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MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2021. évi közmeghallgatását
2021. december 09-én (csütörtök) 17 órakor tartja.
Helyszín: Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Kamaraterme
(2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.),
melyre minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk! (A részletes meghívót hirdetőtábláinkon és honlapunkon olvashatják majd december elején.) A közmeghallgatás keretében napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (posta, tűzoltóság, rendőrség, DAKÖV Kft. stb.) rövid tájékoztatást adnak, hozzájuk
az közmeghallgatás résztvevői kérdéseket intézhetnek. A továbbiakban tájékoztatást kapnak az Önkormányzat
idei költségvetésének várható teljesüléséről, valamint a jövő évi elképzelésekről, lehetőségekről. Kérjük,
amennyiben már most tudja, mit szeretne kérdezni – szolgáltatótól, Képviselő-testület tagjától vagy a Polgármestertől –, úgy azt előre írásban /személyesen vagy levélben a Polgármesteri Hivatalba, ill. e-mailban az
alsonemedi@alsonemedi.hu/ juttassa el hivatalunkhoz.
Dr. Tüske Zoltán polgármester a Képviselő-testület nevében
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
A Képviselő-testület 2021. szeptemberben két rendkívüli ülést is tartott (01-jén és 08-án), majd a munkatervben előre tervezett soros ülését 29-én tartotta. Október 06-ára ismét rendkívüli ülés került összehívásra
halaszthatatlan ügyekben.
2021. szeptember 01-jén a napirend kiegészítésének
elfogadása után az általános iskola étkező bővítési, udvari kerékpártároló, térburkolat és kerítés építésének kivitelezésére vonatkozó előterjesztésről döntött a
Testület. A kivitelezéshez szükséges fedezetet 2021. évi
költségvetés terhére biztosította az alábbi megosztásban: a nettó összeg 2664/10000-ed önkormányzati szerződéses kötelezettségként, 7336/10000-ed felhalmozási
célú támogatás jogcímén kerül az ABÉVA Kft. részére
átutalásra.
Haraszti út és Rákóczi utcai csomópontnál található 548/2 hrsz-ú ingatlanon parkoló építésének kivitelezésével együtt elrendelte a Testület egy, a parkoló
Dunaharaszti felőli oldalát határoló zárt betonkerítés
kivitelezését is, melyhez a szükséges fedezetet a 2021.
évi költségvetés terhére biztosította.
Tárgyalt a Képviselő-testület a Fő út 63. sz. alatti
orvosi rendelő mögé parkoló megépítéséről, melyhez szintén a 2021. évi költségvetés terhére biztosította
a fedezetet. A Fő út 63. sz. alatti orvosi rendelő kerékpártárolók fedése kapcsán 2 db tűzi horganyzott
acél szerkezetű RAL színre festett Velence Light tipusú
kerékpártároló telepítéséről döntött a Testület nettó
1.815.500,- Ft összegben, az Önkormányzat 2021 évi

költségvetési tartaléka terhére. A Garay u. és 5 sz. Fő
út csatlakozási pontjától az utolsó lakóházig (1700/1
hrsz) (Dabas irányába) terjedő gyalogjárda építésére és
környezetrendezés kivitelezésére is az idei évi költségvetés terhére biztosította a fedezetet a Képviselő-testület.
A Deák F. u. burkolatmegerősítés (Árpád u. és Kölcsey
F. u. közötti szakasz hrsz: 217) kivitelezése is a 2021. évi
költségvetés terhére a történik majd. A soron következő
napirend a 9/2021(IX.02.) Önkormányzati rendelete
elfogadása volt Alsónémedi Nagyközség Helyi Építési
2021 október

Szabályozásáról szóló 3/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról. (Ipari övezetben, – ha
a telek lehetővé teszi –, úgy 70 méteres köztávolsággal
lehet bejáratot építeni.)
A Képviselő-testület szeptember 08 -án megtartott
rendkívüli ülésének összehívására az „Alsónémedi,
Halászy Károly utcai és Somogyi Béla utcai csapadékvíz elvezető rendszer, járda kiépítése” tárgyában,
a kivitelezési szerződés II. sz. módosítása miatt került
sor. A kivitelezési határidő 2021. október 31. napjára
történő meghosszabbításáról és a vállalkozói díj nettó
17.723.122 Ft + ÁFA-val történő megemeléséről döntött
a Testület (így a teljes vállalkozói díj 288.657.184 Ft +
ÁFA, azaz bruttó 366.594.624 Ft). A szerződés aláírására és a pótmunkák pénzügyi fedezetének biztosítására is
felhatalmazást kapott a Polgármester.

A Képviselő-testület munkaterv szerinti soros ülését szeptember 29-én tartotta. A napirend módosítása
után az Óvoda 2020-2021-es nevelési évéről, a tanévkezdés személyi és tárgyi feltételeiről, valamint a
nyári nyitvatartás tapasztalatairól szóló beszámolóját fogadta el a Testület. Majd jóváhagyta a 2022.
évi nyári óvodai nyitvatartást (az időpontok az óvodaépületek felújításai munkái és a koronavírus járvány miatt változhatnak), mely a következő lesz: 2022. június
27-től július 22-ig a Szent István téri épületben, július 25-től augusztus 05-ig a Rákóczi utcai épületben
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összevontan működik az óvoda. A nyári szünet 2022.
augusztus 08-19-ig tart, majd a nyitás összevontan a
Rákóczi utcai épületben 2022. augusztus 22-26-ig lesz,
augusztus 29-től pedig mindkét épület működni fog. A
Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatását is tárgyalta a Testület, a 2020/2021-es tanévről és az új tanév
kezdésének tárgyi és személyi feltételeiről és a beszámolót elfogadta. A Testület felhatalmazta a Polgármestert támogatási szerződés megkötésére a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola két pedagógusának 35
éves közalkalmazotti jogviszonya elismeréseként két
havi bruttó alapilletményének megfelelő rendkívüli jutalom kiﬁzetésére, melyhez bruttó 1.498.140,- Ft + járulékai összeget biztosított. A szülők kezdeményezték a
Széchenyi István Általános Iskolában a 3. évfolyamon
is a néptáncoktatás biztosítását a 2021-2022. tanévtől a
Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának – a
Radnóti Miklós Művelődési Ház Tehetségeiért Alapítvány – a támogatási szerződésben megállapított csoportos tanszaki támogatás folyamatos nyújtásával. A bizottságok és a Testület is egyetértett a kezdeményezéssel,
így támogatási szerződés módosítását kezdeményezte,
biztosítva a 900,- Ft/hó/gyermek térítési díjat (továbbra
is feltétel az Alsónémedi állandó bejelentett lakcím és
életvitelszerű helyben lakás). A térítési díjak felsőbb
szervek által történt vizsgálata kapcsán a Fantázia Művészeti Iskola javaslatára hozzájárult a Képviselő-testület a 2021-2022. tanévtől a Fantázia Alapfokú Művészeti
Iskolába járó gyermekek szülők által ﬁzetendő térítési
díjának emeléséhez, mely alapján a 2021-2022-es tanévben 100,- Ft/hó/gyermek, a 2022-2023., 2023-2024.,
2024-2025. és 2025-2026. tanévben 200,- Ft/hó/gyermek
térítési díjemelés történik (az önkormányzati támogatási
összeg változatlan marad).
A Polgármester előterjesztésében A Képviselő-testület megtárgyalta a Halászy Károly Művelődési Ház
és Könyvtár közművelődési álláshelyek bővítésére vonatkozó kérelmét, és +2 fő közművelődési álláshely
létesítését engedélyezte 2021. október 1-től. Ehhez a
személyi kiadásokat és munkáltatói járulékokat a költségvetés terhére biztosítja az Önkormányzat. Elfogadta
a Képviselő-testület az önkormányzati részvétellel alapított Alapítványok 2020. évi beszámolóit: Alsónémedi
Községért Közalapítvány, a Széchenyi István Általános
Iskoláért Közalapítvány, Szivárvány Napköziotthonos
Óvoda, Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján tárgyalta és fogadta el a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Dabas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját, megköszönve az élet- és vagyonvédelem területén
kifejtett áldozatos munkájukat. A Mezőőri Szolgálat
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2020. évi és a 2021. év szeptemberéig szóló beszámolóját is tárgyalta a Testület, melyet elfogadott.
Jóváhagyta a Képviselő-testület az iskola hátsó udvar határán 55 fm szakaszon felépítendő a betonelemes
kerítésrendszer megépítéséről az ABÉVA Kft. vállalkozási szerződéskötését a Barizs Kert Kft-vel és az elvégzett pótmunkákat. A beruházáshoz szükséges maximum 3.138.375,- Ft összeget az Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséből, felhasználási célú végleges pénzeszköz
átadásával biztosítja az ABÉVA Kft. részére. Utólagosan jóváhagyta a Testület az ABÉVA Kft. vállalkozási
szerződés megkötését az iskolában szükséges festésre
1.319.700,- Ft vállalkozói díjjal Surányi Miklós egyéni
vállalkozóval. Az ABÉVA Kft. Ócsai út 13. alatti (volt
Suzuki Ullmann) ingatlanon – a sürgős rendeltetésszerű
használat érdekében szükséges – csatornázási munkák
elvégzésére a vállalkozási szerződés megkötését is utólagosan hagyta jóvá a Testület. A munkát 2.396.000,- Ft
+ ÁFA összegért az Agroguba Kft. végezte. Hozzájárult a Testület ahhoz, hogy az Alsónémedi, Fő út 66. sz.
alatti ingatlan (volt Takarékszövetkezet épülete) megvásárlása után az ABÉVA Kft. Ügyvezetője az Eladó vagy
az Eladó által megjelölt harmadik
személy részére – az
2
eredetileg tervezett 192 m helyett – 203 m2 területet
bankﬁók céljára 7,5 Euro+ÁFA/m2/hó díjon bérbe
adjon.
Kérés érkezett az üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjéről szóló 25/20212.(XI.27.) sz. önkormányzati
rendelet módosítására – 24 óráig történő nyitvatartás
érdekében –, melyet a Testület elutasított.
A Testület megalkotta a 10/2021.(X.04.) rendeletét az
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.
(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely
kihirdetésre került. Elfogadta a Testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóját. A Képviselő-testület döntött
az értékpapír számlán lévő szabad pénzeszközből mindösszesen 1.000.000.000,- Ft (Egymilliárd forint) összegben 2023/Z sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásáról. A Testület tudomásul vette
a Polgármester utólagos tájékoztatását az Alsónémedi
Köztemetőben az urnafalhoz vezető területen a balesetveszély megszüntetése érdekében történt Viacolor burkolatú járdaépítésről és hozzájárult a bruttó 2.252.663,Ft felhalmozási kiadáshoz.
Tárgyalt a Testület a munkavállalók részére iskolakezdési támogatás juttatásáról, mely kapcsán a 2021. évtől
kezdve hozzájárul az önkormányzat és intézményeinek
dolgozói részére bruttó 50.000,- Ft/gyermek iskolakezdési támogatás biztosításához, melynek fedezetét a mindenkori költségvetésben biztosítja. (Az idei évben 48 dolgozói gyermek után bruttó 2.400.000,- Ft + 372.000,- Ft
munkáltatói járulék lesz a kiadás.) A volt orvosi rendelő
(Fő út 34.) helyiségének bérbe-, használatba vételére már
korábban beérkezett az igény „Beszédlabor Központ”
2021 október
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részére (logopédiai szolgálat), de a teljes elképzelés bemutatására most került sor. A bizottsági vélemények alapján a Testület döntött a bérbeadás feltételeiről (0-1 év:
0 Ft/hó, 2-5 év: 120.000. Ft/hó, 6-10 év: 200.000. Ft/hó
bérleti díjat határozott meg, 10+5 év időtartamra, mely
bérleti díj évente az inﬂációval emelkedik). A Képviselőtestület hozzájárult a helység felújításához, korszerűsítéséhez és szükség szerint a tevékenység folytatásához és a
bérlemény átalakításához, melyet a bérlő – Beszédlabor
Fejlesztőközpont, Oláhné Kohári Kornélia vállalkozása
által – saját költségén vállal, és a bérleti szerződés megszűnése esetén ezen költségeket illetően semmilyen követeléssel nem élhet az Önkormányzat felé.
A Testület minden évben tárgyalja a Gördülő Fejlesztési terveket, mely kapcsán most a 2022-2036 közötti
terveket fogadta el (Alsónémedi Közműves ivóvízellátás víziközmű-rendszer Beruházási tervrész, Felújítási
és Pótlási tervrész, Alsónémedi közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás Beruházási tervrész, Felújítási és
Pótlási tervrész). A Testület felhatalmazta a DAKÖV
Kft-t, hogy a Gördülő Fejlesztési Terveket jóváhagyásra
benyújtsa az illetékes hatósághoz.
A Testület az idei évben is tárgyalt a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról, mely
kapcsán az Önkormányzat csatlakozik a 2022. évi pályázati fordulójához.
Megtárgyalta Képviselő-testület a Szabadság téri kerékpártároló fedéséhez kapcsolódó többletfedezet biztosítására vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy
a bruttó 1.884.350,- Ft feletti kivitelezés többletköltségét (bruttó 748.742,- Ft-ot) az Önkormányzat 2021. évi
költségvetésében biztosítja. A Testület felhatalmazta a
Polgármestert beszerzési eljárás indítására az önkormányzati térﬁgyelő kamerarendszer bővítése tárgyában,
melyhez a szükséges összeget biztosítja a 2021. évi költségvetésben. – Az alábbi helyszíneken kerülnek térﬁgyelő
kamerák kiépítése az előterjesztésben foglaltak alapján:
Főút – Ócsai út kereszteződése 1 db ﬁx kamera és rendszámfelismerő végpont; Fő út és Árpád u. kereszteződése
2 db ﬁx esemény kamera; Iskola utca 1 db forgatható és
zoomolható kamera; Széchenyi u. és Halászy K. u. 2 db
ﬁx kamera.
A rendszer működéséhez szükséges, 20 TB biztonságtechnikai célú tárterület is beépítése kerül
A Képviselő-testület egyben felhatalmazta a Polgármestert a KEVENET Kft-vel vállalkozási szerződés
megkötésére a Temető parkolót és bejáratokat ﬁgyelő
térﬁgyelő kamera/adatrögzítő kamera vonatkozásában bruttó 440.000,- Ft-os költséggel járó megoldás kialakítására.
A Testület a lakossági igényeket mérlegelve őszi
rendkívüli zöldhulladék gyűjtésre megbízta meg a
DTKH Nonproﬁt Kft-t bruttó 879.706,- Ft összegért.
Megtárgyalta a Képviselő-testület a Déli utca víz- és
szennyvízvezeték kivitelezőjének kiválasztására vo2021 október

natkozó előterjesztést úgy döntött, hogy a kivitelezési munkára kiírt beszerzési eljárás nyertesének nettó
37.535.940,- Ft értékben a DAKÖV Kft-t (2370 Dabas,
Széchenyi utca 3.) hirdeti ki.
A Dísz tér koncepcióterv elkészítésére vonatkozó
előterjesztés megtárgyalása után a koncepcióterv elkészítésére a KOMPLEX ÉPÍTÉSZIRODA KFT. (1238 Budapest, Csibuk u. 58.) kapott megbízást 2.300.000,- Ft +
ÁFA tervezői díj ellenében. Alsónémedi, Deák Ferenc
u. burkolat megerősítése az Árpád u. és Kisfaludy u.
közötti szakasz kivitelezési munkáira kiírt beszerzési
eljárás nyertesének a Puhi Tárnok Út-és Hídépítő Kft.
(2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) kapta a megbízást nettó
49.217.000,- Ft összegű vállalkozói díj ellenében. Az
Alsónémedi, Haraszti út és Rákóczi utcai csomópontnál található 548/2 hrsz-ú ingatlanon parkoló építésének
kivitelezési munkáira kiírt beszerzési eljárás nyertese
nettó 20.747.343,- Ft összegű ajánlatával a Barizs Kert
Kft. (2364 Ócsa, Kiss János u. 17.) lett. A településközpontban nagy igény van parkolók mielőbbi kialakítására, így a Fő út 63. sz. alatti orvosi rendelő mögötti
területre parkoló építése kivitelezési munkáira korábban
beszerzési eljárásról döntött a Testület. A benyújtott ajánlat alapján a nyertesként nettó 44.890.493,- Ft-os ajánlatával a Roy Royal D. Kft. (2724 Újlengyel, Kossuth
Lajos u. 44. A. épület) került ki.
Az iskolai étkezőbővítés, udvari kerékpártároló,
térburkolat és kerítés építés munkáira vonatkozóan
beérkezett ajánlatok alapján a – PJÜTB javaslatával
ellentétben – a Testület az eljárást eredménytelennek
nyilvánította, tekintettel arra, hogy egyetlen érvényes
ajánlat volt és az abban szereplő vállalkozási díj meghaladja az Önkormányzat anyagi lehetőségeit.
Soron következő napirenden a polgármesteri beszámolót tárgyalta a Testület, melyet szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadott.
Zárt ülésen vagyoni ügyekről, bankváltásról, lakásépítési támogatásokról tárgyalt a Testület és szociális
ügyekben hozott döntésekről számolt be a Polgármester.
A Képviselő-testület 2021. október 06-án rendkívüli ülést tartott, melyen az „Alsónémedi, Haraszti út
felújítási munkák” tárgyú közbeszerzési eljárásban
névszerinti hozta meg lezáró döntését a Képviselő-testület. A közbeszerzési eljárásban érvényes pályázatot
a VIA-NORTONIA Építőipari Kft. és a PUHI-Tárnok
Út- és Hídépítő Kft. adott be. (A többi beadott pályázat
érvénytelen volt.) A VIA-NORTONIA Építőipari Kft.
lett (1215 Budapest Vasas Utca 65-67.) ajánlattevőt nyilvánította nyertesnek a Képviselő-testület legkedvezőbb
érvényes ajánlata alapján, így a kivitelezési szerződést
vele köti meg a Polgármester nettó 91.759.300,- Ft kivitelezői díjon.
Zárt ülésen a bankváltásról szóló határozatban határidő módosításokról döntött a Testület.
Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal
5
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Befejezett, folyamatban levő,
és tervezett beruházások a 2021. évben
A 2021-es évben megvalósult beruházásaink többek
között a Nap u. hrsz:1946/1-es épület, az un. Schuller
csarnok és a területen levő létesítmények, valamint
a Templom u. 1. sz. Magyari u. 2. sz. alatti épületek
bontása. A Schuller csarnok és a saroképület bontásával célunk, hogy Díszteret és egy hozzá kapcsolódó
parkolót alakítsunk ki. A Dísztér kialakítása nagyban
meghatározza Alsónémedi arculatát. Önkormányzati
határozat alapján a koncepció tervet készítő tervező
kiválasztása megtörtént és most történik a szerződéskötés. Megkezdtük és befejeztük a Nagygödör körbekerítését is. (A szeptemberi Hírmondóban olvashattak
róla részletesen.) Szilárd burkolattal ellátott úthálózatunk bővítésére leaszfaltoztattuk a Szilágyi Erzsébet
utcát, melyhez a kivitelezőt közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki.

az optimális fordulási sugár kialakítása érdekében a
sarkon lévő villanyoszlopot át kellett helyeztetnünk,
mely megtörtént.
Jelenleg folyó nagyberuházásunk az Alsónémedi,
Halászy Károly és Somogyi Béla utcai csapadékvíz
elvezető rendszer és járda kiépítése. A projektre pályázatot nyertünk és közbeszerzési eljárás keretében
végezzük a kivitelezést. Az időközben előre nem látható műszaki problémák miatt csúszik a kivitelezési
határidő. A szerződésmódosítás alapján a kivitelező

Megoldottuk a régóta problémát okozó Bercsényi
utca csapadékvíz szikkasztását. Ma már nagy esőzésnél nem folyik egyik telekre sem az utcáról a víz.
Sikerült megoldani a Szivárvány Napköziotthonos
Óvoda (Szent I. tér 8.) belső csapadékvíz elvezetési
problémáját. Kicseréltettük mindkét óvodaépületben
a szakértők által balesetvédelmi/munkavédelmi szempontból nem megfelelőnek minősített udvari játékokat
és a szükséges területeken az esési térben levő ütéscsillapító burkolatokat.Tervbe vettük, - ha nyerünk
pályázaton - az Öregtói u. szilárd burkolattal történő
ellátását. Engedélyes tervdokumentációnk van, de
6
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cég 45 napos határidőmódosítást kapott, így a befejezési határidő 2021. október 30.
A Széchenyi István Általános Iskola területén
működik a gyermek és szociális étkezést kiszolgáló
konyha. A konyha jelenlegi kapacitása kevés, ezért
megpályáztunk egy új főzőkonyha kiépítésére kiírt
pályázatot. Pályázatunk nyert, így egy 750 fő kapacitású konyhát fogunk építeni az önkormányzati tulajdonú un. MAGÉV telepen, a Haraszti úton. Jelenleg
az építési engedély kiadását várjuk az építési hatóságtól. A Széchenyi István Általános Iskola épületében
a régi konyha megmarad melegítő konyhának, ezzel
egyidejűleg az étkezőt bővítjük, továbbá az új helyre
költözött bölcsőde helyén udvari kerékpártárolót, kerítést építünk és térburkolatot alakítunk ki. A tervek
elkészültek, jelenleg a kivitelező kiválasztása van
folyamatban. A kivitelezés előreláthatólag a 2022-es
nyári szünetre lesz időzitve.
A már korábban elkészült tervek felhasználásával
BM pályázat keretében 20 millió forintot nyertünk
a Deák Ferenc utca, Árpád és Kisfaludy utca közötti szakaszának burkolat megerősítésére. A kivitelező
kiválasztása megtörtént, jelenleg a kivitelezői szerződéskötés előkészületei vannak folyamatban és még az
idei évben megtörténik a beruházás.
Az Alsónémedi, Haraszti út és Rákóczi utcai csomópontnál található 548/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon parkoló építéséhez járult hozzá a
képviselő testület. A kivitelező kiválasztása megtörtént, ebben az esetben is a kivitelezői szerződéskötés
előkészületei folynak és ugyancsak elkészül ebben az
évben a parkoló. Szintén még az idén parkolót fogunk
építeni a Fő út 63. sz. alatti orvosi rendelő mögötti
önkormányzati tulajdonú területen. Kivitelezőt kiválasztotta a képviselő testület, kivitelezői szerződés
előkészületei folynak. Közbeszerzési eljárás van folyamatban az Alsónémedi, Haraszti út 5201 j. 0+0760+400 km szelvény közötti szakasz burkolatfelújítási,
járdák és csapadékvíz elvezetés kiépítés kivitelezőjének kiválasztására. Remélhetőleg e cikk megjelenésekor már kihirdethetjük az eljárás győztesét és jövő
év tavaszig elkészül a munka. Mint tudják az Abéva
Kft. megvásárolta a volt Takarékszövetkezet épületét
(2351 Alsónémedi Fő út 66.), ahová szeretnénk a Polgármesteri Hivatalt átköltöztetni 2022 tavaszán. Ezt
előkészítendő zajlik az épület teljes kifestése, némi átalakítás érdekében a kivitelező kiválasztására irányuló
nagyértékű (3 M Ft. fölötti, de 50 m Ft. alatti) beszerzési eljárás. Kiválasztotta a Képviselő Testület a déli
iparterületen a Déli utcában és a Páskomi utcában a
vízvezeték- és csatornarendszer megépítésére a kivitelezőt. A hatóság által már jóváhagyott tervek alapján
a Daköv Kft. több mint fél km hosszan fogja bővíteni
2021 október

a közműveket. A vállalkozási díját a kivitelező bérleti
díj tartozása terhére fogjuk elszámolni.
Szintén közbeszerzési eljárás folyik a Fő út, Garay
utcai csatlakozási pontjától Dabas irányába az utolsó
lakóházig (1700/1 hrsz) terjedő szakaszán gyalogjárda építés és környezetrendezés kivitelezőjének kiválasztására. Remélhetőleg eredményes lesz az eljárás
és október közepéig nyertest hirdethetünk, hogy az
építőipariárak esetleges további emelkedését megelőzendő még az idei évben megkössük a vállalkozási szerződést és megkezdődjék a kivitelezés. Aláírt
szerződés alapján várhatóan október 30. napjáig új
játszótéri eszközök kerülnek telepítésre a Damjanich
utcai, Nagygödör téri, Május 1. téri és Szent István
téri játszóterekre nettó 13.311.000,- Ft értékben. A
Tulipán utca környéki „háromszögek” parkosítására
vonatkozóan a beérkezett lakossági észrevételeket,
véleményeket a döntéshozó Képviselő-testület elé
fogjuk vinni, majd a jóváhagyott elképzelések szerint
folytatódik a beruházás előkészítése. Az idei évben a
fák csipkéspoloska elleni injektálásával megkezdődtek a platánsor növényvédelmi, rekonstrukciós munkálatai. A továbbiakban – a vegetációs időszakokhoz
igazított ütemezésben – a platánok állapotfelmérésére,
majd a vizsgálati eredmények alapján a szükséges növényápolási munkálatokat fogjuk elvégeztetni a fasor
élettartamának maximalizálása érdekében.
Tervezési ill. engedélyeztetési fázisban vannak még
továbbá:
- Haraszti úti „büntető” jelzőlámpa és gyalogos-átkelőhely áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése.
- Árpád u. - 5. sz. I. rendű úti csomópont átépítésének tervezése, engedélyeztetése.
- Rákóczi u. - Haraszti u. kereszteződése térségében
gyalogátkelőhely tervezése, engedélyeztetése.
- Szabadság tér - Kossuth Lajos u. közötti szakaszon párhuzamos parkolók építésének tervezése, engedélyeztetése.
- A Rákóczi út 5. számú csatlakozásától a Széchenyi utcáig és végig a Széchenyi utcában csapadékvíz
elvezető rendszer kiépítése és bekötése a Halászy K.
utcai csapadékvízelvezető árokrendszerbe.
- Fő út meghatározó épületeinek elbontása, ill. felújítására és új épületek építésére koncepció-terv készítése látványtervekkel.
- Az Alsónémedit Dunaharasztival összekötő kerékpárút terveztetése, méghozzá önkormányzati költségvállalás nélkül. Ugyanis a Kormány által országos
jelentőségű kerékpárutak tervezésének ﬁnanszírozása
biztosított 4 milliárd forintos keret terhére, - e számunkra fontos szakaszra is kiterjedően - a terveztetést
az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ végzi
el.
7

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Újabb ingatlannal gazdagodott településünk
Hosszú hónapokig tartó tárgyalás, egyeztetés után
2021. szeptember 27-én végre aláírásra került a volt
Takarékszövetkezet (Alsónémedi, Fő út 66/A. szám
alatti ingatlan) megvásárlása. Az ingatlan vételára
357.000.000,- Ft + ÁFA volt. Az ingatlan megvásárlására az önkormányzat biztosított fedezetet az ABÉVA Kft.

részére, tekintettel arra, hogy annak további
hasznosítá2
sa várható (a Takarékbank bérel 203 m -t 7,5 Euró/m2/
hó díjért, ami a jelenlegi árfolyamon 2.682 Ft/m2/hó, de
további irodák bérbeadására is sor kerül majd). Az épületben a legnagyobb területet a Polgármesteri Hivatal
foglalja el (jövő év tavaszán várható az átköltözés).
Dr. Tüske Zoltán polgármester

FELHÍVÁS!!!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Takarékszövetkezet épületének
megvásárlása miatt nagy mennyiségű irodabútor vált feleslegessé az eladó
Takarékbank Zrt. részéről. Az így feleslegessé vált bútorok ingyenesen elvihetőek
a Takarékszövetkezet épületéből a Magyari utcai felőli garázsból.

A bútorok megtekinthetőek és elvihetőek:
2021. november 04-én csütörtökön 14-18 óra között
2021. november 05-én pénteken 8-12 óra között
2021. november 08-án hétfőn 8-14 óra között.
ABÉVA Kft
Dr. Tüske Zoltán polgármester Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr felkérésére október 06-án
Ócsán Halászy Károly tanító-nemzetőr százados
alsónémedi 1848-as mártírjának emléktáblájánál koszorúzott Bukodi Károly ócsai polgármesterrel együtt, a Halászy Károlyról elnevezett iskola
udvarán.
Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskolában is megemlékeztek mártír hőseinkről a
szokásos iskolai futással. A tanulók a vírusfertőzés
elkerülése érdekében az osztályfőnöki órák keretében emlékeztek meg a ’48-as hősökről
8
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ARANY- ÉS GYÉMÁNTLAKODALMASOK KÖSZÖNTÉSE
Az idei évben az Idősek Világnapja alkalmából
október 03-án ünnepi műsorral köszöntöttük településünk idős lakóit. A korábbi években az Idősek
Napján tartott műsor keretében került sor az 50. és 60.
éve házasságot kötött párok köszöntésére, az idei évben
külön rendezvény keretében szeretnénk erre ünnepi
alkalmat teremteni. Tekintettel arra, hogy településünk
lakossága az elmúlt évek során sokat változott, nem tudhatjuk, hány olyan házaspár él településünkön, akik 50
vagy 60 éve más településen kötöttek házasságot. Az
Alsónémedin házasságot kötött helyi lakosok mellett
Őket is szeretnénk ez alkalommal köszönteni.
Kérjük azokat az 50 és 60 éve házasságot kötött párokat, akik nem településünkön kötöttek házasságot, de
szeretnének az ünnepségen részt venni, 2021. november 10-ig jelentkezzenek Hivatalunkban. Személyesen
vagy az alsonemedi@alsonemedi.hu e-mail címen, ill. telefonon a 337-101/11-es mellékszámon vagy a +3630/1791775-ös mobilszámon Győrvári Istvánnét keressék (név,
cím, elérhetőség, házasságkötés helye és ideje megadásával). A jubileumi rendezvényre előreláthatólag november
végén-december elején kerül sor, melyre természetesen
mindenkinek személyes meghívót fogunk küldeni.
Polgármesteri Hivatal

ÁLLÁSHIRDETÉS
Alsónémedi Halászy Károly
Művelődési Ház és Könyvtár
pályázatot hirdet
közművelődési álláshelyére
művészetpedagógus,
foglalkozásvezető munkakör
betöltésére
A foglalkoztatás időtartama: határozatlan
idejű, három hónap próbaidőt követően
Munkavégzés helye: 2351 Alsónémedi,
Dózsa György tér 2.
Munkakör: művészetpedagógus, foglalkozásvezető
A munkakörhöz tartozó feladatok: –
művészeti foglalkozások szervezése, tervezése, vezetése; művészetpedagógiai
programok, projektek összeállítása; különböző korosztályú és adottságú csoportokra adaptálva foglalkozások összeállítása;
művészetpedagógiai ismeretek birtokában
az adott csoportra legjobban alkalmazható
oktatási, nevelési és művészetpedagógiai
módszerek felhasználása; inkluzív pedagógiai ismeretek adaptálása a különböző
korosztályokra; csoportkohézió kialakítása
művészeti neveléssel; a csoport igényeinek feltárása, elemzése, tisztázni a képzési
célokat, ezeket összevetni az igényekkel,
és végig vinni a nevelési folyamatban; a
művészetpedagógia módszereinek alkalmazása a különböző képességű, különböző szociokulturális hátterű gyerekek és
ﬁatalok foglalkoztatásában.
Illetmény: megállapodás szerint
Pályázati feltételek:
– felsőfokú szakirányú végzettség
– felhasználói szintű számítógépes ismeret

**************

ÁLLÁSHIRDETÉS

Kedves alsónémedi felsőoktatásban
tanuló fiatalok!

Alsónémedi Halászy Károly
Művelődési Ház és Könyvtár
pályázatot hirdet
közművelődési álláshelyére gazdasági és adminisztrációs ügyintéző
munkakör betöltésére

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, ezzel is szeretnénk ösztönözni sikeres tanulmányaitokat!
Jelentkezzetek az EPER-Bursa rendszerben, melyhez egy egyszeri pályázói regisztráció szükséges a
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx elérhetőségen.
Szükséges lesz
hallgatói
jogviszony
igazolásra
(2021/2022.
tanév első félév), és az egy
háztartásban
élők jövedelem
igazolására (nettó
jövedelem). A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kell
benyújtani ügyfélfogadási napokon az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalba.

Határidő: 2021.november 5.
Várjuk jelentkezéseiteket, mindenkinek sikeres
tanévet kívánunk!
2021 október

A
foglalkoztatás
időtartama:
határozatlan
idejű,
három hónap próbaidőt követően
Munkavégzés
helye:
2351
Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
Munkakör: gazdasági ügyintéző ügyviteli alkalmazott
A munkakörhöz tartozó feladatok:
Az intézmény közművelődési szakterületének gazdasági-pénzügyi feladatainak ellátása, bevételek, kiadások
kezelése, megrendelésekkel, számlákkal kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartások vezetése, hivatali levelezések
intézése, postázás, iktatás, pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézés, a szakmai tevékenységekhez
kapcsolódó pénzügyi, ügyviteli feladatok ellátása, kapcsolattartás beszállítókkal, szolgáltatókkal, valamint
az intézmény szolgáltatásait igénybe
vevő ügyfelekkel, közösségekkel.
Házi pénztár kezelése, bevételek
elszámolása, kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával, kimutatások, adatszolgáltatások elő- és elkészítése, személyi
ügyekkel kapcsolatos ügyintézés.
Illetmény: megállapodás szerint
Pályázati feltételek:
– középfokú vagy felsőfokú közgazdasági végzettség
– felhasználói szintű számítógépes
ismeret
– büntetlen előélet

– büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Elvárt kompetenciák:
– a művészetközvetítés módszerei és kreatív technikák ismerete,
– precizitás
– önálló munkavégzés
– együttműködés
– terhelhetőség
– kreativitás
– helyismeret
– jó kommunikációs-, szervező- és vezető
készség
– empátia
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. november 5.
Az elbírálás határideje: 2021. november
10.
A munkavégzés kezdete: a pályázatok
elbírálása után azonnal.
A pályázatok benyújtásának módja: zárt
borítékban postai úton, vagy a pályázat
személyes benyújtásával az Alsónémedi
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár címén (2351 Alsónémedi, Dózsa György
tér 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: „művészetpedagógus, foglalkozásvezető”
A pályázati kiírással kapcsolatos további
információt Jobbágy Ilona intézményvezető
nyújt a +36 70 771 2692 telefonszámon.
Jobbágy Ilona intézményvezető

A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz
– végzettséget, szakképesítést igazoló
okiratok másolatai
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez
hozzájárul
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– pénzügyi ismeretek
– hivatali levelezések rendjének ismerete
Elvárt kompetenciák:
– precizitás
– önálló munkavégzés
– együttműködés
– terhelhetőség
– kiváló szintű kommunikációs készség
– helyismeret
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.
Az elbírálás határideje: 2021. november 10.
A munkavégzés kezdete: a pályázatok elbírálása után azonnal.
A pályázatok benyújtásának módja: zárt borítékban postai úton, vagy a
pályázat személyes benyújtásával az
Alsónémedi Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár (2351 Alsónémedi,
Dózsa György tér 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: „gazdasági és adminisztrációs ügyintéző”
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Jobbágy Ilona intézményvezető nyújt a +36 70 771 2692
telefonszámon.
Jobbágy Ilona intézményvezető
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AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL TISZTELETTEL KÖSZÖNTJÜK A
SZÉPKORÚAKAT!
„És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban, minden pillanatban!
Ajándék ez, csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.”
( Márai Sándor: Ajándék )





Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. E jeles nap alkalmából
csokorba szedtünk néhány bűnmegelőzési jó tanácsot, ezzel szeretnénk kedveskedni, hogy minél kevesebb
szépkorú váljon bűncselekmény áldozatává.

Gondoskodjon otthona biztonságáról! Ha van rá lehetősége, korszerű riasztóberendezéssel biztosítsa a
védelmet! Az ajtónyitás védelmében biztonsági lánc, kémlelőnyílás, biztonsági keresztzár, mozgásérzékelők
felszerelését ajánljuk.

Ha otthonában nagyobb összeget tart, ajánlatos lemez- vagy pénzkazettát vásárolni és azt nehezen
hozzáférhető helyen tartani, esetleg falba rögzíteni.

Törekedjen jó kapcsolatot ápolni szomszédaival! Kölcsönösen figyeljenek egymás otthonára! Ha
ismeretlen, gyanús embert lát lakása vagy szomszédjának lakása, háza közelében, azonnal hívja a rendőrséget!

Házalókat vagy egyéb trükkös indokokkal becsengető embereket soha ne engedjen be otthonába!
Lehetőleg ne is vásároljon tőlük, mert ha a termék elromlik, reklamációra nem lesz lehetőség.

Amennyiben valamelyik szolgáltatótól (vízművek, gázművek, kábel TV szolgáltató, elektromos
szolgáltató, stb.) keresi bárki, kérje el a hivatalos, arcképpel ellátott igazolványát! Ha ezután is kétsége van, hívja
fel a szolgáltatót és győződjön meg arról, hogy valóban dolgozója kívánja-e végrehajtani az ellenőrzést,
leolvasást.
Ha ismeretlen ember rendőrnek, illetve hivatalos személynek adja ki magát, minden esetben kérje el arcképes
igazolványát, jelvényének számát figyelje meg!

Utazáskor, vásárláskor táskáját többször ellenőrizze, hogy zárva van-e! Fontosabb iratait, értékeit,
pénzét zárható belső zsebekbe tegye!

ATM automatánál történő pénzkivételkor járjon el mindig nagyon körültekintően! Válasszon forgalmas
helyet! Amennyiben megoldható, kísérje el Önt valamelyik hozzátartozója! PIN kódját ne tartsa kártyája mellett,
és csak abban az esetben üsse be, ha nem áll senki Ön mellett!

Sajnálatos módon az utóbbi időben elszaporodtak az un.”unokázós” csalások. A bűncselekmény
lényege, hogy az elkövető telefonon felhívja az időskorút, unokájának vagy más közeli hozzátartozójának adja ki
magát és tartozásra, közlekedési balesetre hivatkozva akar készpénzt vagy pénzzé tehető értéket kicsalni. Ne
dőljön be az átverésnek!
Ha ismeretlen számról keresik hozzátartozóra hivatkozással, ellenőrizze le a történetet és az Ön által ismert
telefonszámon hívja fel az érintett családtagot. A hívófél azonosításánál a visszakérdezés, konkrét kérdések
segíthetnek.
Semmilyen körülmények között ne adjon át pénzt, ékszert, egyéb értéket senkinek!
BONTSA A VONALAT! Majd tegyen bejelentést a hívásról a rendőrség felé!

Ön is sokat tehet biztonsága és
vagyonbiztonsága érdekében, hogy a
szépkor valóban szép legyen! 

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna, értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es
segélyhívó számon!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
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Rendkívüli zöldhulladék
gyűjtés!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és a DTkH
Nonproﬁt Kft. közös szervezésében külön megállapodás alapján 2021. november 27. (szombaton) rendkívüli zöldhulladék gyűjtést
szervez Alsónémedi hulladékszállítással ellátott területein.
A rendkívüli gyűjtés alkalmával Társaságunk ingatlanonként max. 3 db zsákban kihelyezett, valamint
0,5 m3 kötegelt zöldhulladékot szállít el!
A kertgondozás során levágott fű, egyéb lágyszárú
növény, lehullott falevél, a rendelkezésre álló zöld színű
lebomló műanyag zsákban, vagy bármely más zsákban
is kihelyezhető. Az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú
kötegekben összekötve a zsákok mellé helyezzék ki az
ingatlan elé, a közterületet nem szennyező módon a
szállítási napon reggel 6 óráig.
Az elszállított zsákok helyett a járat 2 db cserezsákot biztosít a szolgáltatást igénybevevők számára (aki
zöldhulladékot helyez ki).

2021 október

Fontos!
A
korábban,
szállítási naptárban
meghirdetett zöldhulladék
gyűjtési időpontokban a zöldhulladék elszállításának
rendje VÁLTOZATLAN, fenti
szállítási feltételek kizárólag a rendkívüli gyűjtési
alkalomra vonatkoznak! Együttműködésüket ezúton
is köszönjük!
DTkH Nonproﬁt Kft.
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ALSÓNÉMEDI FALUNAPOK 2021.
A szeptember minden tekintetben csodálatos volt. Bár
voltak borúsabb hétközi napok, de szombaton és vasárnap mindig szép napos idő köszöntött ránk, kellemes őszi
hétvégéken vehettünk részt a tervezett és hála Istennek,
meg is valósult rendezvényeken. Ünnepségeink sorozata
a kétnapos Faluházi népzenei, néptánc és kézműves vigadalommal kezdődött, melyen szép számmal vett részt
településünk lakossága.
Szeptember 18-án településünk rendezhette az V.
Földművesek Országos Emléknapját, melyre vártunk
minden helyi gazdálkodó családot. Ez ünnepi alkalomból
megtelt az iskola Aulája. Az eseményt az Aranykorona
Alapítvány és Alsónémedi község közösen szervezte, fővédnöke Nagy István
agrárminiszter volt.
Tiszteletét tette és a
gazdákat köszöntötte többek között Dr.
Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért
felelős
államtitkár, Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, Velkei
József a Nemzeti Agrárkamara
elnöke.
Előadást tartott Prof.
Dr. Sinóros Botond,
az MTA doktora. Műsort adott a római katolikus és református
összevont egyházi kórus Benkó Péter és Kun Oszkár
vezényletével, a Levendula Nyugdíjas Klub, a Fantázia
Művészeti Iskola gyermekszínjátszócsoportja, a Boróka
Néptáncegyüttes. A Földművesek vándorzászlaját, melyet egy éve Ócsa várostól vettük át, ünnepélyes keretek
között továbbadtuk Tuzsér község képviselőinek, ahol a
jövő évi Földműves Emléknapot tartják. Az ünnepi esemény díszebéddel zárult.
Dr Tüske Zoltán polgármester úr ünnepi köszöntőjében kiemelte: „Alsónémedi Pest megye egyik legrégibb
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települése, nemrégiben ünnepelte fennállásának 950.
évfordulóját. Ez a csaknem ezeréves történelem minden
időszakában kötődött a mezőgazdasághoz, és kötődik ma
is. A mezőgazdasági termelés embert próbáló hivatás,
különösen egy életen át. A sikeres gazdálkodás nem lehetséges kemény munka, kötelességtudat, áldozatvállalás
és alázat nélkül. Mindenki, aki ezt a hivatást életvitelszerűen űzi és sikeresen folytatja, megérdemli az elismerést.
A gazdák áldozatos munkája a magyar gazdaság nagyon
fontos pillére.” A méltatások között megemlékeztünk
Varga Gedeonról, aki Alsónémedi illetőségű, egész életében közöttünk élő és gazdálkodó földművesként volt
a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt országgyűlési képviselője.
Köszönjük mindazoknak, akik meghívásunkat elfogadva részt vettek ezen a magasztos és kiemelkedően
színvonalas emlékünnepen.
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A búcsút idén új helyszínen, a Szent István téren rendeztünk, számos hinta várta a ﬁatalokat, mindenkinek jutott búcsúﬁa is, s bár megjelent az égen néhány sötétebb
felhő, végül eső nélkül felhőtlenül szórakozhattunk.

Kellemes pörkölt illatra ébredt szeptember 25-én a Faluház környéke. Már reggel korán főtt a bográcsokban a
sok ﬁnom étel, volt miből válogatnunk. A gasztronómiai
élmény mellé kulturális műsorok közül is lehetett választani kicsiknek és nagyoknak tetszés szerint. Rekord sokan voltak az idei Pörkölt Fesztiválon, már ránk virradt a
reggel, mikor az utolsó mulatozó is hazatért.
Akik nem kedvelik a nagylétszámú rendezvényeket
két nagyon színvonalas előadáson vehettek részt a művelődési ház színháztermében. Benkő Péter, a legendás
magyar színművész volt vendégünk „Jávor Pali utolsó
mulatása” című pódiumelőadásával, illetve részesei le-
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hettünk Rakonczay Gábor élménybeszámolójának, aki
távoli vidékekre, mesés tájakra kalauzolta az érdeklődőket.
Októbert a szüreti felvonulással nyitottuk, szintén szép
napos idő kísérte a fogatok, a csikósok és felvonulók
hosszú menetét, s bál szokás szerint reggelig tartott.
És végül a hatalmas buli, a Kowalsky meg a Vega koncert a Sportcsarnokban, fergeteges hangulat, maradandó

élmény. Köszönjük minden résztvevőnek a segítséget, a
közreműködést, Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának az anyagi támogatást.
A művelődési ház honlapján további fotók tekinthetők
meg a szeptemberi kulturális rendezvényeinkről: https://
muvhaz-alsonemedi.hu/
Jobbágy Ilona
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
2021.október 4-10.

Könyvtárunk második alkalommal csatlakozott az Informatikai és Könyvtári Szövetség országos
rendezvénysorozatához, melyre az idei évben öt programmal regisztráltunk.
Egész héten apró ajándékokkal vártuk az új beiratkozókat („Legyél te is könyvtártag!”), a
„Megbocsátás hete” alkalmából pedig késedelmi díj befizetése nélkül vettük vissza a kölcsönzési idő
lejárta után visszahozott dokumentumokat. „Küldj egy fotót” pályázatunkra sok kedves fénykép
érkezett, melyek a gyermek- és ifjúsági könyvtárat díszítik majd. Szombaton „4órai teára” hívtuk az
érdeklődőket, ahol Baráth Viktória íróval egy igazán jó hangulatú, dedikálással egybekötött
beszélgetésen vehettünk részt. A vasárnap pedig a gyerekeké volt: Juhász László zenész látogatott el
hozzánk, aki egy vidám, táncos-dalos délelőttel ajándékozott meg minket.
Nagy örömünk, hogy rendezvényeinkhez ilyen sokan csatlakoztak, mindenkinek köszönjük a
részvételt - ígérjük, folytatjuk!
Supliczné Erika
könyvtáros
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HIRDETÉSEK
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ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
Az Önkormányzat az idei év őszén is megszervezi az elektromos és elektronikai hulladék berendezések (e-hulladék)
gyűjtést, ahol az Alsónémedi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek ingyen leadhatják összegyűlt e-hulladékaikat.
2021. november 27-én szombaton 9.00-15.00 óráig
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: Alsónémedi, Haraszti út, volt MAGÉV telep (CBA Cent mellett)
Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező anyagok ellenőrzött
körülmények között kerüljenek ki környezetünkből.
A gyűjtőhelyen díjmentesen leadható minden nem hiányos, és nem szétszerelt állapotú elektronikai eszköz (minden, ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működött, pl. hűtőgép, számítógép, televízió, porszívó, barkácsgép ...stb). Kérjük, hogy a járványügyi szabályokat betartva,
egymástól megfelelő távolságot tartva legyenek kedvesek várakozni a
hulladék leadása során!
Az elszállítást és ártalmatlanítást a Müller-Guttenbrunn Hulladékanyag
Kereskedő és Feldolgozó Kft. biztosítja!
2021 október
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