a szigorúan védett 
növényritkaságokat, melyek még nyomokban fellelhetők 

falunk határában. Tervéhez segítségül hívta Zsin Géza 
tanár urat, akinél jobban senki nem ismeri a némedi ha-
tárt. Így született meg a 12 
kerámiakép, mely Kiss Tibor 
helyi mesterember igényes, 
szép munkájával került fel a 
Halászy Károly Művelődési 
Ház árkádjának belső falára.

Most induló sorozatunkban 
bemutatjuk ezt a 12 növényt, 
mely védett örökségünk. Is-
merjük meg és vigyázzunk 
rájuk! Köszönet érte Juhász 
Borikának, Zsin Gézának és 
Kiss Tibornak. A kerámiaké-
pek Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatának anyagi tá-
mogatásával készültek.

Első kép. A tartós szegfű 
(Dianthus diutinus) kizárólag 
Magyarországon fordul elő, 
a Duna-Tisza közén mind-

összesen 10 előfordulási helye ismert. A Homokhátság 
fogyatkozóban lévő, borókás, vagy galagonyás, nyáras 
ligetekkel tagolt évelő nyílt homokpusztagyepek a ter-
mészetes élőhelye. A tartós szegfű 20-60 cm magas, 
nyúlánk termetű növény. A gyöktörzsből több, el nem 

ágazó szárat fejleszt, melyek hamvas szürkék, vi-
aszosak, deresek. Levelei szálasak, átellenes állá-
súak, tövükön hüvellyé összenőttek, kihegyezett 
csúcsúak, ép szélűek. A szár aljától a csúcs felé 
haladva méretük csökken, és ritkulnak. A 2-15 vi-
rág tömött csomókban vagy ritkábban egyesével 
ülnek, a szirom rózsaszín, lemeze 5–8 mm hosz-
szú, tompa fogacskás, kopasz. A csésze lemeze 
fi noman barázdált, 1,5 cm hosszú, fehéreslila-
pirosló, a csészefogak tompák, nagyon keskeny 
hártyás szegélyben végződnek. A murvalevelek 
barnásfehérek, visszás tojásdadok, vagy majdnem 
kerekdedek, vékony, hártyás szegélyűek és szál-
kában végződnek. A tartós szegfű élőhelyét a me-
szes homokpusztai gyepek alkotják az Alföldön. A 
bennszülött tartós szegfű természetvédelmi hely-
zetének javítása érdekében a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság, a Szegedi Tudományegyetem 
és Kiskunmajsa Város Önkormányzata együttmű-
ködésével, Európai Uniós forrás igénybevételével 
LIFE-Nature természetvédelmi projektet valósí-
tott meg 2006 és 2011 között, mely a faj legfon-
tosabb előfordulási helyein élőhely-fejlesztési 

beavatkozásokat és az állományok megerősítését 
tűzte ki célul.

Jobbágy Ilona

Alsónémedi határának növényritkaságai
Alsónémedi határában fellelhető fokozottan védett növények 

a Halászy Károly Művelődési Ház árkádsorán
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„Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, 
hogy valahol már találkoztunk. Mintha régen testvérek 
lettünk volna. Még inkább, mintha ikrek lettünk volna. 
S ezért a találkozás, csak viszontlátás. Amikor pedig az 
ember barátjától elszakad tudja, hogy ez a távozás csak 
látszat. Valahol együtt marad vele úgy, ahogy együtt volt 
vele a találkozás előtt.” /Hamvas Béla/ 

Drága Barátaink, Tisztelt Alsónémedi Testvéreink!
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy már második 

alkalommal vehetünk részt itt a Némedi Székelybálon, 
mintha a tegnap lett volna, pedig már egy év telt el a tava-
lyi bál óta, melynek bevételét a nagyajtai óvoda kisgyer-
mekeinek ajánlották fel a szervezők. A Nagyajtai Nap-
raforgó Csoport óvodásai, szüleik és jómagam nevében 
nagyon szépen köszönjük ajándékukat, amivel szebbé 
varázsolthattuk mesebirodalmunkat, kívánom, hogy Is-
ten gazdag áldása kísérje mindennapjaikat.! Ugyanis a 
Nagyajtai óvodában megérkezett az Alsónémedi Angyal 
az önök adományából. Kiegészíthettük hiányzó bútorza-
tainkat, könyvespolccal, babaággyal. Teljesen új beren-
dezés került az öltözőbe, két kopott pad helyett végre 
öltözőszekrényben tárolhatjuk a gyermekek ruháit. Cso-
portszobánk tematikus sarkait kiegészíthettük didaktikai 
eszközökkel, játékokkal. Szerepjáték-sarkunk kedvenc 
kuckóvá vált, ahol az üzletbe vagy piacon eladó és vá-
sárló szerepbe lehet bújni, aztán kiegészült konyhakész-
letünk, fi úk kedvenc játéka az építőkockák, fakisvonat és 
sínkészlet, vagy a farmok építése és állatok elhelyezése, 
mesesarkunk új mesekönyvekkel és leporellókkal bővült, 
és amire talán a legnagyobb hangsúlyt fektettünk, azok 
az asztali sarok gyöngyszemei: kirakósok, társasjátékok, 
logikai játékok, fi nom motorikát fejlesztő játékok. Igye-
keztünk minden területet érinteni, hogy igazán értelme-
sen tudjanak a szabadidőben is játszani a gyermekek. 
Óvodapedagógusként egy mesével szeretném megaján-
dékozni Önöket:

Egyszer volt, hol nem volt még az óperenciás tenge-
ren is túl, ahol a kurta farkú malac túrt, élt két testvér. 
Ennek a két testvérnek úgy hozta a nehéz élet, hogy na-

gyon messze kellett egymástól felnőjenek. Az egyik Du-
na-Tisza közén, a Pesti-síkság déli részén, nevelkedett 
úgy hívták, hogy Búzakéve, a másiknak a neve Vadró-
zsa volt, aki Erdély keleti részén, Erdővidék egyik ki-
emelkedő falujában töltötte gyermekéveit. Telt múlt az 
idő, valahol a szívük mélyén tudtak egymásról, de soha 
sem találkozhattak. De egyszercsak felfordult a világ fe-
nekestül, és valami csodálatos csoda folytán összehozta 
őket a jó Isten. Ettől a perctől kezdve igyekeztek minél 
többet találkozni, amikor csak tehették együtt voltak, kö-
zösen tervezték a jövőjüket, sokat meséltek egymásnak, 
mindig egymást támogatták, sokat gondoltak egymás-
ra, sokszor együtt sírtak és nevettek. Mindig nagyon jól 
érezték magukat, ha együtt lehettek. Búzakévének volt 
egy tündéri kislánya, Hajnal Ilona, aki elhatározta, hogy 
Vadrózsa fi át, Napraforgót gondozni fogja, mert neki sok 
kicsi apró szemecskéje van, sok gondozást és odafi gye-
lést igényel, tudnillik az apró szemecskékből kezdődik az 
élet, és megfelelő gondoskodással, odafi gyeléssel kitárul 
a világ előttük, szép nagyra nőnek, egészséges, értékes 
élőlényekké válnak. Így a Napraforgók is igyekeztek szé-
pen fejlődni, átalakitották környezetüket, goldolkodtató, 
logikai, eszközöket szereztek be, nagyon szerettek má-
sok bőrébe, szerepébe belebújni, sokat forgolódtak, de 
mindig a Nap felé, hogy magukba szívják az éltető nap 
erejét, és tudták, hogy amit hallanak lehet, hogy elfelej-
tik, de amit látnak megismerik, és amit csinálnak meg-
tanulják. A közös együttlétek, ünnepek, a rengeteg ne-
vetés, kárpótolták őket a megszenvedett nehézségekért, 
amíg egymástól távol éltek.  Azóta már sok víz folyt 
le az Olton és a Dunán és úgy indítják el a gyerekeiket az 
életre, hogy ott van az a bizonyos hamubasült pogácsa, 
és az a tudat, hogy mindig ölelésre tárt karok fogadják 
őket, ha hazalátogatnak. Így teltek az évek, és mindig 
tudták hogy valahol a nagyvilágban van egy testvérük, 
akire mindig, minden körülmények között számíthatnak. 
Ennyi volt, mese volt, vagy talán mégse? Aki nem hiszi, 
járjon utána. 

 Bihari Katalin Noémi 
székelyföldi Nagyajta óvodájának vezetője

S LÉGYEN TESTVÉRE MAGYAR A MAGYARNAK
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 „S légyen testvére magyar a magyarnak!”
Részletek Barabás Mihály: Növényi ornamentrika Erdővidék népi díszítőművészetének világában című könyvéből

Értékteremtő és értékmentő könyv jelent meg a közelmúlt-
ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának támogatásá-
val. A könyv Barabás Mihály nagyajtai nyug. iskolaigazgató 
úr gyűjtőmunkájának és kutatásának eredménye. Célunk, hogy 
Alsónémedin is minél többen megismerkedjenek testvérfalunk 
a székelyföldi Nagyajta gazdag hagyományaival, nép értékei-
vel, ezért az Alsónémedi Hírmondóban is bemutatjuk a könyv 
egyes részleteit. Aki a könyv teljes 
szövegével és gazdag képanyagával 
szeretne megismerkedni, a Községi 
Könyvtárban megvásárolhatja. A 
címlapon a vargyasi unitárius temp-
lom egyik karzati festett táblaképe 
látható.

„Erdővidék az én hazám…”

     Erdővidék medence jelle-
gű kistáj a Székelyföldön. Termé-
szeti szépségekben, gyógyhatású 
ásványvizekben bővelkedő, népi 
kultúrájában igen gazdag terület. 
A Keleti-Kárpátok legdélibb, ún. 
Kárpátközi-medencéjének, a Bar-
casági-medencének északi nyúlványa. 
Határai Keleten a Baróti-hegység, Északkeleten és Északon a 
Dél-Hargita, Nyugaton pedig a Persány-hegység (Rika). Déli 
meghosszabbításában Nagyajta - Bölön vidékéig nevezi a nép 
Erdővidéknek e tájat. 

A déli irányban nyitott medencét északon a Barót pataka, a 
Kormos és a Vargyas vize fogja keretbe, melyek egyesülésük 
után az Oltba futnak. A vidék földtani felépítése változatos. Fel-
színét többnyire hegyek, hegylábi dombságok alkotják. Barót 
– Felsőrákos – Vargyas – Bodos – Köpec térségében lignittele-
pek találhatók. Hasznosítják a felsőrákosi lignitet, a bibarcfalvi 
szénsavas ásványvizet. Jelentős ásványi kincs az épületkő, a 
kavics, a homok, a vasérc, a féldrága opálok. Éghajlata mér-
sékelten kontinentális, olykor-olykor szélsőséges jelleggel. 
Növényzete igen változatos. Jégkorszaki maradványnövények 
teszik értékessé a védett területeket. Erdeiben nagyszámban 
vannak jelen a nagyvadak, a havasi patakok halban gazdagok, 
köztük kitűnő élettérnek örvend a sebespisztráng.

A történeti források tanúsága szerint már az ókorban és a 
népvándorlás korában lakott vidék, a honfoglaló magyarok 
is átvonultak rajta. Erdővidék nyugati szélén húzódott a XI. 
századvégi - XII. századeleji Magyarország keleti gyepű-
vonala. Erdővidék települései: Bölön, Nagyajta, Középajta, 
Miklósvár, Köpec, Köpecbánya, Felsőrákos, Olasztelek, 
Vargyas, Székelyszáldobos, Bardóc, Erdőfüle, Bibarcfalva, 
Bodos, Kisbacon, Magyarhermány, Nagybacon, Uzonkafürdő, 
Szárazajta, Zalánpatak.

Lakóinak nagy többsége magyar nemzetiségű. 
Bethlen Gábor nagyfejedelemmel is kapcsolatos Erdővidék 

neve, mert iratok tanúsága szerint kiújuló gyomorbaját itteni 
kitűnő borvizekkel próbálta kúrálni. Erdőfüle határában egy 
dombot a Fejedelem asztalának hívnak, ahol a hagyomány 
szerint a vadászat fáradalmait többször kipihente, erről Orbán 
Balázs emlékezik meg. Kriza János katonadalát az egész szé-
kelység ismeri: ,,Erdővidék az én hazám,/ Katonának szült az 
anyám,/ Zöld erdő zúgásán, / Vadgalamb szólásán / Nevelt fel 
jó apám.” 

Erdővidéken számos épített örökség, emlékhely, természeti 

ritkaság, sajátos nép kultúra őrzi a régi idők emlékét. Bölönben 
ma is élő néphagyomány a farsangtemetés, a legényavatás; a 
bibarcfalvi református templomban látható a XIV. századi 
Szent László legendát ábrázoló freskó. Magyarhermány er-
dejében van a híres nevezetes bodvaji vashámor, itt öntötte 
Gábor Áron a háromszéki önvédelmi harc első két ágyúját, az 
uzonkai borvizes láp botanikai természetvédelmi terület, az er-

dőfülei és az apácai temető ma is őrzi 
kopjafás jellegét. A XIX. században 
a gyenge adottságokat kihasználó 
földművelésben a birtokviszonyok 
megváltoztak, a falusi közbirtokos-
ságok jelentős része földbirtokosok 
kezébe került. A lecsökkent lege-
lők miatt csak kisebb állatállomány 
tartását tette lehetővé. Sok faluban 
foglalkoztak háziiparral: Erdőfülén, 
Száldoboson, Vargyason mészége-
téssel, talpfafaragással, Hermányban 
fazekassággal, kádársággal, Nagy-
baconban tetőcserép-égetéssel, 
Bibarcfalván borvízárulással, és fu-
varozással. Vargyas évszázadokon 
keresztül nevezetes festettbútor-ké-

szítő központ volt. Barót céhes ipara 
és szénbányászata régebben jelentős volt. A lakosság a Baróton 
és Miklósváron élő katolikus kisebbségtől eltekintve a XVI. 
század óta főként református és unitárius vallású. A falvak 
társadalmában jelen voltak a nemesek, a szabad székelyek, a 
jobbágyok és a zsellérek, és bizonyos fajta egyensúlyt alkottak 
egészen a XIX. század közepéig. 

Számos nevezetes szülöttet adott e táj az egyetemes magyar 
históriának és művelődésnek. Szinte minden település büsz-
kélkedhet egy vagy több híressé vált elődjével.

Legendás helyek, gazdag épített örökség és néphagyomány, 
gyönyörű természeti környezet teszi titokzatossá, változatossá, 
egyedivé Erdővidéket. Ebből merítettek a magyar és az egye-
temes kultúra, tudomány és történelem erdővidéki származású 
nagyjai, kik e tájról indulva magukba szívták annak szellemi-
ségét. Munkásságukban nyomon követhető a szülőföld iránti 
szeretet és ragaszkodás, mindaz a példaértékű szellemi örök-
ség, melyet ránk, az utódokra testáltak.
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Szüreti Bál – 2019. csoportképek
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

December 1-jén, vasárnap 18 órakor 
a Szabadság téri nagyfenyőfa alatt

Közreműködik
a Cseppek Gyermektánccsoport,

 a Boróka Néptáncegyüttes
Józan Béláné vezetésével  
valamint Józan Renáta és 

Jenei Dávid   

Melegbor, forró tea, sült kolbász, sült tök, 
mézeskalács

VÁRJUK A FALU APRAJÁT ÉS NAGYJÁT!

 
Alsónémedi, Fő út 87. (4 üzlet) 

Szabadság tér felöli oldal 
 
 
 

NYITVA: H 9-18, K-P 9-16 
ünnepi nyitvatartás: 

facebook.com/nemedipapir 

 
Tel.: 06 29 783 441 

 
 

Készüljünk együtt a közelgo ünnepekre! 
 

NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓ: 
  

elegáns és mókás ünnepi tollak  

hűtőmágnesek, kulcstartók 

üveg hóember, angyalkák 

díszcsomagoló papírok 

képes-, üdvözlőlapok 

ajándéktasakok 

ablakmatricák 

Mikulás-tasak 

kötözők 
 

 

Várjuk szeretettel. 

,, 

JÖN A MIKULÁS!
December 5-én, csütörtökön hintón jön a Mikulás Alsónéme-

dire, hogy találkozzon a falu gyermekeivel.
Megállók:

17 óra Nagygödör
17.20 óra Árpád u - Deák F. u. sarok

17.40 óra Dózsa György tér
18 óra Szabadság tér

Kedves Gyerekek! 
Gyertek, találkozzatok a kedves 

Mikulással és segítőivel, 
a krampuszokkal!
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NYWYG

Nywyg őszi edzései

Hála az Úrnak, 2019 őszén elkezdhettük a 12. íjász-
évünket!  Újra együtt a csapat: diákok, szülők, edzők, 
támogatók! Közösen dolgozhatunk, hogy ennek a gyö-

nyörű sportnak minden részét megismerjék és mind job-
ban alkalmazzák tagjaink.

Az Íjász Suli Dr Borbás István vezetésével várja a régi 
és új tagokat is, a diákokat, akik az általános iskolai bár-
mely évfolyamára járnak!

Természetesen a haladóknak is mindig keresünk és ta-
lálunk új kihívásokat. Készülünk a regionális és országos 
versenyekre, tervezzünk a 2020-as terem és szabadtéri 
versenyidényt. Beállítjuk és ha szükséges cseréljük az 
íjász felszerelést és a legfontosabb: gyakorolunk és fi no-
mítjuk a lövés ciklust minden részében!

Farkas Falka Örömíjászverseny, Alsónémedi 
Öregtó 2019. október 26.

Íjász barátaink megkerestek bennünket, hogy ajánljunk 
nekik megfelelő íjász verseny területet. Először termé-
szetesen az alsónémedi Öreg-tó horgásztó területére gon-
doltunk, amelyet mi is szívesen használunk az év nagy 
részében. A tó tulajdonosa ezen kérésünket is támogatta, 

ezzel elindult a szervezés. Mi az egyesület tagjai is öröm-
mel készültünk – hiszen ismert területünkön versenyez-
hetünk és nagyszerű lehetőséget kínált, hogy egészen új 
tagjaink is megméressék magukat.  Az ősz talán utolsó 
gyönyörű verőfényes szombatjára ébredtünk. A közel 
100 fős nevező csapatból a Nywyg válogatott 24 fővel 

képviselte magát. Ezen íjászok között helyi 
anyukák és apukák is indultak, akik életük 
első versenyén kipróbálhatták milyen „egy-
szerű” jól célba találni. Ők azok, akik már 
évek óta ott állnak az edzéseken és fi gyelik 
hogyan teljesít gyermekük, most sikerült 
„megfertőzni” őket is és így valódi családi 
eseményé vált a nap! A haladó íjászaink szé-
pen teljesítettek és számos érmes helyezést 
értek el, a felnőttek még gyakorolni kell a 
jobb eredményhez. Egy biztos: - mindenki 
folytatni szeretné!

Nywyg edzések a Schuller csarnokban:
Íjászsuli Dr Borbás István edző -
csütörtök 18 és vasárnap 17 óra

Haladó edzések: Suplicz Zsolt Tibor edző -
péntek és vasárnap 18 óra.

Gyertek Várunk benneteket!
Suplicz Zsolt Tibor, a NYWYG elnöke 

(sms szám: 30-166-0107)

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2019 késő őszén Alsónémedin
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HIRDETÉSEK

Tisztelt Alsónémediek!
 
A 2019-es Helyhatósági választásokon 

a 10. helyre elegendő szavazatot kaptam, 
amelyet tisztelettel köszönök a választóim-
nak.

Az eredmény ismeretében a 21 évig közsé-
günk fejlődése érdekében folyamatosan vég-
zett választott képviselői szolgálatom meg-
szűnt. Ezúton is köszönöm a több mint két 
évtizedes bizalmat, támogatást, kedvessé-
get. Kiemelten köszönöm a jelentős számú, 
személyemre irányuló, kimutatott szeretetet.

Gratulálok a megválasztott polgármes-
ternek és a képviselő-testületnek! 

Munkájukhoz jó egészséget, a döntések 
megvalósításához sok sikert kívánok!

ISTEN ÁLDÁSA KÍSÉRJE 
ALSÓNÉMEDI VALAMENNYI

LAKÓJÁT! 

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

Tisztelt Némediek!

Ezúton szeretném megköszönni, hogy 
újra megtiszteltek bizalmukkal, így 
újra segíthetem az Alsónémedi képvise-
lő-testület munkáját.

Külön köszönetemet fejezem ki azok-
nak, akik anyagi segítséggel hozzájá-
rultak az október 12-i kampányzáró 
rendezvényünkön.

Azoknak is minden tiszteletem feje-
zem ki, akik vállalták a szavazat szám-
láló bizottságban való részvételt.

Egyszóval mindenkinek köszönöm, 
aki bármivel is hozzájárult ahhoz, hogy 
egy ütőképes testület jöjjön létre, akik 
mindenekelőtt Alsónémedi fejlődéséért 
fognak jó döntéseket hozni.

Köszönettel: Józan Menyhért

Tisztelt Alsónémediek!

Ezúton is szeretném megköszönni meg-
tisztelő bizalmukat és azt a kiemelkedő tá-
mogatást, mellyel az eddigi közösségépítő 
munkámat elismerve az elkövetkező 5 évre 
képviselővé választottak! Alsónémedi sor-
sát mindig is szívemen viseltem, bizottsági 
és testületi munkám során ezután is töre-
kedni fogok arra, hogy településünk érde-
keit képviseljem. Támogatni fogom azokat 
a törekvéseket, melyek a testületi és önkor-
mányzati munka nyitottságát és átláthatósá-
gát erősítik, ezzel is segítve a valódi párbe-
szédet a település vezetői és polgárai között. 
Minden erőmmel azon leszek, hogy olyan 
javaslatokat tudjak a testület elé terjesz-
teni, melyekkel az eddigi jó gyakorlatokat 
folytatva és az új lehetőségeket kiaknázva 
konszenzusos döntéseket tudunk majd meg-
hozni.

Köszönettel, Dr. Nagy Vilmos

Kirándulók, 
színházlátogatók � gyelem!

2019. december 14-én egésznapos 
kirándulásra hívom községünk lakóit 

Kiskunmajsára. 
A nevezetességek megtekintése után a nap 

további részét a fürdőben töltjük. 
Érkezés haza az esti órákban.

2019. december 27-én a Thalia Színházba 
hívom Önöket. Az előadás címe: 

„Legszebb férfi kor”. Rendező Valló Péter, 
főbb szereplők: Mózes András, 

Pindroch Csaba, Schell Judit, Szabó Győző, 
Vajda Péter. 

A felkínált programokra várom szeretettel a 
jelentkezőket!

 Telefon: 0620-426-4153; 0629-337-861. 

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet


