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Védett növények Alsónémedi határában
Kerámiaképek a Halászy Károly Művelődési Ház árkádsorán 3.

A kosborfélék családjába tartozó, Magyarországon védett 
növényfaj, 15–50 cm magas, lágyszárú, évelő növény. Április 
végétől június végéig nyílik. Murvalevelek hónaljából kinövő 
3-10 virága laza fürtöt alkot. A külső lepellevelek (szirmok) 
tojásdad-lándzsás alakúak, hosszuk 17–23 mm, szélességük 
6–8 mm. Termése 20–28 mm hosszú, 5–8 mm vastag tok-
termés, benne igen sok (1900-8600) apró, lisztfi nomságú 
maggal. A Duna-Tisza-közén csak néhány állománya is-
mert. Bükkösök, nyirkos-sziklás ligeterdők, mészkerülő 

erdők, karsztbokorerdők, cserjések, fenyvesek, száraz és gyertyános-tölgyesek, az 
Alföldön telepített nyárasok növénye. Leginkább a félárnyékot kedveli, de tűri a 
teljes árnyékot vagy a napfényt is. A fehér madársisak áprilisban hajt ki. Április 
végétől június végéig virágzik. 1988 óta védett, eszmei értéke 10 000 Ft.
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Lapzártáról és a megjelenés tervezett időpontjáról a település honlapján 
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.

Alsónémedi
Hírmondó 

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 mindazoknak, akik 

Kerekes Jenő temetésén részt vettek, utolsó útjára 
elkísérték, sírjára koszorút vagy virágot helyeztek 

és osztoztak fájdalmunkban.
Köszönjük az ELOHIM Kft. minden 

munkatársának segítő hozzáállását és munkáját!
Kerekes Jenőné és családja

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
özv. Surányi Józsefné temetésén részt vettek, 
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút vagy 

virágot helyeztek és osztoztak fájdalmunkban.
A Gyászoló család
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A Képviselő-testület – az elfogadott munkaterv szerint 
– 2019. december 12-én tartotta éves közmeghallga-
tását a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár ka-
maratermében, melyen sajnos a szokások szerint kevesen 
vettek részt. A közmeghallgatásra mindig meghívást kap-
nak a településünkön közszolgáltatást végző szolgálta-
tók, akik közül többen jelezték nem tudnak részt venni az 
ülésen.  Eljött és tájékoztatást adott – illetve a felmerült 
kérdésekre válaszolt – a közbiztonságról Rácz Ferenc 
az Ócsai Rendőrőrs vezetője, a háziorvosi ügyeletről 
dr. Inczeffy Zsolt a Nagykadácsi Kft. ügyvezetője, a 
temetkezésről Zoltán Miklós az ELOHOM Kft. ügy-
vezetője, a víz- és csatornaszolgáltatásról Kozma Mik-
lós a DAKÖV Kft. helyi kirendeltségének vezetője.

A tájékoztatásoknál a Polgármester úr tett kiegészíté-
seket, valamint a jelenlévők kérdéseket tettek fel – pl. 
Árpád utcai csomópont, meghirdetett álláshelyek, gya-
logjárdák, közvilágítás stb. témakörökben –, melyre a 
közszolgáltatók képviselői, Polgármester és Alpolgár-
mester urak válaszoltak.    

Polgármester úr beszámolt a 2019. évi beruházások-
ról, fejlesztésekről és a 2020. évi tervekről, melyről 
egy következő számban részletesen olvashatnak az ér-
deklődők.

A Képviselő-testület ülésére kerülő napirendeket egy 
kivétellel a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bi-
zottság tárgyalta és javaslatot tett minden témakörben. 
A testületi ülés első napirendjeként a Képviselő-testület 
megalkotta az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gaz-
dálkodásáról szóló rendeletét: 

( h t t p : / / w w w. a l s o n e m e d i . h u / f i l e s / s t a t i c s /
r ende l e t ek /2019_ /14 .2019 .12 .18 ._a tmene t i_
gazdalkodas_alairt.pdf) 

A második napirend keretében a Képviselő-testület 
elfogadta a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. 

évi működéséről szóló beszámolóját, majd a Társulási 
Megállapodás módosítását is. Legfőbb indok a válasz-
tások kapcsán bekövetkezett választásokon történt kép-
viseleti jogok miatt került sor.

Következő napirenden a 76/2019. (IV. 30.) önkor-
mányzati határozatát módosította a Testület. A víz- és 
szennyvízhálózat bővítésének tervezését kivette a Be-
szerzési Szabályzat hatálya alól (korábban is így történt) 
és a DAKÖV Kft-t bízta meg 6.995.000,- Ft + 27% 
ÁFA összegű tervezési díjért a fi zetendő bérleti díj ter-
hére a munka elvégzésével, ami az Önkormányzat 2020. 
évi költségvetésében betervezésre kerül.

Az előző Képviselő-testület már korábban tárgyalta a 
Fő út 73-75. sz. alatt létesítendő parkolóra kiírt köz-
beszerzési eljárást. Az új Képviselő-testület a kérdés-
körben meghozta az eljárást lezáró döntést az alábbiak 
szerint: 

– valamennyi ajánlattevő visszavonta ajánlatát, így az 
ajánlatok a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 
(a továbbiakban: Kbt.) 73.§ (6) bekezdés a) pontja alap-
ján érvénytelenek és az eljárás a Kbt. 75.§ (1) bekezdés 
b) pontja alapján eredménytelen;

– felkéri Polgármester urat a döntés kihirdetésére.
A Képviselő-testület következő határozatában úgy 

döntött, hogy eláll a Fő út 73-75. sz. alatti parkoló épí-
tés, csapadékvíz elvezetés beruházástól és nem indít 
új közbeszerzési eljárást. 

Az előző Hírmondóban már olvashattak a pénz-
ügyi-gazdasági átvilágításról, mely kapcsán a Képvi-
selő-testület referencia bekéréséről döntött. A munka 
elvégzésére javasolt cég a referenciát csatolta, így a Kép-
viselő-testület felhatalmazta Polgármester urat, hogy 
a pénzügyi-gazdasági átvilágítás tárgykörben a bekért 
ajánlatok fi gyelembe vételével a legkedvezőbb ajánlatot 
adó Teqtos Korlátolt Felelősségű Társasággal (1054 
Budapest, Szabadság tér 7.; képviseli Koszti Tamás Já-

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Kedves Alsónémedi Honfi társaim!

Karácsony üzenetével a szívemen, az Óév búcsúztatását követően a Képviselő-testület és a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai nevében kívánok minden Alsónémedi lakosnak nyugalmat a ránk 
váró új esztendőben

Meggyőződésem, hogy amennyiben őszinte bizalommal indulunk neki 2020 kihívásainak, feladatainak 
és örömteli eseményeinek, úgy lesz jó egészségünk, egymás iránti türelmünk, lesznek sikereink és igazán 
boldog életünk. 

Kívánom Önöknek, hogy családjukban, munkahelyükön és életük minden területén legyen szeretet, 
megértés és békesség!

Boldog Új Esztendőt kívánok!
Dr. Tüske Zoltán  

polgármester

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
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nos) 11.860.000,- Ft + ÁFA összegért szerződést kössön, 
melyhez a testület az Önkormányzat 2020. évi költség-
vetés terhére biztosítja a fedezetet.

Soron következő napirenden a „Felelős akkreditált 
közbeszerző szaktanácsadó kiválasztása” tárgyú be-
szerzési eljárás szerepelt. A beérkezett ajánlatok alap-
ján a CSUKA ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA (1035 
Budapest, Váradi u. 10.) cég kapta meg a megbízást 
25.000.-Ft+ÁFA/óra, valamint 100.000.-Ft+ÁFA/hó-
nap rendelkezésre állási díj fejében. Az összeg fede-
zetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
rendelete biztosítja. 

Az „Uszoda műszaki megvalósíthatósági tanul-
mány elkészítése” tárgyú beszerzési eljárásban a KI-
RÁLYTERV KFT (1047 Budapest, Thaly Kálmán u. 
37.) lett a nyertes, 4.200.000.-Ft+ÁFA ajánlati árral. 
Az összeg fedezetét az Önkormányzat a 2020. évi költ-
ségvetés terhére biztosítja.

A Képviselő-testület az előző ülésen már döntött a 
hóeltakarításról és síkosságmentesítésről, de a sószórási 

feladatokra vállalkozót keresett. A beérkezett ajánlat 
alapján Kovács György (2351 Alsónémedi, Felsőráda 
tanya 16.) egyéni vállalkozó kapott megbízást 100.000,- 
Ft+ÁFA/hó készenléti és 13.000,- Ft+ÁFA/üzemóra 
díjért.

Zárt ülésen a Képviselő-testület vagyoni ügyekről 
tárgyalt, melyről annak lezárulta után számolunk be.

Mire e sorokat olvashatják a Hírmondóban a Képvi-
selő-testület és a bizottságok megtartják idei első ülé-
süket (2020. január 27-29), melyről a soron következő 
lapban számolunk be, és az idei rendes testületi ülések 
időpontjait is közzé tesszük majd. A Képviselő-testület 
és bizottságainak meghívói, döntései, jegyzőkönyvei és 
rendeletei, valamint a testületi ülésekről készült video-
felvételek megtalálhatók a település honlapján (http://
www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/), ill. rendeleteink a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelem-
ben olvashatók!

Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Alsónémedi Lakosok, Földtulajdonosok, Gazdálkodók!
Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek fi gyelmét arra, hogy a 2019 évben bekövetkezett földtulajdonosi illetőleg föld-

használói változásokat a földhivatal által megküldött tulajdonjog bejegyzési határozattal vagy földhasználati 
lappal jelentsék be a Polgármesteri Hivatalban Szűcsné Juhász Emese munkatársunknál.  Ügyfélfogadási 
idő: hétfő 8-17,30, szerda 8-16,00; péntek 8-12,00 óráig.

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy a mezőőri nyilvántartó rendszerben csak a 2020. február 21-ig bemutatott 
változásokat tudjuk erre az évre feldolgozni, aki későbbi időpontban jelenti be a változást annak, csak 2021-től 
lesz a mezőőri járulék fi zetési kötelezettsége az aktuális adatok szerint megállapítva.         

Szűcsné Juhász Emese

Felhívás a kéményellenőrzés változásaira
A kéményseprés szolgáltatásban jelentős változások történtek. A magánszemélyeket a Katasztrófavédelem 

ellenőrzi, ahol gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye vagy fi óktelepe van bejegyezve a Katsztrófavédelem 
felügyelete alatt az erre jogosult szolgáltatók feladata maradt. A közületek számára kéményseprő-ipari tevékeny-
ség kötelező és megrendelésre történik.

 A Szegedi Kéményseprő ipari Kft. 2015. évi CCXI. törvény és a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet és a Katasztró-
favédelem szolgáltatási tevékenység nyilvántartási száma: K001/06/2019 alapján a kötelező kéményseprő-ipari 
szolgáltatás elvégzésére jogosult. A szolgáltató vállalja, hogy a tűzvédelmi hatóság részére a füstgázelvezetéssel 
kapcsolatos bizonylatokat szolgáltatja, és ha szükséges a kéményvizsgálatot elvégzi.

Kéményellenőrzés árlista

Kémény tí pusok
Kémény-ellenőrzés és esetleges 

ti sztí tás díja (Nett ó)
Kémény-ellenőrzés és 

esetleges ti sztí tás díja (Brutt ó)

ENHS 3 500 Ft 4 445 Ft
ENHG 3 500 Ft 4 445 Ft
EZTG 3 500 Ft 4 445 Ft
KNHS,KNHG,KNTG,KZTG 11 000 Ft 13 970 Ft
Kiszállási díj: (címenként) 4 000 Ft 5 080 Ft

Kéményvizsgálat díj táblázata és a szerződés a www.kemenytistitas.hu oldalon megtalálható, ha további in-
formációval tudjuk segíteni munkáját, kérjük, keressen minket telefonon, email-en vagy személyesen. 
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FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, 
HOGY 

ALSÓNÉMEDIN 
2020. MÁRCIUS 11-25. KÖZÖTT

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:

Hétfőn 11:30 – 17:50 óráig
Kedden 8:00 – 13:50 óráig

Szerdán 11:30 – 17:50 óráig
Csütörtökön 8:00 – 13:50 óráig

Pénteken 8:00 – 13:50 óráig

A tüdőszűrés helye:
ÚJ ORVOSI RENDELŐ, ALSÓNÉMEDI, FŐ Út 63.

Fogorvossal szembeni helyiség

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG 
SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak éven-
te egy alkalommal továbbra is ingyenes. 

18-40 év között, amennyiben nem szükséges a 
tüdőszűrés leletének kiadása, az Önkormányzat 
átvállalja az 1.700.-Ft-os vizsgálati díjat. Egyéb 
esetben a munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz 
a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által orszá-
gosan elrendelt összeg. A befi zetés a szűrőállomá-
son kapható csekken történik. A 14-18 év közötti 
gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői 
beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által 
kötelezetteknek a vizsgálat természetesen ingye-
nes. Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat al-
kalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség idő-
ben történő felismerésére!

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi 
igazolványát, TB kártyáját, ha van az előző évi 
tüdőszűrő igazolást!

Külön értesítést nem küldünk a lakosság 
részére!
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Az évnyitó ünnepségen mérsékelt lelkesedés kísérte 
azt az igazgatói bejelentést, hogy „A 2019-20-as tanévet 
megnyitom”, ami így is van rendjén. A diák már csak 
jobban örül a tanév bezárásának, pedig az év folyamán 
a tanulás mellett rengeteg élményben van része az isko-
lánkba járó gyerekeknek! 

Szeretnénk tájékoztatni a Hírmondó olvasóit először 
az oktatás feltételeivel kapcsolatos változásokról, majd 
az első félévben megvalósult programokról, az iskolai 
munkáról.

A nyári szünetben az ABÉVA Kft. az iskola új épü-
letében a tetőtéri termekben és a folyosón a szükséges 
meszelést elvégeztette. A Monori Tankerületi Központ a 
földszinti folyosón a burkolat teljes cseréjéről gondos-
kodott. A tantermekbe igényelt új bútorzatot nem kaptuk 
meg.

Nevelőtestületünk 36 fővel kezdte a tanévet. 3 peda-
gógus távozott és ugyanennyi érkezett. Év elején 5 be-
töltetlen státusszal rendelkeztünk, ilyen többek között a 
gyógypedagógusi álláshely. A tanítást zavartalanul úgy 
tudtuk megszervezni, hogy nyugdíjas kolléganőket al-
kalmazunk óraadóként. 

Tanulói létszámunk 2019. szeptember 1-jén 491 fő 
volt. Egyre jellemzőbb a szülők életvitelszerű lakóhely-
váltása, mellyel együtt jár a tanulók iskolaváltása is. 

Tanulócsoportjaink száma: 21, ez eggyel több a tavalyi 
tanévinél. Az első évfolyamon 3 ideális létszámú osztály 
indult 21-22 fővel. Régi hagyományunk, hogy az elsősök 
bemutató órát tartanak az óvó néniknek, ahol látható az a 
látványos fejlődés, melyet a gyerekek az óvodai ballagás 
óta megtettek.

Második évfolyamon az év végi szülői igények fi -
gyelembevételével és a személyi feltételek alapján, két 
angol nyelvi csoportot, illetve egy kis létszámú német 
nyelvi csoportot tudtunk indítani. Bevezettük az első és 

második évfolyamon a néptánc oktatását az ének-zene 
tantárgy keretében. Az órákat a Fantázia Művészeti Is-
kola pedagógusa tartja a gyerekek lelkes részvételével, a 
szülők, pedagógusok támogatásával.

Évek óta folyik az ingyenes, kötelező úszásoktatás 
megszervezése: az első félévben az 5. évfolyamosok, a 
második félévben a 4. évfolyamosok kilenc alkalommal, 
heti két órában mennek úszni.

Négy magas létszámú napközis és egy felsős tanuló-
szobai csoportban van lehetősége a gyerekeknek délután 
az iskolában a házi feladatok elkészítése mellett szabad-
idős programokra is. Az ötödik napközis csoport kialakí-
tása pedagógushiány miatt nem történhetett meg.

A nyolcadikosok sikeres középiskolai továbbtanulá-
sa érdekében pályaválasztási szülői értekezletet tartunk 
minden évben, amelyen tájékoztatást adunk a felvételi 
eljárás menetéről. Több éve az írásbeli felvételi vizsga 
előtt intenzív hetet szervezünk, amikor a nyolcadikosok 
négy napon át csak a felvételi feladatsorok megoldásá-
val, javításával foglalkoznak.

Már második éve használjuk a KRÉTA elektronikus 
naplót és ellenőrzőt. Ezzel párhuzamosan megszűnt a pa-
pír alapú tájékoztató füzet és ellenőrző. A tanulók jegyeit 
elektronikusan rögzítjük. 

Az iskola honlapján és Facebook oldalán igyekszünk 
rendszeresen tájékoztatást nyújtani az érdeklődőknek az 
iskolai eseményekről, terveinkről, lehetőségekről.

A tanév folyamán minden osztályfőnök változatos 
programokat szervezett, melyek sorában számháborúk, 
játékdélutánok, osztálybulik, kerékpáros kirándulások, 
színházi és mozielőadások, múzeumlátogatások is helyet 
kaptak. Ettől a tanévtől kezdve a Lázár Ervin Program 
keretében minden osztály évente egyszer ingyenesen me-
het színházba vagy egyéb kulturális rendezvényre.

Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy a tanévkez-

Becsöngetéstől félévzárásig
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dést az Alsónémediért Közalapítvány szervezésében a 
„Becsöngettek, fussunk!” futóversennyel ünnepeljük. Az 
éppen iskolába lépő elsősök, nagy nyolcadikosok, alsó-
sok és felsősök ugyanazzal a lelkesedéssel vesznek részt 
a versenyen, várják az eredményhirdetést.

Több alkalommal vehettünk részt a Halászy Károly 
Művelődési Ház színes, változatos programjain. Az Álla-
tok Világnapján „Sünióra” örvendeztette meg az alsó ta-
gozatosokat, majd a Rajzfi lmünnepen közösen megnéz-
ték a Vuk című rajzfi lmet. A felső tagozatosok számára a 
droghasználat megelőzéséről szóló előadást szerveztek. 
A Mobilitási Hét több ponton is kapcsolódott a nevelési 
céljainkhoz. A biztonságos kerékpáros és gyalogos köz-
lekedés elérése a program része volt. Ennek érdekében a 
szülői közösség és a tantestület javaslata alapján az isko-
lavezetés kérésére a rendőrség egy szórólapot készített a 
tanulóknak az iskola környéki biztonságos közlekedés-
ről. 

A szülői munkaközösség kezdeményezése nyomán 
idén is sikerrel lezajlott a „Sulizsák” akció. Használt 
ruhával teli zsákok százai gyűltek össze, hogy az értük 
kapott pénz iskolánk alapítványába kerülve a gyerekek 
javára hasznosuljon.

Sok munkával, hosszú évek alatt sikerült elérnünk az 
ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet, mely az éves munkater-
vünkben számos programhoz kapcsolódik. A környezet-
tudatosságra nevelés az egész éves nevelő-oktató munká-
ban is jelen van.

Sünióra az Állatok Világnapján

Új játékok az udvaron Ugróiskola

Akadályverseny a napköziben

Az őszi szünetben az iskola udvarára látványos, cso-
portos mozgásra is lehetőséget adó játékokat festettünk. 
Kicsik és nagyok azonnal birtokba vették, nagy örö-
münkre sokat játszanak az új helyszíneken. 

A napköziben péntek délutánonként - mivel akkor 
nincs házi feladat - versenyek, vetélkedők, kézműves 
foglalkozások, ünnepi készülődések szervezésével, tánc-
tanítással nyújtanak a kollégák élményt, szórakozási és 
kikapcsolódási lehetőségeket a gyerekeknek. 

Az ünnepeink megtartása alkalmat ad az emlékezésre, 
az összetartozás átélésére. Szeptember 21-én megemlé-
keztünk Széchenyi István születésének 228. évforduló-
járól. Október 23-án a nyolcadikosok a községi ünnepé-
lyen is előadták színvonalas műsorukat.

Izgatott várakozás előzte meg a Mikulás érkezését, 
akit a 3. osztályosok egy vidám és izgalmas mesejáték 
előadásával köszöntöttek. Az elsősök és másodikosok 
még kisvonatozást is kaptak a Művelődési Ház ajándé-
kaként.

A nagyok pályaválasztásának segítése, a kisebbek 
megismertetése a szakmákkal, a felnőttek munkájával 
fontos célunk, melynek érdekében minden évben pálya-
orientációs napot szervezünk. Budapesti és környékbeli 
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Előadás az Egészségnapon

Adventi gyertyagyújtás

iskolák képviselői tartottak kedvcsináló tájékoztatót a 
felsősöknek. Lelkes szülők mutatták be foglalkozásukat 
az alsósoknak. 

Egy szombati munkanapot az egészséges életmódra 
neveléssel töltöttünk, ahol a gyerekek sok hasznos infor-
mációhoz jutottak a meghívott előadóktól, megismerked-
tek a mentősök munkájával, egészséges ételeket készítet-
tek, valamint testi, szellemi és lelki gazdagodást jelentő 
élményben volt részük.

Az adventi ünnepkör elején közös éneklés után gyúj-
tottuk meg az első gyertyát a nagy adventi koszorúnkon. 
A karácsonyt az 5. évfolyam különleges és újszerű műso-
rával ünnepeltük, melyben helyet kapott a zene, a közös 
éneklés, a jelenet, a vers is.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából iskolánk tanuló-
ival először csatlakozunk az „Együtt szaval a nemzet” 
programhoz a Himnusz és a Nemzeti dal közös előadá-
sával.

Hamarosan vége az első félévnek, amikor minden ta-
nuló értékelést kap az eddigi munkájáról. 

A programjainkról képeket készítünk, melyeket a 
honlapunk galériájában tekinthetnek meg: http://www.
szechenyi-alsonemedi.hu/kepgaleriak/

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk második 
félév rendezvényeire!

Iskolavezetés
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Megjött a Mikulás!

Karácsonyi műsor
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Gróf czegei Wass Albert emlékezete
,,A bolsevik olyan ember, aki elégedetlen, irigy és tele van gyűlölködéssel. Mindenkit gyűlöl, aki nem úgy gondolkodik, 

mint ő....Aki rest, és ezért elégedetlen. Aki tehetségtelen, és ezért irigy....Aki nem akar egyebet, mint munka nélkül hozzájutni 
valamihez, osztozkodni a másén. És gyilkosságokkal csinál magának helyet a világban.”(Wass Albert)

1998. február 17-én, fl oridai házában agyonlőtte magát - véget vetve hosszú és keserű száműzetésének - gróf Wass 
Albert, az Erdélyi Helikon tagja, a süllyedő nemzet egyik fényesen lobogó fáklyája, megvesztegethetetlen íróklasszikusa. 
Egész szépírói pályája, kiemelkedő emberi tartása ékes példázata és beteljesedése a waterlooi mezőn (1815.jún.15)  Pierre 
Cambronne francia tábornok szájából elhangzott kijelentésnek: ,, La Garde meurt mais ne se rend pas... azaz A Gárda meghal, 
de nem adja meg magát.”

A mezőségi Válaszúton született 1908.január 8-án, dédapja Bem apó hadsegéde volt. Családi címerükben a szájában 
nyílvesszőt tartó bika és a név valamelyik elődjének roppant testi erejére mutat. A Wass család 1363-ban Nagy Lajos kirá-
lyunktól kapott pallosjogot a Kolozs megyei Czegére. 

Iskoláit Kolozsvárott és Debrecenben végezte. Elbeszélései jelentek meg a kolozsvári Pásztortűzben, az Erdélyi Fiata-
lokban, az Erdélyi Helikonban és más lapokban. Verses kötetei, regényei közül néhány e korai időkből: Fenyő a hegytetőn. 
Versek. Kolozsvár. 1928; Farkasverem. Regény. Uo. 1934; Jönnek. Krónika. Bp. 1940; Csaba. Regény. Bp. 1940; A titokzatos 
őzbak. Elbeszélések. Bp. 1941; Mire a fák megnőnek. Regény. Kolozsvár. 1942; Egyedül a világ ellen. Kisregény.  Bp. 1943 A 
kastély árnyékában.Regény.Bp.1943. Utóbbi művei rendre kimaradtak a nagyon gondatlanul szerkesztett Új Magyar Irodalmi 
Lexikonból, amely már a rendszerváltás után (!) jelent meg.

Wass Albert 1943-ban a frontra került zászlósi rangban, ahonnan 1944 hideg februárjában I. és II. osztályú német Vaske-
reszttel érkezett haza, egy háromhetes, végelláthatatlannak tűnő, erősen embert próbáló partizánüldözésből. A II. osztályú Vas-
kereszt kitüntetését akkor kapta, amikor a Wehrmacht egyik belvízi uszályhajóját, egy partizánmerénylettől megmentette, és 
egy lefülelt orosz katona révén az egész partizánbandát felszámolták. Második kitüntetését az I. osztályú Vaskeresztet az utána 
következő hőstettéért tűzték a mellére. De legtöbbet emlegették azt a cselekedetét, amikor a szovjet katonák által körülzárt 
német és magyar harccsoportot - mint régi erdélyi vadászember - a mocsarakon át a bekerítő gyűrűből teljes felszerelésével 
együtt kivezette. (Egyedül Vagyunk. 1944. febr. 12. 5. l.) Erről a hőstettéről ő maga számol be, igen szerényen évtizedekkel 
később:

,,A véletlennek köszönhetem. Katonáim jelentették, hogy két őzet láttak a közelünkben, lelőhetik-e? Nem engedtem, in-
kább megfi gyeltem őket. Bátran nekivágtak a mocsárnak és eltűntek. Egy perjés fűsáv mentén ugráltak, és nem merültek el. Ez 
adta az ötletet, én is oda vezényeltem a szakaszt, s a fűsáv mentén kiláboltunk a lehetetlen helyzetből. Ez a felismerés később 
azt a megállapítást érlelte meg bennem: Mindenünnen van kiút.” (Illés Sándor: Lobogó fáklya a neve. In: Magyar Nemzet. 
1993. ápr.2 4.) 

Wass Albert a II. világháború után egy ideig Németországban élt, 1951-ig Hamburgban volt éjjeliőr. 1952-ben kivándo-
rolt az USA-ba, és Florida államban telepedett le. Gainesville-ben az University of Florida-n németet, francát, európai irodal-
mat és történelmet tanított. Megalakította az Amerikai Magyar Szépmíves Céhet, és irányította annak tudományos munkáját. 
Vezető szerepet játszott az Erdélyi Szövetség tevékenységében, szerkesztette az Erdélyi Magyarság című folyóiratot. Regényei 
több kiadásban és nagy példányszámban jelentek meg. Ezek közül néhány: A láthatatlan lobogó. Versek. Cleveland. 1953; A 
funtinelli boszorkány. Regény. Cleveland. 1959; Magukrahagyottak. Regény. Toronto. 1967.

Elmondása szerint Securitate ügynökök diplomata útlevéllel kibélelve többször kíséreltek meg merényletet ellene a het-
venes években. Későbbi öngyilkosságához, többen mondják, hozzájárult az a ,,szovjet pofátlansággal” (Lovas István) végig 
csinált szégyenteljes történet is, ahogyan  Wass Albert állampolgársági kérelmét itthon a ,,moral insanity” Kuncze Gábor ke-
zelte. Idézünk Kuncze Gábor belügyminiszter válaszából Csoóri Sándor 1997. május 26-án írott aggodalmas levelére, melyben 
sürgeti Wass Albert részére a magyar állampolgárság mielőbbi megadását: „Személyére és életművére tekintettel keressük 
annak lehetőségét, hogy magyar állampolgársága megállapítható legyen.” (Végül nem kapott magyar állampolgárságot.) Íme 
az elutasítását gépelő ügyintéző belügyminisztériumi asszonyság megbicsakló mondatfűzése: ,,Vas (helyesen: Wass lett volna) 
Albert úr... rendelkezett-e olyan okirattal, amely a magyar állampolgárságot, a hazához való kötődését mindenki számára egy-
értelműen bizonyítja.”(Ki ne emlékezne Latinovits Zoltánt megkeserítő ,,cs” betűkre családnevének helyesírásakor, mindkét 
művészeti díjának oklevelén!) 

Többször keltették a nagy író halálhírét is, szegény Hajnal László Gábor, emigráns író is beugrott egy ilyen, 
„kútmérgezők”(Antall József) által terjesztett  ronda álhírnek. Megrendülten búcsúzkodik megjelent nekrológjában az írótól, 
aki ,,gróf volt” a székely humor valóságot tükröző tréfálkozása szerint, de ,,leszokott róla.” Ezeket írja: „Magyarságát...halá-
láig őrizte, sőt azon túl sem veheti el senki tőle. Ezt immár nem tehetik azok sem, akik hosszú évtizeden át dobálták könyörte-
lenül máglyára népünk bontott rőzséinek venyigéit.”(Kapu.1992/8.)

A lelki hadviselés döbbenetes példái ezek: halálhírét kelteni, apró szurkapiszkákkal folyvást idegesíteni, nevetségessé 
tenni, álhírekkel, újra és újra szajkózott hazugságokkal rosszhírét kelteni, véletlennek tűnő elírásokkal dühíteni. Miután halál-
hírét keltették, a még nagyon is élő írófejedelem, a bölcs öreg, méltóságteljesen, a legfőbb gond felemlegetésével válaszolt:

,,Azokat pedig, kik jószívvel és szeretettel emlékeztek meg rólam, jó szívvel és szeretettel köszöntöm magam is. S hadd 
örvendezzünk együtt annak, hogy kis ideig még együtt lehetünk ezen a búba-facsarodott földön, s munkálkodunk népünk jöven-
dőjén, mindegyikünk a maga őrhelyén.”

 Bálint István János
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Tisztelt Alsónémedi 
Nyugdíjasok!

A Halászy Károly Művelődési Házban hétfőn 
délutánonként Nyugdíjas Klub működik. 
Sok szeretettel várjuk és hívjuk a jó társaságot 
kereső érdeklődőket! Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan szeretnénk részt venni községünk 
kulturális programjain. S továbbra is megün-
nepeljük a soraink közé tartozók névnapját, 
születésnapját. Tervezünk még színház és 
múzeumlátogatást, Nyugdíjas Találkozón való 
részvételt, Gyógyfürdőbe utazást, Egészség 
napot, Kézimunka Kiállítást. 

A régi tagokkal együtt várom a következő 
telefonszámon (+36 30 559 7022) mindazok 
jelentkezését, akik tagjai szeretnének lenni 
klubunknak!
  

Juhász Lászlóné 
 Alsónémedi Nyugdíjas Klub vezetője  
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Makádi Csaba játékos-edző:

A futsalt 4 mezőnyjátékos és egy kapus játssza. A 
hagyományos futballban az erő, az ész és a technikai 
tudás együttesen kellenek ahhoz, hogy valaki jó já-
tékossá válhasson. Itt megtanulja a játékos, mit tud ki-
hozni magából, ha csapatban gondolkozik és dolgozik 
akár a legegyszerűbb szituációkban is. A játék gyor-
saságát speciálisan erre a sportra fejlesztett labdával 
biztosítják. Ezáltal rengeteg az akció és a gól, ami 
igen látványossá, élvezhetővé teszi az összecsapá-
sokat. Néhány éve a helyi fi atalokkal érlelődött ben-
nünk már a gondolat egy NB3-as futsal csapat elindí-
tásán. Remek játékosok, sok tehetséges fi atal van a 
környéken, és egy futsalra tökéletesen alkalmas terem. 
Minden adott volt, hogy 2019 őszén elindulhassunk 
az NB3 Budapesti csoportban. A végső elhatározás és 
a megvalósítás közötti gát átszakadását   Zsibrita Ti-
bor technikai vezetőnk csapat mellé állása jelentette. 
Miután az Alsónémedi Önkormányzat engedélyezte 
és támogatta a megalakulásunkat, és terem használati 
lehetőséget biztosítottak, az ASE labdarúgó szakosz-
tály alá tartozva leadtuk a nevezésünket. Így a labdák, 
mezek, bóják megvételével elhárult minden akadálya 
a minőségi edzéseknek és felkészülésnek. Ezúton is 
köszönjük az Önkormányzat és az ASE a nevezéshez 
való segítséget, és a Klinikák Gyógyszertárnak és a 
Falcon Blau Plus Kft-nek a tárgyi feltételek biztosí-
tását. 

Első bajnoki mérkőzésünk idegenben a 
Városgazda(18.ker.) otthonában mindjárt történelmi 
siker lett! Idegenben 5-4-re nyertünk az igen nagy 
múltú ellenfelünknél. Csapatunk teljesen amatőr a 
bajnokságunkban szereplő több csapattal ellentétben, 
ezért is mondható sikernek az eddigi 8 mérkőzésen 
megszerzett 4 győzelem. Őszinte támadó játékunknak 
és rutintalanságunknak köszönhetően pedig mellé 
begyűjtöttünk 4 vereséget is. De azok is mi voltunk, 
és az a sikertelenség is a mi sikereinket segíti majd 
a jövőben. Sikerünknek is köszönhetően most télen 
több korosztályba is indított csapatokat a futsal baj-
nokságokba az ASE. Idevárjuk továbbra is a fi ata-
lokat. (Jelentkezés Horváth Miklósnál 06305506325) 
Február 12-én kezdődik a tavaszi szezonunk hazai pá-
lyán 20:30 órától. A bajnokságot a 4. helyről folytatjuk 
csapatkapitányunkkal, Kerekes Gézával és Sándor 
Balázzsal. Házi gólkirályunkkal, Czeróczki Rolan-
ddal felállva célunk a jelenlegi helyezésünk megtartá-
sa. Titkon a csoda számba menő 3. hely megszerzése. 
A következő évben szeretnénk bravúrt véghez vinni, 
és ehhez további rengeteg edzés, mérkőzés, kitartás 
szükséges. A felnőtt keretben továbbra is várjuk a 
vállalkozó kedvű Alsónémedi fi atalokat. Jelentkezés 
Kerekes Gézánál (06309018826 vagy https://www.fa-
cebook.com/asefutsal/ ).

A hazai mérkőzéseinkre várunk szeretettel minden 
Kedves Némedi Lakost és focibarátot! 

Találkozzunk február 12-én!

Bemutatkozik az ASE Klinikák Gyógyszertár Futsal Klub
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Alsónémedi SE - 2020. tavaszi program 
 
A 2019. december 5-én az SK Tóalmás – Alsónémedi SE   5-6 (góllövők: Acsai Gábor 2, Kádas 
Tamás 2, Jobbágy László, Czabai Ádám ) U20 futsal bajnoki mérkőzéssel fejeződött be a 2019. évi 
őszi  szezon az Egyesület csapatainak.  Az alábbiakban röviden összegeznénk mind a labdarúgás és a 
kézilabda őszi történéseit. 

 
Labdarúgás 
 

Felnőtt Pest megye II. osztály Déli csoport            10.hely 
U19 Pest megye Déli csoport                                 5.hely 
U14 Pest megye  Közép C csoport                       5. hely 
Old Boys   Budapest III/2. csoport                                 9. hely 

 
Előre tekintve mind három csapat előtt esély van a tavaszi eredményesebb szereplésre, amellyel 
reméljük élni fognak. Az Old Boys esetében pedig az ősszel elmaradt mérkőzések (3) miatt a fenti 
helyezés még lehet jobb is. Az ASE 2019. őszén a Sportcsarnok lehetőségével élve nyitott a futsal 
szakág irányába is. Felnőtt csapatot nevezett a Regionális futsal bajnokságba (bővebben a mellékelt 
írásban) és a U20-as megyei bajnokságba. A Pest megyei Igazgatóság hagyományos Futsal7vége 
versenysorozatban pedig az U11 és U17 csapatot indított. (2019. december - 2020.február, a versenyek 
lapzártáig még nem fejeződtek be).  A Pest megyei és a Budapesti Igazgatóság már kiadta a tavaszi 
program tervezeteket. A Sportbarátoknak, szurkolóknak ezúton szeretnénk a tavaszi program 
csomagunkat ajánlani. A mellékelt táblázat tartalmazza a nagypályás csapatok mérkőzéseit. 
Megjegyzés: a felnőtt már véglegesített program, az U19 és U14 még tervezet, a Bozsik korosztályok 
részére csak a hétvégék megadásával tudunk szolgálni. A tényleges nap (szombat vagy vasárnap) 
kijelölése később történik meg. Az Old Boys tavaszi programja az említett elmaradt mérkőzések miatt 
szintén kialakítás alatt van. 
 
 

 
 
Kézilabda 
 
Női kézilabda felnőtt csapatunk a tavalyi 4. hely után, feldobottan, nagy lelkesedéssel vágott bele a 
nyári alapozásba. 16 fős keretünk jól kezdte az őszi szezont, 7 mérkőzésből 5 győzelemmel,1 
döntetlennel és 1 vereséggel, a vesztett pontokat tekintve csoportja 2.helyén áll. Szurkolóink 
segítségével szeretnénk idén is elérni, hogy csapatunk az első 6 hely valamelyikén végezzen. 
Utánpótlás csapatokat az ősz folyamán a serdülő, az U12-es, U10-es és U9-es korosztályokban 
indítottunk, ahol 60-70 gyermek számára tudunk kulturált keretek között mozgási lehetőséget 
biztosítani az edzéseken és a mérkőzéseken. 

Gyertek, szurkoljatok Nekünk, Hajrá ASE! 
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Új év új feladatok, remények, versenyek

Nywyg  Családi Ünnep,  2020. január 04.
Az idén előbb kezdtük a közös ünneplést, már az első 

hétvégén találkoztunk a tagokkal, szülőkkel és családtag-
okkal.

Már időben invitáltunk mindenkit, így több, mint öt-
venen gyűltünk össze a gyönyörű Művelődési házban. 
A mostani ünnepen több időt és szót ejtettük az eddigi 
évekről hiszen már 12 éves egyesületünk és rengeteg kö-
zös emlékünk van.

Dr Borbás István pánsípon szólaltatta meg a Nywyg 
himnuszát, amelynek címe „A Csodálatos Kegyelem”, a 
zeneszám közben felkötöttük a 2019. év szalagját…elin-
dult az új év. Először az aktív pályafutását befejező ver-
senyzőnek Szabó Koppánynak köszöntük meg a több 
éves szorgalmát és eredményeit, majd minden egyes cso-
portnak: az íjász növendékeknek, a haladóknak és a ver-
senyzőknek is volt lehetősége egyénileg bemutatkozni és 
átvenni a díjakat. 

Beszélgettünk a 2019-es évi működésünkről és a 2020-
es terveinkről. 

Az edzők véleménye alapján megválasztottuk. A 
Nywyg 2019-es év ifjúsági sportolóját. A tanuló cso-
portban Vágó Benjamin és Kósa Koppány, a hala-
dóknál Molnár Levente és Szabó Dénes, a versenyző 
csoportban Dézsi Lilla és Ambrus Gergő kapta ezt az 
kitüntetést. 

Az idei találkozó különlegessége volt, hogy először 
adtuk át a Nywyg Büszkesége díjat 8 volt verseny-
zőknek, támogatónknak. Ezt Varga Ferenc, Győri Jó-
zsef, Suplicz Áron, Győri Tamás, Suplicz Gergely, 
Nyenyestyán Balázs, Kolosy Becse és Szabó Koppány 
kapta meg. 

Még az évforduló alkalmával megköszöntük vezetőink 
munkáját: Bodó Anna alelnökünk, a Nywyg Galagonya 
kézműveskör vezetője nagyon sokat tett azért, hogy a 
gyerekek és szüleik is aktívan foglalkozzanak szép és ér-
tékes dolgokkal.  

Dr. Borbás István az Íjász Suli csoportját vezeti, fo-
lyamatosan okítja és neveli ifjúságunkat. Nagyon köszön-
jük nekik eddigi helytállásukat és továbbra is számítunk 
rájuk! Természetesen esténk fénypontja a születésnapi 

torta és a fényképezés volt. Nagyon köszönjük a Műve-
lődési Háznak a helyszínt, az asztalokat és mindenkinek 
a hozzájárulását, a részvételt!

Budapesti Teremíjász Bajnokság, Budapest 
2019.01.10

Hála az Úrnak elkezdtük a 2019-es íjász évünket is! 
Edzéseink rendszeresen folynak, a csarnokunkat is 

temperáljuk és vasárnaponként már az Általános Iskola 
kis tornatermében lőhettünk.  Új tagjaink lelkesedése 
kitart, a szülők vállalják, hogy hozzák a gyerekeket, a 
felnőttek és a nagyobbak pedig magukat veszik rá, hogy 
sportoljanak és mozogjanak. Készülünk a WA Teremíjász 
Országos Bajnokságra. Versenyzőink közül a régiek és 
az újak is vállalták a felkészülést és a Budapest Bajnok-
ságon való részvételt. A nap egyik fő célja a sportorvosi 
vizsgálat. Gyors átöltözés, bemelegítő lövések és indul-
hatott az éles szakasz. Hét fős versenyzői csapatunk négy 
tagjának ez volt az első teremversenye, így számos dolog 
szokatlan volt, a csarnok nagysága, a fények, a száz fős 
versenyzői csapat, a rengeteg céltábla. Lassan sikerült a 
ráhangolódás, a belső nyugalom megtalálása, amely nél-
kül nincs pontos és jó lövés.  

Eredmények: Gyermek OL Lovas László 2. hely, 
Serdülő lány OL Dézsi Lilla 4.hely, fi ú OL Szabó Dé-
nes 2.hely, Serdülő fi ú BB Molnár Dániel 4. hely, LB 
kadet Varga Boglárka 1. hely, kadet BB fi ú Molnár 
Dániel 3. hely, IFI Varga Veronika 1.hely Gratulálunk, 
ügyesek voltatok! Összesítésben 2 arany, 2 ezüst és 1 
bronz a nap nywyg-es termése – kezdetnek nagyszerű!

Az edzéseket folytatjuk csütörtökön, pénteken és va-
sárnap is!

Suplicz Zsolt Tibor, a NYWYG elnöke, (sms szám: 
30-1660107)

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2020 elején Alsónémedin
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