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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-felügyelet telefonszáma: +3630-503-6739  
és +3630-542-7583;

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

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

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

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

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

Az Alsónémedi Hírmondó – ahogy a korábbi választások 
során is – minden jelölt részére hirdetési lehetőséget biz-
tosít. A Hírmondó soron következő számában jelentethe-
tik meg választási hirdetésüket az alábbiak szerint:

Leadási határidő: 2019. szeptember 12.
Megjelenés várhatóan 2019. október 3-4.

Megrendelőlap letölthető az alábbi oldalon: http://www.
alsonemedi.hu//static/hirmondo, ahol a további informá-
ciók is megtalálhatók!

GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZÜNET
A FGSZ Földgázszolgáltató Zrt. a szállító vezetéken 

karbantartási munkálatokat fog végezni, ezért Alsó-
némedi településen 2019. szeptember 05-én 6 órától 

szeptember 06-án 22 óráig
a gázszolgáltatás szünetel!  

A gázmérő előtti főelzárót el kell zárni!
További tájékoztatásért forduljanak a TIGÁZ Zrt-hez: 

80-300-300

FIZETETT VÁLASZTÁSI HIRDETÉSEK 
Tisztelt Polgármester- és Képviselőjelöltek!

HIRDETÉSI DÍJAK:
Hirdetés nagysága Fekete-fehér Színes
 nettó bruttó nettó bruttó
Harmincketted 
oldal

850 1080 1000 1270

Tizenhatod oldal 1750 2223 2000 2540
Nyolcad oldal 3500 4445 3750 4763
Negyed oldal 6250 7938 7500 9525
Fél oldal 12500 15875 15000 19050
Egész oldal 25000 31750 30000 38100
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 23.§-a alapján a Helyi Választási 
Bizottság tagjait az alábbiak szerint választotta meg:

Tagok:
Dr. Borbás István József

Tolnainé Korcz Ilona
Dr. Urai-Tóth Éva

Póttagok:
Kiss Tibor

Dr. Pelsőczi Márkó

Az a választójoggal rendelkező polgár, aki képvi-
selő-jelöltként ill. polgármester-jelöltként indulni 
kíván a helyhatósági választáson, úgy az ehhez 
szükséges, hitelesített ajánlóívet

2019. augusztus 24-től 2019. szeptember 9-ig
kérheti ki a helyi választási irodától.

Az ajánlóívek leadási határideje 
2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óra.

A helyi választási iroda vezetője az augusztus 7-i 
állapotnak megfelelően, augusztus 8-án állapítja 
meg a jelöltséghez szükséges ajánlások számát:

Képviselő-jelöltséghez: a településen  
lévő választásra jogosultak 1 %-a,

Polgármester-jelöltséghez: a településen  
lévő választásra jogosultak 3%-a.

(Tájékoztató adat: az EP választáson 4.068 fő  
volt a választásra jogosultak száma)

A településen továbbra is 5 szavazókör működik.
Az EP választáshoz képest a 001. számú szava-
zókör címe Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 

2351 Alsónémedi, Fő út 58. szám helyett:  
Új orvosi rendelő, 2351 Alsónémedi, Fő út 63.

Amennyiben bárminemű kérdése merül fel a vá-
lasztással kapcsolatban, úgy hivatali munkaidő-
ben keresse a helyi választási iroda munkatársait 
személyesen, vagy a +36 29 337 101-es és a +36 30 
547 1246-os telefonszámokon.
Minden választással kapcsolatos információt 
megtalál a www.valasztas.hu oldalon is.

Dr. Percze Tünde
a Helyi Választási Iroda vezetője

További infók: www.valasztas.hu oldalon.

 VÁLASZTÁSI HATÁRIDŐK
2019. 08. 07 – 08.23. Értesítők megküldése a választópolgároknak központilag.
2019. 08. 08 – 10. 09. 
16.00 óra

Átjelentkezési, mozgóurnás kérelem benyújtása levélben történő vagy 
elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén.

2019. 10. 09 – 10. 11. Mozgóurna kérelmek benyújtása személyes vagy elektronikus azonosítást 
követő elektronikus benyújtás esetén, átjelentkezési kérelmek visszavonása.

2019. 10. 11 – 10. 13. Mozgóurna kérelmek benyújtása 2019. október 11-én 16.00 órát követően 
elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 
óráig.

2019. 08. 08. Jelöltséghez szükséges ajánlószámok közzététele az augusztus 7-i 
választópolgárok száma alapján. Képviselő-jelöltséghez a település 
választó polgárainak legalább 1 %-a, Polgármester-jelöltséghez a település 
választó polgárainak legalább 3%-a.

2019. 08.24 - 09.09. Ajánlóívek igénylése, átadása.
2019. 08.24 - 09.09. 
16.00 óra

Ajánlások gyűjtése, ajánlóívek leadása, egyéni jelöltek bejelentése, 
nyilvántartásba vétele határozattal.

2019. 08. 24 – 10. 13. KAMPÁNY
2019. 10. 04. 16.00 óráig A választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése.

VÁLASZTÁSI HÍREK
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FigyelemFelhívás településképi konzultációs kötelezettségre

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2018. évben alkotta meg a településkép védelméről szóló 9/2018. 
(IV. 27.) önkormányzati rendeletét, ami 2018. július 1-én lépett hatályba.
A rendelet célja Alsónémedi épített környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti és természeti érték-
védelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatot sza-
bályok megállapítása. A rendelet 36.§ (1) bekezdése szerint az építési, átalakítási munkák megkezdése előtt 
településképi konzultációt bárki kérhet, de az építést megelőzően a konzultáció kötelező:

a) a helyi egyedi védelem alatt álló épületek,
b) a helyi területi védelem alatt álló épületek,
c) a Fő út és a Haraszti út menti épületek és
d) az egyszerű bejelentéssel épülő lakóépületek esetén.

A szakmai konzultációt az ügyfél kérelmére a főépítész látja el.
A rendelet hatályba lépése óta azt tapasztaljuk, hogy az egyszerű bejelentéssel épülő lakóépületek esetében a 
konzultációs kötelezettségnek sajnos nagyon sokan – kb. minden második építtető/tervező – nem tesznek ele-
get. Ez a mulasztás az építési folyamatot látszólag nem befolyásolja, hiszen az építésügyi hatóság a konzultáció 
megtörténtének igazolását nem kéri, de számos kellemetlenséggel járhat az építtető és a tervező felé, mivel

-  a konzultáció utólagos lefolytatására szólítható fel a mulasztó építtető/tervező (ez hamarosan meg is fog 
történni);

-  a mulasztóval szemben településképi bírság szabható ki;
-  a településképi követelményeknek nem megfelelő tervek módosítása, épületek átalakítása, végső eset-

ben az építési munkák leállítása érdekében az építésfelügyeletnél eljárás kezdeményezhető;
-  a tervező mulasztását az Önkormányzat az Építészkamara felé jelezheti, amit a kamara saját hatásköré-

ben szankcionálhat.
 A fentiekben leírtak megelőzése érdekében kérjük az építési tevékenységbe kezdőket, hogy a település-
kép védelméről szóló rendeletünket olvassák el a település honlapján a http://www.alsonemedi.hu/files/statics/
testuleti_meghivok_es_anyagok/2019_/2019_03_27_/telepuleskepi_rendelet_egys._szerk._2019.03.29-tol.pdf 
oldalon és bármilyen kérdés felmerülése esetén keressék ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal mű-
szaki csoportját személyesen vagy a 0629/337-101 telefonszám 15. mellékén.                                                    

 Szabóné Bán Julianna

2019. augusztus

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
A Képviselő-testület 2019. július 31-én rendkívüli 

ülést tartott, melyet megelőzően kedden a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság is ülésezett, 
véleményezve a hatáskörébe tartozó témaköröket. A na-
pirend kiegészítésének elfogadása után a Képviselő-tes-
tület módosította idei közbeszerzési tervét, majd a Fő út 
73-75. sz. alatti ingatlanon parkoló kialakítása (épület-
bontás és parkoló építés kivitelezése) kivitelezésére nyílt 
közbeszerzési eljárást indított, meghatározva a meghí-
vandó vállalkozásokat körét. A közbeszerzés eredmé-
nyéről, kivitelezőről várhatóan a szeptemberi ülésen dönt 
a Testület. 

Soron következő napirenden az „Alsónémedi Fő út 
63. szám alatti orvosi rendelő kertépítési munkái” tár-
gyú beszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok alapján a 
Borbolyakert Kft-t nyilvánította nyertesnek a Képviselő-
testület bruttó 11.380.413,- Ft ajánlati árral. 

Szintén az új orvosi rendelőhöz kapcsolódott a követ-
kező napirend, melynek keretében a rendelő berende-
zését gyártó/beszállító céget választotta ki a Képvise-
lő-testület. A megbízást a beérkezett ajánlatok alapján a 
Szatmár Bútor Design Kft. kapta bruttó 16.882.872,- Ft 
összegű ajánlatával.

Áder János Köztársasági Elnök Úr október 13-ra tűzte 
ki a helyi önkormányzati általános választásokat, így Dr 
Percze Tünde jegyzőasszony előterjesztésére a Képviselő-
testület tárgyalta, és megválasztotta a Helyi Választási Bi-
zottság (HVB) tagjait: dr. Borbás István József, Tolnainé 
Korcz Ilona, dr. Urai-Tóth Éva s a póttagokat: Kiss Tibor, 
dr. Pelsőczi Márkó. A HVB minden tagja letette esküjét, 
megbízatásuknak megfelelően végzik munkájukat. 

Józan Menyhért képviselő felvetésére a Testület tárgyalt 
az Iskolai utcai útépítési tervről, telekrendezéséről, vala-
mint a Bercsényi utcai csapadékvíz elvezetés megoldásáról.

A Képviselő-testület soron következő ülése munka-
terv szerint szeptember 25-én lesz, melyet megelőzően 
hétfőn-kedden minden bizottság ülésezni fog. A Kép-
viselő-testület és bizottságainak meghívói, döntései, jegy-
zőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülésekről ké-
szült videofelvételek megtalálhatók a település honlapján 
(http://www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/), ill. rendele-
teink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terje-
delemben olvashatók!

Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal  
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 Adóhatósági Tájékoztató - Tisztelt Lakosság!
A II. félévi adóértesítőket minden érdekelt megkapta 

a napokban. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett 
adózók valamint azon magánszemélyek, akik nincsenek 
kötelezve, de az elektronikus kapcsolattartást jelölték meg 
a cég ill. ügyfélkapujukra, egyéb esetben papíralapon.  
Az adószámla kivonaton szereplő adatokat elektroniku-
san is megtekintheti minden adózó a www.alsonemedi.
hu e-ügyintézés alatt. Magánszemélyek az adóazonosító 
számuk megadásával, vállalkozók, vállalkozások az adó-
számuk megadásával (ez esetben előzetesen képviselő 
bejelentése szükséges). Az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. törvény (EÜSZ törvény), valamint az elekt-
ronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. 
(XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi a gazdálkodó 
szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biz-
tosító szerv ügyfelei számára a jogszabály által előírt 
esetekben az állammal - ideértve a Magyar Államkincs-
tárral (Kincstár) - való elektronikus kapcsolattartást és 
az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő do-
kumentumküldést és fogadást.
Ezen kötelezettség teljesítéséhez az állam a gazdálkodó 
szervezetek számára cégkapu, az együttműködő szer-
vek, így az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 
számára hivatali tárhely szolgáltatást biztosít. A gaz-
dálkodó szervezetek köre – azaz, amelyekkel az elektro-
nikus kapcsolattartás cégkapun keresztül történik – a vo-
natkozó jogszabályi előírások alapján az alábbiak szerint 
határozható meg. Az EÜSZ törvény szerint gazdálkodó 
szervezet a polgári perrendtartásról szóló törvényben 
meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdál-
kodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkal-
mazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek a 
lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem ren-
delkező egyesület, alapítvány (1. § 23. pont).
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tör-
vény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában a következők szerint 
határozza meg a gazdálkodó szervezeteket: „a gazdasá-
gi társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az 
európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, 
a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, 
a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, 
a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az 
állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes 
jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói 
iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi 
ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a 
magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni 
vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő 
polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormány-
zat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési 
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó 
egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az 
alapítvány”. 
Fontos!! A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adó-
zó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi szám-

lájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzfor-
galmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési 
kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő át-
utalással, vagy készpénz-átutalási megbízással köteles 
teljesíteni:
– készpénz átutalási megbízás (hagyományos sárga 
csekk), banki befizetés: fontos az adózó adóazonosítója 
(adószáma), vagy az adóhatóság által alkalmazott nyil-
vántartási számnak (mutatószám) és lakcímének feltün-
tetése. 
– banki átutalás: ebben az esetben is fontos az adózó ne-
vének, lakcímének és adóazonosítójának (adószámának) 
vagy az adózó nevének és az adóhatóság által alkalmazott 
nyilvántartási számának (mutatószám) feltüntetése.  
Kérjük, hogy ha a hozzátartozó adóját is utalják, ez 
mindig a fent felsorolt adatok megadásával külön sor-
ban történjen. Az adó befizetéseket minden esetben 
adózókra könyveljük és pl. gépjárművek esetén nem 
rendszámra!! A rendszám megadása nem helyettesíti a 
fent leírt adatok megadását!! További problémát okoz, 
hogy az átutaláskor nem a megfelelő számlaszámokra 
utalják az adókat, pl. gépjárműadót és pótlékot egy ösz-
szegben utalják a gépjárműadó számlára, ebben az eset-
ben is a gépjárműadó számlára kerül az összeg beköny-
velésre, a pótlék számlán viszont megmarad a hátralék. 
A fentiek alapján kérem a T. Adózókat, hogy befize-
tési kötelezettségüket mindig a megfelelő számlára, 
pontos adatok megadásával szíveskedjenek teljesíteni 
a további kellemetlenségeket elkerülése érdekében. Az 
alábbiakban közlöm az adóhatóság főszámláinak szám-
laszámait. 

10402881 – 50515153 - 52531041 Építményadó bev.
10402881 – 50515153 - 52531058 Iparűzési adó bev.
10402881 – 50515153 - 52531065 Gépjárműadó bev.

10402881 – 50515153 - 52531096 Bírság bev.
10402881 – 50515153 - 52531106 Pótlék bev.

Tájékoztatom továbbá a T. Adózókat, hogy a mostani 
kivonaton (mivel új programmal dolgozunk) az ideiben 
adóköteles gépjárművekre véglegessé vált előírások és 
törlések szerepelnek. Azon gépjárművek esetében, me-
lyekre az előíró ill. törlő határozat még nem vált végle-
gessé a leválogatás időpontjában véglegesítés alatt álló 
tételként tájékoztató jelleggel szerepelnek. Ezekre a hatá-
rozattal kiküldésre került a csekk. Az adószámla kivonat 
mellé kiállított csekken nem szerepelnek. Amennyiben 
további kérdésük van, keressenek meg személyesen ügy-
félfogadási időben vagy telefonon a 337-101/19 melléken. 
Személyes megkeresés alkalmával csak adózónak illetve 
meghatalmazás alapján meghatalmazottnak adunk konk-
rét adatokról információt. Telefonos megkeresések alkal-
mával kizárólag általános tájékoztatás adható.

Félfogadási idő (kizárólag):
Hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 - 17.30

   Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

Dencsik Pálné adóügyi főmunkatárs
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 Pelplinben (Lengyelországban) jártunk
5 év után ismét Pelplinbe – lengyel kisváros – lá-

togathatott településünk „küldöttsége” a „Hangunk 
Európában”  (Európa a polgárokért) program ke-
retében. A projekt keretében a vendéglátó Pelplin 
meghívta Xghajra (Málta), Demir Kapija (Mace-
dónia), Comitato Gemellagi Egyesület Colletorto 
(Olaszország) és Alsónémedi delegációit. A rendez-
vény július 16-24-ig tartott. 

A kerékpárút átadása és egyéb ügyek miatt a delegáció 
csak 2019. július 19-én délben indult útnak. A csoportban 
többen új résztvevőként látogathattunk ki a programra.

A Program megvalósításra Pelplin pályázatot 
nyújtott be, melynek támogatásáról későn kapott 
döntést, így csak június végén értesült Önkormány-
zatunk a hivatalos meghívásról. 

Pénteken éjfél előtt értünk szállásunkra, ahol szeretettel 
fogadtak bennünket és az ismerősök nagy örömmel ölel-
ték meg egymást. A szállás a Katedrális szomszédságában 
a gimnáziumi kollégiumban volt minden résztvevőnek, 
így az épületet minden nap többször is megcsodálhattuk. 
20-án, szombaton reggel a Művelődési Házban talál-
koztunk, ahol újabb rég nem látott barátot és új arcokat 
köszönthettünk, hiszen részt vett a programban Pleplin 
mellett Macedónia, Málta, Valencia küldöttsége is. A 
reggeli és az üdvözlések után a Wdzydze-i vásárra vit-
tek bennünket, ahol egy folklór vásáron vehettünk részt, 
különböző népviseleteket, táncot láthattunk, énekeket 
hallhattunk, helyi ételeket kóstolhattunk és tetszés szerint 
vásárolhattunk. Voltak, akik a régi iskolapadba is beül-
tek, és kipróbálták a libatollal való írást, vagy a gólyalábon 
ügyeskedtek. A kilátóhoz is elmentünk, ahol több mint 
300 lépcső után csodálatos látvány tárult elénk. Vacsora 
után este a szálláson lengyel fiatalok részvételével tánccal, 
beszélgetéssel töltöttük az időt.                                   21-én, 
vasárnap a reggeli után viseletbe öltözve mentünk el a 
római katolikus templomba – a Katedrális felújítása ép-
pen folyamatban van –, ahol Szentmisén vettünk részt, 
majd az Európai Szolidaritási Központot néztük meg 
Gdansk-ban. Itt találkozhattunk a magyar ’56-os esemé-
nyek fotóival is és az emléktáblákon is felfedeztük a ma-
gyar feliratokat. Délután az óvárost csodálhattuk meg, 
ahol szabad program keretében a Motława folyó partján 
sétálva megtekinthettük a csodás épületeket, hajókat, hi-
dat stb. 22-én, hétfőn Tczewba utaztunk, ahol a Poviat 
hatóságokkal (mint nálunk a járás) találkoztunk. Min-
den résztvevő település bemutatkozott, és egy rövid 
kisfilmet vetített le. Innen a Spęgawski erdőbe mentünk, 
ahol megemlékeztünk a nácik tömeges gyilkosságainak 
áldozatairól. 

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=24&v=8oHX5pwodVc

Este grill partyn vettünk részt, ahol a helyi énekkar 
lépett fel, a nyugdíjasok fánkot sütöttek és más finom-
ságokkal is megleptek bennünket a Pelpliniek. Góllö-
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vő „bajnokságot” is szerveztek, ahol a Polgármester úr 
felesége, Erzsike lőhette be a győztes gólt. A tánc sem 
maradhatott el, ahol legnagyobb meglepetésünkre első-
ként magyar zene szólalt meg. 23-án, kedden a Pelplini 
Egyházmegyei Könyvtárba látogattunk, ahol előadást 
hallgattunk meg az Európai Unióról, céljairól, a közös-
ségépítésről, a kölcsönös megértés, együttműködés 
fontosságáról. Az előadás után a könyvtár tevékenységét 
is megnézhettük, melynek keretében foglalkozásokon is 
részt vehettünk. A Katedrálist a felújítás miatt nem tud-
tuk megtekinteni, de a Püspöki kertet, a Pápai dombot 
és az egyéb épületrészeket délután megtekinthettük és a 
helyi könyvtárba is ellátogattunk. Itt is „magyar” meg-
lepetés ért bennünket, megtudtuk, hogy Molnár Ferenc: 
Pál utcai fiúk c. könyve kötelező olvasmányként szerepel 
a könyvtári könyvek között.  Este egy közös összefogla-
lóval záródott a programsorozat, ahol a polgármesteri 
és egyéb résztvevő szervezetek köszöntői, ajándékozá-
sai után az országok híresebb ételeit kóstolhattuk meg 
a Vendéglátók által feltálalt ételek mellett. Alsónémedi a 
településünkön Jenei Dávid által sütött kenyérrel, a Pick 
téliszalámival, a méltán híres magyar pálinkával ismer-
tette meg a vendégeket (sajnos főzésre-sütésre nem volt 
lehetőségünk és időnk, pedig a tervben hagyományosabb 
asztaldíszítést és palacsintasütést céloztunk meg). Mind-
három termék sok dicséretet kapott. 

Az estnek hamar vége lett, hiszen a máltaiak reg-
gel korán repültek haza, és mi is reggelre terveztük 
az indulást. Habár vendéglátóink marasztaltak ben-

nünket, szerda reggel 10 órakor elérkezett a búcsú-
zás ideje. Nem sok időt tölthettünk Pelplinben, de 
a barátságok tovább szövődtek, újak köttettek, és 
elhangzott olyan is csoportunk tagjaitól, hogy szí-
vesen költöznének e csendes, barátságos, hangu-
latos városba.  Bízunk benne, hogy ismét sikerült 
Alsónémedit méltón képviselnünk, Magyarország-
ról a jót bemutatni és tovább vihetjük a gondolatot: 
„Polak, Wegier, dwa bratanki - lengyel-magyar két 
jó barát”. Köszönjük Abonyi Annának, Hangyás 
Erikának, Kádas Gyöngyinek a tolmácsolást, Füsti-
Molnár Jánosnak, Szotyori Robinak, Varga Lackónak 
és Polgármester úrnak a balesetmentes vezetést. 
Köszönjük Vendéglátóinknak a szeretetteljes fogad-
tatást és a sok élményt, amivel hazatérhettünk! Re-
méljük, lesz még alkalmunk többször is találkozni! A 
fotókat készítették a delegációk tagjai. További fotók 
és videók találhatók az alábbi helyen, de honlapunk-
ra is felkerül majd egy kis ízelítő: https://kociewie.
online/zakonczenie-projektu-nasz-glos- w-europie-
w-pelplinie / 

Fotó: KOCIEWIE.online // Tomasz Kolos

Győrvári Istvánné, Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
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Dr. Papp Zsolt háziorvos 2019. október 04-18 között szabadságon lesz!
Helyettesíti: dr. Deutsch Judit és dr. Szlivka Gabriella saját rendelőjében és rendelési idejében!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy októberben a rendelési és ügyeleti rendben változások  
történhetnek az új központi orvosi rendelőbe történő átköltözés miatt!  

A változásokról honlapunkon (naptár) és az orvosi rendelőkön találnak majd pontos információt! 

FOGORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁSA
Dr. Szegedi Anett fogorvos 2019. augusztus 19-szeptember 04. között szabadságon lesz!

Aug. 19-20-án ügyelet: Budapest, 8.ker. Szentkirályi utca 40.
Helyettesítés: Augusztus 21-30-ig Bugyi, Sport u.3., dr. Drahos Ildikó, Bejelentkezés: 06-29-347-013
Szeptember 02-04 között Ócsa, Szabadság tér 4., dr. Berkics Andrea, Bejelentkezés: 06-20-373-80-78

Az előző Hírmondóban beszámoltunk a VOLÁNBUSZ felé tett bejelentés kapcsán történt pozitív járatmódosításról. 
Sajnos kiderült, hogy nem a Dabas, Vörösmarty utcai megálló érintésével közlekednek az új járatok, így ismét a meg-
kerestük a VOLÁNBUSZ Zrt-t, közbenjárásunkra a járatokat 2019. szeptember 01-től módosítják, így a Budapest, 
Népliget autóbusz-pályaudvarról 8:15-kor, és a Dabas, Gyón Tatárszentgyörgyi elágazás megállóhelyről 10:38 
órakor induló járat is – melyek az Alsónémedi Haraszti úti, és Árpád utcai megállóhelyek érintésével közlekednek – 
megáll a Dabas, Vörösmarty utcai megállónál.

Dabasra az alábbi Haraszti utat érintő járatok közlekednek 2019. szeptember 01-től:
Alsónémedi       *     *     *     **
Fő út–Árpád u.   07:06  08:51  10:06  12:36
Árpád u. 59.  07:08  08:53  10:08  12:38
Haraszti út 81.  07:10  08:55  10:10  12:40
Haraszti út 13.  07:12  08:57  10:12  12:42
Szabadság tér  07:14  08:59  10:14  12:44
Dabas
Vörösmarty u.  07:40  09:19  10:40  13:07

Dabasról, Alsónémedire:
Dabas       *    *    **
Vörösmarty u.  10:47  12:17  14:27
Alsónémedi
Szabadság tér  11:13  12:43  14:54
Haraszti út 13.  11:15  12:45  14:56
Haraszti út 81.  11:17  12:47  14:58
Árpád u. 59.  11:19  12:49  15:00
Fő út-Árpád u.  11:21  12:51  15:02 
Jelölések: munkanapokon*; tanév ideje alatt munkanapokon ** 
A 630 Budapest-Alsónémedi-Bugyi és a 631 Budapest-Alsónémedi járatokon az Alsónémedi, Nefelejcs utca megállóhely 
érintésével közlekedő járatok esetében a visszafordulás iránya megváltozik, ezért a járatok az ellenkező irányú megálló-
ban állnak meg.

Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal

PÉNTEKI ORVOSI ÜGYELETEK 12-16 ÓRA KÖZÖTT

Új autóbuszjáratok menetrendi változása a Budapest - Alsónémedi - Dabas útvonalon

SZEPTEMBERBEN:
06. dr. Szlivka Gabriella 

13. dr. Deutsch Judit 
20. dr. Papp Zsolt

27. dr. Deutsch Judit 

OKTÓBERBEN:
04. dr. Szlivka Gabriella 

11. dr. Deutsch Judit 
18. dr. Szlivka Gabriella 

25. dr. Papp Zsolt  
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Ezen a nyáron is 50 általános iskolás gyermekkel tábo-
roztuk Révfülöpön. Nyolc felejthetetlen, élményekkel teli 
napot töltöttünk a Baji József Ifjúsági Táborban, mely 1967 
óta szolgálja a Dabasi járás iskolás gyerekeinek pihenését, 
szórakozását. A környék önkormányzatainak köszönhető-
en a tábor folyamatosan megújul. Tavasszal elkezdődött a 
kőházakban lévő nyílászárók, függönyök cseréje. A 15 kő-
házból Alsónémedi és Ócsa 7-7 házat foglal el, egy házba 
pedig az ócsai Általános Iskola szlovákiai testvériskolájá-
ból, Palástról érkeznek gyerekek. Ebben az évben táboro-
zóink fele gólyaként érkezett, melyből 16 fő 9-10 éves kis-
gyermek volt.

Programjainkat sokszínűen állítottuk össze. Vonattal 
Tapolcára utaztunk. Felkerestük a Tapolcai-tavasbarlang 
Látogatóközpontot, ahol 3 csoportra osztva szakvezető kí-
séretében a Csodálatos karszt nevű kiállítást tekinthettük 
meg, melyet csónakázás követett. A csónakázás élménye 

megalapozta a táborozók hangulatát. A tábor területén 
sportversenyeket, szellemi vetélkedőket is szerveztünk, 
mely megkönnyítette az ismerkedést is. A gyerekek nagy 
örömére 2 estét discóval zártunk. A móló esti hangulata el-
varázsolta a legkisebbeket is, a Balaton színei, a naplemente 
kápráztató látványt nyújtott.
Az időjárásnak köszönhetően minden délután megmár-
tózhattunk a tóban, a strand, a jégkása, a palacsinta vonzot-
ta a gyermekeket. A kertmoziban az Aladdin című filmet 
néztük meg. A hét zárásaként sétahajóztunk a Balatonon, 
mely megkoronázta ottlétünket.

Köszönjük az Önkormányzat támogatását, hogy hozzá-
járultak programjaink megvalósításához!  

Köszönjük a szülők bizalmát, segítőszándékát!
       

a kísérő pedagógusok nevében
Nagyné Ölvedi Rita

2019. szept. 07-én (szombat) Szentendrére kirándulunk hajóval. A Vigadó-térig autóbusszal utazunk, onnan pedig 
hajóval. Közös séta keretében fedezzük fel a kisvárost, majd autóbusszal tovább indulunk a Római partra. Megcsodáljuk 
a pezsgő Duna-parti életet, majd indulás haza autóbusszal az esti órákban.
A felkínált programra várom szeretettel a jelentkezőket! Tel: 29-337861, vagy 20-4264153

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

Ha nyári szünet, akkor Révfülöp...

KIRÁNDULÓK FIGYELMÉBE!

2019. augusztus
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Már az első kerékpárút megépítésekor elkezdtük tervezni, hogy jó 
lenne kerékpáron is eljutni a község központjából egészen az Északi 
Vállalkozó Területekig. Az első szakasz a temetőig 1999-ben való-
sult meg, majd jó néhány évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy végül az 
északi iparterületig elkészüljön. 

2016-ban egy, az Unió által finanszírozott, VEKOP kiírás kere-
tében pályázatot nyújtottunk be a temető, és az északi vállalkozói 
terület közötti szakasz megvalósítására. 2017-ben a Pest Megyei 
Közgyűlés javaslatára a döntéshozók megvalósításra érdemesnek, 
nyertessé nyilvánították pályázatunkat. Az elnyert uniós támogatás 
összege: 110.000.000 Ft, amely tartalmazza nemcsak a kivitelezés 
költségeit, hanem a járulékos költségeket is (műszaki ellenőr, közbe-
szerzés, hatósági díjak, tervezői díjak).

2019. július 19-én elérkezett a nagy nap, amikor sokak hosszú 
és fáradságos munkájának köszönhetően átadásra került a teljes 
szakasz. Örömteli dolog, hogy lakótársaink használják az újonnan 
elkészült utat. Azok, akik az északi iparterületen dolgoznak, akik a 
Penny boltba mennek vásárolni, de talán még örömtelibb, hogy so-
kan használják sportolásra, és szabadidős tevékenységre. Találkozni 
lehet kisbabáját babakocsiban toló sétáló, vagy futó anyukával, csa-
ládi kerékpározásra induló kisgyermekes szülőkkel, sétáló, futó, ke-

rékpározó emberekkel, sőt még szomszédos településről érkező csa-
ládokkal is. A beruházás keretében a Fő út - Árpád utca keresztező-
désében kialakítottunk, egy gyalogátkelőhelyet és kerékpáros átve-
zetést. A Pest felé vezető oldalon átépült a buszöböl, és a megállóban 
hamarosan felállításra kerül a fedett váró is. Eltökélt szándékunk, 
hogy Alsónémedin minél több járdát, kerékpárutat építsünk, és így 
egyre biztonságosabbá tegyük a gyalogos és kerékpáros közlekedést. 
Biztonságossá, mert nagyrészt a legvédtelenebbek, a gyerekek és az 
idősek közlekednek így. 

Örömmel vettük, hogy a Penny Market mintegy 46.209.500 Ft 
támogatással járult hozzá a kivitelezési költségekhez. Fontos volt 
számukra is, hogy mostantól ezen a szakaszon a munkatársaik 
és vásárlóik egyaránt biztonságosan, környezet- és egészségtuda-
tosan tudják megközelíteni a munkahelyüket, vagy akár az üzle-
tüket is. 

Bízunk benne, hogy beruházásunk nagyon sok ember számára 
teszi vonzóvá a közlekedés ezen formáját, és a felnőtt lakosság egyre 
nagyobb része fog az autó helyett kerékpárra, ahogyan régen mond-
ták, drótparipára pattanni.  

Polgármesteri Hivatal

Alsónémedi kerékpárút létesítése a település északi részén

2019. augusztus

Északi Vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önálló vonalvezetésű kerékpárút

Projekt címe: Északi Vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önálló vonalvezetésű kerékpárút kialakítása
Kedvezményezett neve: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Projektazonosító: VEKOP-5.3.2-15-2016-00034
Támogatási összeg: 110 000 000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018. augusztus
A projekt befejezésének ideje: 2019. július 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a projekt során „Kerékpárosbarát fejlesztést” valósít meg. Fontos célunk a köz-
ség kerékpárosbaráttá tétele, és a Penny Marketben dolgozók és vásárlók számára a kerékpárral történő biztonságos odajutás 
elősegítése. A fejlesztés során, mint egy 1,1 km hosszú, új kerékpárforgalmi létesítményt alakítottunk ki, így a faluközponttól 
kerékpárral biztonságosan eljutunk egészen az Északi Vállalkozói területig. Továbbá megvalósult az 5. sz főút 22+896,2 kmsz-
ben kerékpáros-gyalogos átvezetés, meglévő buszöböl átépítése és kerékpáros nyom kialakítása. A projekt részeként kerékpáros 
közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló tevékenységet is megvalósítottunk. A projekt kereté-
ben biztosítjuk a nyilvánosságot is. További információ kérhető: Vincze József polgármester 29/337-101.

Sajtóközlemény

Önkormányzati hírek
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata felkérése alapján az Alsónémedi 
Községért Közalapítvány látta el a VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 azonosítószámú, 
“Északi Vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önálló vonalvezetésű 
kerékpárút kialakítása” című projekt szemléletformálási tevékenységeit. Kurató-
riumunk döntése értelmében a szemléletformáló kampányt 5 részre bontottuk.

1.  Családi Sportnap. 2019. április 6-án a 7. Alsónémedi Családi Sportnap 
keretén belül a biciklivel érkező gyerekek az iskola udvarán kerékpáros akadály-
pályán mérhették fel ügyességüket. A verseny a kerékpár kezelésének gyakor-
lását célozta meg, lassabb és gyorsabb sebességű gyakorlatokkal, ahol a gyere-
kek az egyensúlyozó kézségüket tudták fejleszteni. A verseny mellett egész nap 
kerékpárszervíz üzemelt, szakmai tanácsadással - Antos Tamásék jóvoltából. A 
nap végén egy meglepetés produkcióban triál show-t csodálhatott meg a közön-
ség Hegedűs László /Hege/ 2-szeres Guinness Világrekorder, 24-szeres Országos 
Bajnok Triál versenyző bemutatójában. A rendezvény egész napos látogatottsága 
közel ezer főt számlált.

2.  Kerékpáros Családi Nap és Gyereknap. 2019. május 25-én a Szent István téren a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárral 
közösen rendeztük meg a Kerékpáros Családi Nap és Gyereknapot. A rendezvényt az Alma Zenekar koncertje nyitotta, majd később egész 
napon át a gyerekek a kalandpark, a mászófal, a körhinta, a trambulin, a légvárak, az óriás csúszdák világában játszhattak, mozoghattak, ug-
rálhattak. Családi kerékpáros ügyességi akadályverseny, KRESZ-totó, KRESZ-pályán megrendezett versenyek színesítették programunkat. 
Az egyéni és családos indulók a nap végén értékes díjakat nyertek. 500 fő körüli létszám fordult meg egész nap a téren.

3.  “Bringázz a Suliba/Oviba!” A Sportnapot követő hétfőtől kezdődően nagyszabású versenyt hirdettünk meg, melynek leendő győzte-
sei azok közül kerültek ki, akik a tanév végéig tartó 10 hetes időszak alatt a lehető legtöbbször jöttek kerékpárral az iskolába/óvodába. A Ku-
ratórium tagjai minden héten kétszer, reggel 7-től 8 óráig pecsételtek a biciklivel érkező diákok kerékpáros menetlevelébe. A verseny összes 
résztvevőjének majdnem fele (közel 100 fő) több, mint 10 pecsétet összegyűjtött a tanév végéig, ezzel regisztrálta magát a fődíj elnyerésének 
lehetőségére. A kampány sikerének hatására a pedagógusok is beszálltak a versenybe, nyomatékosítva az egészséges és biztonságos biciklizés 
fontosságát. A kisorsolt értékes nyeremények között szerepelt 2 nagy értékű kerékpár (75 és 50 ezer forint értékben), illetve további 5-10 ezer 
forintos kerékpáros ajándékutalványok. A díjak az alapítvány és az önkormányzat felajánlásából kerültek átadásra.

Beszámoló az Alsónémedi Községért Közalapítvány 
kerékpáros szemléletformáló kampányáról - 2019. április-július
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4.  Kerékpárút-avatás - “bebiciklizés” A projekt szemléletformálásának részeként az avatási ünnepségre alapítványunk kerékpáros fel-
vonulást szervezett. A felvonulással több, mint 200 biciklis gyermek és felnőtt indult el délelőtt a Szent István térről a Penny Market parko-
lójába, majd az avatási ünnepség végén onnan vissza az Iskola utcába. A nagy létszámú felvonulást a rendőrség és a polgárőrség felügyelte, 
biztosította. Minden regisztráló biciklis bringás hátizsákot, láthatósági mellényt és egyéb apró ajándékot kapott. Az avatási ünnepséget a 
Penny Market parkolójában együtt hallgatta meg a felvonuló társaság, majd a köszöntők végén sor került a díjak kisorsolására és az aján-
dékok átadására. Alapítványunk mellett Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és a Penny Market Kft. is számos kiemelkedően értékes 
ajándékkal díjazta a kisorsolt nyerteseket. A “bebiciklizés” vidám és közösségépítő programmá vált, melyre utólag is jó emlékekkel gondol-
nak vissza a résztvevők.

5.  Kerékpárral Alsónémedi körül. A szemléletformáló kampány 
utolsó eleme egy biciklitúra volt, melyet a kerékpárút-avatás napján dél-
után szerveztünk meg. 18 órakor, nagyjából 30 résztvevővel indultunk el 
a Szabadság térről Ócsára, majd onnan vissza Alsónémedire. A kerékpár-
túrát ismét a hatóságok biztosításával tudtuk lebonyolítani, a résztvevők a 
közlekedési szabályokat betartva tekertek át a szomszéd településre, ahol 
egy fagyi várta a csapatot. Ezen 5 programmal kívántuk a kerékpáros 
projekt szemléletformálását megvalósítani, melyekben mind a biztonság, 
mind az egészségmegőrzés kiemelt helyet kapott. Büszkén mondhatjuk 
el, hogy rendezvényeinkre nagyon sokan ellátogattak, örömmel vettek 
azon részt. Bízunk benne, hogy a jövőben lesz még lehetőségünk hasonló 
projektben részt venni!

Ezúton köszönöm meg Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának, 
hogy ezen projekt szemléletformálásának megvalósítását ránk bízta, és 
köszönöm azoknak az önkéntes segítőknek, akik nélkül a lebonyolítás 
nem tudott volna ilyen színvonalasan megtörténni! Külön köszönöm 
kollégáimnak - az alapítvány kuratóriumi és Felügyelő bizottsági tagja-
inak - a több hónapos intenzív munkát és lelkes szervezést!

Dr. Nagy Vilmos, a Kuratórium elnöke
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07.00 - Bográcsok felállítása
11.00 - Kézműves foglalkozások, kosaras hinta, arcfestés
12.30 - Az elkészült pörköltek zsűrizése, kóstolása 
14.00 - „Mindörökké Operett” Szendy Szilvivel és Peller Károllyal
16.00 - Vásári komédia a Portéka Színpad előadásában
18.00 - Helyi tánccsoportok bemutatkozása
20.00 - Nemcsak Berry Koncert
21.00 - Utcabál DJ: #agsoundlight (Acsai László, Garai Sándor)

A Pörkölt Fesztiválra jelentkezés: 
Szántó Erzsébet (06-20-426-4153); 
Művelődési Ház (06/29-270-817; 70-771-2692)

Várjuk a vállalkozó szellemű pörköltfőzőket!
Várjuk a pörköltek kóstolására  
Alsónémedi minden lakosát!

Kérjük mindazokat, akik a Szüreti Felvonuláson táncosként, felvonulóként,  
lovasként vagy fogattal szeretnének részt venni, jelentkezzenek:

Józan Béláné óvónéninél a 06/20-430-4024-es telefonszámon 
vagy a Művelődési Házban,

Tel.: 06/29-270-817; 06/70 771-2692

2019. szeptember 21.  

Pörkölt Fesztivál a Faluháznál

Szüreti Felvonulás és Bál –  

2019. október 05. szombat

2019. augusztus
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Szép hagyománnyá vált településünkön, hogy augusztus 20-
án összegyűlünk a Szent István téren, hogy megünnepeljük ál-
lamalapító nagy királyunk, Szent István napját. Annak ellenére, 
hogy ez az időszak még a nyaralási idő legkedveltebb időszaka, 
hogy Budapest számtalan pompás programot kínál az idei évben 
is közel kétszázan emlékeztünk együtt ezeréves államiságunkra, 
és fogyasztottuk el közösen a megáldott és megszentelt újke-
nyér első falatját. Kedves befejezése ennek az ünnepnek, hogy a 
Nyugdíjas Klub minden évben bográcsgulyással vendégeli meg 
a megjelenteket, Bor Imréné, Julika elküldi nekünk kóstolásra 
az ország tortáját, s a Slevko Patity, a némedi pék kenyeret küld 
ez ünnepi alkalomra. Jól esett egy pohár bor mellett elüldögélni 
a Szent István tér árnyat adó fái alatt. Elbeszélgetni egymással, 
továbbgondolni Vincze József polgármester úr, nt. Szappanos 
Zoltán tiszteletes úr, Fazekas Gábor diakónus úr ünnepi szavait. 

Isten éltessen Magyarország! Isten éltessen Alsónémedi!

Szent István Napja Alsónémedin


