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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Dr. Áder János Köztársasági Elnök 

2022. április 3. napjára tűzte ki az or-
szággyűlési képviselők 2022. évi álta-
lános választását, ahol egyéni képvi-
selőjelöltekre, illetve országos listákra 
( pár, nemzetiségi) szavazhatunk. Az 
országgyűlési választás egyfordulós. 
Ugyanezen a napon kerül lebonyolítás-
ra a Magyarország Kormánya által kez-
deményezett országos népszavazás. A 
Nemzeti Választási Iroda a választás 
kitűzéséről és arról, hogy a választópol-
gár mely szavazókörben gyakorolhatja 
választójogát, értesítőben tájékoztatja 
a szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgárokat a 2022. január 26-i 
állapotnak megfelelően legkésőbb 
2022. február 11-ig. 

A választópolgároknak lehetősége 
van 

• segítséget kérni a választójog gya-
korlásához, így a látássérült választó-
polgár igényelhet Braille-írással ellá-
tott szavazósablont március 25-én 16 
óráig,

• a személyes adatok kiadását meg-
tiltani, 

• a nemzetiségi névjegyzékbe való 
felvételt kérni akár úgy is, hogy az or-
szággyűlési választáson a választópol-
gár az egyéni képviselőjelölt mellett a 
nemzetiség által állított listára szavaz, 
ekkor azonban országos pártlistára 
nem adhatja le voksát. Az erre vonat-
kozó kérelem benyújtásának határideje 
2022. március 18. 16.00 óra, míg törlé-
sére levélben vagy elektronikus azono-
sítás nélkül elektronikusan 2022. már-
cius 30-án 16.00 óráig, személyesen 
vagy elektronikus azonosítással elekt-
ronikusan április 1-jén 16.00 óráig. 

• átjelentkezésre irányuló kérelmet 
benyújtani 

• mozgóurnát kérni 

Mindezen névjegyzékkel kapcso-
latos kérelmek benyújtására ajánljuk 
a www.valasztas.hu internetes oldalt, 
ahol elektronikus azonosítás nélkül 

valamint elektronikus azonosítással 
(ügyfélkapu) lehetőség van a gyors 
ügyintézésre. Ezen kívül levélben vagy 
személyesen is benyújthatóak a kérel-
mek a Helyi Választási Irodánál. Na-
gyon fontos, hogy minden adatot pon-
tosan jelöljön meg a kérelmező, mert 
ennek hiányában a kérelem elutasítá-
sára kerül sor. Tisztelettel kérjük, hogy 
lehetőség szerint a pandémiás időszak-
ban az elektronikus ügyintézést része-
sítsék előnyben! 

Mikor van lehetőség átjelentkezés-
re?

Ha 2022. április 3-án előrelátható-
lag nem tartózkodik a lakóhelyén, az 
országgyűlési választásokon az ország 
bármely, szabadon választott telepü-
lésének kijelölt szavazókörében lead-
hatja szavazatát átjelentkezési kérelmet 
benyújtva online vagy papír alapon.

Kérheti külképviseleti névjegyzékbe 
vételét, amennyiben a szavazás napján 
külföldön tartózkodik és szavazatát a 
külföldi magyar nagykövetségek, kon-
zulátusok valamelyikén kívánja leadni.

Átjelentkezésre nyitva álló határ-
idő: 

A kérelmet 2022. január 27-től kez-
dődően 2022. március 25. napján 16.00 
óráig lehet eljuttatni a Helyi Választási 
Irodához a fent megjelölt módon. Aki 
átjelentkezéssel kíván Alsónémedin 
szavazni, kizárólag a 2. sz. szavazókör-
ben (Művelődési Ház Dózsa György 
tér 2.) szavazhat. 

Ki igényelhet mozgóurnát? 
Ha Ön a szavazás napján nem tud 

megjelenni a szavazóhelyiségben egész-
ségi állapota, fogyatékossága miatt, 
kérheti, hogy a szavazás napján a sza-
vazatszámláló bizottság az otthonában 
felkeresse, és ott adhassa le szavazatát. 
Kizárólag ezen okból kérhető mozgó-
urna és csak az a személy szavazhat 
otthon, aki a mozgóurnát igényelte. A 
család többi tagja, amennyiben nem 
kérte személyére vonatkozóan a moz-
góurnát, szavazatát a szavazóhelyiség-
ben adhatja le. 

Meddig lehet mozgóurnát igényel-
ni? 

A kérelmet levélben vagy elektroni-
kus azonosítás nélkül elektronikus úton 
március 30-án 16.00 óráig, míg szemé-
lyesen vagy elektronikus azonosítással 
elektronikus úton április 1-jén 16.00 
óráig, ezt követően a szavazás napján 
12.00 óráig elektronikus azonosítással 
elektronikus úton a HVI-nél vagy pa-
pír alapú kérelemmel a szavazatszám-
láló bizottságnál lehet benyújtani. 

Hol lehet szavazni?
Alsónémedi nagyközségben a sza-

vazás napján 5 szavazókör működik. 
Az egyes szavazókörökhöz tarto-
zó címjegyzékek elérhetőek a www.
alsonemedi.hu internetes oldalon, a 
www.valasztas.hu  oldalon, illetve a 
Helyi Választási Irodában megtekint-
hetőek. 

Alsónémedi szavazókörei: 

1. sz. szavazókör: Polgármesteri Hi-
vatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

2. sz. szavazókör: Művelődési Ház 
2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 
2. (átjelentkezéssel és települési szintű 
lakóhellyel rendelkezők részére kijelölt 
szavazókör) 

3. sz. szavazókör: Régi Óvoda 2351 
Alsónémedi, Rákóczi u. 20. 

4. sz. szavazókör: Általános Iskola 
2351 Alsónémedi, Iskola u. 1.

5. sz. szavazókör: Óvoda 2351 
Alsónémedi, Szent István tér 8. 

Minden szavazókör akadálymentes! 

A Helyi Választási Iroda vezetője
Nagy Ibolya jegyző, HVI vezetője

Telefon: 06-29-337-101
e-mail cím: jegyzo@alsonemedi.hu 

A Helyi Választási Iroda címe
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.
Telefon: 06-29-337-101.

Nagy Ibolya jegyző
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Napirend előtt a szokásoknak 
megfelelően a helyben közszolgál-
tatást nyújtó, jelenlévő szerveze-
tek, vállalkozások – többen jelez-
ték, hogy nem tudnak eljönni, de 
a kérdésekre írásban válaszolnak 
– rövid beszámolója került sorra, 
melynek keretében 

– Rácz Ferenc az Ócsai Rend-
őrőrs vezetője a település közbiz-
tonságának javulásáról, balesetek 
számának csökkenéséről beszélt, 
de sajnos az ittas vezetések számá-
ban emelkedés tapasztalható.

– Gere Imre tűzoltóparancs-
nok felhívta mindenki figyelmét, 
hogy a katasztrófavédelem végzi 
az éves kéményellenőrzéseket, de 
azt minden esetben igényelni kell. 
Fokozott figyelemmel ellenőrzik a 
kéményeket, és eljárást indítanak, 
ha az nem megfelelő.

– Zoltán Miklós az ELOHIM 
Kft. ügyvezetője tájékoztatást 
adott arról, hogy a 2020-as évben 
csökkent a temetések száma, de az 
utóbbi 2 hónapban ismét emelke-
dést mutatott.

– Szabó László a DAKÖV Kft. 
helyi kirendeltségének vezetője 
elnézést kért a lakóktól az utóbbi 
időkben történt sorozatos cső-
törések okozta sárga víz miatt és 
jelzi, hogy a Déli iparterületen el-
kezdődtek a munkálatok a szenny-
vízellátás kiépítése kapcsán.

Dr. Tüske Zoltán polgármester 

részletesen beszámolt a 2021. év-
ben történtekről, fejlesztésekről, 
beruházásokról, valamint a 2022. 
évi tervekről. Erről jelen cikk előt-
ti tájékoztatóban olvashattak.

Dr. Papp Zsolt háziorvos tá-
jékoztatást adott a koronavírus 
járvány miatt megnövekedett fel-
adatokról és az e-mailban kérhető 
receptekről, telefonos elérhetősé-
gekről.

 A Képviselő-testületi ülés ren-
des napirendjei keretében a „Böl-
csődei nevelés fejlesztése” című 
pályázat kapcsán projektme-
nedzsment került kiválasztásra, 
a beszerzési eljárás nyertese a Pro 
Regio Nonprofit Kft. (1146 Bu-
dapest, Hermina út 17.) nettó 
400.000,- Ft-os ajánlatával. Az 
Alsónémedi Széchenyi István 
Általános Iskola Sportcsarnok 
és a hozzátartozó részek fel-
ügyeletére és speciális takarítási 
feladatok ellátását keretszerző-
déssel 2022.01.03-tól határozatlan 
időre az összességében legelőnyö-
sebb érvényes ajánlatot adó Ateon 
Security Kft. (2351 Alsónémedi, 
Templom utca 12/c). nyerte el. 
Az önkormányzati tulajdonú 1/14 
hrsz-ú ingatlanon létesítendő 3 
csoportszobás óvodaépület, az 
épülethez tartozó játszóudvar, 
valamint a terület mögé pihenő 
és játszópark engedélyezési és 
kiviteli tervek szakági tervekkel 

együtt történő elkészítésére ill. 
engedélyeztetésére irányuló be-
szerzési eljárás nyertesének nettó 
16.270.000,- Ft + ÁFA összeggel 
a Komplex Építésziroda Kft. 
(1238 Budapest, Csibuk u. 41.) 
hirdette ki a Testület.

Az ideiglenes jégpálya, mes-
terséges jég kialakításához szük-
séges berendezések bérléséről is 
döntött a Testület, mely 11 hétre 
vonatkozóan nettó 9.431.840,- 
Ft. (Beszerzési eljárás nem történt, 
tekintettel arra, hogy a gépészeti 
berendezéssel országosan egy cég 
foglalkozik.)

Zárt ülés keretében a Testület 
a KSESZB javaslatára kitüntető 
díj adományozásáról, valamint 
a PJÜTB javaslatára a Fő út 66/A. 
sz. ingatlan belső átalakításának 
kivitelezéséhez biztosított fede-
zetet az ABÉVA Kft. részére.

A Képviselő-testület és bizottsá-
gainak meghívói, döntései, jegy-
zőkönyvei és rendeletei továbbra 
is megtalálhatók a település hon-
lapján, ill. rendeleteink a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján 
teljes terjedelemben olvashatók! 
A meghívókat a települési hirde-
tőtáblákra is kifüggesztjük, a nyil-
vános ülések mindenki számára 
nyitottak!

Győrvári Istvánné 
– Polgármesteri Hivatal

Beszámoló a Képviselő-testület 
legutóbbi döntéseiről

A 2021. évi közmeghallgatást december 09-én tartotta 
a Képviselő-testület, melyről a lakosság több helyen tájékoztatást 
kapott, de sajnos ennek ellenére most is kevesen jöttek el.
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
2020–2021. ÉV EREDMÉNYEIRŐL

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Alsónémediek! A koro-
navírus-járvány miatt a 2020. 
évi közmeghallgatás elmaradt, és 
bár az elmúlt év decemberében 
már megtarthattuk a közmeg-
hallgatást, sajnos arra vélhetően 
a vírustól tartva nagyon kevesen 
jöttek el, így ez úton szeretnék 
Önöknek tájékoztatást adni az 
Alsónémedi Önkormányzat, Pol-
gármesteri Hivatal működését és 
Alsónémedi gazdálkodását érintő-
en a 2021. év mellett a 2020. évről 
is. Alsónémedi Nagyközség életét 
2020-tól kezdődően a mai napig 
lényegesen befolyásolta a korona-
vírus-járvány. A járvány jelentős 

kihívás elé állította elsődlegesen 
Alsónémedi lakosságát, de az ön-
kormányzatunkat is. Megpró-
báltunk ebben a rendkívüli hely-
zetben az emberek egészségének 
megőrzése, az önkormányzat és 
intézményei működőképességé-
nek fenntartása és az önkormány-
zat kötelező feladatainak ellátása 
érdekében megtenni a szükséges 
intézkedéseket. 

Mint arra emlékezhetnek Ma-
gyarország kormánya 2020. már-
cius 11-én hirdette ki a járvány 
miatt a veszélyhelyzetet és ez az 
állapot gyakorlatilag a mai napig 
fennáll azzal, hogy különböző idő-
szakokban eltérő rendelkezések 

és korlátozások voltak érvényben 
Magyarországon. A veszélyhely-
zet kihirdetése után első dolgunk 
volt létrehozni egy védelmi cso-
portot, mely csoport azóta is mű-
ködik. E csoportba tartoznak há-
ziorvosaink, gyermekorvosunk, 
intézményvezetőink, körzeti meg-
bízottjaink, a ráérő és a fertőzés-
től kevésbé tartó képviselőink, az 
ABÉVA Kft  ügyvezetője, a lelkész, 
a jegyző, az alpolgármester és a 
polgármester. Ez a csoport a szük-
ségnek megfelelően néha hetente, 
néha kéthetente, de folyamatosan 
összeült a művelődési ház szín-
háztermében és együtt átbeszéltük 
az éppen aktuális központi rendel-
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kezéseket és igyekeztünk mindent 
megtenni annak érdekében, hogy 
a járvány Alsónémedin a lehető 
legkevesebb beteggel és áldozattal 
járjon. Véleményem szerint védel-
mi csoportunk hasznos munkát 
végzett és végez a mai napig, ezt 
köszönöm minden résztvevőnek. 
A koronavírus elleni védekezés 
jegyében maszkokat szereztünk 
be és Némedi lakosságának még 
2020 tavaszán ingyenesen kiosz-
tottuk. Itt említem meg, hogy a 
maszkok időközbeni jelentős ár-
csökkenését kihasználva, a mosta-
ni Alsónémedit érzékenyen érintő 
negyedik hullám káros hatásainak 
csökkentése érdekében beszerez-
tünk ismételten 5000 db maszkot, 
melyet a művelődési ház dolgozói 
ingyenesen osztanak most is az 
Alsónémedi lakcímmel rendelke-
ző lakótársaink részére. Emellett 
beszereztünk ózongenerátorokat 
és megszerveztük intézményeink-
ben a légterek fertőtlenítését. Fo-
lyamatosan az országos szabályok-
hoz igazítottuk intézményeink 
működési rendjét, vigyázva ezzel 
intézményeink dolgozói és a lakos-
ság egészségére. Az alsónémediek 
fokozott és folyamatos tájékoz-
tatása érdekében az aktuális sza-
bályokat videóüzenetekkel és az 
Alsónémedi Hírmondóban törté-
nő közzététellel próbáltam eljut-
tatni mindenkihez. Ugyanígy ké-
szültek videóüzenetek orvosaink 
és a művelődési házunk részvéte-
lével is a lakosság tájékoztatására. 

2020. márciusától 2020. június 
elejéig, majd 2020. novemberétől 
2021. júniusáig a képviselő-testü-
let és bizottságai nem működhet-
tek. Ezen időszakban minden kér-
dés tekintetében, írásban kértem 
ki a bizottsági tagok és a képvise-
lők véleményét és ennek figyelem-

bevételével, jogszabályi felhatal-
mazás alapján, polgármesterként 
fogadtam el az önkormányzati 
határozatokat. Összesen ezen idő-
szak alatt 192 db polgármesteri 
döntés született, melyek biztosí-
tották a község működőképessé-
gét. 

Szót kell ejtenem Alsónémedi 
bevételeiről is, hiszen a jelenünk és 
jövőnk gazdasági alapját jelentik 
ezek a források. E tekintetben jó 
híreim vannak, ugyanis a korona-
vírus-járvány, illetőleg a kormány-
zat emiatt bevezetett intézkedései 
(így gépjárműadó önkormány-
zatot megillető 40%-os részének, 
esetünkben 44M forintnak az el-
vonása) ellenére Alsónémedi he-
lyi adóbevételei nemhogy csök-
kentek volna, hanem növekedtek. 
A 2019-es év 90M forintjáról 
99M forintra emelkedett az épít-
ményadó, az iparűzési adó pedig 
1 milliárd 115M forintról 1 mil-
liárd 321M forintra növekedett. 
Ehhez hozzátartozik az is, hogy a 
Kormány 50%-os iparűzési adó-
kedvezményt biztosított a közép- 
és kisvállalkozások részére, mely-
nek következtében Alsónémedin 
86M forint bevételkiesés jelentke-
zett ebben az adónemben, ugyan-
akkor a kieső összeget a Kormány 
100%-ban megtérítette önkor-
mányzatunk részére. 

Most pedig szeretnék a teljesség 
igénye nélkül, de a leglényegesebb 
ügyeket számba véve néhány szót 
ejteni az elmúlt 2 év tervkészítésé-
ről, beruházásairól, felújításairól. 
Sokszor hallottam azt a kritikát, 
hogy Alsónémedin a választás óta 
alig történt valami. Pedig higy-
gyék el, folyamatosan dolgoztam 
és dolgoztak munkatársaim a 
választás során elhangzott ígére-
tek megvalósításán. Ugyanakkor 

többletfeladatot jelentett a korábbi 
ügyek lezárása, a korábban készült 
tervek, elképzelések megismerése, 
az elhatározott változtatások ha-
tósági engedélyeztetése, melyekre 
plusz teherként nehezedett a ko-
ronavírus-járvány miatti kommu-
nikációs nehézségek. 

Az első és legfontosabb ügy, 
amelyről szeretnék tájékoztatást 
adni a volt Alsónémedi Takarék-
szövetkezet épületének a meg-
vásárlása. Ez esetben csaknem 
másfél éves tárgyalási folyamat 
eredményeként sikerült 357M fo-
rint plusz ÁFA vételárat kialkud-
ni a több, mint 1450m2 hasznos 
alapterületű, nagyrészben 10 éve 
épített, illetőleg kisebb részben 
teljesen felújított ingatlan ellen-
értékeként. Csak, hogy jelezzem 
ennek a vételárnak az előnyös 
voltát, tájékoztatásul elmondom, 
hogy a mostani Polgármesteri 
Hivatal helyére megtervezett ki-
csit több, mint 1000 m2 hasznos 
alapterületű új Polgármesteri Hi-
vatal épületének építési költsége 
– a régi épület elbontási, kiszol-
gáló épületek építési, a környezet 
rendezési költsége nélkül – 2019. 
novemberi tervezői költségbecs-
lés szerint 580M forint + ÁFA 
lett volna. Persze az azóta eltelt 2 
esztendő építőipari áremelkedését 
figyelembevéve ez a költség mára 
a nettó 700-750 millió forintot is 
meghaladná. 

Az épület hasznosítása érdeké-
ben végül az ügyletet az ABÉVA 
Kft. kötötte meg 2021. szeptem-
ber 24. napján. Az eseményről a 
Alsónémedi Hírmondó hasábjain 
is tájékoztatást adtunk.

Az még külön előnye volt az 
ügyletnek, hogy több, mint 200 
m2-nyi épületrészt a Takarékbank 
visszabérel 7,5 euró/m2/hó bérleti 
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díj ellenében. Összesen havi 1522 
eurónak megfelelő kb. 560.000 
ft. összegű bérleti díjat tud az 
ABÉVA Kft. így realizálni és miu-
tán az épület hasznos alapterülete 
messze meghaladja a Polgármes-
teri Hivatal igényeit, további épü-
letrészek lesznek bérbeadás útján 
külsős bérlőknek hasznosíthatók. 

A másik hasonlóan nagy volu-
menű ügylet volt az önkormányzat 
tulajdonát képező 2583 hrsz.-ú, 
3,5 ha nagyságú, a Déli iparterü-
leten a Ványi úton elhelyezkedő 
beépítetlen ingatlan értékesítése 
a REPÉT Kft. részére. A vétel-
ár 9.000.- ft /m2 +ÁFA egységár 
alapulvételével nettó 318M forint 
volt. Csak jelzem, hogy ez a cég 
összességében több, mint 11 ha 
területet vásárolt meg és terveik 
szerint az idei év folyamán egy 
betonelem gyárat építenek ide 
Alsónémedibe, vagyis nemcsak 
befektetőként, de egy komoly új 
adófizető cégként is köszönthet-
jük őket. 

A kiemelkedő esetek után tá-
jékoztatom Önöket, hogy 2020. 
év folyamán az önkormányzat 
megvásárolt a Rákóczi utca-
Haraszti út sarkán egy telket, a 
Templom utca 1/a és a Magyari 
utca 2. szám alatti ingatlanokat a 
katolikus plébánia mögött, vala-
mint a Vörösmarty utca 1. szám 
alatti ingatlant. Ezen ingatlanok 
elsődlegesen parkolók létesítését 
fogják szolgálni.

Ugyancsak nagyvolumenű 
döntés volt, amelyet a Képvise-
lő-testület a Fő út jobb oldalára 
a Templomtól egészen az OMV 
benzinkútig megtervezett és pá-
lyázati pénzt nyert kerékpárúttal 
kapcsolatosan meghozott. Min-
denki előtt ismert, hogy a Fő út 
bal oldalán már épült egy kerék-

párút, ezért sokan, többek között 
én magam is elhibázott döntésnek 
gondoltam volna egy másik ke-
rékpárút létesítését a szemközti 
oldalra. Lakossági fórumot hív-
tunk össze ezzel kapcsolatosan, 
amelyre több, mint 30 ingatlan 
képviseletében nagy számban je-
lentek meg érintettek. A tervet ré-
szükre részletesen kivetítés útján 
ismertettük és véleményüket kér-
tük. Az érintettek – egy kivétellel 
- nem kívántak az eredeti tervek 
szerint a kerékpárút megépítését, 
mert célszerűtlen, az ott élők éle-
tét mindennaposan hátrányosan 
befolyásoló, parkolási problémá-
kat okozónak tekintették a beru-
házást. Ehelyett egy gyalogjárda 
megépítését szerették volna szinte 
egybehangzóan. A képviselő-tes-
tület a lakossági vélemény figye-
lembevételével elvetette a kerék-
párút megépítését, az elnyert 
pályázati pénz visszafizetéséről 
rendelkezett és helyette gyalog-
járda tervezéséről és zöldfelület 
kialakításáról döntött. 

 
2020. évi tervezések:

2020 év folyamán elkészült a 
Rákóczi úti óvodaépülettel szem-
közti és az orvosi rendelő mögötti 
parkolók terve. Emellett elkészült 
tehát a lakossági kívánság szerint 
az alszeg jobb oldalára egy gyalog-
járda és zöldfelület kialakításának 
terve, valamint megindítottuk a 
Haraszti úton büntető lámpás 
gyalogátkelőhely elhelyezésének 
engedélyezetetését, az Árpád utca- 
Fő út kereszteződésének átépítésé-
re irányuló tervezést, felülvizsgál-
tuk és módosítottuk megfelelően 
az óvoda udvarainak felújítását 
célzó terveket, valamint a Temp-

lom utca felújításának tervét. Meg-
indítottuk a Kinizsi utca- Rákóczi 
utca, Széchenyi utca csapadékvíz 
elvezetés egységes rendszerének 
tervezését. Elkészült emellett a 
Schuller csarnok és a Templom 
utca 1. szám alatti ingatlanokon 
lévő felépítmények bontásának 
terve. 

2020. évi beruházások:

Megtörtént a Halászy Károly 
Művelődési Házhoz tartozó raktá-
rak teljes felújítása nettó 3M forint 
értékben, továbbá kivitelezésre 
került a Templom utca felújítása 
nettó 62M forint értékben, Vörös-
marty utca járdájának felújítása 
és egységesítése nettó 2,6M forint 
értékben, továbbá az óvodai udva-
rok belső vízelvezetésének és kert-
jének felújítása nettó 16M forint 
értékben.  

Vásároltunk a közterület-fel-
ügyelők részére egy Suzuki SX4 
használt gépjárművet, a Műve-
lődési Ház Színháztermébe hang 
és fénytechnikai berendezéseket, 
felújítottuk körzeti megbízot-
ti irodának a korábbi fogorvosi 
rendelőt és azt a rendőrség ren-
delkezésére bocsátottuk. Emellett 
megindítottuk az első közterületi 
fásítási programot, amely sikere-
sen zárult, hiszen több, mint 320 
db fát ültetett el Alsónémedi la-
kossága. 

A legnagyobb beruházás 
2020. évben a már 2019. évben 
megindult mini bölcsőde építés 
befejezése volt. A bölcsőde üze-
meltetésére szerződést kötöttünk 
a Váci Egyházmegye Szamaritá-
nus Szolgálat Intézményfenntartó 
Központjával. Megterveztettük és 
kiviteleztük a bölcsőde udvarát. 
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Mindezek eredményeként 2020. 
október 22.-én ünnepélyes kere-
tek között megtörtént a bölcsőde 
átadása és 2020. novemberében 
megnyitotta kapuit a gyermekek 
előtt. 

2021. évi tervezések:

Elkészült a Haraszti út – Fő út 
és Deák Ferenc utca közötti sza-
kaszának gyalogjárda, útfelújítás, 
csapadékvíz-elvezető rendszer 
terve, az Öregtó utcai villanyosz-
lop áthelyezésének terve és enge-
délye, továbbá egy új 750 adagos 
főzőkonyha engedélyezési ter-
ve. Folyamatban van a Haraszti 
út – Toldi utca – Nyárfa utca ke-
reszteződésében gyalogátkelő-
hely tervezése. Ebben az évben 
kaptuk meg a Somogyi Béla utca 
végétől a Déli iparterületig tartó 
csatornarendszer terveire a víz-
jogi engedélyt. Folyamatban van 
a Katolikus templom mögötti 
területre Dísztér koncepció ter-
veinek elkészítése nettó 2,3M fo-
rint, továbbá a faluközpont Fő út 
önkormányzati tulajdonban lévő 
épületeinek jövőbeni arculatának 
tervezése nettó 8,8M forint ter-
vezői díj ellenében. Ez utóbbi két 
esetben a tervek elkészülte után 
kikérjük a lakosság véleményét, 
hogy ezen Alsónémedi faluköz-
pontjának jövőbeli kinézetét meg-
határozó tér és épületek külleme 
az Alsónémediek konszenzusán 
alapuljon. Ugyanígy folyamatban 
van a Tulipán, Jácint, utcák kör-
nyéki 3 darab közterület parkosí-
tásának tervezése, továbbá most 
indul a volt MAGÉV területére 
egy 3 csoportszobás óvoda és ját-
szó- pihenő tér tervezése. 

2021. évi beruházások:

A szükséges beszerzési eljárá-
sok lefolytatása után a megkötött 

kivitelezői szerződések alapján 
megtörtént a Schuller csarnok és 
Templom u 1. szám alatti ingatla-
nokon lévő felépítmények elbon-
tása nettó 46M forint, a Szilágyi 
Erzsébet utca aszfaltozása nettó 
78M forint, valamint a Somogyi 
Béla utca – Halászy Károly utca 
csapadékvíz-elvezető rendszeré-
nek és járdaépítésnek a kivitele-
zése nettó 285M forint vállalkozói 
díj ellenében. A nagyobb beruhá-
zásokon túl megtörtént a bölcsőde 
negyedik csoportszobájának be-
rendezése nettó 1.700.000. forint, 
a Wifi 4 EU beruházás kivitelezése 
nettó 4.200.000 forint, a Nagygö-
dör körbekerítése nettó 8.700.000 
forint, a Szabadság téri kerékpár-
tároló lefedése nettó 2.100.000 
forint, a temetőben a megközelít-
hetőség és a balesetveszély meg-
szüntetése érdekében viacolor 
gyalogjárda építése az urnafalak-
hoz nettó 1.800.000 forint, a Mű-
velődési Ház légtechnikájának 
felújítása nettó 3.960.000 forint, a 
Bercsényi utca csapadékvíz szik-
kasztás nettó 2,6M forint, a Falu-
ház kemencéjének felújítása nettó 
1,2M forint, továbbá a Fő út men-
tén Urbán dézsák telepítése és nö-
vényesítése nettó 8,5M forint vál-
lalkozói díj ellenében. Folytattuk a 
fásítási programot, aminek sikerét 
mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy 2021 évben a tavalyelőttinél 
is több, mintegy 380 fát igényeltek 
az emberek. A növények vételára 
és a kiszállítás nettó 6,5M forint-
ba került. Nem vitásan néhány év 
múlva ennek a fásítási program-
nak az eredményét látni fogjuk 
Alsónémedi utcáin haladva. 

Ugyanígy népszerűségnek 
örvendett a „Virágzó Némedi” 
program, melynek során 7000 db 
növényt igényeltek az emberek 
és azt nettó 2,8M forint értékben 
szereztük be. 2021 évben besze-
reztünk egy SUZUKI Vitara gép-

járművet nettó 4,5M forintért a 
körzeti megbízottaink részére és 
a gépjárművet ünnepélyes kere-
tek között átadtuk a Pest Megyei 
Rendőrfőkapitányság részére. Be-
szerzésre került nettó 1,9M forint 
értékben egy jégkorongpalánk, 
melyet láthatnak felállítva a Ka-
tolikus templom mögötti téren és 
jégpályaként jelenleg működik is. 

Mindannyiunk előtt ismert, 
hogy az építőipar árai eddig is év-
ről-évre nőttek, azonban a 2021. 
évben ez az árváltozás már drasz-
tikusabb méreteket öltött. Kezdet-
ben a fa és fém árának világpiaci 
növekedése volt kihatással ránk, 
de aztán a cement, a töltőanyagok, 
térkövek és egyéb építőanyagok 
árai is kezdtek emelkedni. Ennek 
következtében úgy gondoltam, 
hogy a tervezés szintjén előkészí-
tett beruházások megkezdésére 
mielőbb szükség van. Ennek ér-
dekében igyekeztünk a lehető leg-
rövidebb időn belül lefolytatni a 
szükséges beszerzési eljárásokat, 
hogy még az idei évben az idei 
árakon megtörténhessen a kivi-
telezőkkel a vállalkozói szerződés 
megkötése. Ez csak úgy volt lehet-
séges, hogy az ügymenet felgyorsí-
tása érdekében rendkívüli bizott-
sági és képviselő-testületi üléseket 
tartottunk. Szám szerint a 2021. 
évben 6 ilyen rendkívüli ülésso-
rozat került megtartásra. Ezúton 
is köszönöm a bizottsági tagok és 
képviselőtársaim rugalmas hozzá-
állását, mely lehetővé tette, hogy 
minden egyes rendkívüli ülésünk 
határozatképes legyen és a szüksé-
ges döntést meg tudtuk hozni. 

Ennek köszönhetően folyamat-
ban van a Haraszti út – Fő út és 
Deák Ferenc utcai részének fel-
újítása, valamint a csapadékvíz 
elvezető rendszer és mindkét ol-
dali gyalogjárda megépítése nettó 
92M forint, a Fő út, Garay utcától 
az utolsó házig tartó szakaszára 
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gyalogjárda építése és környezet-
rendezése nettó 102M forint, az 
orvosi rendelő mögé 30 férőhelyes 
gépjármű parkoló építése 44M fo-
rint, a Rákóczi úti óvodaépülettel 
szemközt 18  gépjármű elhelye-
zésére alkalmas parkoló építése 
nettó 21M forint, a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola ebédlőjének 
bővítése, kerékpártároló és térkő 
burkolat építése nettó 38M fo-
rint, az OMV kúttól a Ványi útig 
a Déli utca vízvezeték és csatorna 
közmű kiépítése nettó 37M forint 
és a Templom utca végén átemelő 
akna építése nettó 8M forint el-
lenében. Elkészült a Deák Ferenc 
utca Árpád utcától a Kisfaludy 
utcáig tartó szakaszának felújítása 
nettó 49M forint ellenében.

Ez mindösszesen bruttó közel 
500M forintba kerül a jelenlegi 
árakon, ha azonban vártunk volna 
velük az idei év tavaszáig nagyon 
szerény becslések szerint minimá-
lisan 10-, de a vállalkozók állítása 
szerint reálisan legalább 20%-kal 
került volna többe ezen beruházá-
sok megvalósítása. 

A fentieken túl befejeződött a 
Nagygödörbe kötélpálya építése 
nettó 1,8M forint, továbbá a ját-
szótereinken a régi, balesetveszé-
lyes játszóeszközök eltávolítása, 
cseréje és új eszközök telepítése 
nettó 16M forint ellenében, va-
lamint az Aranyág -Arany János 
utca kereszteződésében az évek 
óta fennálló csapadékvíz elvezeté-
si probléma megoldása nettó 4,5M 
forint ellenében. Emellett jelzem, 
hogy az önkormányzat megvásá-
rolta a Takarékszövetkezet épülete 
mögötti Magyari utca 4. szám alat-
ti ingatlant 27,5M forint ellenében 
úgy, hogy az eladó kötelezettséget 
vállal az ingatlanon lévő felépít-
mény elbontására és az ingatlan 
teljeskörű letakarítására. Ezzel a 
Dísz terünk és a mellé tervezett 
parkolónk bővülhet. 

Pályázatok:

Be kell számolnom arról, hogy 
2021 év folyamán 20M forintot 
nyertünk BM pályázaton a Deák 
Ferenc utca felújítására, 100M 
forintot az új főzőkonyha meg-
építésére. Mindemellett jó hír, 
hogy Kormányhatározat született, 
mely 86M forint támogatást ad 
Alsónémedi részére a Fő úti gya-
logjárda és parkosítás finanszíro-
zásához. Tudomásukra hozom azt 
is, hogy mivel a megépült mini 
bölcsőde immáron 4 csoporttal 
is telítetten működik és várólista 
is van, ezért benyújtásra került 
pályázatunk 14 gyermek elhelye-
zésére alkalmas rendes bölcsőde 
építésére 210M forint támogatás 
elnyerése érdekében. 

 
A 2022. évi tervekről röviden:
 
Folytatnánk a fásítási és 

virágosítási programot. Kikér-
nénk a lakosság véleményét a Dísz 
tér és a Fő úti épületek kinézetével 
kapcsolatosan és ennek figyelem-
bevételével folytatnánk a részletes 
engedélyezési és kiviteli tervek el-
készíttetését. Megkezdenénk az új 
konyha, valamint a játszó – és pi-
henő park építését a volt MAGÉV 
területére. Ha a pályázaton nye-
rünk, megkezdjük az új bölcsőde 
megépítésének előkészítését az 
orvosi rendelő mögé. 

A Jácint utca környékén a 3 
közterület parkosítását megvaló-
sítjuk. Reményeim szerint sikerül 
a Magyar Közúttal kötött szerző-
dés (mely szerint a Közút bizto-
sítja az aszfaltot, a forgalomtech-
nikát és a felfestést, mi pedig az 
aszfaltozási szolgáltatást) alapján 
a Somogyi Béla utcát is új asz-
faltréteggel ellátni, emellett kez-
deményezni fogom ugyanezen 
konstrukcióban a Fő út aszfalto-

zását a Katolikus templomtól a 
Déli körforgalomig. 

Jelenleg folyamatban van az 
a közbeszerzési eljárás, amely-
nek során a Kormány által meg-
bízott Aktív- és  Ökoturisztikai 
Fejlesztési Központ kiválasztja 
azt a tervezőt, aki a Kormány fi-
nanszírozása mellett megterve-
zi a kerékpárutat Alsónémedi és 
Dunaharaszti közé. Annak függ-
vényében, hogy hogyan haladunk 
nyilván itt is a szükséges lépéseket 
meg kell tenni. 

2022-ben átépítjük az Árpád 
utca – Fő út csomópontot, meg-
építjük a büntető lámpát a Harasz-
ti útra, felkerülnek a gyalogátkelő-
helyek a Haraszti útra a Toldi utca 
– Nyárfa utca kereszteződésébe és 
felújítjuk a faluház nádfedelét. 

Pályázati kiírás és sikeres pályá-
zat esetén megvalósulhat a csator-
na kiépítése a Somogyi Béla utca 
és a Ványi út között, valamint az 
óvoda Rákóczi úti épülete mellé 
tornaszoba építése. 

Tájékoztatok mindenkit, hogy 
a jövő évre honlapunk és az 
Alsónémedi Hírmondó megújul 
remélhetőleg minden Alsónémedi 
lakos megelégedésére. Természe-
tesen, ahogy arra már utaltam itt 
minden felsorolásra nem került, 
viszont bíztatok mindenkit, hogy 
amennyiben kérdése merülne fel, 
hívja a 06 29  337  101-es számon 
a 11-es melléket vagy a 06 30  159 
1760-as mobil telefonszámomat 
és kérdéseit tegye fel. Igyekszem 
rá választ adni. 

Ezt követően pedig nincs más 
hátra, minthogy Alsónémedi 
minden lakosának jó egészséget, 
boldog és sikeres Új Esztendőt 
kívánjak! Tegyünk közösen azért, 
hogy Alsónémedi valóban a kö-
zösség, a biztonság és az otthon 
legyen mindannyiunk számára!

Dr. Tüske Zoltán 
polgármester
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Alsónémedi Nagyközség Ön-
kormányzata 2021-ben megala-
pította a Kiss Ernő Művészeti 
Díjat, azzal a nemes szándékkal, 
hogy életben tartsa és ápolja Kiss 
Ernő festőművész-tanár emlékét 
és hagyatékát, s ennek szellemé-
ben támogassa és ösztönözze a 
fiatal művészeket alkotóművésze-
tük kiteljesedésében. A művészeti 
díjat szimbolizáló kerámia kan-
csót, Juhász Borbála kerámiamű-
vész készítette, annak a Badeni-
kultúrából származó, a Némedi 
Kenderföldeken feltárt kerámia-
edénynek mintájára, mely jelen-
leg a Nemzeti Múzeumban talál-
ható. A kancsóra felkerült Kiss 
Ernő tanár úr bronz plakettjének 
másolata, melyet Kópisné Nagy 

Mária grafikus művész mintá-
zott.  A díj azoknak a 14 év feletti 
fiataloknak adományozható, akik 
művészeti képzéssel foglalkozó 
közép- vagy felsőoktatási intéz-
mények hallgatói vagy fiatal aktív 
művészek, felső korhatár 35 év. S 
akik művészeti tevékenységükkel, 
alkotómunkájukkal szülőfalujuk, 
Alsónémedi jó hírét viszik a világ-

ba. Alkalmanként egy díjazott ke-
rülhet kiválasztásra. A díjazottra 
minden év november 30-ig tehet 
javaslatot a Kulturális Bizottság a 
Képviselő-testület felé. A díjazott 
vállalja, hogy művészi tevékeny-
ségét Alsónémedin a művésszel 
egyeztetett és közösen meghatáro-
zott esemény keretében kiállítás, 
előadás formájában a faluközösség 
számára bemutatja. A díj átadásá-
ra a minden év januárjában, a Ma-
gyar Kultúra Napján kerül sor.

A művészeti díjat első ízben 
2022. január 23-án, a Magyar Kul-
túra Napján Dura Veronika szín-
művésznek adtuk át. Dura Veroni-
ka 1997-ben született, Alsónémedi 
lakos, Dura Miklós és Csap Anikó 
leánya. Általános iskolai tanulmá-
nyait Alsónémedin, a Széchenyi 
István Általános Iskolában vé-
gezte, a Fantázia Művészeti Iskola 
színjáték tanszakon kezdett ismer-
kedni a színházművészettel, már 
gyermekként tudatosan készült az 
előadóművészi hivatásra, mely-
ben családja segítette, támogat-
ta. Korán megszerette a verseket, 
gyakran szerepelt 
iskolai és közsé-
gi ünnepségeken. 
Középiskolai ta-
nulmányait a bu-
dapesti Nemes 
Nagy Ágnes Hu-
mán Szakközépis-
kolában folytatta, 
majd sikeresen 
felvételizett a ka-
posvári Színmű-
vészeti Egyetem 
prózai színész 
szakára. Osztály-

főnöke Cseke Péter, aki által négy 
évig volt a kecskeméti Katona Jó-
zsef Nemzeti színház tagja. Jelen-
leg a zalaegerszegi Hevesi Sándor 
Színház színművésze. Ígéretes 
művészi pálya áll előtte. Gratulá-
lunk a díjazottnak, kívánunk neki 
sok sikert, kitartást gyönyörű de 
viszontagságos hivatása kiteljese-
désében.

Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzata

KISS ERNŐ MŰVÉSZETI DÍJ – 2022
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2021. évben Alsónémedi Nagy-
község Önkormányzata Zsin Géza 
biológia tanár-vadászati szakmér-
nököt felterjesztette a Pest Környe-
zetvédelméért Díjra. A nagyszámú 
jelölt közül a bíráló bizottság Zsin 
Géza tanár úrnak ítélte a kitünte-
tést, melyet a Pest Megyei Önkor-
mányzat képviseletében Pányi Zsu-
zsanna főépítész, Pánczél Károly 
országgyűlési képviselő és Dr Tüs-
ke Zoltán Alsónémedi Nagyközség 
polgármestere adtak át ünnepélyes 
keretek között az Alsónémedi Pol-
gármesteri Hivatalban.

Zsin Géza 1954-ben szüle-
tett Budapesten. Gyermekkorát 
Szigetszentmiklóson töltötte, a Kis-
Duna partján nőtt fel, gyermek-
ként minden szabadidejét a víz-
parton, a Kis-Duna hókonyaiban 
töltötte figyelve a vadmadarak, 
halak életét, ismerkedve környe-
zete flórájával, faunájával. Már 

középiskolás korában bekapcsoló-
dott az aktív környezetvédelembe. 
Alapítótagja a Magyar Madártani 
Egyesületnek. Részt vett több or-
szágos madármegfigyelő, madár-
gyűrűző programban. Közvetlen 
barátja és munkatársa Schmidt 
Egon ornitológusnak, Balogh Ist-
ván természetfilmesnek, az Oxigén 

című műsor szerkesztőjének, kik-
kel több természetfilmet készített 
együtt. 1974-től nyugdíjazásáig az 

Alsónémedi Általános Iskola élő-
világ tanára. Élővilág szakkörei és 
nyári élővilág táborai generációkat 
neveltek a természet szeretetére, a 
környezetvédelem fontosságára. 
Önkormányzati képviselőként, a 
Mezőgazdasági és Területfejlsztési 
Bizottság elnökeként minden 
erejével azon fáradozott, hogy 
Alsónémedi gazdag élővilágából 
minél több értéket lehessen meg-
menteni, hogy a mezőgazdasági 
termelés és a környezetvédelem 
harmónikus összhangja megvaló-
sulhasson. 

A Kóhalma Vadásztársaság tag-
ja, évekig vadászmestere, szószó-
lója az aktív vadvédelemnek,  az 
etikus vadászati kultúra érvénye-
sítésének. Gratulálunk a kitünte-
téshez, kívánunk jó egészséget és 
számos a természetben eltöltött 
éveket.

Győrvári Istvánné

PEST MEGYE KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT DÍJ
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Aki szja-kedvezményre jogosult, 
annak érdemes már januárban ki-
töltenie az adóelőleg-nyilatkoza-
tot, hogy a munkáltatója mielőbb 
fi gyelembe vegye a munkavállaló-
nak járó kedvezményeket. Nyilat-
kozni online is lehet, a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) hon-
lapján. Változás esetén év közben 
új nyilatkozatot kell tenni vagy a 
korábbit vissza kell vonni.

Az adóelőleg-nyilatkozatot a 
dolgozó tölti ki és adja át munkál-
tatójának, kifi zetőjének. Aki már a 
januári fi zetésében érvényesítené a 
kedvezményeket, annak az első bér-
számfejtés előtt nyilatkoznia kell. 
Az adóelőleg-nyilatkozatokkal év 
közben érvényesített kedvezmé-
nyek automatikusan bekerülnek 

a NAV által készített adóbevallási 
tervezetbe.

A legegyszerűbb megoldás az 
adóelőleg-nyilatkozat online be-
nyújtása a NAV honlapjáról elér-
hető Online Nyomtatványkitöltő 
Alkalmazással (ONYA). Haszná-
latához mindössze KAÜ-azonosítás 
(például ügyfélkapus hozzáférés) 
szükséges. A webes felület a kitöl-
tésben is segít, mivel megjeleníti a 
NAV nyilvántartásaiban és a koráb-
bi nyilatkozatokban szereplő ada-
tokat. Az online beküldött doku-
mentumot a NAV automatikusan 
továbbítja a megjelölt munkáltató-
nak, kifi zetőnek.

Továbbra is lehetőség van a kéz-
zel kitöltött nyilatkozatok szemé-
lyes átadására a munkáltatónak. 

Ehhez az ajánlott nyilatkozatmin-
ták és a kitöltési útmutatók letölt-
hetők a NAV honlapjáról.

2022-től új adóalap-kedvez-
ményt vehetnek igénybe a 25 év 
alatti fi atalok. Nekik ugyanis nem 
kell személyi jövedelemadót fi zetni-
ük az összevont adóalapba tartozó, 
törvényben meghatározott egyes 
jövedelmeik után a kedvezmény 
havi összegéig, ami 2022-ben 433  
700 forint. Ez 65  055 forint adó-
megtakarítást jelenthet havonta. A 
kedvezmény érvényesítését a fi a-
talnak nem kell adóelőleg-nyilat-
kozattal kérnie, azt a munkáltató, 
kifi zető automatikusan fi gyelembe 
veszi, kivéve, ha a fi atal nyilatkozat-
ban kéri annak részleges vagy teljes 
mellőzését.

Célszerű mielőbb nyilatkozni 
az szja-kedvezményekről

Február közepéig mindenki 
megkapja a tavalyi jövedelme 
és az önkéntes pénztári, nyug-
díj-előtakarékossági vagy nyug-
díjbiztosítási befi zetései után a 
munkáltatói, kifi zetői és pénztári 
igazolásokat. Ezek alapján ellen-
őrizhető az szja-bevallási tervezet 
és az adó-visszatérítés összege. 

Aki Ügyfélkaput használ vagy 
más KAÜ-azonosítót, a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) által 
elkészített adóbevallási tervezetet 
legkésőbb március 15-től elérheti, 
legegyszerűbben a NAV honlapján.

Ha valakinek még nincs ügyfél-
kapu-hozzáférése, elektronikusan 
vagy a NAV ügyfélszolgálatain és 
a kormányhivatalokban pár perc 
alatt regisztrálhat.

Bárki, aki KAÜ-azonosítóval 
(ügyfélkapu, elektronikus szemé-
lyi igazolvány telefonos azonosítás, 
arcképes azonosítás) rendelkezik, 
márciustól tehát megnézheti saját 
adóbevallási tervezetét azonosí-
tás után az eSZJA-oldalon. Akinek 
nincs KAÜ-azonosítója, március 
16-áig, adóazonosító jele és szüle-
tési dátuma megadásával többféle 

módon is kérheti a tervezet postá-
zását: 

– SMS-ben a 06-30/344-4304-es 
telefonszámon a következő formá-
ban: SZJAszóközadóazonosítójelsz
óközééééhhnn, 

– az eSZJA-oldalon elérhető we-
bes űrlapon, 

– levélben,
– a BEVTERVK formanyomtat-

ványon,
– telefonon, a 1819-es hívószá-

mon, 
– személyesen, az ügyfélszolgá-

latokon.

Érkeznek az igazolások az szja-bevallási 
tervezet adózói ellenőrzéséhez
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„VIRÁGZÓ NÉMEDI” PROGRAM 2022

Azoknak az 
alsónémedi lakóházaknak a 
tulajdonosai pályázhatnak 
az ingyenes virágtövekre, 
akik maguk is állandó be-
jelentett lakóhellyel rendel-
keznek településünkön. Egy 
ingatlanra maximum össze-
sen 20 tő virágot lehet igé-
nyelni, ingatlanonként egy 
tulajdonos igénylését tudjuk 
figyelembe venni. Muskátli-
ból ingatlanonként, az érté-
kére való tekintettel egyszer-
re 8 tövet lehet rendelni, a 
fennmaradó mennyiséget a 
többi virágfajtából lehet ki-
választani. Igényelhető virág fajták: 2000 tő paraszt 
muskátli, 2000 tő szőlővirág, 1500 tő pistike, 1500 
tő lobélia, 1000 tő díszcsalán. A virágokat az igény-
lő a háza elé közterületre, vagy a kerítésén belülre az 
előkertbe, oldalkertbe, illetve utcafronti balkonládába 
lesz köteles ültetni!

Az igénylés a készlet erejéig tart, melyet a 
virag@alsonemedi.hu email címen, vagy személyesen 
lehet leadni, az ügyfélszolgálati idő egy meghatáro-

zott részében (H 8-12 óra 
között). Az igényléseket je-
gyezzük, de csak abban az 
esetben adunk visszajelzést, 
ha a virágok elfogytak és 
nem tudunk új igénylést fo-
gadni, ennek tényét időben 
közzétesszük. Megértésüket 
köszönjük! 

Virágok átvételére 
a volt CBA parkolóban 
2022.05.06.-án pénteken 
9.00-16.00 óra között és 
05.07-én szombaton 9.00-
13.00 óra között lesz le-
hetőség. Kérjük mindenki 
hozzon magával megfelelő 

szállító dobozt, ládát, zacskót stb. 

Célunk, hogy a „Virágzó Némedi” program 
keretében, a lakosság segítségével egy színes, ren-
dezett, vidám település képet hozzuk létre, mely 
hosszú távon mindenki megelégedésére szolgál. Te-
gyünk együtt a szebb környezetünkért!

    
     Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2022. év tavaszán immáron hagyományt 
teremtve meghirdethetjük virágosítási programunkat.
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ALSÓNÉMEDI 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 
2022. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND 

 
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok 
gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2022. 

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 
- 10. 10. 7. 5. 2.; 30. 28. 25. 22. 20. 17. 15. 

Fenyőgyűjtés: január 13. és 21. 
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által  
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a 
közterületet nem szennyező módon. 
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség 
esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az 
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok 
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 288 Ft+ÁFA/db), 
utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra. 
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék 
színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki. 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2022. 

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept
. okt. nov. dec. 

13.; 
27. 

10.; 
24. 

10.; 
24. 

7.; 
21. 

5.; 
19. 

2.; 16.; 
30. 

14.; 
28. 

11.; 
25. 

8.; 
22. 

6.; 
20. 3.; 17. 1.; 15.; 

29. 
Az összegyűjtött csomagolási hulladék a megadott napon a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga fedelű 
edényzetben, vagy szükség szerint bármely átlátszó zsákban, mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető. 
Munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) 
adnak, amennyiben nem rendelkezik a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló sárga fedelű edényzettel. 
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz 
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét! 

A kéthavonta házhoz menő üveghulladék gyűjtés időpontjai: február 11.; április 8.; június 3.; július 
29.; szeptember 23.; november 18. Az üveghulladékot a sárga fedelű edényzetben helyezze ki. 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) 
házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon 
(ügyfélfogadási időben) igényelhető. 

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés 
cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap 

Alsónémedi 
GSM Üzlet 

Szabadság tér 12/a 
K: 16.00 – 18.00 - - - 

DTkH Nonprofit Kft. 
2700 Cegléd, Kút u. 5. 

H: 8.00 - 20.00 
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00 

53/500-152 
53/500-153 ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu 

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől 
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől! 
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Gondolatok a házasságról

„Egy nagy titka volt a feleség-
nek a férje előtt, ami azonban 
nem maradhatott titokban. Ami-
kor a férfi  megtudta, hogy mi van 
a szekrény tetején lévő dobozban, 
tátva maradt a szája! A férj és a 
feleség már 60 éve boldog házas-
ságban élnek. Csupán egyetlen 
titok volt, amiről a férj nem sze-
rezhetett tudomást. A szekrény 
tetején egy cipős doboz volt, ami 
az asszonyé volt. Megkérte férjét, 
hogy soha ne nyissa ki, sőt, ne is 
kérdezősködjön róla. A férj mind-
addig nem is foglalkozott ezzel 
a dobozzal, míg a felesége meg 
nem betegedett, és kórházba nem 
került. A feleség ekkor úgy gon-
dolta, hogy itt az idő, hogy a fér-
je megtudja, mit rejteget abban a 
dobozban. Mikor a férfi  kinyitotta 
a dobozt, két horgolt babát talált 
benne és egy nagyobb összeget. A 

férfi  nem értette, hogy mit jelen-
tenek ezek, ezért rákérdezett a fe-
leségénél. Az asszony azt mondta, 
hogy a nagymamájától azt tanul-
ta, a jó házasság titka, hogy nem 
veszekednek a párok. Azt mond-
ta, hogy amikor mérges a férjére, 
inkább maradjon csendben, és 
horgoljon egy babát. A férj köny-
nyes szemmel tapasztalta, hogy a 
dobozban csak két baba volt, ami 
nagyon meghatotta, hiszen ez azt 
jelentette, hogy a házasságuk alatt 
csupán kétszer volt mérges a nő. 
Ekkor megkérdezte, hogy honnan 
van az a rengeteg pénz? Mire a nő 
azt válaszolt, hogy ezt a babák el-
adásával kereste.” 

(forrás: https://www.
magyarorszagom.hu/

egy-tanulsagos-tortenet-a-
hazassagrol-.html)

Kányádi Sándor: 

A két nyárfa

Én sem volnék, ha nem volnál,
ha te hozzám nem hajolnál,
te sem volnál, ha nem volnék,
ha én hozzád nem hajolnék.
Osztódom én, osztódol te.
Só vagy az én kenyeremben,
mosoly vagy a bajuszomon,
könny vagyok a két szemedben.
Köt a véred, köt a vérem:
szeretőm vagy és testvérem.

Köt a vérem, köt a véred:
szeretőd vagyok s testvéred.
Szellőm vagy, ki megsimogatsz,
viharom, ki szerte szaggatsz,
szellőd vagyok, ki simogat,
viharod, ki szétszaggatlak.
Ha nem volnék, te sem volnál,
én sem volnék, ha nem volnál.
Vagyunk ketten két szép nyárfa,
s búvunk egymás árnyékába.

„Egy szép házasság olyan, mint egy szimfónia, ahol két dal-
lam szól, de nem egymásba beleharsogva, hanem egymást 
erősítve. Egy szép házasság két embernek szinte emberfölötti 
remekműve.” (Székely János (teológus)
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2021-ben a tavalyi évhez ha-
sonlóan személyesen kereste 
fel otthonukban Dr. Tüske 
Zoltán polgármester úr és 
Nagy Ibolya jegyző azokat a 
közöttünk élő házaspárokat, 
akik jubileumi házassági 
évfordulójukat ülhették. Ez 
alkalomból rendkívüli jubi-
leumnak is örvendhettünk, 
hiszen egy 65 éves házassági 
évfordulóját ünneplő házas-
párt is köszönthettünk.  Kiss 
Pál és Endzsel Rozália 1956. 
november 21-én kötöttek 
házasságot egymással, és Is-
tennek hála megélhették ezt 
a szép jubileumot szeretett 
családjuk körében. 2021-ben 
50 éves házassági évforduló-
ját ünnepelhette több házas-
pár is Alsónémedin. 

Bai Menyhért és Tömösközy 
Márta 1971. február 13-án kö-
tötték össze életüket. Csap Ist-
ván és Szántó Erzsébet 1971. 
április 17-én álltak egymás 
mellett az akkori községházán 
és mondták ki egymásnak az 

igent. Dózsa Lajos és felesé-
ge Surányi Mária 1971. május 
08. napján keltek egybe. Józan 
Menyhért és Takács Rebeka 
1971. szeptember 11. napján 
kötötték meg máig tartó há-
zasságukat. Jakab Gergely és 
Kiss Etelka 1971. október 02. 
napján írták alá a házassági be-
jegyzést tartalmazó anyaköny-
vet. Barizs Imre és Batár Ilona 
1971. november 20. napján kö-
tötték házasságukat. Christov 
Kálmán és Acsai Krisztina 
1971. november 20. napján tar-
tották lakodalmukat. Implom 
Géza és felesége Menyhért 
Piroska 1971. augusztus 07-én 
Telkibányán keltek egybe és év-
tizedek óta élnek Alsónémedin, 
itt ünnepelhették ezt a szép 
évfordulót. A fényképeken fi-
atal párként láthatjuk a most 
ünneplő házaspárokat boldog 

HÁZASPÁROKAT KÖSZÖNTÖTTÜNK!

Kiss Pál és Endzsel Rozália

Csap István és Szántó Erzsébet
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Bai Menyhért és Tömösközy Márta

Implom Géza és Menyhért Piroska Jakab Gergely és Kiss Etelka Barizs Imre és Batár Ilona

Christov Kálmán és Acsai Krisztina Dózsa Lajos és Surányi Mária

menyasszonyként és vőlegény-
ként. Bár az idő halad mindenki 
felett, de gyermekeik, unokáik 
mindezt kárpótolhatják szá-
mukra, hiszen szeretett család-
juk körében élhették meg ezt a 
boldog eseményt.  Isten éltesse 

a házaspárokat és adjon nekik 
továbbra is sok erőt, jó egészsé-
get, hogy élhessenek együtt még 
sok-sok éven keresztül szeretett 
családjuk körében!   

Nagy Ibolya jegyző
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Január 12-én emlékeztünk meg 
az 1943 telén a Don-kanyarnál har-
coló magyar honvédek önfeláldozó 
harcáról. Vendégünk volt Prof. 
Dr. Szakály Sándor hadtörténész. 
Előadása minden résztvevő szívét 
megérintette. Megrendüléssel hall-
gattuk a II. magyar hadsereg tragikus 
kimenetelű helytállását a -30°C fokos 
fagyban, a pusztító orosz télben. Ko-
szorút helyeztünk el a község nevé-
ben a II. világháborús emlékműnél 
megemlékezve azokról az alsónémedi 
honvédekről, akik a Don-kanyarnál 
vesztették életüket vagy kerültek hadi-
fogságba. Köszönjük a 22. Honvéd Gy-

alogezred Hagyományőrző Egyesület 
valamint a Dabasi Hagyományőrző 
Honvédtüzér Közhasznú Alapítvány 
közreműködését.

Megköszönjük mindazok részvé-
telét, akik úgy érezték, hogy jelen-
létükkel is adóznak a hős magyar 
honvédek emlékének. A jövő évben 
2023-ban lesz a Doni katasztrófa 80. 
évfordulója. Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzata készül a kerek évfor-
duló méltó megemlékezésére. Bízunk 
abban, hogy ezt az egész község lelké-
ben hordozza. 

Jobbágy Ilona

MEGEMLÉKEZÉS
a Don-kanyarnál hősies csatákat vívó 
II. magyar hadseregről és az ott szolgálatot 
teljesítő alsónémedi honvédekről

Falu Tamás:

Névtelen katona 
Nem a dicső hadvezért zengem,
Ki tervezte a háborút,
Kinek nevét örök hír őrzi,
Kitől a világ lángra gyúlt.
Én az egyszerű embert zengem,
Kit mozgósított a plakát,
Akit a riadt állomásra
Sírva kísért a család.
Kit géppuska várt s lövészárok,
S figyelte röpülők neszét,
Kit bomba ért egy vad rohamban,
S ezer darabjából
Ezer felé csorgott a vér,
S akinek sírját egyszerűen
Csak úgy hívják, hogy csatatér.
Kinek özvegye férjhez ment már,
Új apát kapott gyereke,
Aki nélkül meg nem zökkenve
Forog a világ kereke.
Kinek neve elhalványult már
Sok hivatalos iraton,
Én azt, kit senki sem sirat már,
A siratatlant siratom.
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Az 1944. november 2-án dél-
után, a Soroksár külvárosa felé 
közeledő sötétzöld szovjet harcko-
csik felbukkanása a II. világhábo-
rú egyik legdrámaibb csatájának 
kezdetét jelentette. A történelembe 
Budapest ostromaként bevonult 
összecsapás katonák és civilek tí-
zezreinek halálával végződött. Az 
ostrom 52 napig tartott, így a II. 
világháború egyik leghosszabb 
helységharcának számít: Bécs 6, 
Berlin pedig 14 napig volt képes 
feltartóztatni a szovjet csapatokat. 
A megszálló csapatok sok helyen 
erőszakoskodtak a nőkkel, foszto-
gattak és szándékosan rombolták 
az értékeket. A polgári lakosság egy 
részét az arcvonalba vezényelték, 
hogy lőszert hordjanak, vagy éppen 
ágyúkat vontassanak. Az arcvonal 
mögött a szovjet belbiztonsági ala-
kulatok szinte azonnal megkezdték 
a munkaképes férfi lakosság ösz-
szegyűjtését, és málenkij robotra 
vagy „hadifogságba” hurcolását. 
Az ostrom Budapesten 38 ezer pol-
gári áldozatot követelt. A főváros 
romokban hevert, 39 643 épületé-
nek csak a negyede maradt épen. 
A legnagyobb pusztítást a budai 
Várhegy és környéke szenvedte el. 
Itt 789 épületből csupán négy lakás 
maradt sértetlen. Az ostrom véres 
napjait Alsónémedi lakossága is 
megszenvedte, a falunkban tanyázó 
szovjet egységek erőszakoskodása 
és pusztítása még a mai napig sincs 
teljes egészében feltárva.

A megemlékezés keretében elő-
adást tart Prof. Dr. Szakály Sándor 
hadtörténész. Szakály professzor 
könyvei kedvezményes áron kap-

BUDAPEST OSTROMA 
1944 december 20-1945. február 13.

hatók a községi könyvtárban illet-
ve az előadás előtt a helyszínen. A 
témával kapcsolatban elolvasásra 
ajánljuk még Hingyi László: Buda-
pest  ostroma 1944-45 című köny-
vét, mely kikölcsönözhető a községi 
könyvtárból.

Szakály Sándor professzor úr 
következő előadása 2022. március 
2-án, 17 órai kezdettel lesz a műve-
lődési házban, melyre minden ér-
deklődőt szeretettel várunk.

Bálint István János
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Az előző évhez hasonlóan a ko-
ronavírus járvány 2021-ben ismét 
súlyosan befolyásolta klubunk 
életét, programjait. 

Sajnos, a szépkorúakat is óvó 
szándékú korlátozások szigorúb-
bak lettek, így nem tudtunk talál-
kozni. 

Az egészségünk megőrzése ér-
dekében a szabályokat megértve, 
betartva, szomorúan, de elfogad-
tuk a szabályokat. 

A járványügyi intézkedések 
enyhítése után minden hét hétfő 
délutánján rendszeresen találkoz-
tunk. Megtartottuk az elmaradt 
névnapokat, ajándékkal köszön-
töttük az ünnepelteket. Régi ha-
gyomány, hogy a névnaposok sa-
ját készítésű süteménnyel kínálják 
meg tagtársaikat.

Ritka és különleges alkalom volt 
amikor születésnaposokat is fel-
köszöntöttünk, Surányi Dezsőné 
Magdi néni, Polyák Károlyné Juci 
néni 80 éves lett. Kívánjuk, hogy 
még nagyon sokáig köztünk le-
hessenek erőben, egészségben! 

Néhány eseményt szeretnék ki-
emelni az éves programunkból, 
amit sikerült is megvalósítani. 

A nyár elején kezdtük szervezni 
a közös 2 napos kirándulásunkat 
Cserkeszőlőre, 22 fő jelentkezett 
és érezte jól magát a programok-
kal átszőtt, fürdési lehetőséggel 
biztosított alkalomra. Klubunk 
tagjaival október elején ellátogat-
tunk Mezőkövesdre, ahol megcso-
dálhattuk a Matyó Múzeumban 
kiállított tájjellegű népviseletet. A 
nap további részét, Zsóry- fürdő-
ben töltöttük, ahol gyógy és me-
legvizes medencékben, szaunában 
kényeztettük magunkat! Este él-
ményekkel telve, fáradságot feled-
ve érkeztünk haza. 

Kirándulásaink költéségeit 
Önkormányzatunk biztosította 
a sikeres pályázatunk benyújtása 
után.

Köszönjük az anyagi támogatá-
sukat, s hogy fi gyelnek ránk! 

A fi gyelmet és támogatást vi-
szonozni szeretnénk a községi 
rendezvényeken való aktív részvé-

telünkkel. Szívesen veszünk részt 
falunk rendezvényein, ahol főzhe-
tünk a közöségnek, segíthetünk. / 
Lásd: Augusztus 20., Pörkölt fesz-
tivál, Szüreti/ 

Nagyon örültünk, amikor 2021-
ben a Földművesek Napján éne-
kelhettünk, felléphettünk - e jeles 
eseményen, Benkó Péter tanárúr 
vezényletével! Köszönjük a segít-
séget! 

A Művelődési Ház kulturális 
programjait is fi gyelemmel kísér-
jük. Színházi és kulturális progra-
mokon részt veszünk.

A Levendula Nyugdíjas Klub 
tagságát bővíteni szeretnénk, ezért 
szeretettel várjuk az új klubtagok 
jelentkezését!

„Nyugdíjas klub, hová összejárunk,
Benne szintén otthonra találunk.
Legyen minden együtt töltött óra,
Békesség és öröm hordozója.” 

Levendula Nyugdíjas Klub ne-
vében ,

Juhász Lászlóné  klubvezető 

A Levendula Nyugdíjas Klub programjai (2021.) 
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ez a fergeteges este nem jöhetett 
volna létre. Köszönjük nektek 
és mindazoknak, akik segítői 
voltak e nagyszerű napnak! Kö-
szönjük a Betyár Étterem étel és 
ital felszolgálását! Jó volt látni hi-
degtől kipirult, de a forró italoktól 
felmelegedett mosolygós arcokat. 
Bízunk abban, hogy ismét talál-
kozunk jövőre Veletek, ugyanitt 
és ugyanilyen sokan leszünk!

Az Alsónémedi Községért 
Közalapítvány nevében: Juhász 

Lászlóné (kuratóriumi tag)

Jég veled 2022. január 22., 
szombat

Mottó: “Jégre fel, Jég Veled!”

Ha a téli sportok királya a síe-
lés, akkor a királynője a korcso-
lyázás. A téli mozgásforma egyre 
népszerűbb, ennek érdekében má-
sodik alkalommal került megren-
dezésre Alsónémedin a Jégnap. 
Az első alkalom még 2017-ben, 
a Nagygödörben található kosár-
labdapálya területén, a természet 
segítségével készült jégpályán. 
A programokat, a felügyeletet 
az Alsónémedi Községért Köz-
alapítvány biztosította, az akkori 
esemény önzetlen segítője, támo-
gatója Szabó Kálmán képviselő 
úr volt, mint ahogyan az idei év-
ben is. Napra pontosan öt évvel 
később, most már Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzata tá-
mogatásával és Alapítványunk 
szervezésében a második Jégnap 
is megvalósulhatott. Igyekeztünk 
érdeklődést felkeltő programo-
kat szervezni az önkormányzat 
által tökéletesen összeállított és 
felügyelt, jól korcsolyázható jég-
felületre. A rendezvény napján 
hófedte tájra ébredtünk, viszont a 

ragyogó napsütés csalogató volt, 
a mellé párosuló mínuszok nem 
tudták távol tartani az érdeklődő-
ket. A programok iránt nagy volt 
az érdeklődés az óvodástól a kö-
zépiskolásig. Nagyon sok szülő, 
nagyszülő elkísérte gyermekét. 
A bátrabbak együtt korcsolyáz-
tak gyermekeikkel. Pont ez volt 
a cél, hogy kicsaljuk az embere-
ket a szabadba, mozogjanak, és 
a friss levegőn legyenek. A prog-
ram megnyitójaként Koppány 
Kinga és Varga Nikolett (Diego 
SC) jégtáncbemutatóját láthattuk, 
korcsolyaoktatás, gyerek-sorver-
senyek, felnőtt jéghokibemutató 
látványát élvezhettük, majd a sza-
badon korcsolyázni szeretők ve-
hették birtokba a jégpályát. Azok, 
akik nemcsak élményeket gyűjte-
ni látogattak ki, tombolahúzáson 
értékes ajándékokkal gazdagod-
hattak, az Alsónémedi Papírbolt 
és az Alapítvány szponzorálásá-
val. A Jégnapot egy fantasztikus 
hangulatú JÉGDISZKÓ zárta 
17 órától. A fényeket, a népsze-
rű zenéket Acsai László és Garai 
Sándor biztosította, akik nélkül 
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ASE labdarúgás – felnőtt

2022.02.20. 14:00 Újhartyán VSE - ASE
2022.02.26. 14:00 Szigethalom SC - ASE
2022.03.05. 14:30 Tápiószecső FC - ASE

2022.03.12. 15:00 Örkény SE - ASE
2022.03.19. 15:00 ASE - FC Dabas II.

2022.03.27. 12:00 Ráckeve VAFC - ASE
2022.04.03. 16:00 ASE - Albertirsa SE

2022.04.09. 16:00 Üllői SE - ASE
2022.04.17. 16:00 ASE - Halásztelki FC

2022.04.24. 16:30 Bugyi SE - ASE
2022.05.01. 16:30 ASE - Ecser SE

2022.05.07. 16:30 Péteri KSK - ASE
2022.05.15. 17:00 ASE - Tápiószelei SE

2022.05.22. 17:00 Százhalombattai LK - ASE
2022.05.28. 17:00 ASE - Aranyszarvas SE

ASE kézilabda

2022.01.31. 16:00 Csömör KSK - ASE
2022.02.06. 19:00 Dunavarsány – ASE

2022.02.13. 18:00 ASE - Tököl
2022.02.20. 18:00 Solymári SC – ASE
2022.02.26. 16:00 ASE - Tempo KSE
2022.02.26. 18:00 ASE - Gyáli BKSE

2022.03.05. 16:00 Budaörs U 20 - ASE
2022.03.11. 19:00 ASE - Csömör KSK

2022.04.03. 16:00 ASE - Helló Gyömrő
2022.04.24. 16:00 ASE - Jászfényszaru VSE

2022.05.15. 16:00 ASE - Albertirsa SE

A Pest megyei Igazgatóság 
által szervezett futsal7vége so-
rozat versenyei még javában 
tartanak, amelyen az ASE U11, 
U20 és felnőtt futsal csapata is 
részt vesz. 2022. februárban 

azonban már a Pest megyei 
felnőtt labdarúgó bajnokságok 
mellett a felnőtt kézilabda al-
apszakasz és az ifj úsági ko-
rosztály tavaszi küzdelmei is 
megkezdődnek. A Hírmondó 

lapzártáig az utánpótlás bajnok-
ságok menetrendjei még nem 
kerültek véglegesítésre, ezekről 
remélhetőleg a márciusi szám-
ban tudunk tájékoztatást adni.

       ASE Vezetőség

Alsónémedi SE 2022. tavasz menetrend I.
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Lakáscélú támogatás Alsónémedin
1/2009 (II.03.) helyi rendelet értelmében fi atal házasok részére, képviselő-testületi 
döntés alapján adható vissza nem térítendő támogatás! 

Feltétel:
házaspár egyik tagja még nem töltötte be a 35. életévét• 
legalább egyikük 12 hónapja Alsónémediben állandó bejelentett lakóhellyel • 

     rendelkezik
a támogatás összegét a település közigazgatási területén lehet felhasználni• 

Felhasználható:
lakásépítéshez, várárláshoz• 
lakásbővítéshez (min. 1 lakószoba)• 
komfortfokozat növeléshez (központi fűtés létesítése, fürdőszoba létesítése, • 

     gáz-, víz-, és csatorna bevezetése)

Felújításra, korszerűsítésre támogatás nem adható! Részletek a vonatkozó 
rendeletben megtalálhatóak, és a nyilatkozatok letölthetőek a

www.alsonemedi.hu honlapról.
Érdeklődni tudnak a 0630/861-70-37 telefonszámon.

Határidő: évente MÁRCIUS 31, illetve AUGUSZTUS 3.

Kedves alsónémedi 
Egyetemisták, Főiskolások!

Alapképzésben, osztatlan mesterképzésben, vagy mesterképzésben tanulsz, hogy 
meglegyen az első diplomád? Szeretnél erre a félévre egyszeri 25.000 Ft-os támoga-
tásban részesülni?

Nincs más dolgod, mit egy kérelmet letölteni az alsonemedi.hu oldalról és kitölte-
ni, majd csatolj mellé egy aktuális iskolalátogatási igazolást (tartalmazza a képzésed 
időtartamát és formáját is), és a szüleid jövedelem igazolását, végül hozd be hozzánk 
a Polgármesteri Hivatalba (Fő út 58)! Feltétel, hogy ne legyen rendszeres önálló jö-
vedelmed.

Ha szeretnél kérdezni, segítséget kérni, hívj bátran minket 
a 0630/861-7037 telefonszámon!

Határidő: 2022 március 15!!! Várjuk kérelmeiteket!
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TÜDŐSZŰRÉS 2022. 
 

 
FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, hogy  

ALSÓNÉMEDIN  
2022. MÁRCIUS 10-18. 8:00 - 17:50 óráig 

 
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK! 

 
VIZSGÁLATI NAPOK: 

    március 10. csütörtök 
március 11. péntek 
március 16. szerda 

     március 17. csütörtök 
március 18. péntek 

 
A tüdőszűrés helye: 

ÚJ ORVOSI RENDELŐ ALSÓNÉMEDI, FŐ ÚT 63. –  
A fogorvosi rendelővel szemben! 

 
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT! 

 
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 
Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. Ebben az esetben postázzuk az 
eredményt egy felbélyegzett válaszboríték ellenében. A befizetés a szűrőállomáson 
kapható csekken történik.  
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező 
nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat természetesen 
ingyenes.  
Azoknak a 18-40 közötti lakosoknak, akik Alsónémedi állandó lakcímmel rendelkeznek és 
leletet nem kérnek, Önkormányzatunk átvállalja az 1.700.-Ft-os vizsgálati díjat! 
 

 
Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség 

időben történő felismerésére! 
 

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

 
A lakosság részére külön értesítést nem küldünk! 

 
 

MASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ! 
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Köszönetnyilvánítás! 
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, 
akik édesapámat Deli Jánost elkísérték utolsó útjá-
ra vagy lélekben részt vettek a temetésen. Köszön-
jük az ELOHIM Kft . dolgozóinak együttérző mun-
káját, a virágosok sok szép koszorúját, Szappanos 
Tiszteletes úr szívhez szóló búcsúztatóját. 
Horváthné Deli Katalin és családja

Köszönetnyilvánítás! Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani mindazoknak, akik id. Szmetana 
Miklós temetésén megjelentek, sírjára koszorút 
vagy virágot hoztak, elkísérték utolsó földi útjára és 
osztoztak családunk fájdalmában. 
Köszönettel: a Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás!
Szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik Nagy István temetésén megjelen-
tek, sírjára koszorút vagy virágot hoztak, 
elkísérték utolsó földi útjára, osztoztak mély 
fájdalmunkban. Megköszönjük a Temetke-
zési Vállalat Dolgozói szeretetteljes, színvonalas munkáját!  
Köszönettel: lánya Nagy Adrienn és családja

Köszönetnyilvánítás! Szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik Jobbágy Menyhért 
temetésén megjelentek, elkísérték utolsó földi út-
jára, sírjára koszorút, virágot hoztak, és osztoztak 
mély fájdalmunkban. 
Köszönettel: a Gyászoló család

ALSÓNÉMEDI, 
2022. február 22. (kedd)

14.30–17.30 óra
Helyszín: orvosi rendelő

Címlapfotó: Dr Nagy Vilmos
Plakátok: Suplicz Zsoltné
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