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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
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Gödöllei Attila +36-30-423-2215; Nagy Zoltán +36-70-491-1039;
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 Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!

Amint az Önök előtt is remélhetőleg ismert és köztudott, településünkön több mint 10 éve műkö-
dik az Alsónémedi Polgárőr Egyesület. 
Az egyesület szoros kapcsolatban van a helyi Kmb-sekkel, és az ócsai rendőrőrssel. 
Az elmúlt években nagyon sok tagja volt az Egyesületünknek, mindenkinek ezúton is köszönjük az 
önzetlen segítséget és a részvételt. 
Szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy egyesületünk nyitott közösség, szívesen 
várunk és látunk új jelentkezőket, akik szeretnének községünk közbiztonságáért tenni, a közsé-
gi rendezvények biztosításában részt venni, valamint egy összetartó csapathoz tartozni. Keressenek 
bennünket az alábbi telefonszámokon: 

Józan Krisztián 06-30/962-6402
Kiss Miklós 06-20/323-8743

Szabó Dániel 06-30/894-3980

Tegyünk együtt a közösségért, tegyünk együtt Alsónémediért!

Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
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PÜnkÖSD

PÜNKÖSDI GONDOLATOK

Valamennyi keresztény ünnepünk egyben mindig a 
remény ünnepe is. Karácsonykor azt reméljük, szűnik a 
sötétség, a gonoszság, hisz Krisztusban a jóság és világos-
ság érkezik az emberekhez. Húsvétkor a feltámadásban, a 
megbocsátásban, a nyomasztó bűneinktől való megszaba-
dulásban reménykedünk. 

Minden remények közül a pünkösdi reménykedésre van 
a mai elmagányosodó embernek leginkább szüksége.

Mert gyengék vagyunk, mert elesettek vagyunk és árvák 
is vagyunk. Félünk és aggodalmaskodunk, mert nem tud-
juk, mit hoz a holnap. Körülöttünk arat a halál, betegségek, 
természeti katasztrófák, háborúk, üldöztetések, hirtelen 
szörnyű balesetek. Van mit elvesztenünk: a családunkat, a 
vagyonunkat, az életünket. 

Mint akkor régen a jeruzsálemi tanítványoknak sem 
maradt más egyéb, csak a félelem. Pedig ők személyesen 
ismerték a Mestert, hányszor mondta nékik: Ne féljetek! 
Hányszor ígérte nékik: Nem hagylak magatokra titeket! 
Mégis összeomlottak, mikor úgy érezték Jézus nélkül ma-
gukra maradtak.

Pünkösdi reménységünk alapja: hit és meggyőződés afe-
lől, hogy Jézus ígéretéhez híven soha nem hagyja az em-
bert egyedül. Mert látszólag egyedül maradtak a tanítvá-
nyok is, mikor Jézus visszament az Atyához, ők pedig ott 
álltak kiszolgáltatva a főpapok és farizeusok dühének. Évek 
óta felhagytak a foglalkozásuk gyakorlásával, mindenüket 
hátra hagyták, s most Krisztus nélkül egy padlásszobában 
dideregtek, belakatolt ajtó és behajtott ablaktáblák mögött. 
Hová, merre, semerre nem látszott az további út, mi lesz 
velük, erőt vett rajtuk a reménytelenség. Pedig csak emlé-
kezni kellett volna, mit mondott az Úr: „nem a ti dolgotok 
tudni az időket...” és „vesztek erőt, minekutána a Szent Lé-
lek eljő reátok...”.

A reményt a hit táplálja. Hinnünk kell, hogy a mi bi-
zonytalan jövőnk és életünk Istennél biztos kezekben van. 

El kell fogadnunk a ránk kiszabott sorsot, járnunk kell a 
nekünk szabott ösvényen. De nem gyenge bábuként, ha-
nem erős kitartással és becsülettel, tehetségünk szerint. 
Tudjuk, erőnk önmagában kevés lenne, de Jézus elküldte 
a Szent Lélek erejét, hogy semmilyen küzdelmünkben ne 
érezzük magunkat egyedül, ne érezzük hiábavalónak erő-
feszítéseinket, ha elbukunk, legyen erőnk felállni, s menni 
tovább. 

Pünkösdkor Krisztus Szent Lelke által adta nekünk az 
Anyaszentegyházat, ahol összetartó emberi közösségre ta-
lálhatunk, segítő kezekre, bátorító szavakra, társakra, test-
vérekre, a legtöbbre, melyre szükségünk lehet. 

Tanuljunk a tanítványok példájából! Kik miután kitölte-
tett a Szent Lélek, sosem féltek többé, megteltek remény-
séggel, egész életükben embertársaik megmentésén fára-
doztak. 

 A világ dolgait szemlélve azt tapasztaljuk, minden szo-
morúság oka a hitetlenség, az önzés, az istentelen egoiz-
mus. Hatalmas gonosz erők pusztítják az emberi lelkeket, 
az emberi világot, a természeti és a lakott környezetet. S az 
ember lankadni látszik, sok a lelkibeteg, a szenvedélybeteg, 
a lélek után a test is feladja, alattomos betegségek martalé-
kául esünk. A különböző hírcsatornák szinte ontják a bor-
zalmasabbnál borzalmasabb híreket.

De mi ne ijedjünk meg ezektől! Hanem higgyünk a 
Pünkösdkor kitöltetett Szent Lélek erejében, mert akkor 
ott Jeruzsálemben nemcsak annak a 12-nek küldte el az Úr 
Jézus a reményt adó Szent Lelket, hanem minden ember-
nek: „mert elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legki-
válóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük 
megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lan-
kadnak meg, járnak, és nem fáradnak el!(Ézs 40:30-31.) Ez 
legyen számunkra Pünkösd reményteli üzenete. 

Jobbágy Ilona 

„Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett. Hanem vesztek erőt, minek-
utána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig” 

(Ap.Csel. 1:7-8.)
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N E M, N E M, S O H A!

Azt mondjuk: „Trianon” - és szívbe markoló érzés vesz erőt raj-
tunk. 
,,Oly hirtelenül jött a vég! Két évvel vagy öt évvel ezelőtt kinevet-
tük volna, megbotoztuk volna, aki azt jósolja, hogy 1920-ban Ma-
gyarország csak 14-20 megyéből fog állni, hogy Kassa, Pozsony, 
Temesvár s Arad külföldön fognak feküdni, s a Nagy-Alföldön 
vetőmag sem lesz elég! Ki hitte volna, hogy ily kevés kell ahhoz, 
hogy egy ezeréves ország romba dőljön, s amely évszázadokon át 
dacolt törökkel, tatárral, nyugattal, egyszerre ily közel sodródjék a 
nemzeti összeomlás szélére…”(Bangha Béla)

,,Ha ebből a bajból kimenekültök, minden magyar átölelheti a 
szentek sovány lábszárait” - írja Krúdy Gyula a Naplójegyzetek zord 
időből című esszéjében, majd így folytatja: ,,Eljön az emlékiratok 
ideje, majd feldolgozzák serény kezek a mostani naplójegyzeteket: 
akkor visszanézünk a meredélyre, amelyen csupán az Úristenben 
bizakodva járunk. Sehol egy rokonszenves hang felőlünk… pedig 
valamikor mennyit dicsérték Magyarországot és Pestet vendége-
ink!  Hol vannak az angliai urak, francia grófok, akiknek barátsá-
gára egykor büszkék voltak főuraink? Hol vannak a régi külföldi 
vendégeink, akik annyi bankettet végig ettek a pesti fogadókban? 
Valóban olyan nagyot vétkezett Magyarország, hogy többé nem 
érdemli a külföldi nemzetek kézszorítását? A magyar nemzet, akit 
bekötött szemmel vittek ki a vesztőhelyre megtorpant a bitófa ár-
nyékában. A varjak, hollók már ott kóvályogtak szegény elbolon-
dított feje körül. Egy fületlen pitykét sem ért Magyarország jövője. 
Megásva a sírverem, ahová mindenestül belefordítják a nemzetet a 
rossz vezérek, eszeveszett politikusok, gyönge királyok…”

1920. június 4. A versailles-i Kis Trianon-palotában aláírják a 
Magyarországgal kötött békeszerződést. Az aláírás időpontjába til-

takozásul s a nemzeti gyász kifejezéseképpen Magyarország szerte 
megkondulnak a harangok, tíz percre bezárják az üzleteket a kis-
és felsőiskolákat, leáll a közlekedés. A békeszerződésnek mondott 
diktátum „igazságosnak és törvényesnek” nyilvánította Nyugat-
Magyarország, a Felvidék, Erdély, a Délvidék (valamint a történel-
mileg is valóban autonóm Horvátország) elszakítását.
,,Az ítélethirdetés megtörtént és halálra szól,” - írja Móra Ferenc 
1920-ban, ,,kínos és gyalázatos halálra, amely kimondatlanul em-
bertelenebb, mint amilyennel a középkor hordáit letörölték a né-
pek táblájáról. Az avarokat kardélre hányták, a keleti gótokat egy 
lábig levágták, a vandálokat az utolsó csecsszopóig kiirtották. Ma-
gyarország halálos ítéletén rajta van a nyugati kultúra bélyege…”

A magyar irodalom nagy alakja, a magyarság kétlábon álló 
lelkiismerete, az egri remete, Gárdonyi Géza üzenetével zárjuk e 
nemzeti tragédiánkra emlékező írásunkat. ,,Az országunkat elvet-
ték, a magyarságunkat nem vehették el. A magyarságunk maradt 
az erősségünk. Ha ez is legyöngül, a történelem tolla beírhatja a 
magyart is a holt nemzetek lajstromába. Olyan neveket viseljenek 
leánygyermekeink, hogy már a keresztnévnél tudjuk, hová való, 
legyen valami szimpla virágnév. Például: Nefelejcs.”

Napjaink Trianon évfordulójának 2018-ban ez az üzenete: Ma-
gyarok, vigyázzatok! Térjetek észre, és két kézzel kapaszkodjatok 
bele az életbe! Nem lehet most helye se a nyöszörgő alázatnak, se 
az egész európai létünket fenyegető brüsszeli kalandor gőgnek. 
Tartsunk össze tehát, zárjuk sorainkat! Egymás kezét fogva tizenöt 
millió magyar a túlélésért imádkozik.
„Isten áldd meg a magyart! …….Balsors, akit régen tép,/ Hozz rá 
víg esztendőt,/ Megbűnhődte már e nép/A múltat s jövendőt”

Bálint István János helytörténész
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Kis Gábor: Miénk lesz megint

Vágmenti Trencsén nagy-íves hídja,
Pozsony, Zoborhegy és a híres Nyitra,
Zsolna, melyet a zsebrák megrabolt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Tátrán a csúcs, hegyormán lucfenyő,
Hernád, mely hozzánk rabhegyen lejő,
Hamv-őrző Kassán Dóm felett a hold,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Erdély, hol most a bús kétség dobol,
Várad terén a Szent László szobor,
Ady városa, Zilah, a karolt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Szatmár mellett a szomorú Szamos,
A meggyalázott Csík és Aranyos,
Petőfi csontjai, Kolozsvár, az Olt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Szabadkán szüzek fején a párta,
Zomborban víg tánc, Zentán a várta,
Bácskán a dal, a hajnalig dalolt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Vesztünk csak álom, rémes-rút lidérc,
Légy átkozott, ha menni és dúlni félsz!
Állj őrt, s ha óránk új tettekre int,
Ez mind magyar lesz,
Mind, mind magyar lesz, miénk lesz megint!

Délvidék - Szabadka - VárosházaFelvidék - Trencsény vára

Zilah – Wesselényi szoborFelvidék – Nyitra vára

Felvidék - Pozsony – királyi vár

Erdély - Kolozsvár – Mátyás szobor
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete áprilisban két ülést tartott.

Április 19-i rendkívüli ülés összehívására a rövid döntési 
határidők miatt került sor, melyet megelőzően a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság (KESZB) és a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság (PJÜTB) is ülésezett. 

A Testület döntött arról, hogy indul az „Önkormányzati tu-
lajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésé-
nek, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaság-
fejlesztési céllal Pest megye területén ” című pályázaton, mely-
hez 35.967.877,- Ft összegben önerőt biztosít a 119.892.922,- 
Ft-os összköltségből. Nyertes pályázat esetén a Halászy K. u. 
és a Rákóczi u. kerülne felújításra. A Polgármester felhatal-
mazást kapott a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok 
elvégzésére és a pályázat benyújtására.

Minden évben indul Önkormányzatunk a Közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázaton, az idei évben a Halászy Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár könyvári polcrendszerének bőví-
tésére nyújtjuk  be a pályázatot. Az önerőt, a várható költségek 
ismeretében a 25-i rendes ülésen biztosította a Testület bruttó 
110.000,- Ft összegben (összköltsége: 1.002.000,- Ft).

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatása” pályázaton való indulásról is döntött a Képviselő-tes-
tület, melynek segítségével a Deák Ferenc utca, Árpád utca és a 
Kisfaludy utca közötti szakaszának felújítását kívánja megoldani.

Zárt ülésen a KLIK megkeresése alapján tárgyalta a Testület 
az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola intézmény-
vezetői állására benyújtott pályázat véleményezését. Egyetlen 
pályázó volt, Kotán Miklós jelenlegi igazgatóhelyettes, akit 
mind a KESZB, mind a Képviselő-testület  alkalmasnak tart a 
vezetői megbízásra, így támogatta kinevezését.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete legutóbbi ülését április 25-én tartotta, melyet megelő-
zően minden szakbizottság ülésezett.  

Első napirenden az ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft. 
temetkezési közszolgáltatás 2017. évi helyzetéről szóló beszá-
molója szerepelt, melyet a testület elfogadott. 

Szokások szerint idén is az áprilisi ülésen tárgyalta a Kép-
viselő-testület a településen működő egészségügyi szolgálta-
tók tevékenységéről szóló beszámolóit (háziorvosok, védőnők, 
gyermekorvos, fogorvos, orvosi ügyelet), melyet a Testület egy-
hangúan elfogadott. 

Az Alsónémedi Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját a KESZB és a PJÜTB is véleményezte, 
melyet a Képviselő-testület elfogadott. 

Az Alsónémedi Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolóját a testületi elfogadás előtt a Telepü-
lésfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
(TKMB) véleményezte.

Soron következő napirenden a NYWYG Íjász és Hagyo-
mányőrző Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszá-
molója szerepelt, melyet a KESZB véleményezése után foga-
dott el a Testület.

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 
96. § (6) bekezdése alapján tárgyalta a KESZB és a Képvise-
lő-testület a településen a 2017-ben végzett gyermekvédelmi 
tevékenységről szóló beszámolót (részletes beszámolót ké-
szített mind a Jegyző, mind a Kistérségi Szociális Szolgálat).  
A beszámolót a Testület elfogadta. 

Következő napirenden szintén beszámolót tárgyalt a Testü-
let. A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját a KESZB véleményezése 
után fogadta el a Képviselő-testület.

A Művelődési Ház alapító okiratának módosítására is 
szükség volt, így azt az előterjesztésben foglaltak szerint hagy-
ta jóvá a Testület.

Az előző ülésen fogadta el a Képviselő-testület – az 
ABÉVA Kft. előterjesztésében és a PJÜTB javaslatára 
– a HANNÁK és TÁRSA Kft. ismételt könyvvizsgálói meg-
bízását. A határozatot a Testület visszavonta és Ügyvéd ál-
tali szövegezéssel fogadta el, mely tartalmilag ugyanazokat 
a feltételeket határozta meg, mint az a korábbi döntésben 
szerepelt.

Az ülés fő napirendje az Önkormányzat 2017. évi zárszám-
adásáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása volt, melyet a 
PJÜTB javaslatára a testület elfogadott, majd az Önkormány-
zat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkor-
mányzati rendelet első módosítására is sor került.

Az Alsónémedi Hírmondóban és a település honlapján is 
megjelent a településen működő civil szervezetek támogatási 
pályázata, melyet a Képviselő-testület a KESZB és a PJÜTB 
véleményezése után tárgyalt és az alábbi támogatásokról dön-
tött:

Törökbálinti SE Némedi SanDa Team Szakosztály 150.000,- Ft
Shomen Kyokushin Karate Sportegyesület 150.000,- Ft
Alsónémedi Nyugdíjas Klub PJT 400.000,- Ft
Chek-Nisszá PJT 100.000,- Ft
Boróka Néptáncegyüttes PJT 250.000,- Ft
Cseppek Gyermek-tánccsoport PJT 150.000,- Ft
Magyar Cserkészszövetség 100.000,- Ft
NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület 400.000,- F
Alsónémedi Polgárőr Egyesület 1.700.000,- Ft,
Alsónémedi Tollaslabda Klub PJT 100.000,- Ft
Alsónémedi Sportegyesület 9.000.000,- Ft
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Az Alsónémedi Hírmondó hasábjain olvashattak már a telepü-
léskép védelméről szóló rendelet készítéséről, véleményezési 
lehetőségéről, melyet a TKMB véleményezése után fogadott el 
a Testület. Ahogy a többi rendelet, ez is megtalálható a telepü-
lés honlapján és a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett 
hirdetőtáblán.  

A 117/2010. (IV. 30.) sz. önkormányzati határozat módosí-
tására az önkormányzati tulajdonú ingatlanok mielőbbi belte-
rületbe vonása miatt a határozatban foglalt ütemtervek kerül-
tek jóváhagyásra. Ahogy arról már korábbi számainkban olvas-
hattak, a Fő út 63-65. sz. ingatlanon (volt tejüzem) új orvosi 
rendelő építését tervezi az Önkormányzat. Az új közbeszerzési 
eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevő az EU-ÉPÍTŐ 
Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 10. 1. em. 2.) nettó 245.000.000,- Ft + 5% tar-
talékkeret + ÁFA összeggel, 6 év jótállási időt és a nettó vál-
lalkozási díj 1,0 %-a/késedelmes nap késedelmi kötbér mérték 
vállalásával. A második helyezett ugyanezen összeggel a Bamax 
Work Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1188 Buda-
pest, Szigeti Kálmán utca 69.) volt, 3 év jótállási idővel és 0,5 
%-os késedelmi kötbérrel. A pénzügyi fedezet tartalékkerettel 
és ÁFÁ-val az önkormányzat 2018. évi költségvetésének ter-
hére biztosítva van, így az orvosi rendelő építésének feltételei 
is biztosítottak.

Az „Alsónémedi, Veresmarty út felújítás építés kivitelezés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás is eredményes volt. A nyertes aján-
lattevő a HIDROGRÁD Víz- és Közműépítő Korlátolt Felelős-
ségű Társaság (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/A.) 26.634.890,- 
Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA összeggel, 6 év jótállással, 1 %-os 
késedelmi kötbérrel, így megkezdődhet az építkezés.

Az „Alsónémedi köztemetői épület nyílászárócseréje” 
tárgyú beszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok alapján a 
PJÜTB javaslatára a Robben Kft. (Alsónémedi) került ki nyer-
tesként nettó 2.713.172,- Ft ajánlati árral, így őszre megújul a 
ravatalozó. 

A településen üzemelő térfigyelő kamerarendszer fejleszté-
sére és bővítésére vonatkozó, „Hiteles” Kft. által készített tervet 
elfogadta a Képviselő-testület azzal, hogy az Árpád u.-5. sz. főút 
kereszteződének térségébe elhelyezni javasolt kamera telepíté-
sét egy második ütemben végezteti majd.

A Képviselő-testület még idei első ülésén meghatározta a 
beszerzések, kivitelezések során felkérendő ajánlattevők listá-
ját. A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár színpad és 
hangtechnika beszerzése miatt a PJÜTB javaslatára a határoza-
tot módosította a Testület. 

Soron következő napirenden a HUNGRÁIA ÉRTÉKPAPÍR 
Zrt. „f.a.” felszámolójától kapott megkeresést tárgyalta a Tes-

tület és a PJÜTB javaslatára elfogadta az új arányszám szerinti 
részleges ügyfélvagyon kiadását, azaz újabb 40.887.893,- Ft ki-
utalását.

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatása” című pályázathoz 16.075.871,- Ft összegű önerőt 
biztosított a Testület, mely kapcsán a Deák F. u. egy szakasza 
kerül felújításra (lsd. fentebb) 31.075.871,- Ft-ért.  

Többször tárgyalt az elmúlt időszakban a Képviselő-testület 
– és a bizottságok is – a bölcsődei ellátás biztosításáról. Ezen 
az ülésen arról döntött a testület, hogy támogatja a Váci Egy-
házmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Köz-
pont Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózata által 
további két családi napközis csoport működtetését a települé-
sen, a Somogyi B. út l. szám alatti ingatlanban. A Képviselő-
testület felhatalmazta a Polgármestert a szükséges átalakítási, 
felújítási szükséglet felmérésére. 

Mint minden munkaterv szerinti testületi ülésen a Polgár-
mester most is beszámolt az előző ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedései-
ről, melyet a Testület elfogadott.

Az Alpolgármester tiszteletdíjának emelésekor a PJÜB ülé-
sén vetődött fel a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjá-
nak emelése, melyet a Testület a Bizottság javaslatára tárgyalt 
és az emeléseket elfogadta. Így az alábbi bruttó díjak kerültek 
megállapításra: képviselői alapdíj 70.000,- Ft, bizottsági el-
nöki pótdíj 40.000,- Ft, bizottsági tagsági pótdíj 30.000,- Ft, 
míg a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 30.000,- Ft 
lett. 

Zárt ülésen a 081/85-86, és 081/119 hrsz-ú, iparterületre 
vonatkozó ingatlan értékesítéséről döntött a Képviselő-tes-
tület, majd egy településközpontban lévő ingatlan vételárá-
nak összegét határozta meg, mely kapcsán mindkét esetben a 
Polgármester felhatalmazást kapott a tárgyalásokra és sikeres 
tárgyalás után a szerződések aláírására. A szerződések aláírása 
után természetesen részletes tájékoztatást adunk újságunkban.

A Képviselő-testület soron következő ülését június 27-én 
tartja, melyet megelőzően a Bizottságok is üléseznek majd a 
Képviselő-testület ülése előtti hétfői és keddi napokon. A pá-
lyázatok és egyéb fontos ügyek miatt májusban és júniusban 
rendkívüli ülésekre is sor kerül majd. 

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, dönté-
sei, 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! 

Győrvári István Lászlóné – Polgármesteri Hivatal 

2018. MÁJUS 27. VASÁRNAP, 18 ÓRA
HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ 
SZÍNHÁZTERME
JeGyek mÉG iGÉnyeLhetŐk a kÖnyVtárBan
tel: 06/29-270-187: 06/70-771-2692.
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Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda neveltjei nevében ezúton  
is szeretnék köszönetet mondani Csermák Miklós és kedves Feleségének,  

akik az Óvodásainkat vendégül látták egy szezonnyitó fagyizásra.

a neveltek nevében Szabó Éva óvodavezető

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.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

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.
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„10 éve Önökért”

Kedves Lakosság! 

Idén 10 éve, hogy Alsónémedi fogorvosi ellátását 
végzem. Emlékszem 2008. június 2-val kezdtem dol-
gozni Alsónémedin. Vidáman vettem át az előzőleg 
itt dolgozó orvos-kollegámtól Dr. Némethy Miklós-
tól a praxist és az ezzel járó tennivalókat. Ugyanak-
kor sok félelem is volt bennem, mint ismeretes egy 
új helyre csöppen az ember, nem igazán tudja, hogy 
fogadják majd, hogy tud beilleszkedni, tud-e hosszú 
távra tervezni.
2003-ban a Debreceni Egyetem Fogorvos tudományi 
Karán való végzésem után egy szabolcsi kisvárosban 
Nyírtelken töltöttem szakmai gyakorlatomat a szak-
vizsgámig, ahol 11.000 fő tartozott hozzám. Az ot-
tani mentoromtól lestem el a hivatásom apróbb for-
télyait. Majd Üllőn gyermekfogászat terén fejlődtem 
sokat, elsajátítva az apróbb páciensek problémáira a 
megfelelő megoldást. Mellette pedig a XII. ker.-ben 
az Istenhegyi Klinikán is dolgoztam.
Ezek után jött Alsónémedi, ahol végül is gyorsan be-
illeszkedtem, megszerettem itt dolgozni és a helyi la-
kosság jobb fogorvosi ellátásáért tevékenykedni nap, 
mint nap. Örömmel tölt el, mikor valaki először jár 
nálunk, és kéri a további kezelését, azaz a bizalmat 
megadta, hisz bennünk, reméli, hogy neki is lehet 
szép mosolya, fogsora, tudja, hogy ezért tennie kell, 
mi pedig mindenben segítjük. A kölcsönös együtt-
működéssel tudjuk csak előrébb vinni.  
No persze, van a betegnek egy része, aki már szinte 
„családtagnak „számít☺! Egyrészről sokat kell hoz-
zánk betérnie, mire a kezelések végére érünk, más 
részről pedig valaki arra jár is betér hozzánk, egy kis 
csevegésre. Aminek nagyon örülünk, mert mint tud-
juk a betegeket egy kis beszélgetés, mosoly is gyó-
gyítja lélekben! Elmondható, hogy igazán családias 
környezet alakult ki az évek során köztünk és páci-
enseink között. Sokukat már régóta ismerjük, ráadá-
sul eléggé beteg centrikusak vagyunk.
A kedves betegeink egészséges fogászati állapotának 
megőrzésében jelentős szerepe van, hogy rendsze-
resen végzünk szűrővizsgálatokat, mindenkinek se-
gítünk egyénre szabottan a kezelés sikerességében. 
Mind a szakmai munkám, tapasztalataim, eredmé-
nyeim építették és építik, formálják a mai napig fo-
gászatunk szemléletét és mindennel azon vagyunk 
asszisztenciámmal együtt, hogy a lakosság számára 
jobb legyen.
Közös tudásunkból, élményeinkből és érzéseinkből 
áll össze kis fogászatunk rövidke 10 éves története. 

Ezt a 10 évet értékelő olvasnivalómban, mindenkép-
pen le kell írnom, hogy mindig nagy hangsúlyt fek-
tettem az ellátás minőségére, a folyamatos szakmai 
fejlődésemre.
Ezen évtized alatt rengeteg változás, korszerűsítés, 
szakmai/tárgyi fejlesztés, fejlődés következett be a 
fogászat életében, amely nagymértékben javította az 
itt élők, dolgozók életkörülményeit.
Jövőképünket tekintve remélem, még sok-sok éven 
át tudom e hivatásomat e településen gyakorolni és a 
Némedi lakosoknak a legjobb szolgáltatást nyújtani.
Szeretnék köszönetet mondani az Önkormányzat-
nak, Polgármester Úrnak, a maximális támogatá-
sukért, asszisztensnőmnek, Kerekes Zsuzsannának, 
akivel nap mint nap megküzdünk a közös sikerért, 
nem beszélve az ő tökéletes adminisztrációs munká-
jáért és mindennapi kedves mosolyával és végtelen 
segítőkész hozzáállásával betegeink fogászati beavat-
kozás előtti félelmeit is próbálja oldani. 
Nem utolsó sorban nagy köszönet és örök hála az 
Édesapámnak, aki megszerettette velem e felelős-
ségteljes orvosi hivatás minden szépségét, megta-
nította szakmám gyakorlásához szükséges alapvető 
magatartásmintákat, a páciensekkel való megfelelő 
kommunikációt, a precíz munkát, a szigorú és fá-
radhatatlan munkabírást,  mert ma nem lennék itt, 
nélküle!!!

Fogászatunk 10. születésnapja alkalmából: Dr. 
Szegedi Anett

2018. május
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Orvosaink tervezett nyári szabadsága

Június Július Augusztus
06.18-22. Dr. Szlivka Gabriella 07. 09-20. Dr. Szlivka Gabriella 08. 01-10. Dr. Deutsch Judit
*** 07. 23-27. Dr. Papp Zsolt 08. 13-17. Dr. Papp Zsolt
*** 07. 30-31. Dr. Deutsch Judit 08. 21-24. Dr. Deutsch Judit
*** *** 08. 27-31. Dr Szlivka Gabriella

2018.06.01.-08.31. között péntekenként ismét csak 1 orvos lesz elérhető Alsónémedin.
Júniusban elérhető orvosok (08:00-12:00 rendelési idő, 12:00-16:00 ügyeleti idő) 06. 01- Dr. Szlivka Gabriella, 
08-dr.Szlivka 15-dr.Deutsch 22-dr.Papp 29-dr.Deutsch

Orvosaink elérhetősége
Dr. Papp Zsolt: 06-29-337-144. Szabadsága alatt a telefon át lesz irányítva az akkor elérhető orvosok 
telefonjára.
Dr. Szlivka Gabriella: 06-29-337-195, 06-70-360-4211. Rendelési időn kívül mobiltelefonon lesz el-
érhető.
Dr. Deutsch Judit: 06-29-337-104, 06-30-839-5034. Rendelési időn kívül mobiltelefonon lesz elér-
hető.

Kirándulók figyelem!
 
2018. június 28-30-ig a Plitvicei-tavakhoz kirándulunk. Megcsodáljuk a sok-sok tavat, majd a leg-
nagyobb tavon hajókázunk is. Megcsodáljuk a Trakostyán-várat, ami egy kúp alakú dombra épült. 
Páratlan élményben, sok szépségben lesz része annak, aki velünk tart.
Várom szeretettel a jelentkezőket! Telefon: 29/337-861 vagy 20/426-4153
 

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

Tanévváró Napközis Tábor a Faluháznál
2018. augusztus 27-31.

Szeretettel várjuk az iskoláskorú gyermekeket nyár végi táborunkba a Faluházhoz!
A tábor hétfőtől-péntekig 8 órától 16 óráig tart.
Tízórait a gyermekek hozzanak magukkal, ebédet, uzsonnát biztosítunk.
Változatos programokkal várjuk a gyermekeket! Részletes programot a jelentkezésnél adunk a szülőknek.
Részvételi díj 2000 Ft/ nap. 
Tartalmazza az étkezés és a programok díját.
Lehetőség van csak egyes napokon is részt venni, és csak azokra befizetni.

Jelentkezés a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárban 
(Dózsa György tér 2. ) T: 06/29-270-817, 06/70-771-2692;

Várjuk szeretettel a nyári szünet végén már unatkozó gyermekeket!

Halászy Károly Művelődési Ház

2018. május
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intÉzmÉnyeink

Pillanatképek a Csupaszív és Hajnalcsillag Bölcsőde életéből

2018. május

GYERMEKNAP
2018. MÁJUS 25. péntek, 9-18 óra 
Nagygödör
A játékok használata ingyenes
              MINDENKIT VÁRUNK SZERETETTEL!
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Tánc  
világnapja 
2018.
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KÖnYvTáRUnK HÍREi
Kedves Alsónémediek!

Örömmel számolok be arról, hogy községünk könyvtára február végére visszaköltözött végleges helyére, 
a felújított Halászy Károly Művelődési Házba, így a 25 000 darabot számláló könyvállományunk végleges és 
méltó helyére került.
Ez alkalommal az intézmény egy olyan szegletével szeretném megismertetni Önöket, amely most mindany-
nyiunk szíve csücske, ez pedig az olvasósarok. Arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy térjen be hozzánk, 
pihenjen meg nálunk, és böngésszen folyóirataink között: Állatvilág, Best Magazin, Családi Lap, Élet és Tu-
domány, Fanny Konyhája, Kiskegyed, Kiskegyed Konyhája, Kistermelők Lapja, Magyar Demokrata, Magyar 
Idők, Nők Lapja, Nők Lapja Konyhája. Válogathat még a Rubicon, a History, a Magyar Krónika, a Computer 
World és a National Geographic Magazin eddig megjelent számai között és lehetősége van a kiadványok 
kölcsönzésére is. Szeretettel várjuk!

Supliczné Erika, könyvtáros  

Szívesen fogadunk felesleges, megunt, de még jó 
állapotban lévő TÁRSASJÁTÉKOKAT, melyekkel 
a gyerekkönyvtár kis látogatóit szeretnénk várni. 

Felajánlását előre is szeretettel köszönjük!

NIOK – azaz a “Nincs időm olvasni” kihívás
Könyvtárunk is csatlakozott a 12 hónap, 12 könyv olvasásnépszerűsítő kampányhoz, melynek célja, hogy minden 

hónapban a szervezők által megadott témában egy könyvet elolvassunk.
A polcra kihelyezett könyvajánlónkkal nemcsak felnőtteknek, hanem gyermekeknek is segítjük a választást. 

Csatlakozzon Ön is! Látogasson el hozzánk és válasszon könyveink közül!
MÁJUSI KIHÍVÁS: OLVASSON EL EGY KÖNYVET, 

MELYNEK CÍMÉBEN EGY SZEMÉLYNÉV SZEREPEL!

NYITVATARÁSI RENDÜNK:
HÉTFŐ: 10.00 – 15.00

KEDD: ZÁRVA
SZERDA: 10.00 – 15.00

CSÜTÖRTÖK: 13.00 – 18.00
PÉNTEK: 13.00 – 19.00
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Interjúk a 6. Alsónémedi Családi Sportnap résztvevőivel

„2018. 04. 07-én került megrendezésre az idei évben 
hatodik alkalommal a Családi Sportnap. Fergeteges 
programokkal, rengeteg résztvevővel. Semmi sem 
tántoríthatta el a sportolni vágyókat. A kezdeti nehéz-
ségek ellenére: eső, technikai beállítások, regisztráci-
ók, minden program kitűnően alakult. A gyerekektől a 
felnőttekig mindenki megtalálhatta a számára hasznos 
és kipróbálni vágyott sportokat, foglalkozásokat, ami-
ből idén volt a legszélesebb paletta. A csapat és egyéni 
tevékenységek mindegyike elérhető volt. Kiderült ki 
a falu legerősebb embere. A kosá-, tollas-, kézilab-
da mellett az Aerobic Lady kihívás, jóga, gerinc- és 
meridián tornák minden egyes résztvevője mosolyog-
va ünnepelte ezt a napot, ami a falu futás egységet és 
közösséget formáló erejével csodás keretet adott a 6. 
Alsónémedi Családi Sportnapnak. Köszönjük, hogy a 
részesei lehettünk.” – Kiss-Horváth Szilvia, óraadó

„Barátokkal mentünk, igyekeztünk mindent kipróbál-
ni. Délelőtt például megalapozta a hangulatot a gömb-
foci, de az idő nagy részében mégiscsak fociztunk. Na-
gyon elfáradtam, de ritka alkalmak egyike volt, hogy 
egy egész napot töltöttem az iskolában, mégis jól érez-
tem magam.” – ifj. Juhász István, résztvevő

„Sok-sok nevetés, finom bableves, kellemes fáradt-
ság. Köszönöm ezt a szuper napot, a szervezést, és 
azt, hogy kipróbálhattam egy új mozgásformát a Walk 
Energie-t. Szerintem ezt a rendezvényt senkinek sem 
szabadna kihagyni, hiszen rengeteg sportolási, mozgá-
si lehetőséget rejt. Én így tettem, és nem bántam meg. 
” – Paksi Zita, résztvevő, az Egressy Gábor Szabad-
időközpont vezetője (Ócsa)

„A legegyetemesebb kérdések egyike merült fel ben-
nem a mi szociálisan statikus falunknak e nívós sport-
rendezvényén. Mi volt előbb: A tyúk vagy a tojás?
A fotósarokban helyeztek el segítőnek, ahol profi be-
rendezésekkel dolgozhattunk a Sportnap megörökíté-
sén. A fotósarokban. Ami volt. Pedig anélkül is lehet 
futni, focizni meg talán a sportok nagy részéhez nem is 
feltétlen kell fotósarok. Fotóztunk, nyomtattunk, hogy 
a Sportnapot haza is lehessen vinni, és a fiókból elő is 
lehessen venni néha napján.
Napközben a felgyülemlett tömeg láttán egyre jobban 
azt éreztem helyi fiatalként, hogy: végre!
Végre észrevette valaki, hogy minőségi programokkal, 
az apróságoknak tűnő részletek kidolgozásával (lásd: 
fotósarok) lehet megteremteni az igényt az emberek-
ben, hogy legyenek még ehhez hasonlók. Észrevette, 
vette a fáradságot, és meg is csinálta. Jól.Tehát a tyúk. 
Visszatérve. Legalábbis, ha a minőség tyúk, és a tojás 
az igény.” – Juhász Bence, segítő

„Sokadik alkalommal vettünk részt családilag a már-
már tradicionálisnak mondható Családi Sportnapon. 
Az egyre színvonalasabb szervezésnek köszönhetően, 
a család minden tagja talált magának érdekes, sportos 
elfoglaltságot. Különösen tetszettek a változatos prog-
ramok, sokszínű fellépők, érdekes bemutatók (tánc, 
tollaslabda, kosárlabda...), erőpróbák (legerősebb férfi 
verseny), értékes nyeremények.
Kiváló kezdeményezés, mely az egészségtudatos fej-
lődésben pozitívan befolyásolja gyermekeinket!!
Köszönet a Szervezőknek!!!!” – Bircsák Mónika, ven-
dég

„Bár ez volt a hatodik Családi Sportnap, nekem még-
is az első, amelyben szervezőként vehettem részt. 
Az eseményt sok jó hangulatú, vidám megbeszélés 
és szervezés előzte meg. Az egész nap folyamán 
négy helyszínen voltak programok. A szombati nap 
sajnos esővel indult, így az udvarra tervezett dél-
előtti futást nem tudtuk megtartani, de ebédre már 
kisütött a nap, és ott is indulhattak a rendezvények. 
A kis tornateremben egész nap egymást váltották a 
különböző korosztályt megszólító mozgásformák. A 
kicsiktől egészen az idősebbekig, a könnyedebbtől 
a nehéz edzésformáig találhattak maguknak megfe-
lelőt a sportolni vágyók. Az aulában és a galérián 
is számos programon vehettek részt a vendégek.  
A sportcsarnokban különböző sportágak bemutat-
kozását nézhettük meg a szép számban összegyűlt 
közönséggel. Fantasztikus érzés volt számomra lát-
ni a sportolók energiáját, a sok befektetett munkát, 
az elszántságot, az ügyességet és a sok-sok mosolyt 
az arcokon. A nap megkoronázása a „Fut a Falu” 
futóverseny volt. Szeretném minden résztvevőnek 
megköszönni, hogy jelenlétükkel megtisztelték 
rendezvényünket és bízom abban, hogy jövőre újra 
együtt sportolhatunk.” – Demeterné Pap Tímea, ku-
ratóriumi tag

“Sokan kérdezik tőlünk, honnan ez a sok energia, 
melyet az ilyen és ehhez hasonló rendezvények meg-
szervezésébe fektetünk. Én mindenkinek azt szoktam 
erre a kérdésre válaszolni, hogy az energia abból fa-
kad, hogy mindezt örömmel tesszük. Mi szeretjük ezt 
csinálni. Szeretünk közösségi programokat szervezni, 
mert szeretjük a közösséget, és jó annak része len-
ni, együtt örülni. A közösség egységet ad. Az egység 
pedig az egyik legfontosabb célja kell legyen telepü-
lésünk jövőjének.” – Dr. Nagy Vilmos, a kuratórium 
elnöke

(Fényképes összeállításunk a 19-20. oldalon)



19

PiLLanatkÉPek a SPotnaPróL

2018. május

Sportnap – 2018.



Sportnap – 2018.




