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találnak információt (www.alsonemedi.hu/hirmondo).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után beérkezett cikkeket  
a nyomdai határidők miatt csak a soron következő lapszámban  

van módunkban megjelentetni! 
A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt illeti.
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:

Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik.
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:

1/301-6969 (vonalas telefonról) illetve 104 (mobiltelefonról).
POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658; RENDŐRSÉG 107, 112;  

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ: Bodó Zoltán 06-30-503-6739;
TELEPÜLÉSŐR: Dernóczi Zoltán 06-70-607-9601

KÖRZETI MEGBÍZOTT: Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22

A MEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI:
Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587

Garai Miklós +36-30-857-6195
Gödöllei Attila +36-30-423-2215

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

KÖNYVTÁRI KÖZLEMÉNY
Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy a könyvtár megkezdte  
a költözést a Dózsa György tér 2. szám alá. Ezért a gyermekkönyv-

tárban 2017. november 13-ától csak könyvvisszavétel van,  
a kölcsönzés szünetel. A felnőttállományból csak  

december 4-ig van lehetőség kölcsönözni.
A könyvtár december 21-én bezár, s legközelebb már  

az új helyen nyit ki, 2018. február 5-én.
Szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

   Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi közmeghallgatást 

2017. december 14-én (csütörtök) 17 órakor tartja.

Helyszín:
 Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár  (2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.),

Minden érdeklődőt tisztelettel  hívunk és várunk!
A közmeghallgatás keretében – a korábbi években megszokottak alapján – napirend előtt a helyben közszol-
gáltatást nyújtó szervezetek (posta, tűzoltóság, rendőrség, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., VERTIKÁL 
Nonprofit Zrt., stb.) rövid tájékoztatást adnak és hozzájuk az közmeghallgatás résztvevői kérdéseket intéz-
hetnek. A továbbiakban tájékoztatást kapnak az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének várható teljesülé-
séről, valamint a 2018. évi elképzelésekről, lehetőségekről.
Amennyiben már most tudja, mit szeretne kérdezni – szolgáltatótól, Képviselő-testület tagjától vagy a Pol-
gármestertől, úgy köszönettel vennénk, ha azt előre írásban /levélben, a 337-250-es fax számra, vagy e-mail 
(alsonemedi@alsonemedi.hu)/ eljuttatná hivatalunkhoz.
        Képviselő-testület nevében, Vincze József polgármester
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017. október 25-én ülése-
zett, melyet megelőzően a szakbizottságok is ki-
alakították véleményüket.

A kiküldött napirendhez három témakör tárgya-
lását vette fel a Képviselő-testület (az Önkormányzat 
megtakarításainak befektetésként való elhelyezé-
se, zaklatásról történő tájékoztatást, önkormány-
zati beruházásokkal kapcsolatos kérést).

Első napirenden az Alsónémedi Önkormányzati 
Konyha működéséről szóló beszámoló szerepelt, 
melyet a Testület elfogadott. 

Már korábban többször tárgyalt a Testület a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás változá-
sairól, a társulásba történő belépésről. Most a Tes-
tület határozatot hozott arról, hogy a VERTIKAL 
Nonprofit ZRt-vel korábban kötött közszolgálta-
tási szerződést közös megegyezéssel 2017. ok-
tóber hó 31. napjával megszünteti és megbízta a 
Polgármestert, hogy a VERTIKAL Nonprofit ZRt-
nél ez ügyben, az Önkormányzat nevében teljes 
hatáskörben eljárjon. 
Ezzel egy időben a Képviselő-testület a hulladék-
gazdálkodási feladatok ellátására 2017. november 
1-jétől határozott időre, átmeneti időszakra szer-
ződést köt (meghatározott feltétel bekövetkeztéig, 
az új közszolgáltató közbeszerzési eljárás keretében 
történő megbízásáig) a DTKH (ÖKOVÍZ) Nonpro-
fit Kft-vel. Természetesen, a Polgármester megbízást 
kapott a szerződés megkötésére.
Fenti módosításokkal az ide vonatkozó rendeletét is 
módosította a testület. Ez a (21/2017. (X. 26.) ön-
kormányzati rendelet a települési szilárd hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.(II.25.) 
számú rendelet módosításáról.
A közszolgáltató változásáról és az ügyintézés vál-
tozásairól jelen Hírmondó 8-9. oldalán olvashat a 
lakosság.

Több ingatlannal kapcsolatban érkezett kérés a 
Képviselő-testülethez. Elsőként az Alsónémedi bel-
terület 3059 és 3060 hrsz alatt felvett, kivett, beépí-
tetlen terület művelési ágú ingatlanok térítésmentes 
tulajdonba adására vonatkozó ajánlatot tárgyalta és a 
tulajdonosoktól (Lovas Andrásné és Pelsőczi Dezső) 
azokat településrendezési célra (út) térítésmentesen 
elfogadta. Felhatalmazta a Polgármestert az erre 

vonatkozó szerződések aláírására, a Fölhivatali eljá-
rás megindítására. 
Az Alsónémedi külterület 069/9 hrsz-ú ingatlan meg-
osztásával kialakuló 069/28 hrsz-ú, természetben 
Alsónémedi 061/28 hrsz alatt található, szántó mű-
velési ágú, 144 m2 területű ingatlan térítésmentes 
tulajdonba adására vonatkozó ajánlatról is tárgyalt a 
Testület és a tulajdonosoktól (Tavaszi József István és 
Drukasicz Róbert Ottó) a jelzett ingatlanokat telepü-
lésrendezési célra térítésmentesen elfogadta (kerék-
párút) és felhatalmazta a Polgármestert a szerződé-
sek aláírására, a Fölhivatali eljárás megindítására. 

A bérlő kérésére az Önkormányzat tulajdonában 
lévő 081/85, 081/86, 081/88, 081/89 és 081/119 
hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó, Földesi Gáborral 
kötött mezőgazdasági haszonbérleti szerződés ér-
vényességét – változatlan feltételek mellett – 2018. 
december 31-ig meghosszabbította.

Mrázné Borbély Tímea kérésére az Alsónémedi 
058/67 és 058/68  hrsz-ú ingatlanok település belte-
rületéhez történő csatolásáról is döntött a Testület, 
mely kapcsán felkérte a Polgármestert a Földhivatali 
eljárás* megindítására. Egyben a 058/67 hrsz-ú 85 
m2 területű, szántó művelési ágú ingatlan település-
rendezési célra történő (út) térítésmentesen elfo-
gadásáról is döntött a Testület és felhatalmazta a 
Polgármestert a szerződés aláírására, a Fölhivatali 
eljárás megindítására. 

A Testület az alsónémedi 061/52, 061/53, 061/54, 
061/55, 061/56, 061/57, 061/58 és 061/59 hrsz-ú in-
gatlanokat a település belterületéhez csatolja (GLS 
bővítés) azzal, hogy Nagy Gábor tulajdonos vállal-
ja a Földhivatali eljárás és a belterületté nyilvánítás 
költségeinek finanszírozását, emellett a Polgármester 
felhatalmazást kapott a Földhivatali eljárás megindí-
tására.  

A Településszerkezeti Tervhez (TSZT) tartozó 
szöveges háttéranyaghoz aktualizáló lista készítését 
határozta el a Testület az eredeti állapot óta történt 
változások rögzítése céljából. A Tervben az önkor-
mányzat tulajdonában álló, telekegyesítés során ki-
alakult 884 hrsz-ú telek határainak megfelelően ja-
vasolja a területfelhasználási egységek határait meg-
állapítani és a telek teljes területe a településközpont 
vegyes területben lesz szerepeltetve.
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Ide kapcsolódott az előző ülésen hozott döntés, 
azaz Gál József kb. 10,5 hektáros ingatlanának 
iparterületbe vonásáról, hogy szerződésben rögzí-
tik 3,5 hektáros területet térítésmentes felajánlását 
az Önkormányzatnak, így jelen ülésen a telekala-
kítás során kialakuló földrészleteket TSZT-ben 
gazdasági ipari övezetkénti besorolással történő 
szerepeltetését is elrendelte a Testület. A végső 
döntés a Településszerkezeti Tervvel kapcsolato-
san a beérkezett véleményekre adott válaszok és 
az állami főépítész szakmai záró véleménye után, 
annak ismeretében születik majd meg a TSZT jó-
váhagyásáról.

A Képviselő-testület tárgyalt az Alsónémedi új 
köztemető fásításáról, parkosításáról is, mely kap-
csán Farkas Ágnes táj- és kertépítész mérnök által 
készített helyszínrajzon ábrázolt telepítési tervvel 
egyetértettek, azt elfogadták. A kivitelezés ütemezé-
séről a Képviselő-testület a későbbiekben hoz dön-
tést, de a költségek fedezetét a 2018. évi költségve-
tésben biztosítja majd. 

Az éves munkaterv szerint tárgyalt a Testület a he-
lyi adópolitika érvényesüléséről és úgy döntött, hogy 
nem kívánja emelni a meglévő adónemek mértékét 
és új adónemet sem kíván bevezetni a jövő évben. 

A Jegyző előterjesztésében megtárgyalta és elfo-
gadta a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót.

Az előző ülésen tárgyalt a testület a Gördülő Fej-
lesztési Tervekről (víz- és szennyvíz), mely kapcsán 
próbakút fúrásáról is döntött. Látva a vízminta ered-
ményeket, a Testület úgy döntött, hogy a III. sz. víz-
mű-kúthoz szükséges vízkezelő technológia helyett 
a Halászy Károly utcai vízmű-telepen új kút fúrá-
sát szerepelteti, mellyel kapcsolatban felhatalmazta 
a DAKÖV Kft-t a szükséges intézkedések (jóváha-
gyás) megtételére. Az Önkormányzat a vízmű-tele-
pen az új kút fúrását az üzemeltető DAKÖV Kft-vel 
végezteti el, a bérleti díj terhére.

Ebben a hónapban megalakult a HEP Fórum 
(Helyi Esélyegyenlőségi Program). Kérésére a Kato-
likus Karitász Alsónémedi Szervezete rendelkezé-
sére bocsátja a régi művelődési ház (Alsónémedi, 
Fő út 73.) un. zongoratermét adományok gyűjtése, 
raktározás és szétosztás céljára 2017. január 1-től 
március 31-ig, azzal a feltétellel, hogy az ingatlan és 
környékének rendjét, rendbetételét nekik kell bizto-
sítaniuk. 

Kérésükre arról is döntött a Testület, hogy megvizs-
gálja az önkormányzat tulajdonában lévő lakóingat-
lanok műszaki állapotát, a lakhatóvá tételük feltét-
eleit és költségeit, valamint az intézkedési tervében 
szereplő megvalósítási határidőket 2018. március 
31-re módosítja.

Az „Északi vállalkozói területet és munkahelyet 
megközelítő önálló vonalvezetésű kerékpárút ki-
alakítása” című pályázat keretében a kiviteli tervek 
és alátámasztó munkarészei elkészítése tárgyában 
kiírt beszerzési eljárást érvényesnek és eredményes-
nek nyilvánította a Testület.  A beérkezett árajánla-
tok alapján az Impulsor Kft-t (2330 Dunaharaszti, 
Fő út 19.) bízta meg az ajánlati felhívásban szereplő 
feltételekkel bruttó 2.438.400 Ft megbízási díjjal. 
Amennyiben a szerződéskötés meghiúsul, akkor 
Polgármester a második legkedvezőbb ajánlatot be-
nyújtó ÉP-KERT Kft-vel (2314 Halásztelek, Katona J. 
u. 45.) köthető meg a szerződés bruttó 3.143.250 Ft 
megbízási díjjal.

A „Ványi út 0+000 – 0+320 kmsz közötti szaka-
szán elvégzendő kátyúzási munkálatok kivitelezése” 
tárgyú beszerzési eljárásban egyetlen ajánlat érke-
zett, mely alapján a Hidrográd Kft-t (2330 Dunaha-
raszti, Akácfa u. 2/a.) a nyertes bruttó 1.095.375 Ft 
ajánlati árral. Az összeg fedezetét a 2017. évi költ-
ségvetés „útkarbantartás előirányzat dologi kiadás” 
sora biztosítja. 

Az előterjesztés alapján a Testület úgy döntött, 
hogy a 171/2014. (XI. 26.) számú határozatát ki-
egészíti a hrsz-okkal (069/9 és 069/13) és a Polgár-
mester tárgyalásokra történő felhatalmazásával (ke-
rékpárúthoz szükséges terület önkormányzati tulaj-
donba kerülése). 

A településközpont tárgyalásakor már felmerült a 
Somogyi Béla út (4602 j. országos közút) 15+150-
15+335 kmsz közötti szakaszának megszüntetése. 
Mivel az eljárás hosszú időt vesz igénybe, ezért a Tes-
tület most tárgyalta az útszakasz megszüntetésére 
és Önkormányzati tulajdonba kerülésére vonat-
kozó előterjesztést. Kezdeményezi a 2011 és 1717 
hrsz-ú ingatlanok (Kossuth Lajos utca) megosztását 
és a kialakuló (jelenlegi kiépített út úttengelyét ma-
gában foglaló) ingatlan országos közúttá minősíté-
sét, valamint az így kialakult országos közút megne-
vezésű ingatlan átadás-átvétel útján való elcserélését 
az 1965 hrsz-ú Somogyi Béla útból telekmegosztás 
során létrejövő, helyi közúttá minősülő útszakaszra. 
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A Képviselő-testület a nyomvonal-változást támo-
gatja, a telekalakítási és átminősítési eljárás költsé-
geit vállalja.

A 117/2017. (V. 30.) sz. határozatát a pályáza-
ti elszámolhatóságnak megfelelően módosította a 
Testület, azaz a KEHOP-5.2.9-16-2016-00113 jelű, 
„Energetikai felújítás és fotovoltaikus rendszer ki-
alakítása Alsónémedi óvodai épületein” című pá-
lyázat megvalósítása érdekében önerőként bruttó 
2.969.007,- Ft összegben biztosított fedezetet a 
2017. évi beruházási kiadások előirányzatára a fej-
lesztési tartalék terhére. A projekt összes költsége: 
87.197.494 Ft, a támogatás szempontjából elszámol-
ható költsége: 84.228.487 Ft.
Szintén az óvodaépületek felújításával kapcsolatos 
döntés volt a következő napirend, azaz a felújításuk 
kapcsán 5 % tartalékkeret, azaz bruttó 6.570.749,- 
Ft pénzügyi keretösszeget biztosított a testület az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános 
tartalék terhére. Ezzel kapcsolatban felhatalmazást 
kapott a Polgármestert a GOMÉP Kft-vel kötött vál-
lalkozói szerződés Kbt. trv. szerinti módosítására. 

A Polgármester előterjesztésében tárgyalt a Tes-
tület az  1848–49-es forradalom és szabadság-
harc  egyik utolsó  székelyföldi színhelyeként ismert 
Nyergestetőn kopjafa felállításáról, mely a szabad-
ságharc 170. évfordulója alkalmával a jövő évben fog 
megvalósulni.

A település központi részének adventi díszvilá-
gítása szóba került már korábban is. Most a meg-
valósítás mellett tette le voksát a testület, így 22 db 
fényfűzért helyeztet el a Fő út 45. szám (Állator-
vosi rendelő) és 78. szám (Csilla Virágüzlet) alatti 
ingatlanok közötti útszakasz melletti közvilágítási 
oszlopokon. A beszerzés, a kivitelezés költségeit 
3.000.000,- Ft + ÁFA összegben a költségvetés ál-
talános tartalék sora biztosítja, a szükséges beszer-
zéseket – az idő rövidsége miatt – a Beszerzési Sza-
bályzat alól kivonja.

A szokások szerint a Polgármester írásban szá-
molt be az előző ülésen hozott határozatok végrehaj-
tásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedé-
seiről, melyet a Képviselő-testület – szóbeli kiegészí-
tésekkel – elfogadott.

A Képviselő-testület elé került Bakti-Csordás Eni-
kő kérelme, mely kapcsán a Somogyi Béla u. 1. sz. 
alatti bérlakást részére 2018. január 31-ig térítés-
mentesen bérbe adja úgy, hogy azon semminemű 

felújítást nem végez. A rezsiköltséget az Önkor-
mányzat továbbszámlázza a Bérlő részére.

A Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír 
számlán keresztül 280.000.000,- Ft összegben 6 hó-
napos lejáratú Féléves Magyar Állampapírjegyet 
(régi nevén Kincstárjegy) vásárol az Önkormányzat, 
melynek lebonyolítására a Polgármester kapott fel-
hatalmazást. 

A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizott-
ság saját hatáskörben is hozott döntéseket (karácso-
nyi ajándékcsomagokra stb. ajánlatok kérése), a Kul-
turális és Oktatási Bizottság pedig segélyezésekről, 
felsőoktatási tanulók támogatásáról döntött.  
Józan Menyhért képviselő úr szeretne meggyőződni 
az Önkormányzat egyes beruházásainak jogszerű-
ségéről és gazdaságosságáról, ezért írásban fordult a 
Jegyzőhöz, melyben az alábbi beruházások áttekin-
téséhez szükséges összes iratot (határozatok, szerző-
dések, teljesítési igazolások, kifizetések stb.) kikérte 
30 napos határidővel:
1. Gyermekorvosi rendelő felújítása,
2. Opál-ház felújítása,
3. Rákóczi utca (Haraszti út és Fő út közötti szakasz) 
járdaépítés, 
4. a 138/2014. sz. határozatban elrendelt kerékpárút 
felújítás,
5. a 14/2014. sz. határozattal elrendelt 057-es út asz-
faltozása.
Az iratokat szakértő segítségével fogja áttekintetni.

A Képviselő-testület soron következő testületi 
ülése 2017. november 29-én szerdán lesz, melyet 
megelőzően hétfőn a TKMB, kedden a KESZB és 
PJÜTB ülésezik majd. Az idei közmeghallgatás 
2017. december 14-én, csütörtökön lesz – a meghí-
vó külön olvasható.

Az ülések természetesen továbbra is nyilvánosak, 
így az ülésre bárki eljöhet, és első kézből értesülhet a 
döntésekről, de a napirendekhez kapcsolódóan kér-
dését is felteheti, hozzá is szólhat.  

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, 
döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a tes-
tületi ülésekről készült videofelvételek megtalálha-
tók a település honlapján (http://www.alsonemedi.
hu/static/onkormanyzat), ill. rendeleteink a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben 
olvashatók!

Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal 
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2017. november 02-től december 29-ig dr. Deutsch Judit  háziorvost dr. Beregi Katalin  
belgyógyász háziorvos helyettesíti! 2351 Alsónémedi, Fő út 34.; Telefon: 29/337-104

RENDELÉSI IDŐ
Hétfő        12:30 - 16:30
kedd         12:30 - 16:30
szerda       12:30 - 16:30
csütörtök   12:30 - 16:30

péntek       páros hét       8:00 - 12:00
                  páratlan hét 12:30 - 16:30

ORVOSAINK EDDIG MÁR ISMERT SZABADSÁGAINAK IDŐPONTJAI: 

Dr. Papp Zsolt: 2017. december18-22.
Dr. Szlivka Gabriella: 2017. december 01-04. és 27-29.

Természetesen a szabadságok és helyettesítések a rendelőknél mindig ki lesznek függesztve és 
településünk honlapján (www.alsonemedi.hu ) az események naptárban is megtekinthetők!

Munkalehetőség!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

parkfenntartási feladatokra gépi kaszálási munkát is végezni tudó
munkatársat keres!

Érdeklődni és jelentkezni személyesen Vincze József polgármesternél 
(Alsónémedi, Fő út 58.) vagy a 06-29-337-101-es telefonszámon lehet.

Álláslehetőség Alsónémedin
A Daköv Kft. Alsónémedi üzemegysége munkatársat keres.

Feladat: a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetése, karbantartása.
Feltétel: „B” kategóriás jogosítvány

Műszaki végzettség, karbantartásban szerzett gyakorlat előnyt jelent.
Érdeklődni telefonon a 06 30 9 657 813-as számon, vagy személyesen  

a Fő út 75. szám alatt található irodánkban lehet.

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!
2017. november 26-án vasárnap délután a Madách színházba hívom településünk lakóit. Szirtes Tamás rendezésé-

ben az Ügyes kis hazugságok előadást nézzük meg. Főbb szereplők: Szerednyey Béla, Nagy Sándor, Kerekes Éva, Balla 
Eszter. Az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom.

2017. december 2-3-án Zágrábba kirándulunk a karácsony előtti advent időszakában.Útközben megszállunk Hor-
vátország egyik legszebb barokk városában. Megnézzük a Városházát, a Katedrálist és a Szent Miklós templomot. 
Délután Grabovnica közelében egy igazi mesevilágba „csöppenünk”, itt több mint egymillió égő felhasználásával való-
ságos csodavilág tárul majd elénk. Másnap Zágráb nevezetességeit (színház, székesegyház, Bánok palotája, Parlament) 
tekintjük meg. Horvátország fővárosából Trakostyánba indulunk, ahol egy kúp formájú dombra épült kastélyban gyö-
nyörködhetünk. 
Tartsanak velünk az adventi kirándulásra, sok felejthetetlen élményben lesz részük.
Várom szeretettel a jelentkezőket! Telefon: 29/337-861 vagy 06/80-426-4153         Üdvözlettel: Szántó Erzsébet



PÁLYÁZAT
az Alsónémedi, Szabadság tér 12/D. szám alatti üzlethelyiség bérletére

Pályázati feltételek:
- 3 havi kaució letétele
- min. 45.000,- Ft + ÁFA bérleti díj vállalása,

A pályázatban meg kell jelölni 
- a bérbevevő magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás adatait,
- a vállalt havi bérleti díj összegét,
- a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet, ill. üzletkört.

A pályázók értékelése az alábbi szempontok alapján történik:
- vállalt havi bérleti díj összege, 
- helyben lakó magánszemély, helyi vállalkozó, vállalkozás,
- a település alapellátásában betöltött szerepe.

A pályázatokról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügy-
rendi és Tájékoztató Bizottsága dönt. A bizottság a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. november 28. (kedd) 10:00 óra.
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Birkózás
2017. október 14-én szombaton az Alsónémedi SE az Ócsai SE támo-
gatásával területi szabadfogású versenyt szervezett gyermek és diák 
korosztályok részére. A versenyen 71 sportoló indult: FTC, Ócsa, 
Üllő, Gyál, Kakucs, Inárcs és Alsónémedi szakosztályok részéről.
Az Alsónémedi sportolók helyezései
Gyermek korosztály: Pieczka Marcel 1.; Dudás Florean 3.; Dudás Ró-
meó 3.; Mikoly Ádám 3. 
Diák korosztály: Szlovicsák Tamás 1.; Bircsák Róbert 2.; Dudás Ad-
rián 2.; Józan Ákos 2. 

Országos szabadfogású birkózó bajnokság területi szakaszát rendezték meg diák és serdülő korosztály ré-
szére 2017. 10.15-én, vasárnap a Bp-i Kruj Iván Sportcsarnokban a helyi ESMTK SC támogatásával. Helye-
zetteink: Kisdiák korosztály: Dudás Adrián 3.; Szlovicsák Tamás 3. Nagydiák korosztály Szlovicsák Róbert 
3. helyezett.                                  

 Kovács János tanár-edző

„A karácsonyi szeretet, amit szívből kaptál, nem maradt benne a jókívánságokban. 
Az életre kelt, beléd költözött, és minden nap veled lesz.  

Nem vagy egyedül.” Csitáry-Hock Tamás
2017. 12. 23-án (szombaton) 12 órától  karácsonyi jótékonysági ételosztás  

lesz a Kemencés Vendégházban (Alsónémedi, Garay utca 13.)
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Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy Alsónémedi településen 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2017. novem-
ber 01.-től - közszolgáltatóként – a DTkH Nonprofit 
Kft. látja el.

A háztartási szilárd hulladék szállítási rendje 2018. 
január 1-től megváltozik, a begyűjtés KEDDI napon 
történik majd az egész településen. A hulladék begyűj-
tését és szállítását alvállalkozóként a Kunépszolg. Kft. 
(2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.) végzi. Szállí-
tással kapcsolatos bejelentés, információkérés: 06-
24/535-535.

Kérjük Önöket, hogy legkésőbb reggel 7.00 óráig he-
lyezzék ki hulladékaikat a megszokott, jól látható és 
megközelíthető helyre. Az előző közszolgáltató (Vertikál 
Zrt.) többlethulladék kihelyezésére szolgáló zsákjait el-
szállítjuk.

Az alkalmanként keletkező többlethulladék elszállítá-
sához szükséges zsákokat a kihelyezett Ügyfélszolgá-
laton ügyfélfogadási időben, keddi napokon 16-18 óra 
között (2351 Alsónémedi, Szabadság tér 12/A. – GSM 
üzlet) lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv alá-
írása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalma-
zottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák és 
a közszolgáltatás ellenértéke utólag a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. 
által kerül kiszámlázásra.
Közszolgáltatási díj mértéke
A számlákat 2017. évtől negyedévente állítja ki a díjbesze-
désre jogosult NHKV Zrt. A közszolgáltatás díja, természe-
tes személyek, költségvetési szervek, és nem természetes sze-
mélyek esetében is változatlanok.
A nem természetes személy igénybevevőnek (jogi szemé-
lyek, vállalkozások, üzletek, stb.) az új közszolgáltatóval 
hulladékszállítási szerződést kell kötnie. 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI  
HULLADÉKGYŰJTÉS

VÁLTOZIK A GYŰJTÉS NAPJA 2017. DECEM-
BER 1-TŐL!

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, KED-
DI napokon. Az új gyűjtési rend kezdő napja: 2017. 
DECEMBER 5. (KEDD)

Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyűj-
tött újrahasznosítható hulladékokat (pl. papír, műanyag, 
fém, italos karton) a sárga fedelű kukában, vagy bár-
milyen áttetsző (nem fekete) zsákban keverten gyűjti és 
kéthetente (KEDDEN) kihelyezi az ingatlana elé.

A szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe az alábbi hulladé-
kok helyezhetők el:

ü	papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, 
hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek, 
papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szóró-
lap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv

ü	műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és 
víztiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvi-
zes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: 
samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámsza-
tyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor 
és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos do-
bozok,

ü	fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, lapos-
ra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, 
energiaitalos), tartós tej és üdítők dobozai (Tetra 
Pack), konzervdoboz, háztartási fémhulladékok 
(pl: evőeszközök, fém főzőedény)

Begyűjtésének módja: A csomagolási hulladék gyűjté-
sére szolgáló kukát (újrahasznosítható hulladék) a gyűj-
tési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni 
az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladá-
sa után kihelyezetteket nem áll módunkban elszállítani! 
Amennyiben háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy 
nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül 
kihelyezésre, Társaságunk jogosult megtagadni annak el-
szállítását.

FONTOS! Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés ér-
dekében üveget NE helyezzen az edényzetbe! 

Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezs-
gős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpontokon tör-
ténik (Iskola u., Bajcsy-Zs. u. 9., Dózsa tér, Liliom u., 
Haraszti út – Hunyadi sarok)!

2017. december 1-től KÉTHAVONTA HÁZHOZ 
MENŐ ÜVEGHULLADÉK GYŰJTÉS kerül be-
vezetésre, melynek első időpontja 2017. december 
20. (SZERDA). Az üveghulladékot a sárga fedelű 
edényzetben helyezze ki! Következő időpontok: 2018. 
február 28., április 25.

2017. november

Tisztelt alsónémedi Ingatlantulajdonosok!

2017 2018
december január február március április

5.; 19. 2.; 16.; 30. 13.; 27. 13.; 27. 10.; 24.
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HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK  
GYŰJTÉS

VÁLTOZIK A GYŰJTÉS NAPJA ÉS GYAKORISÁ-
GA 2017. DECEMBER 1-TŐL!

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú nö-
vényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. 
által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű 
lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 
70 cm hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé 
helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező 
módon, alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben. 

Gyűjtési időszak: egész évben NÉGYHETENTE KED-
DEN (januárban 2 alkalommal!), az alábbi táblázat-
ban megjelölt napokon.

Zsákok begyűjtésének módja: A zöldhulladék gyűjtésé-
re szolgáló emblémás zsákokat (zöld hulladék) a gyűj-
tési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni 
az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladá-
sa után a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszál-
lítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, 
lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennye-
zett hulladék kerül, Társaságunk jogosult megtagadni 
annak elszállítását. A mindenkori begyűjtéssel egyide-
jűleg munkatársaink 2 db cserezsákot adnak. Szükség 
esetén további zsákok (alkalmanként 5 db) a kihelyezett 
Ügyfélszolgálaton térítésmentesen igényelhetők, ameny-
nyiben bemutatásra kerül a hulladékszállítási közszolgál-
tatás díjának utolsó befizetett számlája.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként 
KÉT alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük 
el. A lomtalanítás e módon történő elvégzése a lakosság 
számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell 
egy meghatározott időponthoz igazodni. A lomtalanítás 
alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati 
tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb mé-
retű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás 
megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, köte-
gelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek 
elszállításra:

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati 
hulladék

- építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
- veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. 

TV-készülék, hűtőgép…);
- veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulá-

tor, festékes dobozok, kátrány származékok…);
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, vala-

mint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

Igénylés menete:
1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja 
Társaságunk ügyfélszolgálatát az 53/500-152 telefonszá-
mon (ügyfélfogadási időben).
2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, mint Társasá-
gunk szerződéssel rendelkező ügyfelét, majd közösen 
egyeztetik a lomtalanítás napját és részleteit (lakcím, 
elérhetőség, kihelyezhető mennyiség stb.)
3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 7:00 óráig ki kell 
helyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot.
4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a kihelye-
zett lom hulladékot.

FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást kizárólag 
szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik 
igénybe, amennyiben nincs díjhátralékuk!

DTKH Nonprofit Kft.

Az ügyfélszolgálati rendszer keretében felmerülő prob-
lémák, panaszok, észrevételek megoldására Társaságunk 
a központi ügyintézési helyén, valamint postai, telefonos 
és internetes kapcsolattartással áll az Ügyfelek rendelke-
zésére.

Ügyfélfogadási időben adatváltozás, szüneteltetés, meg-
szüntetés, új igény bejelentési ügyek intézhetők.

ElérhEtőségEink:
2700 Cegléd, Pesti út. 65.

tel.:53/500-152, 53/500-153 fax. 53/505-566,
www.dtkh.hu, ugyfelszolgalat@dtkh.hu

Központi ügyfélszolgálat:
2700 Cegléd, Pesti út. 65.

Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd- Csütörtök: 08.00 – 15.00
(Péntek: nincs ügyfélfogadás)

Ügyfélfogadás

GSM üzletben
Alsónémedi, Szabadság tér 12/A

Időpontok:
keddenként 16-18 óráig
(ünnepnap kivételével)

2017. december 18. - 2018. január 7. között  
az Ügyfélfogadás szünetel!

2017. november

2017 2018
december január február március április

19. 9.; 23. 13. 13. 10.
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SzÜreti FeLVonuLáS ÉS BáL

2017. november

Szüreti Felvonulás és Bál 2017.
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SzÜreti FeLVonuLáS ÉS BáL 

2017. november
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aDVenti kÉSzÜLőDÉS 

2017. november

ADVENT

A karácsony a szeretet, és ádvent a 
várakozás megszentelése. Az a gyer-
mek, aki az első hóesésre vár - jól vá-
rakozik, s már várakozása is felér egy 
hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki ha-
zakészül, már készülődésében otthon 
van. Az, aki szeretni tudja azt, ami 
az övé - szabad, és mentes a birtoklás 
minden görcsétől, kielégíthetetlen éhé-
től-szomjától. Aki pedig jól várakozik, 
az időből épp azt váltja meg, ami a 
leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák per-
cek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, 
abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépsé-
gében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire 
vár.” (Pilinszky János)

Az  advent szó latin eredetű,  az „adventus Domine” 
(az Úr érkezése) kifejezésből származik. Az karácsonyt 
megelőző várakozás,  felkészülés időszaka ez. Kezdete 
november 30-a, András napja vagy a hozzá legközelebbi 
vasárnap, karácsonyig tart, innen számítjuk az egyházi 
év kezdetét is. A karácsony ünneplésével együtt terjedt 
el az V. században, a kezdetektől összetartozik a két fo-
galom: karácsony és advent, a  felkészülés és az ünnep-
lés.  
VII. Gergely pápa rendelte el a négy vasárnapból álló 
időszakot. Az adventi időszakban lakodalmat, zajos mu-
latságot nem tartottak. A korábban kialakult nagyböjt-
höz hasonló bűnbánati és készületi időszak volt az ad-
vent, de nem olyan szigorú, mint a nagyböjt. Szent idő: 
a várakozás és a reménykedés ideje.  Magyarországon a  
Messiást váró hangulat alapja a hajnali  roráte. Magyar 
hagyomány  ugyanis a  roráte,  melyet angyali vagy ara-
nyos misének is neveznek.
Advent időszakához kapcsolódóan sok szép népi szo-
kást ismerünk, ilyen a Szállást keres a Szentcsalád vagy 
szentcsalád járás azaz  szentcsaládkilenced. Ez a szertar-
tás a karácsonyi ünnep előtt kilenc napon át ismétlődik. 
A szálláskereső  szent család tiszteletére  kilenc  család 
összeáll, hogy december 15-től karácsony estéig napon-
ta felváltva a szent családot  ábrázoló képnek szállást 
adjanak, s  imádkoznak. Fogadására a család kimeszeli, 
kitakarítja a házat, előző napon böjtöt tart.

Az első adventi koszorút 1860-ban egy hamburgi lel-
kész készítette.  Eredetileg három lila és egy rózsaszínű 
gyertyából áll. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző 
este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A 
világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a 
növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad 
karácsonykor. Az adventi koszorún mind a négy gyer-
tya egyszerre ég az utolsó vasárnapon. Minden gyertya 
szimbolikus jelentéssel bír: hit, remény, öröm, szeretet. 

A gyertyák egyben egy-egy személy-
re vagy közösségre is utalnak: Ádám 
és Éva – mint akiknek elsőként ígérte 
meg Isten a megváltást (hit); zsidó 
nép – akinek megígérte, hogy közü-
lük származik a Messiás (remény); 
Szűz Mária – aki megszülte a Fiút 
(öröm – rózsaszín gyertya); Keresz-
telő Szent János – aki hirdette Jézus 
eljövetelét, és készítette az utat az 
emberek szívéhez (szeretet). 

Az első gyertya meggyújtásakor végig gondolhatjuk azo-
kat a próféciákat, amik a Messiás eljövetelét előre meg-
hirdették. Isten annyira szeret minket, hogy már jóval a 
születésünk előtt gondja volt ránk. Jézus bennünket he-
lyettesítő áldozatát előre hirdették a próféták. Hangzik 
ma is, utólag ez az örömhír: hogy úgy szereti Isten a vi-
lágot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen (János evangéliuma).
 A második gyertya arra emlékeztet minket, ahogy az 
angyal hírül adta Máriának, majd Józsefnek is az öröm-
hírt, hogy ők nevelhetik fel Isten Fiát, Jézust.
A harmadik héten, amikor felgyulladnak immár három 
gyertya lángjai, arra a világosságra gondolhatunk, ami a 
pásztorokat is megvilágította. Eljött a világ világossága, 
és a sötétségből szabadulást hozott mindannyinknak.
Amikor pedig a negyedik gyertya lángja is felragyog, 
eszünkbe juthat a napkeleti bölcseket vezető betlehemi 
csillag ragyogása. Ha már mindegyik gyertya ég, azt je-
lenti, hogy elérkezett a karácsony: boldogan ünnepel-
hetjük Jézus Krisztus születését, a nekünk adott végtelen 
Szeretetet.
Az adventi naptár is német földről ered, 1851-ben egy 
leleményes  édesanya „találta fel“. A kisfia ugyanis   foly-
ton azt kérdezgette, mikor lesz már végre karácsony. Az 
anya, hogy lecsillapítsa a kisfiút, kis dobozkákat készí-
tett számára, melyek mindegyikébe  egy apró finomsá-
got rejtett el. Minden nap egyet lehetett kibontani, me-
genni, s lehetett várni a másnapot.
Jó ötlet: Adventi naptár gyufásdobozokból.

Bálint István János
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Kovács Géza kiállítása

2017. december 2. szombat 16 óra. Halászy Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár, 2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.

Kovács Géza szobrászművész 1958-ban született Marosvásárhe-
lyen. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte. Első önálló 
kiállítása 1988-ban nyílt meg Sepsiszentgyörgyön. Mostanáig 83 
egyéni tárlaton mutatta be kisplasztikáit Ausztriában, Bulgáriában, 
Magyarországon, Romániában és Svájcban. Kovács Géza több mint 
két évtizedes pályafutása során 17 országban 264 csoportos kiállí-
táson vett részt, amelyből közel negyven nemzetközi tárlat. Négy 
magyarországi ösztöndíjban és tizenöt képzőművészeti díjban 
részesítette alkotásait a szakmai zsűri Franciaországban, Görög-
országban, Magyarországon, Romániában és Spanyolországban. 
2007. március 15-e tiszteletére a Magyar Oktatási és Kulturális 
Minisztériumtól állami kitüntetést - Pro Cultura Hungarica Em-
lékplakettet – vehetett át képzőművészeti tevékenységéért. Tagja 
több művészeti szervezetnek Franciaországban, Magyarországon, 
Romániában és Svédországban. Hat monumentális alkotást ké-
szített Magyarországon és Romániában. Tizenhét alkotótáborban 
dolgozott és több mint 79 műve megtalálható 63 közgyűjtemény-
ben Bulgáriában, Japánban, Kínában, Magyarországon, Moldva 
Köztársaságban, Olaszországban, Romániában, Svédországban, 
Spanyolországban és Szlovákiában.

NYWYG – GALAGONYA KÖR

2017. december 3-án, Advent 1. vasárnapján, 9-17 óra 
között rendezi a NYWYG-Galagonya Kör  

hagyományos Adventi készülődését.
Helyszín: Halászy Károly  

Művelődési Ház és Könyvtár,  
Alsónémedi, Dózsa György tér 2.  

Karácsonyi asztaldíszek, adventi koszorú,  
ajándéktárgyak készítése, kézműves foglalkozások.

Várjuk szeretettel!
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ASE 2017 őszi képek

Hét év után ismét utánpótlás labdarúgó torna házigaz-
dája volt az Alsónémedi SE. A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség által létrehozott Bozsik-program 2017. október 
8-i regionális versenynapjának adott otthont egyesüle-
tünk a 13 és 11 év alatti (U-13, U-11) gyerekek számára. 
A tornán Alsónémedi, Dunaharaszti, Dunavarsány, Szi-

gethalom és Taksony korosztályos csapatai vettek részt. 
Az ASE csapatai Budai László utánpótlás-edző szakértő 
felkészítése és irányítása mellett vetették bele magukat a 
küzdelembe.

A program céljával összhangban a Bozsik-program 
versenyein nem számolják az eredményt. Nincs se utol-
só, se első helyezett, hogy a gyerekek tényleg csak a játék 
örömével foglalkozhassanak. 

A csapatszellemet erősítendő a játékosok a nap végén 
megválasztják maguk közül saját csapatuk legjobbját. 
Egyesületünk U-11-es korosztályából DEÁK DÁVID, az 
U-13-ból pedig KOVACSIK DÁVID vívta ki ilyen mó-
don társai elismerését. 

Szép volt Fiúk, Hajrá ASE! 
Összeállította: Horváth Miklós, Kiss Péter és Nagy Péter

A Bozsik-program célja: Az egyesületi tö-
megbázis kialakítása, a sportághoz kötődés 
megszilárdítása, technikai alapok megte-
remtése, a játékkészség alapjainak lerakása, 
a kreativitás ösztönzése és a tehetséges gyer-
mekek sportszervezetekbe irányítása az 5-14 
éves korosztályban.






