
XX
VI

II.
 é

vf
ol

ya
m

 8
. s

zá
m

20
18

. s
ze

pt
em

be
rAlsónémedi

Hírmondó 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselő-  
testületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

„S légyen testvére magyar a magyarnak!”
Nagyajta – Alsónémedi
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alsónémedi nagyközség Önkormányzatának és képviselő-testületének
ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. iSSn: 2063-0972

Felelős szerkesztő: Vincze József polgármester
Szerkesztőbizottság elnöke: dr. György Balázs, a Pénzügyi, Jogi,  

Ügyrendi és tájékoztató Bizottság elnöke
a szerkesztőbizottság tagjai: Bálint istván János, Győrvári istván Lászlóné,  

Jobbágy ilona, Szabó Éva, török Lajosné
Elérhetőség, hirdetésfelvétel: alsónémedi nagyközség Önkormányzatának  

Polgármesteri hivatala, 2351. alsónémedi, Fő út 58.  
Győrvári istván Lászlóné tel.: 06-29-337-101/11;  

Fax: 06-29-337-250, e-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu
Felelős kiadó: Pressman nyomdaipari Bt. 

Nyomdai előkészítés: Pressman nyomdaipari Bt. Dabas
2371 Dabas, rozmaring u. 22. /www.pressman.hu; info@pressman.hu/

terjeszti:  alsónémedi nagyközség Önkormányzata
a cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni a Polgármesteri  
hivatal titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem őrzünk meg!

Lapzártáról és a megjelenés tervezett időpontjáról a település honlapján 
találnak információt (www.alsonemedi.hu/hirmondo).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után beérkezett cikkeket  
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-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; Nagy Zoltán +36-70-491-1039;
Hrubi István +36-30-222-1915

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

FELHÍVÁS
Tisztelt Gázfogyasztó!

Értesítjük, hogy 2018. szeptember 05-én, 07.00-20.00 óráig Alsónémedi (Dunaharaszti, Ócsa) 
településen a gázszolgáltatás a Földgázszállító Zrt. karbantartási munkálatai miatt szünetel!

KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN A GÁZ LEÁGAZÓ VEZETÉKÉBE ÉPÍTETT
ELSŐ ELZÁRÓSZERELVÉNYT ÉS A GÁZMÉRŐNÉL

FELSZERELT ELZÁRÓCSAPOT ELZÁRT ÁLLAPOTBA FORDITANI!

A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézését kérjük, az üzembe helyezés gyors és szakszerű 
elvégzéséhez nyújtott segítségét köszönjük.

További felvilágosítás: 06-80/300-300

TIGÁZ-DSO Kft.

A címlapon a Boróka Néptánccsoport és  
az Alsónémedi Önkormányzat küldöttsége látható  

Nagyajtára menet Bánfihunyadon  
a református templom előtt.
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete augusztus 01-jén rendkívüli ülést tartott, melyet 
– július 31-én – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság ülése előzött meg. Az ülés összehívásának indoka a 
közbeszerzések lezárása, ajánlatkérésekről való döntés és több 
pályázati lehetőségről való döntés volt, melyet a Polgármester 
a júniusi ülésen előre jelzett a Képviselőknek. 

Első napirenden a „Kerékpárutak létesítésének, felújítá-
sának és korszerűsítésének támogatása Pest megye terü-
letén” pályázaton való indulás szerepelt, a település Déli 
részén kivitelezendő kerékpárúttal (Fő út mentén, a Déli kör-
forgalom és a Halászy Károly utca közötti szakasz). A Képvi-
selő-testületet, megbízta a Polgármestert a pályázat benyújtá-
sával kapcsolatos feladatok elvégzésével és a szükséges intéz-
kedések megtételével. 
Következő napirenden a „Kerékpárutak létesítésének, fel-
újításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye 
területén” pályázathoz a pályázatíró cég kiválasztása tárgyú 
beszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokat bírálta a Testület. 
A nyertes ajánlattevő: Kánai Gergely egyéni vállalkozó (br. 
488.950,- Ft + az elnyert támogatás 2,5 %-a sikerdíjként). 
Már korábban is volt döntés a bölcsődeépítéshez pályázati forrás 
biztosításáról, mely kapcsán az újonnan megjelenő pályázaton is 
részt vesz Önkormányzatunk a „Bölcsődei ellátást nyújtó in-
tézmények fejlesztésének támogatása Pest megye területén” 
pályázaton a Kossuth utca 60. szám alatti ingatlan felújításá-
val, új férőhelyek kialakítására szolgáló mini bölcsődei intéz-
mény létrehozása érdekében. A Képviselő-testületet, megbízta 
a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok 
elvégzésével és a szükséges intézkedések megtételével. 
A pályázathoz a pályázatíró cég kiválasztása is megtörtént, 
a nyertes ajánlattevő: Kánai Gergely egyéni vállalkozó (br. 
488.950,- Ft + az elnyert támogatás 2,5 %-a sikerdíjként). 
Lezárult az Alsónémedi Halászy K. utca külterületi szakasz, 
Tankcsapda út és a GLS Európa utca felújítás tárgyú köz-
beszerzési eljárás, mely eredményes volt. A nyertes ajánlat-
tevő: Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű 
Kft. (2330 Dunaharaszti Akácfa utca 2/a), 5% tartalékkerettel: 
nettó 101.835.993,- Ft + ÁFA összeggel, 36+24 hónap jótállási 
idővel. A szerződéskötési moratórium után a Polgármester fel-
hatalmazást kapott a szerződés aláírására.
 Szintén lezárult a kerékpárút kivitelezése a telepü-
lés északi részét, iparterületét érintően, mely kapcsán a köz-
beszerzés három részben került kiírásra: 
kerékpárút kialakítása a temető és a PennyMarket között, 
az 5. sz. főút 22+896,2 kmsz-ben kerékpáros-gyalogos átveze-
tés, meglévő buszöböl átépítés, kerékpáros nyom kialakítása 
az Árpád úton 
Északi vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önál-
ló vonalvezetésű kerékpárút kialakítása önkormányzati önerő-
ből épülő szakasz. 
Az 1. és 2. a VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 program keretében 
részben pályázati támogatással valósul meg. Az eljárás mind-
három esetben eredményes volt.
A nyertes ajánlattevők: az 1. és 3. munkák elvégzésénél a Mun-
kabíró Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság (2364 Ócsa Falu Tamás Utca 16.) 5% tarta-
lékkerettel nettó 79.274.997,- Ft + ÁFA és 5% tartalékkerettel: 

nettó 3.307.487,- Ft + ÁFA összeggel és 36+12 hónap jótállási 
idővel. A 2. sz. munkánál (5. sz. főút 22+896,2 kmsz-ben kerék-
páros-gyalogos átvezetés, meglévő buszöböl átépítés, kerékpáros 
nyom kialakítása az Árpád úton) a Hidrográd Víz és Közműépítő 
Korlátolt Felelősségű Kft. 5% tartalékkerettel: nettó 32.031.634,- 
Ft + ÁFA összeggel és 36+12 hónap jótállási idővel.
A beruházáshoz szükséges bruttó 51.435.000,- Ft önerő az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll, 
mellyel a VEKOP támogatás kerül kiegészítésre. A szerződés-
kötési moratórium után a Polgármester felhatalmazást kapott a 
szerződés aláírására.

Soron következő napirend keretében az „Alsónémedi Ha-
raszti út járda felújítás (Arany J. utca – Deák F. utca közötti 
szakasz) kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárásban beérkezett 
ajánlatokat bírálta a Testület. A munkát a Hidrográd Víz és 
Közműépítő Kft. kapta meg. bruttó 28.407.410,- Ft ajánlati ár-
ral + 5 % tartalékkerettel.

Korábban már olvashatta róla, hogy a temetői kerítés a már 
elkezdett formában folytatva lesz az egységes kép kialakítá-
sa érdekében. Az „Alsónémedi Köztemető kerítés építés” 
tárgyú beszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok alapján a 
Hidrográd Víz és Közműépítő Kft. adta be a legjobb ajánlatot 
bruttó 8.350.225,- Ft ajánlati árral és 5 % tartalékkerettel, így a 
kerítést ők építhetik meg.

Döntött a testület az „Alsónémedi Déli kerékpárút (Déli 
körfogalom – Halászy Károly u. közötti szakasz, szelvénye-
zés szerinti jobb oldal) tervezése” tárgyú beszerzési eljárás-
ról is. A tervet az Ép-Kert Mérnökiroda Kft. készítheti el bruttó 
3.403.600,- Ft összegért.

Az előző Hírmondóban már beszámoltunk az ABÉVA Kft. 
Állami Számvevőszék (ÁSZ) általi ellenőrzéséről, mely kap-
csán mind a Kft., mind az Önkormányzat Intézkedési Terve 
beküldésre került. Az ÁSZ a Kft-t az Intézkedési Terv kiegé-
szítésére szólította fel, melynek eleget tett, a tervet a Képvise-
lő-testület elé terjesztette, jóváhagyása után pedig beküldte az 
ellenőrző szerv részére.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő 081/85, 081/86 és 
081/119 hrsz-ú (belterületbe csatolás után 3310, 3311, 3312 
hrsz-ú) ingatlanok megosztásáról is döntött a Testület, hogy 
annak értékesítését könnyebben meg tudja valósítani. A Pol-
gármester felhatalmazást kapott a szükséges Földhivatali eljá-
rások megindítására.

Az ülés végén egy belterületbevonási kezdeményezésről 
kapott tájékoztatást a Képviselő-testület, melyről várhatóan a 
szeptemberi ülésen lesz döntés. 

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, döntései, 
jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülésekről 
készült videofelvételek megtalálhatók a település honlapján 
(http://www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/), ill. rendeleteink 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben 
olvashatók! 
Soron következő testületi ülés szeptember 26-án lesz, mely 
előtt a bizottságok is üléseznek, de addig a pályázatokhoz, 
közbeszerzésekhez szükséges döntések miatt több rendkívüli 
ülés összehívására is sor kerül majd szeptemberben. 

Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal
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MOBIL KORMÁNYABLAK AZ ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

A Gyáli Járási Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Mobil Kormányablakának ügyfélszolgálata 
(okmányiroda) 2018. szeptember 14-én  9 órától 13 óráig lesz elérhető az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal udvarára kihelyezett 
gépjárműben.

A mobilizált ügyfélszolgálati gépjármű az alább felsorolt ügyek intézésére alkalmas:

Személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézési példák:
● személyazonosító igazolvány (eSZIG) ügyintézés;
● útlevél ügyintézés;
● vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés;
● elveszett, eltulajdonított személyi okmányok pótlása, megrongálódott személyi okmányok cseréje;
● parkolási igazolvány ügyintézés (kérelmek átvétele)
● ügyfélkapu regisztrációs eljárás lefolytatása;
● lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyintézés;
● NEK adatlap (regisztráció);

Gépjárművel kapcsolatos ügyintézési példák:
●  járművek forgalomba helyezése (kizárólag személygépkocsira, tehergépkocsira és motorkerékpárra kiadható rendszá-

mok esetén);
● járművek forgalomból történő kivonása;
● járművek üzembentartói, valamint tulajdonjogának változásával kapcsolatos ügyintézés;
● közúti közlekedési nyilvántartás adattartalmát képező adatok változtatása;
●  elveszett, eltulajdonított rendszámtábla (kizárólag személygépkocsira, tehergépkocsira és motorkerékpárra kiadható 

rendszámok esetén), forgalmi engedély, törzskönyv cseréje;
● származásellenőrzés ügyintézés (kérelmek átvétele);

Egyéb feladatok:
●  adatszolgáltatás a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, a járműnyilvántartásból, a vezetői engedéllyel, illetve az elő-

életi pontrendszer nyilvántartásból (kérelmek átvétele, valamint az adatszolgáltatás teljesítése 8 napon belül);
● adatletiltással kapcsolatos ügyintézés (kérelmek átvétele);
● egyéni vállalkozói ügyek intézése;
● Rendelkezési Nyilvántartás szolgáltatásainak igénybevétele;
● Telefonos Azonosítás szolgáltatásainak igénybevétele;
● Időszaki Értesítés szolgáltatásainak igénybevétele;

Ügyintézőink készséggel állnak az Önök rendelkezésére a fentiektől eltérő ügyek intézésében történő segítségnyújtást illetően is.

Babák László Mátyás
járási hivatalvezető

Tisztelt Ügyfeleink!

Az Ócsai Okmányiroda átépítése miatt, 2018. szeptember 3-tól az ügyfélfogadás – ideiglenesen 
– az Ócsai Polgármesteri Hivatalban (Ócsa Bajcsy Zsilinszky út 2.) valósul meg.
Az Okmányiroda költözése időszakában, 2018. augusztus 27-től, 31-éig az ügyfélfogadás szü-
netel.

Az esetleges kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük!

A fenti ügyfélfogadási szünetben az ügyintézés ajánlott helyszínei:
Gyál, Somogyi Béla utca 2. és
Dabas, Szent János út 104. alatti kormányablakok.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
VÉDŐNŐI feladatok ellátására pályázatot hirdet!

További részletek a település honlapján: 
http://www.alsonemedi.hu/static/allashirdetesek 

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

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.

A Daköv Kft. közleménye
A Daköv Kft. felhívja a tisztelt fogyasztók figyelmét, hogy 2018. szeptember 1-től  

a működési területén megszűnik a készpénzes díjbeszedés. Helyette csekken,  
utalással vagy egyéb elektronikus módon lehet a számlát kiegyenlíteni. 

A vízórák leolvasása évente kétszer, a számlán feltüntetett időpontban történik!

MAGYAROK KENYERE

Az idei évben is összegyűlt a liszt  
a Magyarok Kenyeréhez.

A gyűjtésben az Alsónémedi  
gazdák is részt vettek.

Köszönjük!
Isten tartsa meg őket jó szokásukban!
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2018. szeptember

FŰTÉSI KÖLTSÉG TÁMOGATÁSÁNAK IGÉNYLÉSE

Tisztelt Lakosaink!

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően 
szükségessé váló további intézkedésekről szóló 
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a 
Kormány egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsök-
kentésben korábban nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasz-
náló háztartások is egyszeri természetbeni támo-
gatásban részesüljenek a fűtési költségek viselé-
sével összefüggésben. 
A helyi önkormányzatok feladatul kapták, hogy az 
igénybejelentéseket összegyűjtsék és továbbítsák a 
Belügyminisztérium felé.

AZ IGÉNYBEJELENTÉS HATÁRIDEJE: 
2018. OKTÓBER 15. ( HÉTFŐ)

A HATÁRIDŐ elmulasztása JOGVESZTŐ!

Az igénylőlapokat megtalálják papír alapon az Alsó-
némedi Hírmondóban,  a Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatán vagy letölthető a www.alsonemedi.hu 
oldalról ill. a hivatal facebook oldaláról.

A papír alapú, eredetben aláírt 
IGÉNYBEJELENTŐ LAPOKAT A 

POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ 
KELL ELJUTTATNI 

A FENTI IDŐPONTIG AZ 
ALÁBBI MUNKAREND SZERINT:

HÉTFŐ: 7,30-17,30
KEDD: 7,30-16,00

SZERDA: 7,30 – 16,00
CSÜTÖRTÖK: 7,30-16,00

PÉNTEK: 7,30 – 12,00
 

A HATÁRIDŐ UTÁN  
ÉRKEZETT KÉRELMEKET  

NEM TUDJUK TOVÁBBÍTANI!

Kik jogosultak a támogatásra?
A támogatás igénylésére azok a háztartások jogo-

sultak, akik  nem rendelkeznek gáz- vagy távfűtési 
lehetőséggel és nem részesültek gáz- vagy távhő-
szolgáltatási szerződésük alapján korábban támoga-
tásban. 
Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújt-
ható be a Polgármesteri Hivatalban. Háztartásnak 
minősül az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek közössége. Tehát az üresen álló házakra, 
továbbá azokra a lakásokra, ahol bár laknak, de oda 
nincsenek lakó- vagy tartózkodási helyre bejelent-
kezve lakók, nem lehet támogatást igényelni!

Az igénybejelentést szíveskedjenek az igénylők 
figyelmesen átolvasni, mert annak aláírásával az 
igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilat-
kozik, hogy nem részesült korábban támogatásban. 
Hozzájárul továbbá, hogy ellenőrzés céljából a ka-
tasztrófavédelem munkatársai helyszíni ellenőrzést 
tarthatnak az ingatlanon, illetőleg hozzájárul szemé-
lyes adatai kezeléséhez. 
A www.alsonemedi.hu oldalon megtalálható a teljes 
eljárásrend, az igénybejelentő lap és az adatkezelési 
tájékoztató. 

A támogatást természetben, tehát tüzelőanyag for-
májában fogják megkapni a jogosultak. Az igénylő la-
pon meg kell jelölni, hogy milyen tüzelőanyagot kíván 
igényelni és azon később módosítani nem lehetséges.
A helyi önkormányzat – szükség szerint közbeszer-
zési eljárás lefolytatását követően – kiválasztja azo-
kat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a 
későbbiekben meghatározott határidőn belül átvehe-
tő. A vállalkozással az önkormányzat megállapodást 
köt a tüzelő biztosítására. A Polgármesteri Hivatal 
az igénylő részére igazolást fog kiállítani a jogosult-
ságról, valamint a kiválasztott  vállalkozót tájékoz-
tatja a jogosultak adatairól. A tüzelőt a vállalkozó 
adja ki az igénylő részére, melyről nyilvántartást ve-
zet és elszámol az önkormányzat felé. 

Kérjük a határidő betartását a lakosság részéről, 
mert a megkésett kérelmek rögzítésére nem lesz le-
hetőség! További kérdések esetén forduljanak a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatához személyesen 
vagy az alábbi elérhetőségeken: 06-29/337-101/16-
os mellék, elektronikusan   hatosag@alsonemedi.hu 
e-mail címen.

Dr. Percze Tünde  jegyző sk.
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Önkormányzati hírek

2018. szeptember

1/ Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint 
az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
2/ A megfelelő rész aláhúzandó.

Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további 
intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére

Alulírott,

Név: ……………………………………… Születési név: ………………………………..

Szül.hely, idő: ……………………, □□□□.□□.□□ 

Anyja neve:………………………………….

Lakóhely: 

irányítószám:□□□□  település:…………………….. 

közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: … 

épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …

Tartózkodási hely:

irányítószám:□□□□  település:…………………….. 

közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: … 

épület: …..  lépcsőház: …..  emelet: ..…   ajtó: …..

nyilatkozom, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedé-
sekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentő lapot nyújtok 
be a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtő-
anyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására. 

Igénybejelentés szerinti ingatlan (háztartás1) címe:  

irányítószám:□□□□  település:…………………….. 

közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …...... 

épület: ...…  lépcsőház: ...…  emelet: ...…   ajtó: ...…

A juttatás igényelendő formája2:

tűzifa  szén   propán-bután palackos gáz  propán-bután tartályos gáz

  fűtőolaj  pellet/brikett
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Önkormányzati hírek

2018. szeptember

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási idő-
szakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12 000 forint összegű juttatás-
ban sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított 
téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhőszolgáltatást 
igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 
12.) Korm. rendelet alapján az igénybejelentésben szereplő háztartás nem részesült. Hozzájárulok 
ahhoz, hogy ennek ellenőrzése céljából a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a to-
vábbiakban: BM OKF) az igénybejelentésben szereplő háztartás tekintetében a gáz- és áramszol-
gáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat megismerje.

Tudomásul veszem, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentéssel érintett ház-
tartás a fentiekben felsorolt téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Nyilatkozom arról, 
hogy BM OKF által végzett ellenőrzést semmilyen formában nem akadályozom, valamint tudomá-
sul veszem, hogy az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.

A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes ada-
taimat, a bejelentés szerinti érintett önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántar-
tást vezessen, valamint azokat a támogatás igénybevétele jogszerűségének ellenőrzéséhez a Bel-
ügyminisztérium és a BM OKF részére továbbítsa, aki azokat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten 
nyilvántartást vezessen. Hozzájárulok továbbá, hogy a BM OKF az ellenőrzés lefolytatásához az 
illetékes közigazgatási szervtől, illetve az illetékes közműszolgáltatótól az igénybejelentéssel érin-
tett háztartás adatait megkérje.  

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő vé-
delméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül he-
lyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. 
cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul. 

Kijelentem, hogy az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelt adatkezelési tájékoztatóban foglalta-
kat elolvastam és azokat tudomásul vettem.

Kelt ……………., 2018. ……………………. 

………………………………
Igénybejelentő aláírása
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Ingatlanhasználók!

Ahogy az augusztus 20-i ünnepi számunk „repülő” oldalán olvashatták, 2018. szeptember 1-től változik a 
hulladékszállítás rendje, azaz a hulladékszállítás CSÜTÖRTÖKI napokon lesz!

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS:
Évente két alkalommal biztosított (3m3/ alkalom mennyiségben). 

Igénylés: 53/500-152 (1. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
ALSÓNÉMEDI, SZABADSÁG TÉR 12/A.; GSM ÜZLET keddenként 16-18. óra között!

DTKH Nonprofit Kft., 2700 Cegléd, Pesti út 65.; hétfő: 8.00-20.00, kedd-csütörtök: 08.00- 15.00
Tel.:  06-53/500-152, 06-53/500-153; e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu; honlap: www.dtkh.hu

Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal

Megszépült a Gyermekfoglalkoztató Klub  
a Művelődési Házban

Hangyás Erika és Császár Saci tanító nénik irányí-
tásával lelkes fiatalok a nyári szünetben mesefigurák-
kal díszítették a Művelődési Ház gyermekfoglalkoz-
tató termét. A legkisebbek már örömmel birtokba is 
vették a megszépült termet. Köszönjük Bábel Klaudi-
ának, Nagy Krisztinának és Nagy Nándinak!

2018. szeptember

CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS – SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ŰRÍTÉSE 
(kéthetente csütörtökön)

szeptember 13. és 27. október 11. és 25. november 8. és 22. december 6. és 20.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS – SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT VAGY A 
SZOLGÁLTATÓTÓL VÁSÁROLT ZSÁKBAN! (négyhetente csütörtökön)

szeptember október november december
27. 25. 22. 20.

HÁZHOZ MENŐ ÜVEGHULLADÉK GYŰJTÉS – SÁRGA FEDELŰ EDÉNYBEN! 
(kéthavonta pénteken)

október 26. december 21.
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a BorÓka nÉPtánCCSoPort naGyaJtán

A Boróka Néptánccsoport Nagyajtán

Még az elmúlt évben, községünk 950 éves évfordulójá-
nak záró ünnepségén hívta meg Bihari Edömér, Nagyajta 
polgármestere az Alsónémedi Boróka Néptáncegyüttest 
a 2018-as Nagyajtai Falunapokra. Szintén, a 950 éves év-
forduló kapcsán döntöttünk úgy, hogy kopjafát állítunk 
Nyergestetőn a hősök tiszteletére, illetve kopjafát adomá-
nyozunk testvérközségünknek is. 

Örömmel fogadtuk a meghívást, és július 12-én, csü-
törtökön, több mint ötven fővel elindultunk Erdélyország 
felé. Jobbágy Ilonának, a művelődési házunk igazgató-
jának kalauzolásával először Nagyváradon a római ka-
tolikus székesegyházat néztük meg, majd Kalotaszegen 
Bánffyhunyad híres fiók tornyos református templomát, 
illetve egy rövid látogatást tettünk a Tordai Sóbányában.
Késő este érkeztünk Nagyajtára, ahol testvéri szeretettel vár-
tak bennünket. Sokan ismerősként, barátként érkeztünk, de 
a csoport jelentős része életében először járt Erdővidéken, 
s tapasztalta meg, hogy hiába tettünk meg otthonról nyolc-
száz kilométert, a magyar ott is ugyanolyan magyar, sőt… 

Pénteken, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen 
tettünk látogatást, majd a Szent Anna-tónál koszorúval 
emlékeztünk. Innen a Csíkszék és Háromszék közötti 
Nyergestetőre utaztunk. Itt zajlott 1849. augusztus 1-jén 
az a csata, ahol mintegy 200 fős székely csapatnak önfel-
áldozó harccal sikerült rövid időre feltartóztatnia a mint-
egy 1200 fős összevont osztrák-orosz csapatok csíkszéki 
behatolását. Nagyajtai barátaink segítségével ünnepi kö-
rülmények között, itt került felállításra az a kopjafa, amit 
Nagy Zoltán, községünk fafaragója alkotott. Az ünnep-
ségen beszédet mondott Bihari Edömér Nagyajta, Vinc-

ze József Alsónémedi polgármestere, Pánczél Károly or-
szággyűlési képviselő, valamint Tóth László csíkszeredai 
főkonzul. Kun Oszkár Kányádi Sándor versét szavalta el. 
Fekete Levente lelkipásztor mondott áldást. A kopjafára a 
különböző szervezetek nevében szalagot kötöttünk, majd 
megkoszorúztuk az emlékművet. 

Szombaton az ünnepélyes felvonulással kezdetét vette a 
Nagyajtai Falunapok. A megnyitót követően Pánczél Ká-
roly országgyűlési képviselő a „Vándorbölcső program” 
keretében bölcsőt ajándékozott egy édesapának, akinek 
a felesége gyermekáldás elé nézett. Vendéglátóink rend-
kívül színes és színvonalas programokkal töltötték meg 
a hétvégét. Ennek részeként már szombaton bemutatko-
zott a Boróka Néptáncegyüttes. A tánc után Nagyajta-
Alsónémedi labdarúgó mérkőzésre került sor, melyet a 
hazai csapat nyert meg 4:3 arányban. A vasárnap ünnepi 
istentisztelettel kezdődött az unitárius vártemplomban. 
Ezután Barabás Mihály nyugalmazott igazgató úr köny-
vének bemutatója következett, melynek létrejöttét közsé-
günk is támogatta. Délután folytatódott a Falunapok for-
gataga. Ezen már a számtalan helyi és környékbeli fellépő 
mellett a mi néptánccsoportunk is bemutathatott három 
táncot. Büszke vagyok a csoportra, mert bár időközben 
az időjárás kissé megtréfálta a jenlévőket, a Borókások jó 
kedvét, lendületét semmi el nem ronthatta, sőt még egy 
váratlan produkcióval is meglepték a közönséget.

A hétfői nap kirándulással telt, ahol Barabás igazgató 
úr kalauzolt bennünket a lélegzet elállító Békás-szoros és 
Gyilkos-tó gyönyörű vidékére, majd hazafelé Csíksom-
lyón álltunk meg.

2018. szeptember

Az Alsónémedi Boróka Néptánccsoport  
fellépése a Nagyajtai Falunapokon
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Kedden Brassóval és környékével ismerkedhettünk 
meg, délután pedig közös vacsorán vehettünk részt, ahol 
a vendéglátók és a vendégek közösen ültek a terített asz-
talhoz. Vacsora előtt Szarka Ági, a tánccsoport vezetője, 
egy vidám népmesével lepte meg a hallgatóságot, nem kis 
derültséget keltve.

Innen mentünk a Nagyajtának adományozott kopjafa 
avatására, ahol az alkotó, Nagy Zoltán magyarázta el a 
fába faragott szimbólumok jelentését. Szép jelkép ez a két 
kopjafa a két testvértelepülés, a határral elszakított ma-
gyar-magyar kapcsolatában. A talapzatot a Nagyajtaiak 
állították Erdély szent földjébe, az oszlopot némedi fából, 

némedi mester faragta, és reménység szerint a szeretet 
fogja örök időkre összekötni.

A szerda szomorú nap volt, a búcsúzás napja. Régi és 
új barátok köszöntek el egymástól könnyes szemmel. 
Köszönjük azt a határtalan szeretet, mellyel nem vendég-
ként, hanem testvérként fogadtak bennünket. Felejthe-
tetlen hét volt mögöttünk. Sokan most tapasztalták meg 
először, mit is jelent az anyaországtól való elszakítottság, 
a küzdelem a magyarság megmaradásáért.

Nem felejtjük el! Nem, nem, soha!
Kozma Miklós
alpolgármester

2018. szeptember

Nagy Zoltán faragott kopjafája mellett

A két testvértelepülés vezetői Nyergestetőn

Körtánc Kriza János szobra előtt

Vasárnapi istentiszteletre menet

Indul az ünnepi felvonulás

Alsónémedi hősiesen küzdő focicsapata
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az aLSÓnÉmeDi Patika tÖrtÉnete

Az alsónémedi gyógyszertár története az államosításig
A magyarországi közegészségügyben a gyógyszertárak 

tömegesen 1880 után jelentek meg. Korábban csak városokban, 
nagyobb településeken nyitottak patikát, például járási 
székhelyen vagy vasúti megállóhellyel rendelkező helyeken. 
A kisebb településeken az orvosok kézi gyógyszertárában 
volt egy olyan gyógyszerkészlet, amiből lehetett gazdálkodni. 
Alsónémedin a községi orvosi állást 1861-től dr. Magyary 
István (1835-1911) töltötte be, s jól mutatja megbecsülését, 
hogy presbiterként, tűzoltóparancsnokként, takarékpénztári 
elnökigazgatóként is részt vett a község életében.

Alsónémedi szomszédságában 1907-ig az alábbi 
településeken nyitottak patikát: Soroksár (1814, 1903), 
Alsódabas (1839), Monor (1851), Kiskunlacháza (1856), 
Dunaharaszti (1886), Ócsa (1887), Vecsés (1893), Bugyi (1901), 
Üllő (1904), Monor (1907). Az akkori jogszabályok szerint a 
döntéshozó belügyminiszter részére mindenki véleményét 
be kellett szerezni egy patikanyitáshoz, így a települési 
képviselőtestület, a közegészségügyi bizottság, a főszolgabíró, 
az alispán, a vármegyei tisztifőorvos, a vármegye közgyűlés is 
tárgyalt egy-egy patikanyitást; az alapítási szándékot azonban 
bárhová be lehetett nyújtani.

1907 februárjában Kelemen Sándor endrődi és Németh 
Sándor soroksári gyógyszerész megpályázta az alsónémedi 
patika nyitásának jogát. Márciusban az ócsai gyógyszerész, 
Gyenge Viktor levelet írt az alispánnak, ugyanis az alipán 
kérte a Korona gyógyszertár forgalmi számait. Válaszlevelében 
az adatokat megírta Gyenge, s egyben kérte az alispánt, hogy 
ne engedélyezze a patikanyitást, mert „a két község lakóinak 
száma 7865, bele értve a két községhez tartozó pusztákat 
is. Városokban átlagosan számítva 10,000 lélekre jut egy 
gyógyszertár, pedig köztudomású, hogy a városi embernek több 
gyógyszerre van szüksége, mint a pusztai vagy falusi embernek, 
ki csak akkor hivat orvost mikor a beteg már haldoklik. … az 
új gyógytár felállítása nem egy, de két existenciát tenne tönkre, 
mert valamint én, úgy a felállítandó gyógyszertár tulajdonosa 
sem volna képes a csekély jövedelemből megélni.” Áprilisban 
a községi képviselőtestület sem támogatta a patikanyitást 
„tekintettel arra, miszerint községünkben Magyari István 
községi orvos úr a sürgős szükségletet, a közegészségügynek 
mindenben megfelelően 45 éven keresztül kielégítette kézi 
gyógyszertárából; s tekintve azt, hogy nevezett Doktor 
már 70 éves egyén, kinek szerény fizetését és jövedelmét a 
kézigyógyszertár némileg kiegészíti, - míg ezen állapot fenn áll 
– új gyógyszertár létesítését nem véleményezzük.” Ezt követően 
a belügyminiszter június 20-án elutasította a patikanyitási 
kérelmet.

1909 végén négy patikus újra pályázott, ám sem a település, 
sem a vármegyei tiszti főorvos nem támogatta a nyitást, mert 
a „község az ócsai gyógyszertár forgalmi körzetéhez tartozik 
és úgy, ha ezen község kapna gyógyszertárat ugy az ócsai 
gyógyszertárat egészen tönkre tenné. … Alsónémedi községnek 
lakossága nagyobb részt földművesekből áll kik tudvalevőleg az 
orvosi gyógykezelést vagy egyáltalában vagy pedig csak a végső 
szükségben veszik igénybe.” 

1911 novemberében elhunyt a községi orvos, dr. Magyary 
István, így 1912 elején már öten pályáztak a patikanyitásra. A 
jogszabályok szerint azonban egy belügyminiszteri elutasítás 
után 5 évig nem adható nyitási jog, így továbbra sem lett 
patikája Alsónémedinek.

1915 őszén öt kérelem is befutott a Belügyminisztériumhoz 
(aztán később még három), így újra elindult a véleményeztetés. 
November 9-én alsónémedi közegészségügyi bizottsági ülésén 
pálfordulás történt, s elhangzott, hogy „a bizottság tudatában 
van annak, hogy a lakosság számarányához mérten egy 
önálló gyógyszertár engedélyezésére és felállítására égető nagy 
szükség van.” A bizottság Geiger Károlyt ajánlotta, ahogyan 
másnap a képviselőtestület is. 17-én a főszolgabíró is támogatta 
a patikanyitást az alispánnak írt levelében. A megyei tiszti 
főorvos állásfoglalásában azért is támogatta a patikanyitást, 
mert „Alsónémedi község előre láthatólag nagyobb arányban 
fog fejlődni, mert előre láthatólag Budapesttel villanyossal lesz 
összekötve.” A döntés egy kicsit elhúzódott, de végül 1916. október 
19-én Sándor János belügyminiszter engedélyezte az alsónémedi 
patikanyitást Geiger Károly gyógyszerésznek, kispesti lakosnak.

Az engedélyt követő egy éven belül a gyógyszertárat meg kellett 
nyitni, különben elvesztette a jogot a patikus, így Geiger 1917. 
július 14-re az alispánt és a vármegyei tiszti főorvost meghívta 
a patika megvizsgálására, ahol mindent rendben találtak, s 
a Magyar király nevet vette fel a gyógyszertár. Ezt a dátumot 
nevezhetjük az alsónémedi gyógyszertár születésnapjának.

2018. szeptember

Az Alsónémedi Patika alapítója: Geiger Károly és felesége
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az aLSÓnÉmeDi Patika tÖrtÉnete

Az alapító, Geiger Károly 1855-ben született Tolnán, 
diplomáját 1880-ban szerezte Budapesten, s ott is kezdett el 
dolgozni. Az 1900-as évek elején Erényi Béla budapesti Diana 
gyógyszertárában dolgozott, s vélhetően részt vett a Diana 
sósborszesz és a Dianás cukorka megalkotásában. Talán az itt 
szerzett tudását adta át fiának, Geiger Kálmánnak, aki később 
– immáron biztos anyagi háttérrel rendelkezve – előállította 
a híres Mecseki (gyógy)itókát. Az 1917-es alapítástól 1924-
es haláláig vezette gyógyszertárát Geiger Károly, sírja ma is 
megtalálható a temetőben.

Az alapító halálát követően özvegye 1926 végéig megtartotta 
a tulajdonjogot, így úgynevezett kezelők vitték tovább a 
szakmai munkát a gyógyszertárban. Traply Alajos 1893-ban 
született a Zemplén megyei Agárdon, az első világháborúban 
hadnagyként vett részt, 1922-ben diplomázott Budapesten. 
1924 első félévében dolgozott Alsónémedin, majd 1926-
ben megalapította Szentistván első patikáját Magyarország 
Védasszonya néven, amit később eladott, s 1932-ben lett a 
bogácsi Szent Antal gyógyszertár tulajdonosa.

1924 augusztusában, mindössze egy hónapot dolgozott a 
faluban Philipp István gyógyszerész, aki 1894-ben született 
Nagykőrösön, s 1922-ben diplomázott Budapesten.1926-29 között 
a sóskúti Szent Rozália, majd 1929-től a hódmezővásárhelyi Isteni 
gondviselés gyógyszertárat vezette.

1924 szeptemberétől 1926 novemberéig Márkus Kornél volt 
a gyógyszerész Alsónémedin (igaz, diplomaszerzését követően 
az alapító fia, Geiger Kálmán is a patikában dolgozott 1925 
júniusa és októbere között). Márkus 1871-ben Tajón született, 
diplomáját Kolozsváron szerezte meg. Az első világháború 
előtt Véménden volt gyógyszertártulajdonos, harcolt a 
világháborúban, majd 1920 végén lett a csóti hadifogolytábor 
gyógyszertárának vezetője. Alsónémedit követően 1926 végén 
ő alapította meg a gombai gyógyszertárat, melyet 1945-ös 
haláláig vezetett.

Gyenge Viktor, aki 1900 és 1910 között volt ócsai patikus, 
1926 decemberében lett kezelője az alsónémedi patikának, 
év végétől pedig tulajdonosa 1928 elejéig. Gyenge Irholczon 
született 1873-ban, diplomáját 1897-ben szerezte Budapesten. 
Az ócsai patika után a vecsési patikát vezette 1910 és 1926 
között. A világháborúban gyógyszerésztisztként vett részt. 
1928. január 22-én hunyt el Mezőcsáton, miután év elején 
bérbe vette ott a Magyar király patikát.

Peringer József 1928 júliusától 1946. október 9-i haláláig 
volt tulajdonosa az alsónémedi patikának. Peringer 1898-
ban született Budapesten, a világháborúban zászlósként 
harcolt, majd 1922-ben diplomázott Budapesten. Halálát 
követőn özvegye maradt a tulajdonos, s az államosításig két 
gyógyszerésznő váltotta egymást. Megemlítendő még, hogy 
1939. február 28-án dr. Szabó Rezső községi orvos engedélyt 
kapott kézi gyógyszertár tartására Gyálpusztán, mely 1944-
ig Alsónémedihez tartozott. Így tehát 1939-1944 között 
Alsónémedin a Magyar király gyógyszertáron kívül volt még 
egy kézi gyógyszertár – Magyary István 1911-es halála után 
először. Gyálon csupán 1964. május 1-jén adták át az első 
gyógyszertárat, addig úgynevezett gyógyszerszoba létezett csak 
a településen.

Wieland Borbála 1916-ban született Soroksáron, s 1941-
ben diplomázott Budapesten. Alsónémedin 1947. március 4. 
és 1948 között volt a patika kezelője. Iliás Margit 1887-ben 
született Péterfán, diplomáját 1916-ban szerezte Budapesten. 
1948-tól volt a patika vezetője az 1950. július 28-i államosításig. 
1949 elején nevezték át – a politikai légkör nyomására – Petőfi-
re az alsónémedi gyógyszertárat.

A II. világháború után a hatósági kezelésben lévő 
és a megszűnt, elhagyott gyógyszertárakra vonatkozó 
jogosítványokat nem adták ki, hanem a Minisztertanács 
határozata alapján életre hívták a Nemzeti Vállalatot (NV). 
A Nemzeti Vállalat a hatósági kezelésű gyógyszertárak 
összefogásával az államosítás előhírnöke volt, mivel az akkor 
már hatósági kezelésben lévő gyógyszertárakat egy vállalatba 
tömörítette. A NV forgalma fokozatosan emelkedett, mert 
lassan, fokozatosan egy-egy magánkézben lévő gyógyszertárat 
hozzáállamosítottak, többnyire akkor, amikor a tulajdonjog 
vitás volt, sőt az is előfordult, hogy a tulajdonos maga ajánlotta 
fel a patikát. Ez utóbbi azért következhetett be, mert a még 
önálló patikavezetőket egyre nehezebb helyzet elé állították. 
A hatóságok olyan adókat állapítottak meg, amelyek csak az 
árukészlet terhére voltak teljesíthetőek, emiatt a tulajdonosok 
egy része 1950-re már szinte nyűgnek érezte a gyógyszertárát 
és egyenesen várta az államosítást.

1950. július 28-án reggel az ország mintegy 1200 
magángyógyszertárába hívatlan vendégek érkeztek és 
bejelentették: az 1950. évi 25 sz. törvényerejű rendelet 
értelmében a gyógyszertárat azonnali hatállyal államosítják. 
A háromtagú bizottságok átadták a népjóléti államtitkár 
által aláírt értesítést az állami kezelésbe vételről, a rolót 
lehúzták, a kasszát lezárták, és azonnal elkezdték az ún. 
„vagyonmegállapító leltárt”, amely a gyógyszerkészlet és 
a készpénz mellett kiterjedt a követelések és tartozások 
számbavételére, a berendezésre és felszerelésre, beleértve 
az autókat, kerékpárokat, valamint sok esetben a személyes 
tulajdonú tárgyakat is. A bizottságok átadtak egy másik 
értesítést is, amely a gyógyszertár-tulajdonos gyógyszerész 
további sorsáról rendelkezett, s amelyből a címzett értesült 
arról, hogy ezek után hol és melyik gyógyszertárban dolgozhat 
állami alkalmazottként, gyógyszertárvezető vagy beosztott 
státuszban. Nem történt ez máshogyan sem Alsónémedin, 
ahonnan Iliás Margitot – jelenlegi ismereteink szerint 
ismeretlen helyre – áthelyezték, s ide került az ócsai patikus, 
Kenéz Ferenc; kinek helyére a volt bugyi patikust, Bossányi 
Jenőt tették át.

Az előadáson elhangzott részemről, hogy amennyiben 
valakinek van bármilyen tárgyi emléke a patikáról, a patikusokról 
(például fotó, recept), az jelezze ezt a művelődési ház felé vagy 
felém, hogy a patika története minél színesebb legyen. Eddig 
csupán az alapítóról rendelkeztem fotóval az unokája jóvoltából, 
a közelmúltban azonban a felhívás hatására hozzám került dr. 
Magyary István fotója is, köszönet érte az adományozónak! 
Továbbra is szívesen várom a segítséget a helytörténeti kutatáshoz!

Végh László Flórián

2018. szeptember
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PÖRKÖLT FESZTIVÁL  
A FALUHÁZNÁL  

2018. SZEPTEMBER 01.

11.00 - Bográcsok felállítása
15.00 – Az elkészült pörköltek zsűrizése
15.30 – A pörköltek elfogyasztása
14.00 – 17.00
GYERMEKPROGRAMOK
Vásári komédia a Portéka Színpad előadásá-
ban, kézműves foglalkozások, kosaras hin-
ta, arcfestés
17.00 – Helyi tánccsoportok bemutatkozása

ESTI KONCERT
20.00 – Fekete Lakkcipők 

Meghívó
ALSÓNÉMEDI –FALUNAPOK

FEKETE LAKKCIPŐ SZABADTÉRI KONCERT

Helyszín: Általános Iskola Parkolója  -  Időpont: 2018. 09. 01. 
20 óra, a Pörkölt Fesztivál után

A BELÉPÉS INGYENES! MINDNEKIT VÁRUNK SZERETETTEL!
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Homolya Gábor (1956, Budapest) grafikus és képzőművész
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában érettségizett festő szakon. 1975-ben megnyert egy murális 
pályázatot tervével – 13 m2-es faintarzia. A Magyar Képzőművészeti Főiskolai diploma – festő majd 3. év-
folyamtól grafika szakon – plusz a három év művészképző után megkapta a Derkovits ösztöndíjat, elsőként 
média kategóriában. Az ösztöndíjra Stefan Zweig „A harmadik galamb legendája” novellájából készített 7 
perces festmény-animációs filmet a Kecskemétfilm stúdióban, mely a II. Kecskeméti Animációs Film Fesz-
tiválon Elsőfilmes díjat nyert. Készített még más animációs filmeket is amatőr és profi kategóriában, melyek-
kel részt vett és díjakat is nyert hazai és külföldi fesztiválokon. Mesterei voltak: Tölg-Molnár Zoltán, Mis-
kolczi László, Sarkantyú Simon festőművészek és Szoboszlay Péter animációs filmrendező. A festészet után 
az alkalmazott grafika minden területén alkotott. Plakátjai, naptárjai szerepeltek és díjakat nyertek még kül-
földön is. 2008-ban NKA és MMKA ösztöndíjat kapott egy újabb animációs film forgatókönyv megírására, 
de sajnos a film anyagiak hiányában nem készült el. Számos arculat, kiadvány és könyvborító került ki a keze 
alól. Fiatal Művészek Stúdiójának tagja volt 35 éves koráig, részt vett az éves kiállításokon. MAOE tag a főis-
kola óta. 22 éve Érden él és alkot. 2002 óta újra kiállít egyéni és csoportos képzőművészeti tárlatokon. Több 
művészcsoportnak aktív tagja. Évek óta részt vesz több művésztelepen. 2012-ben Kiskőrösön a Petőfi pályá-
zaton kapott külön díjat. Az utóbbi időben kollázsokat, montázsokat, homok-applikációs műveket, boxokat, 
asszamblázsokat, tárgyszobrokat/objekteket alkot. 20 éves kora óta fotóz analóg és digitális módon. Több 
fotó-kiállítása is volt.   forrás: http://holdkatlan.hu/index.php/szerzok/415-Homolya%20G%C3%A1bor

GYORSVONAT
KONCZ GÁBOR Kossuth– és Jászai Mari díjas  

színművész irodalmi pódium estje

Az élet egy őrült rohanás, csak néha állunk megy egy–egy percre.
A színész–rendező kedvenc költőitől, íróitól válogat verseket,  

novellákat, részleteket, életszemlélete bemutatására. 
Hitet tesz az igaz emberség, a humánus együttélés és a munka,  

a teljesítmény elismerése mellett, persze nem hiányzik  
a humora sem, amikor emberi hibáinkról szól.

HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ SZÍNHÁZTERME
2018. szeptember 23. vasárnap 16 óra

A belépés ingyenes. Várjuk szeretettel!



IDŐSEK NAPJA
CSERHÁTI ZSUZSA’ 70 EMLÉKKONCERT

2018. október 07. vasárnap, 16.00 óra 
Művelődési Ház Színházterme 

Sztárvendég: Gallusz Niki, 
Josephie Kratelli

Zene: Molnár György Lyra díjas harmonikaművész
és zenekara

A belépés ingyenes! Várjuk szeretettel!
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ASE – indul az őszi szezon

Pest megyei II. osztályú felnőtt labdarúgó-bajnokság, Déli csoport, 2018/2019-es őszi szezon 

2018. augusztus 18-19-én 96 csapat részvételével megkezdődnek a 2018-2019.évi 
megyei felnőtt bajnokságok küzdelmei. Az Alsónémedi SE a megyei II. osztály Déli 
csoportjába került besorolásra. Az „idevezető” út rövid visszatekintésben. A 2017-
18 bajnokságnak úgy vágtunk neki, hogy az elmúlt évekhez szokatlan módon a 
bajnokság jövő évi átszervezése miatt nem két, hanem hat csapat fog kiesni .Az őszi 
szezon elején a csapat egy kicsit beragadt, de a végére sikerült egy jó és ütőképes 
csapatot kialakítani. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az utolsó fordulóban az 
addig száz százalékos Felsőpakonyt fogadtuk és jó játékkal négy nullára sikerült 
nyernünk és ezzel a tabella 5 helyén teleltünk. (Megjegyzés: a Felsőpakony nyerte 
a bajnokságot-szerk.).  A tavaszi várt menetelés elmaradt, és nem jól sikerültek a 
mérkőzések, de amikor nagyon kellett a három pont, a srácok odatették magukat, és a 
tavaszi utolsó forduló előtt már biztosítottuk helyünket a megerősödött megyei II. osztály 2018-2019 idényére. 
A nyári felkészülést elkezdte a csapat heti három edzéssel, és szeretnénk a Bajnokság első felében végezni, 
amihez nagy szükség lenne a szurkolók bíztatására is.

Köszönettel: Laczik Csaba edző

1. forduló
2018.08.19 vasárnap 17:00 Alsónémedi SE - Tápiószele SE
2. forduló
2018.08.25 szombat 17:00 Aranyszarvas SE - Alsónémedi SE
3. forduló
2018.09.02 vasárnap 16:30 Alsónémedi SE - Monori SE
4. forduló
2018.09.08 szombat 16:30 UFC Gyömrő - Alsónémedi SE
5. forduló
2018.09.16 vasárnap 16:00 Alsónémedi SE - Törökbálinti TC
6. forduló
2018.09.23 vasárnap 16:00 Örkény SE - Alsónémedi SE
7. forduló
2018.09.30 vasárnap 16:00 Alsónémedi SE - Újhartyán VSE
8. forduló
2017.10.06 szombat 15:00 Dunavarsányi TE II - Alsónémedi SE
9. forduló
2018.10.14 vasárnap 15:00 Alsónémedi SE - Taksony SE II.
10. forduló
2018.10.21 vasárnap 14:00 Bugyi SE - Alsónémedi SE
11. forduló
2018.10.28 vasárnap 13:30 Alsónémedi SE - FC Dabas II
12. forduló
2018.11.04 vasárnap 13:30 Alsónémedi SE - Üllő SE
13. forduló
2018.11.11 vasárnap 13:30 Halásztelek FC - Alsónémedi SE
14. forduló
2018.11.18 vasárnap 13:00 Alsónémedi SE - Péteri KSK
15. forduló
2018.11.25 vasárnap 13:00 Pereg SE - Alsónémedi SE
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Rövid beszámoló a CHEK-NISSZÁ FESZTIVÁLRÓL
2018. július 14-én a 17. alkalommal került megrendezésre a 

Chek-Nisszá Fesztivál.
Idén sajnos nem lett meg a megszokott 16 (20) csapatos létszám 
a fiúknál, ráadásul egy csapat reggel visszamondta a játékot, így 
napközben 11 fiúcsapat és 6 lánycsapat mérkőzött meg egy-
mással 4+1 pályán. 
Fiúcsapatok: 1. Marosvásárhely, 2. Brazilok, 3. Klinikák 
Gyógyszertár, 4. Vörös Skorpió, 5. Haladás tér, 6. Chek-Nisszá, 
7. Franc City, 8. Szent István tér, 9. Gamma, 10. ASE IFI, 11. 
Alibi Zolitá
Lánycsapatok: 1. Metis, 2. Alsónémedi, 3. Érd, 4. Vérmókusok, 
5. Fosszák, 6. Holler UNFC
Minden résztvevő csapat oklevelet és egy-egy üveg pezsgőt, az 
első három csapat érmet, a bajnok kupát is kapott, díjaztuk a 
legügyesebb mezőnyjátékost, a legjobb kapust és a gólkirályt / 
gólkirálynőt is mind a fiúknál, mind a lányoknál, továbbá a 11. 
helyezett fiúcsapat megkapta a Chek-Nisszá Kukát is.
Legjobb kapusok: Császár Anikó (Metis), Fonyó Bendegúz 
(Brazilok)
Legügyesebb mezőnyjátékosok: Györgyövics Szilvia (Néme-
di), Germán Emil (Marosvásárhely)
Gólkirálynő, gólkirály: Farkas Mónika (Vérmókusok), Laczkó 
Imre (Klinikák Gyógyszertár)
A torna legsportszerűbb csapatának a rendező csapatot, a 
Chek-Nisszá csapatot választották a bírók.

A kupa végeztével a vállalkozó kedvű lányok és fiúk hét-
méteres büntetőrúgásban is megmérkőztek. A lányoknál 
Györgyövics Szilvia (Némedi), a fiúknál pedig Henter Attila 
(Marosvásárhely) lett a győztes.
A mérkőzéseken kívül egy családias, jó hangulatú főzőverseny 
is volt, mellettük pedig a gyermekek ingyenesen csocsózhat-
tak, ugrálhattak a két légvárban, illetve az arcukat is kifestet-
hették Czibi Noémi segítségével.

A főzőversenyen 5 kisebb- nagyobb társaság akasztotta az 
állványra a bográcsait. ABC sorrendben a csapatnevek: Chek-
Nisszá, Dinamit, Fosszák, Gamma, Moped Rally. 
A legfinomabb ételnek a főzőverseny résztvevői, szakácsai 
holtversenyben a Gamma csapat és a Moped Rallysok pör-
költjét választották. Minden szakács kapott egy emléklapot és 
egy üveg pezsgőt a részvételért, a győztes főzet díja pedig egy 
óriás fakanál és szakácskupa, illetve egy kerti grillsütőkocsi 
volt.
Az eredményhirdetést követően a Megatone Kft-től kölcsön 
kapott hatalmas televízión követhettük végig a futball VB 
bronzmérkőzést, majd a magyar junior kézilabdás lányoknak 
drukkoltunk (sikeresen) a VB győzelemért. 
Ezt követően DJ-ink megnyitották a ’80-as, ’90-es évek sláge-
reivel a diszkót, a Chek-Nisszá Partyt. 
A nagyjából 100 fős társaság hajnalig táncolt, mulatott jóked-
vűen.

Szeretnénk megköszönni az Alsónémedi Önkormányzat-
nak, hogy anyagilag támogatta e rendezvényt, KÖSZÖNJÜK 
A TÁMOGATÁSUKAT, mely nélkül sokkal többe került volna 
nekünk, szervezőknek a Chek-Nisszá Fesztivál lebonyolítása.

Továbbá köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, 
aki munkájával hozzásegített minket a Chek-Nisszá Fesztivál 
lebonyolításához (a teljesség igénye nélkül két nevet kiemel-
nénk), köszönjük Horváth Bélának a zöldségeket, és Jakab 
Sándornak a dinnyéket! 
Nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni a Chek-Nisszá 
csapat, szüleink és családunk támogatását, segítségét is!
Reméljük, mindenki jól érezte magát! Jövőre találkozunk ismét 
a Chek-Nisszá Kupán!

A Szervezők (és egyben a Chek-Nisszá Fesztivál támogatói): 
Garai Sándor, Kiss Attila, Kissné Garai Mónika,  

Marosi Károly, Nyárádi Róbert, Szarka Tibor

SZENT ISTVÁN TÉRI KUPA - 2018.október 6.
A Szent István téri kispályás labdarúgócsapat újra éleszti hagyományait, és egy nagyszabású rendez-
vénnyel örvendezteti meg településünket. Október 6-án, az Öreg-tó területén rendezzük meg a kis-
pályás labdarúgó kupát, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk. Reggel 10 órától kezdődnek a 
mérkőzések, de közben már a gyerekek használhatják az ugráló várat, horgászhatnak, és élvezhetik a 
közösségi életet, nemcsak a sport rajongói, de család többi tagja is talál szórakozást.   Az esti órákban 
kezdődnek a koncertek, három fellépő zenekarral is kedveskedünk az idelátogatóknak. Szervezők

Részletes Program:
10:00     Labdarúgó mérkőzések kezdete
16:00     Eredményhirdetés
18:00     Zságbamacska zenekar koncertje  
19:30    CHARLIE COVER BAND
21:00    Bodri és a Miskakancsó




