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FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY NAPPALI TAGOZATOS
HALLGATÓINAK FIGYELMÉBE!
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019/2020 tanítási évre csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
A pályázati felhívás letölthető a www.alsonemedi.hu oldalról.
A pályázat rögzítésének és a kinyomtatott adatlapok önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2019. november 5.
A pályázatra történő jelentkezés a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon
keresztül lehetséges.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik.
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:
1/301-6969 (vonalas
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illetve 104 (mobiltelefonról).
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TARTALOM:

Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik Pelsőczi Lajos
temetésén részt vettek, sírjára koszorút
vagy virágot helyeztek.
a Gyászoló család



Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik id. György Béla temetésén részt
vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút vagy virágot helyeztek és osztoztak
fájdalmunkban.
Köszönjük az ELOHIM Kft. vezetőinek és
munkatársainak segítő közreműködését.
a Gyászoló család
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
A Képviselő-testület legutóbbi munkaterv szerinti ülését
2019. szeptember 25-én tartotta, melyet megelőzően minden bizottság ülésezett, véleményezve a bizottságot érintő
előterjesztéseket.
A napirend több témakörrel is kiegészítésre került (közalapítványok könyvvizsgálói díjának támogatása, karácsonyi természetbeni juttatás, képviselői hozzászólás).
A Képviselő-testület a szeptemberi ülésén tárgyalja az
alapítványok előző évi beszámolóit, mely kapcsán elfogadta
az Alsónémedi Községért Közalapítvány, a Széchenyi István
Általános Iskoláért Közalapítvány, a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Közalapítvány és a Dabas és Környéke
Üdülőtábor Alapítvány 2018. évről szóló beszámolóját.
A Képviselő-testület megkapta az iskola tájékoztatóját a
2018/2019-es tanévről és az új tanév kezdésének tárgyi és személyi feltételeiről, melyet tudomásul vett.
Elfogadta a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda beszámolóját a tanévkezdés tárgyi és személyi feltételeiről, valamint a nyári nyitva tartás tapasztalatairól. Az intézmény – előzetes igényfelmérés alapján – 2020. június 15-től
összevontan működik, a nyári szünet 2020. 07. 27. – 2020.08.
21-ig tart, míg a nyitás a Szent István téren 2020. 08. 24-28
között, mindkét épületben 2020. 08.31-én lesz.
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta Dabas
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolóját, és kinyilvánította
köszönetét a parancsnokság vezetői és beosztottjai felé áldozatos munkájukért.
A Testület ilyenkor szokta tárgyalni a költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót és a költségvetéséről
szóló rendelet módosítását, melyeket elfogadott.
Az Önkormányzat idén is csatlakozik a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.
Az új orvosi rendelő megnyitásával orvosaink székhely,
telephely áthelyezését is intézni kell, melyet a Képviselőtestület megtárgyalt és hozzájárulását adta a cégbírósági bejegyzéshez.
A DAKÖV Kft. az idei évben is elkészítette a Gördülő Fejlesztési terveket, melyet a Testület megtárgyalt és elfogadta
azt a 2019-2033. időtávra és felhatalmazta a DAKÖV Kft-t
annak a MEKH-hez történő benyújtására.
Tárgyalt a Képviselő-testület a belterület 1255/2 hrsz közös
osztatlan tulajdonú ingatlan 1300/13674 tulajdoni hányadának
elővásárlási jogáról, mellyel nem kívánt élni.
A Képviselő-testület több belterületbe vonásról is döntött.
A 035/2 és 035/6 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolását csak
a megközelítésüket biztosító megfelelő – 16 méter – szélességű
út (helyi közút vagy közforgalom elől el nem zárt magánút)
kialakítását követően csatolja belterületbe. A 0221/44 hrsz-ú,
a 0240/35, 0240/36 és 0240/37 hrsz-ú ingatlanok belterületbe
csatolásához hozzájárult a Képviselő-testület és felkérte a Polgármestert a Földhivatali eljárás megindítására.
Következő napirenden a Fő út 73-75. parkoló építés, csapadékvíz elvezetés tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos határozati javaslat került tárgyalásra. Az előterjesztésben
minősített többséggel történő elfogadás szerepelt, melyet nem
kapott meg a javaslat (4 igen, 3 nem), így az nem került elfogadásra. A közbeszerzés lezárása természetesen az új
Képviselő-testület elé fog majd kerülni.
A Templom utca burkolat felújítás, járdaépítés, ví-
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zelvezetés tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek hirdette a Testület, a nyertes ajánlatot a Munkabíró Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2364 Ócsa, Falu Tamás
utca 16.) nyerte 58 429 587 Ft + ÁFA összegű ajánlatával.
Ugyanígy nyertest hirdetett a testület a Haraszti úti járda
felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban, amit a Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti Kossuth Lajos utca 73.) nyert el az 5% tartalékkeretet és az
ÁFÁ-t is tartalmazó 30 462 974 Ft ajánlatával.
A Képviselő-testület már a tavalyi évben is lakbértámogatást adott az Ócsai Rendőrőrs egyik rendőrének, melyet az idei
évben is megítélt annak érdekében, hogy a településen biztosítva legyen a fokozott közbiztonság.
Hozzájárult a Testület az Alsónémedi 049/1 hrsz-ú, 1452
m2 területű, kivett - út művelési ágú ingatlanból kialakuló
049/4 hrsz-ú, 553 m2 területű, kivett - országos közút ingatlan állami tulajdonba és a Magyar Közút vagyonkezelésébe
adásához.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
a Farkas Építésziroda Kft-vel szerződést kössön az új
Polgármesteri Hivatal épület kiviteli terveinek tervezési
munkáira bruttó 18.351.500,- Ft tervezési díjért, valamint
a településközpont közművesítési, belső út- és térhálózat
koncepcióterv tervezési munkáit bruttó 4.445.500,- Ft tervezési díjért.
Egyetértett a Testület az ABÉVA Kft. javaslatával, miszerint a 4 külön beszerzési eljárás keretében választja ki a szükséges feladatok ellátásra a vállalkozásokat (Iskola és Sportcsarnok épületkomplexumának takarítása, felügyeleti, ügyeleti
szolgálatások, zöldfelület, udvar és atlétikai pálya karbantartása, hóeltakarítás és síkosságmentesítés, az Iskola új részének rendezvények utáni takarítása). Emellett felhatalmazta
az ABÉVA Kft. ügyvezetőjét a villamos- és gázszolgálatókkal
történő ártárgyalásra, s ha a jelenleginél kedvezőbb ajánlatot kap, akkor az új közszolgáltatási szerződés megkötésére, a
Testület tájékoztatása mellett.
Soron következő napirenden a Polgármester szokásos írásos
beszámolóját tárgyalta a Képviselő-testület, melyet elfogadott.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Önkormányzati
alapítású helyi Közalapítványok részére a 2018. évi könyvvizsgálói díját – velük kötött támogatási szerződés keretében
– megtéríti, egyenként maximum 100.000,- Ft összegig.
Bizottsági javaslatokra úgy döntött a Képviselő-testület,
hogy a településen élő, 2019. december 31-ig 70. életévüket
betöltő személyeket egyszeri rendkívüli települési támogatását 4.000,- Ft-ra emeli (karácsonyi csomag).
Zárt ülésen egy helyi család lakásépítéséhez járult hozzá a
Képviselő-testület 400.000,- Ft-tal az önkormányzati rendelet
alapján.
A következő testületi ülés az új Képviselő-testület alakuló
ülése lesz, melyen a megválasztott polgármester és a képviselők
esküt tesznek és megkezdik munkájukat. A Képviselőtestület és bizottságainak meghívói, döntései, jegyzőkönyvei
és rendeletei, valamint a testületi ülésekről készült videofelvételek megtalálhatók a település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/), ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók!
Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal
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Új központi orvosi rendelő átadása
2019. szeptember 28.
Mindenképpen említésre méltó, hogy egy
A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt PM_
EUALAPELLATAS_2017/17 megnevezésű pá- deﬁbrillátor is elhelyezésre került, valamint a foglyázaton vissza nem térítendő támogatást nyertünk orvosi rendelőben lehetőség lesz panoráma röntgenközponti orvosi rendelő megépítésére 124.169.136 felvétel készítésire is.
Ft összegben. Az építkezés 2018. májusban kezdőAz beruházásnál fontos szempont volt a megjeledött és közel másfél év alatt befejeződött.
nés, mivel a későbbiekben megújuló településközA beruházás kivitelezési költsége közel bruttó pont első és meghatározó épülete lett.
450.000.000 Ft -ba került. Természetesen nemcsak
Az ünnepélyes átadóra 2019. szeptember 28.-án
az épület készült el a mai kor igényeinek megfelelően, hanem a környezete is megszépült. Az ellátásra került sor. Vincze József polgármester megnyitó beszorulók korszerű, kényelmes berendezések között széde mellett, Dr. Csiki Zoltán Emberi Erőforrások
vehetik igénybe az ellátást.
Minisztérium helyettes államtitkára, Pánczél Károly
országgyűlési képviselő, Szabó István, Pest MeAz épületben helyet kapnak a családorvosok, fog- gye Közgyűlés elnöke tartottak beszédet. Az orvosaorvos, vérvétel, szakorvosi helyiség és egészségmeg- ink közül Dr. Papp Zsolt köszönte meg az elkészült
őrző foglalkozásoknak helyt adó rendelő igénybevé- modern épületet. A hivatalos átadás után a jelenlételére is lehetőség lesz. Amennyiben sikerül orvosi vők is megtekinthették az épületet. Sokan érdeklődügyeletet vagy mentőpontot kialakítani a felső szint ve járták körbe az új orvosi rendelőket, kiszolgálómár alkalmas ezekre a feladatokra.
helyiségeket.
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

6

2019 október

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2019 október

7

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

IDŐSEK NAPJA
JUBILÁLÓ HÁZASPÁROK KÖSZÖNTÉSE
Az Idősek Világnapja alkalmából ez évben október 06-án, október első vasárnapján köszöntöttük településünk
idős lakóit. Elsőként Vincze József polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket és az időseket. Beszédében megemlékezett azokról is, akik már nem lehetnek közöttünk.
A polgármesteri köszöntő után az Idősek Napjára szervezett arany- és gyémántlakodalmas házaspárok – akik
50-60 éve Alsónémedin kötöttek házasságot és azóta is itt élnek – köszöntése történt meg, és koruknál fogva egy
20 éves jubileumot, porcelánlakodalmas házaspárt is köszönthettem.

„Az ölelés, tudod, nem köt a korhoz.
A megfáradt szív is, örömöt hordoz.
Lenni kell álomnak, lenni kell oknak,
– legyen céljuk a fáradt karoknak!
Ölelés, és mosoly? – Várja a lélek!
Érzi, – még itt vagyok, – érzi, hogy – élek!
Szeretet parazsát ne hagyd kihűlni!
A lélek fájdalmát arcodra ülni.
Tárd ki a szívedet, élj szeretettel!
– Öleljen, örüljön, míg él, az ember!”
Aranyosi Ervin: Ölelj, szeress kortalanul! c. versével kezdtem köszöntőmet, hiszen a szeretet, az öröm, a boldogság nem korhoz kötött és ezek az érzések enyhítik a hétköznapok fáradalmát, küzdelmeit.
1969-ben 46 házasságkötés történt. Alsónémediben 7 pár lakik, akik az idei évben ünneplik 50. házassági
évfordulójukat, aranylakodalmukat:
1969. március 11-én Czeróczki Sándor és Garai Margit
1969. március 29-én Somogyi Boldizsár és Szabó Ilona
1969. szeptember 20-án Szabó Gábor és Surányi Jolán
1969. október 18-án két pár kötött házasságot: Marosi Károly és Majoros Mária, valamint
Takács László Lajos és Hrubos Terézia
1969. október 25-én Dencsik István és Koropcsák Erzsébet
1969. november 29-én Bircsák János és Végh Erzsébet
/Egy házaspár nem tudott eljönni az ünnepségre./
1959-ben 37 házasságkötés történt. Alsónémediben 3 pár lakik, akik az idei évben ünnepelte 60. házassági
évfordulóját, gyémántlakodalmukat:
1959. február 14-én Borbély Mátyás és Jobbágy Zsóﬁa
1959. november 21-én két pár kötött házasságot: Rigó György és Varga Zsóﬁa, valamint Kovács Sándor és
Kerekes Ida
/Két házaspár nem tudott eljönni az ünnepségre./
1999. március 27-én kötött házasságot, azaz most ünnepelték 20.
házassági évfordulójukat, porcelánlakodalmukat: Dr. Borbás István
és Vékony Zsuzsanna.
A meghívott házaspárok mára elmondhatják, hogy évtizedekig kitartottak egymás mellett jóban-rosszban, ínségben-bőségben, egészségbenbetegségben. Álmaikat, vágyaikat, ha nem is maradéktalanul, de elérték és mi is lehetett a legnagyobb álom 50-60 vagy akár csak 20 évvel
ezelőtt? Az, hogy még ma is örömmel fogják meg egymás kezét, és ha
8
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akkor nem is volt kimondott álom, de ennyi év után elfogadták a meghívást arra, hogy ismét fogadalmat tegyenek
szeretetük bizonyítékaként. Házassági fogadalmukat ünnepélyes keretek között minden jelenlévő Házaspár megerősítette és az ünnepség után a Házassági Emlékkönyvet is aláírták.
Minden településünkön élő idős embernek azt kívánom, hogy erőben, egészségben minél több időt együtt
lehessenek gyermekeikkel, unokáikkal és éljenek hosszú, örömökben gazdag életet!
Fiataljainknak és a velem egykorúaknak pedig azt kívánom, vegyenek példát azokról a házaspárokról, akik
évtizedekig kitartanak egymás mellett és dolgoznak azért, hogy mindennapjaikat szeretetben töltsék együtt és problémák esetén egymás kezét fogva küzdenek a szebb holnapért!
Győrvári Istvánné – anyakönyvvezető

KIRÁNDULÓK, SZÍNHÁZLÁTOGATÓK FIGYELMÉBE
2019. november 30-án este a Radnóti Miklós Színházba hívom községünk lakóit.
Az előadás címe: GONDNOK. Főbb szereplők: Schneider Zoltán, László Zsolt, Pál András
Rendező: Alföldi Róbert
2019. november 30-án délelőtt a Fővárosi Nagycirkuszba hívom a cirkuszi világ
kedvelőit. HÓFÖDTE ÁLOM, ŐSI CIRKUSZI MESE címmel új műsort tekinthetünk meg. Észak
– Szibériából (Jakutföldről) érkeznek a művészek. Lélegzetelállító, lenyűgöző produkciót láthatunk.
Utazást külön autóbusszal szervezem, de természetesen egyénileg is lehetséges.
2019. december 14-én adventi kirándulásra, Bécsbe hívom községünk kedves lakóit.
Megnézzük a Schönbruni –kastélyt, a Bécsi Operaházat, a Szent István Dómot. A nap hátralévő
részét a karácsonyi forgatagban töltjük. A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezéseket!
Telefon: 06-20-4264153, 29-337-861.
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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Az Alsónémedi Községért Közalapítvány közleménye
a 2018. évi gazdálkodás mérlegéről és 2019. évi terveiről
Az Alapítványt 1992-ben hozta létre az Alsónémedi Önkormányzat. 1993. január 1-jétől közhasznú minőségben végzi
tevékenységét az Alapító Okiratban meghatározott célok szerint:
– a község kulturális tevékenysége színvonalának emelése,
– a bűnmegelőzés, vagyonvédelem és kármegelőzés
elősegítése érdekében technikai eszközök biztosítása, közösségi összefogás támogatása,
– a község környezetvédelmi érdekeinek támogatása.
A Közalapítvány bevételei önkormányzati, vállalkozások,
magánszemélyek támogatásaiból, SZJA 1% felajánlásokból
tevődik össze, míg kiadásai javarészt a fent említett célok támogatására fordítódnak.
Az alábbi összefoglaló táblázat a 2018. évi bevételeket és
kiadásokat részletezi egyszerűsített formában.
2018. évi bevételek (ezer Ft-ban)
Önkormányzati támogatás
Alapítványi bevétel
SZJA 1% felajánlás
Kapott kamat
Összesen:
2018. évi kiadások (ezer Ft-ban)
Anyag jellegű ráfordítások
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás
Összesen:
Eredmény:
2018. évi saját rendezvények (ezer Ft-ban)
6. Alsónémedi Családi Sportnap
Farsangi retro diszkó
Nyárköszöntő Fesztivál
“Családi Csaholás”
“Becsöngettek, fussunk!”
“Cibere hagyományőrző főzőfutam”
Államalapítók ﬁlm
Összesen:

0
2 218
287
0
2 505
643
1 679
30
71
63
2 486
19
490
333
10
250
53
28
150
1 314

A passzív időbeli elhatárolás összege 135 ezer Ft, amely
összeg a tárgyidőszakot terheli, de csak következő évben kerül
felhasználásra.
A személyi jövedelemadó felajánlásokból 287.000 Ft
érkezett 2018. évben.
A Közalapítvány a 2018. évet 19 ezer Ft nyereséggel zárta.
A Közalapítvány eddig megvalósult tervei az előző beszámoló óta eltelt időszakban:
2018
Farsangi retro diszkó
Kuratóriumunk folytatta két éve elkezdett hagyományát,
mely a ﬁatal felnőttek kikapcsolódását célozta meg. 2018-ban
közel 90 főt vonzott ezen rendezvényünk.
6. Alsónémedi Családi Sportnap
2018. április 7-én került hatodjára megrendezésre települ-
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ésünkön az Alsónémedi Családi Sportnap az Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriuma, az Alsónémedi Széchenyi
István Általános Iskoláért Közalapítvány Kuratóriuma és
Szegváriné Kulinyák Veronika szervezésében. Az eseményre
korhatár nélkül vártuk az érdeklődő, sportolni vágyó lakosokat. A reggeli megnyitó után közös bemelegítéssel kezdődött
a nap, majd 5 helyszínen egymással párhuzamosan folytak a
különböző bemutatók, sportolási lehetőségek. A 2018-as sportnap különlegessége volt a fotósarok, az olimpiai kiállítás és az
erősember verseny, melyet elsőként rendeztünk meg a sportnapok történetében. A rendezvény hangulatát a Dabas Rádió
műsorvezetői emelték. Rekordot döntöttünk a látogatottság
mértékében, egy napon belül közel 800 alsónémedi lakos
fordult meg a Sportcsarnok komplexumában. A Sportnapot a
hagyománynak megfelelően a „Fut a falu” zárta.
Nyárköszöntő Fesztivál
Alapítványunk 2018-ban is támogatta a NYWYG Íjász és
Hagyományőrző Egyesület által szervezett Nyárköszöntő
Fesztivált, ahol a gyerekek és felnőttek számára mezei futóversenyt szerveztünk.
„Családi Csaholás” - I. Alsónémedi Kutyatalálkozó
2018. augusztus 25-én a Kuratórium döntése értelmében kutyás közösségi rendezvényt szervezett Alapítványunk
helyi szervezők és az Alsónémedi Állatorvosi Rendelő
közreműködésével az Alsónémedi Agárpályán. Településünk
első kutyatalálkozóját számos program színesítette, ezek mellett az állatorvosi csapat teljes létszámban kivonulva kínált
tanácsadást, szűrést és felszerelést minden résztvevőnek. A
bemutatókat az Agility indította, majd Engedelmességi rész
következett. A nap egyik fő programja a szépségverseny volt.
Ebéd után prevenciós előadások és fajtaválasztás témájában
hallhattak előadásokat a hallgatók. A napot a trükkverseny és
a gazdi futás színesítette. Rendezvényünk célja volt a településünkön élő kutyás családok egymással történő megismertetése, közösséggé formálása.
„Becsöngettek, fussunk!”
Szeptember első hetén délután futóversenyt rendeztünk az
iskolás gyerekek részére a Széchenyi István Általános Iskola udvarán található atlétikai pályán. Rövid- és hosszútáv
kategóriákban lehetett nevezni, a felsősök a hosszútáv kategóriában 1000 métert, az alsósok ennek a távnak a 40-60%-át
futották. 100 iskolás futót tudtunk ezzel a kezdeményezéssel
megmozgatni a tanévnyitó napján.
Cibere Hagyományőrző Főzőfutam
A hagyományőrző főzőversenyt 2018-ban két kategóriában
rendeztük meg, alsósok és felsősök jelentkezését vártuk.
Fődíjként Cyberjump trambulinpark ajándékutalványokat adtunk át.
2019
Farsangi Retro diszkó
Kuratóriumunk folytatta két éve elkezdett hagyományát,
mely a ﬁatal felnőttek kikapcsolódását célozta meg. Idén közel 100 főt vonzott ezen rendezvényünk. A jó hangulat és a
sok pozitív visszajelzés a jövőbeli ismételt szervezések felé
inspirálják a Kuratóriumot.
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7. Alsónémedi Családi Sportnap
2019. április 6-án hetedszerre került megrendezésre a Családi Sportnap Alsónémedin. Minden évben célunk újabb és
újabb sportágat bemutatni, elérhetővé tenni a lakosok számára.
Törekvésünk idén közel 1000 érdeklődő vendéget vonzott rendezvényünkre. A Sportnapot a hagyománynak megfelelően a
“Fut a falu” zárta, melyen közel 200 futó regisztrált.
Kerékpáros projekt
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata felkérése alapján
az Alsónémedi Községért Közalapítvány látta el a VEKOP5.3.2-15-2016-00034 azonosítószámú, “Északi Vállalkozói
területet és munkahelyet megközelítő önálló vonalvezetésű
kerékpárút kialakítása” című projekt szemléletformálási tevékenységeit. Kuratóriumunk döntése értelmében a szemléletformáló kampányt 5 részre bontottuk.
7. Alsónémedi Családi Sportnap (fentebb)
Kerékpáros Családi Nap és Gyereknap2019. május 25én a Szent István téren a Halászy Károly Művelődési Ház és
Könyvtárral közösen rendeztük meg a Kerékpáros Családi Nap
és Gyereknapot. A rendezvényt az Alma Zenekar koncertje nyitotta, majd később egész napon át a gyerekek a kalandpark, a
mászófal, a körhinta, a trambulin, a légvárak, az óriás csúszdák
világában játszhattak, mozoghattak, ugrálhattak. Igazán egyedivé a kerékpáros programok tették a napot. Családi kerékpáros ügyességi akadályverseny, KRESZ-totó, KRESZ-pályán
megrendezett versenyek színesítették programunkat. Az egyéni és családos indulók a nap végén értékes díjakat nyertek. 500
fő körüli létszám fordult meg egész nap a téren.

Kerékpárral Alsónémedi körül
A szemléletformáló kampány utolsó eleme egy biciklitúra
volt, melyet a kerékpárút-avatás napján délután szerveztünk
meg. 18 órakor, nagyjából 30 résztvevővel indultunk el a
Szabadság térről Ócsára, majd onnan vissza Alsónémedire. A
kerékpártúrát ismét a hatóságok biztosításával tudtuk lebonyolítani, a résztvevők a közlekedési szabályokat betartva tekertek át a szomszéd településre, ahol egy fagyi várta a csapatot.
Ezen 5 programmal kívántuk a kerékpáros projekt szemléletformálását megvalósítani, melyekben mind a biztonság, mind
az egészségmegőrzés kiemelt helyet kapott. Büszkén mondhatjuk el, hogy rendezvényeinkre nagyon sokan ellátogattak,
örömmel vettek azon részt. Bízunk benne, hogy a jövőben lesz
még lehetőségünk hasonló projektben részt venni.
II. Családi Csaholás
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány másodjára szervezte meg a nyár végén a „Családi Csaholás” néven futó
kutyás rendezvényt az Alsónémedi Agárpályán. Összesen 35
kutyás család vett részt rendezvényünkön, melyet Dr. Pintér
Lilla és az Alsónémedi Állatorvosi Rendelő közreműködésével
szerveztünk meg.
„Becsöngettek, fussunk!”
Szeptember első hetén délután ismét futóversenyt rendeztünk az iskolás gyerekek részére a Széchenyi István Általános
Iskola udvarán található atlétikai pályán. Idén már 150 iskolás futót tudtunk ezzel a kezdeményezéssel megmozgatni a
tanévnyitó napján.

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

A Közalapítvány 2019-2020. évi tervei között szerepel ismét
több olyan kulturális illetve hagyományőrző esemény megszervezése és lebonyolítása, melyek a településen élő közösségek összetartozását erősítik majd, s ezzel együtt Alsónémedi
hagyományait, kultúráját, természeti értékeit ismertetik meg
a ﬁatal és felnőtt generációkkal egyaránt. Tervünk minden
korosztály sportra, mozgásra nevelése, az egészséges-sportos
életmód terjesztése, továbbá a kulturált közlekedés tanítása, a
biztonságos kerékpáros közlekedés oktatása. A fentebb látható
felsorolásból is kitűnik, hogy a Kuratórium elkötelezett minden
olyan esemény és cél megvalósítására, amelyek településünk
és közösségeik érdekeit szolgálják. Ezen munka megvalósításához elengedhetetlenül szükséges az anyagi forrás biztosítása. A Közalapítvány személyi jövedelemadóból befolyó
bevételeinél növekvő tendencia tapasztalható. Külön öröm
számunkra ez, és egyben a Kuratórium munkájának visszaigazolását látjuk benne.

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

Alapítványunk számlájára több részletben érkezett
képviselői tiszteletdíj felajánlás, amelyet a Kuratórium
nevében ezúton is tisztelettel köszönök!
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Köszönjük minden kedves Adózó támogatását, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-át Alapítványunk részére
ajánlották fel!
Köszönet illet minden Kuratóriumi Tagot (Demeterné Pap
Tímea, Hägerné Molnár Mária Ilona, Juhász Lászlóné, Kiss
Menyhértné, Suplicz Zsolt Tibor, Tóth Gábor) és Felügyelő
Bizottsági Tagot (Józanné Vincze Katalin, Szlovicsákné
Mészáros Mária, Marosi Boldizsár), akik munkájukkal és aktív
részvételükkel hozzájárulnak az Alapítvány szabályos és eredményes működéséhez.
Dr. Nagy Vilmos
a Kuratórium elnöke
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Családi Csaholás - 2. Alsónémedi Kutyatalálkozó
Legalább egyszer az életében mindenki elgondolkozott már azon, hogy kutyatartásba kezd, s ha már eljutott
valamilyen formában odáig, hogy magához vegyen egy
édes kis barna fülűt, mindegy, hogy neves tenyésztőtől,
menhelyről, vagy a játszótérről származik a kis hóhányó,
akkor egész biztos, hogy egy életre szóló barátság elébe
néz.
Mikor már kialakulóban van kapcsolatunk, túl vagyunk
a kert átrendezésen és a negyedik elrágott papucson, vajon milyen közös programon lehet részt venni négy lábú
barátunkkal, házunk kertjén kívül?
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány másodjára szervezte meg a nyár végén a “Családi Csaholás”
néven futó kutyás rendezvényt az Alsónémedi Agárpályán. Ezúton is köszönet Schultz Andrásnak a terület biztosításáért! Miután minden kutya regisztrálva és
chip-leolvasással ellenőrizve lett, boldogan vehették
birtokba a területet. A NEXTFOTO fotó sulinak köszönjük a szebbnél szebb portréfotókat, Császár Saroltának
a lendületes, bámulatba ejtő agility bemutatót, ami egy
olyan nevelő hatású sport tevékenység, amely a kutyák
társadalomba történő beilleszkedését hivatott fejleszteni.
Célja a kutyák intelligenciájának felmérése és fejlesztése
különféle akadályok leküzdése által. Összesen 27 kutya
vett részt a szépségversenyen ahol a zsűri nem csak az eb
kiállását nézte, hanem mozgását, valamint a gazdival való
összhangot, ami a nagyon meleg napsütésben igen csak
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megkövetelte a jó kapcsolatot. Közben meghallgathattuk
Dr. Pintér Lilla tanácsait, hogyan készüljünk fel arra az
örömteli pillanatra amikor megérkezik a kölyökkutya a
családba, mivel könnyíthetjük meg első napajainkat, akár
tapasztalt kutyatartó vagy első kutyás gazdik vagyunk
is. S ha esetleg arra kerülne sor, hogy műteni kell kedvencünket, elmondta nekünk, hogyan is készítsük fel otthon a műtétre váró állatot vagy éppen mire ﬁgyeljük a
műtét után. A kiképzés elengedhetetlen a kutya szocializációjához: ahhoz, hogy biztonságban és jólétben tudjon
élni az emberek világában, köszönjük Bagi Csillának és
a PFOTE Sportkutya Egyesület kutyáinak, hogy megmutatták nekünk, milyen is egy engedelmes négylábú.
Mindenki megismerkedhetett az engedelmességi képzés
sokféle, színesebbnél színesebb módszerével. Az olyan
tevékenységek, mint a közös étkezés, a nyaralás, a játék
vagy akár egy mindennapi séta is nehézkessé válik egy
„a gazdi fején táncoló”, engedetlen kutyával. A kutyaember kapcsolatnak a kölcsönösségre kell épülnie, hiszen
nem várhatunk együttműködést négylábú barátunktól,
ha nem ﬁgyelünk az ő igényeire. Ezért, amikor tanulják
az alap engedelmességi feladatokat – ül, fekszik, marad, lábhoz –, a gazdinak is meg kell tanulnia „kutyául”.
Nem csak a legszebb kutyák kaptak értékes ajándékokat
hanem Némedi legügyesebb agilityse és a legkreatívabb
trükk bemutatója is. Közben még Ágoston Ágnes elgondolkodtatott bennünket a „Kutyával a személyiségünk
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ALAPÍTVÁNY

tükrében” című előadásával. A délután folyamán betekintést nyerhettünk, érezhettük, hogy milyen is lehet látássérülten közlekedni. A Baráthegyi Vakvezető és Segítő
Kutya Iskola Alapítvány tanuló kutyái bátran, vidáman
vezetgettek betakart szemű gyereket, felnőttet egyaránt.
A nap végére még maradt idő egy izgalmas őrző-védő
bemutatóra, ahol láthattuk az őrző-védő ebeket, ahogy
vészhelyzetre került a sor, azonnal támadásba lendültek,
és habozás nélkül használták erőteljes fogazatukat. S,
hogy kedvenceink egészségesek maradjanak, köszönjük
még az Alsónémedi Állatorvosi Rendelő munkatársainak
a bélsár-, bőr- és szívféreg szűréseket, valamint kutyakozmetikai tanácsaikat!
Egy ilyen tartalmas nap után este mikor elégedetten
hajtja fejét takarójára hű társunk, szeméből mértéktelen
szeretetet olvasunk, eszünkbe juthat, hogy az élet kutya
nélkül olyan, mint az étel só nélkül.
S végül a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola
Alapítvány beszámolója a napról:
“Először, de reméljük nem utoljára vettünk részt az
alsónémedi Családi Csaholás rendezvényen. Bátran
mondhatom mindannyiunk nevében, hogy egy nagyon
kellemes, eseménydús napot tudhatunk a magunkénak,
a rendezvény nagyon jól szervezett volt (ezt tapasztalatból is állíthatjuk, mert nagyon sok rendezvényen részt
vettünk már, tehát van viszonyítási alap) , az a pár óra,
amit ott töltöttünk gyorsan elröppent. Sok érdeklődő gyerek és felnőtt próbálta ki pár perc erejéig, hogy milyen is
lehet vakon egy kutyára bízni a testi épségét. Voltak akik
félve, voltak akik bátrabban lépkedtek lefedett szemmel a
képzés alatt álló kutyáink mellett, de talán mindenkinek
egyezett a véleménye abban, hogy nagyon érdekes érzés
volt. A kölyöknevelőinknek, tanulókutyáinknak egy jó
gyakorlási lehetőség volt, hogy ingergazdag környezetben is tudjanak nyugodtak lenni, kiképzőinknek pedig egy
nagy élmény volt belefolyni a programokba és sok kedves
emberrel megismerkedni. Ezúton is szeretnénk mégegyszer megköszönni a meghívást, remélve, hogy máskor is
részesei lehetünk ennek a szuper kis rendezvénynek!
Üdvözlettel: a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola
Alapítvány munkatársai és Önkéntesei.»
Hägerné M. Mária Kuratóriumi tag
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„BECSÖNGETTEK, FUSSUNK!”
Idén már harmadik alkalommal kezdtük futással a tanévet. Az első héten szerdán a felsősök mérhették
össze gyorsaságukat, csütörtökön az alsósok álltak rajtvonalhoz. Összesen közel 150 diák vett részt ezen az
eseményen. Korcsoportonként a leggyorsabbak papír-írószer vásárlási utalványt vihettek haza, ezen kívül
minden induló egy üdítőt és müzli szeletet kapott jutalomként. Úgy gondolom mindannyian nyertek, hiszen
egy jó hangulatú, izgalmas versenyen vettek részt, és a tűző nap, nagy meleg ellenére hősiesen teljesítették
a távokat. Az esemény lebonyolításában nagy részt vállalt Kulinyák Veronika és Horváth Ildikó testnevelő
tanár, köszönjük munkájukat!
Józanné Vincze Katalin
FB elnök
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Elektronikai hulladékgyűjtés

a volt MAGÉV telephelyen
2019. október 26.-án (szombaton) 9-14 óra között

Leadható elektronikák:
Nagy háztartási gép: sütő, hűtő, mosógép stb.
Kis háztartási gép: teafőző, szendvicssütő, elektromos fogkefe, vasaló stb.
Szórakoztató elektronika: cd-lejátszó, videómagnó, hi-ﬁ stb.
IT eszközök: számítógép, nyomtató, fax stb.
Egyéb: akkumulátor, elemek, kábelek, elosztók stb.
Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül
„minden ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működött”
A képcsöves televíziók, monitorok, neon-fénycsövek veszélyes hulladéknak minősülnek ezért az
Önkormányzatnak külön kell ﬁzetnie az elszállításért.

A gyűjtés során lehetőség lesz ezek behozatalásra is de csak és kizárólag ép állapotban.
Hiánytalanul kérjük az elektronikák behozatalát!!!

2019 október

15

Pörkölt Fesztivál – 2019. – Képes beszámoló
Ez évben is nagy sikerrel rendeztük meg a Pörkölt
Fesztivált. Szerencsére szép napsütéses időnek örvendhettünk ezen a szombati napon. Már korán reggel elkezdődtek az előkészületek, és a bográcsok
felől hamarosan ﬁnom illatok szálltak. Amíg vártuk,
hogy megfőjön a sok különleges pörkölt gyermekprogramokkal szórakoztattuk a kisebbeket. Délután pedig Szendy Szilvi és Peller Károly fergeteges
operettműsorára került sor. Este Nemcsakberry koncert majd Retro Disco Acsai Lacival és Garai Sanyival
fokozta az addig is jó hangulatot. Az idei győztes
Csorba Elemér és csapata lett. Gratulálunk az egész
csapatnak! Köszönjük mindenkinek, aki támogatta
rendezvényünket. Jövőre is számítunk rájuk.

16

2019 október

2019 október

17

?
18

2019 október

?
2019 október

19

20

2019 október

Mobilitás hete Alsónémedin
2019. szeptember 16-22.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Európa
legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi
kampányához csatlakozva szemléletformáláshoz kapcsolódó, egyedi támogatási lehetőséget hirdetett a 2019.
évben is.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata másodszor
pályázott sikeresen, idén 850 000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert el. A tavalyi Európai Mobilitási Hét szervezésünket oklevéllel ismerték el, kiemelték Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat sikeresen megvalósuló
programjait az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Ezen felbuzdulva örömmel kezdtük meg idén is
a szervezést. Nagyot gondolva egy hetesre terveztünk a
tavalyi 2 nap helyett, hogy minden korosztály megtalálja
a hozzá legközelebb álló programot.
Hétfőn a Sportok Délutánjával kezdtünk, amit
a Széchenyi István Általános Iskola sportcsarnokában,
tornatermében, műfüvespályáján és az aulában tartottunk, ezúton is szeretnénk köszönni az Abéva Kft.
együttműködését. A sportcsarnokban Dr. Juhász István
olimpiai bajnok nyitotta meg az egész heti programsorozatot, majd kezdetét vette az első kézilabdameccs, ahol
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az Alsónémedi U10-es korosztály játszott Szigetszentmiklós csapatával. A némedi kézis lányok edzője, általános iskolánk testnevelő tanára, Horváth Ildikó, aki
81-szeres válogatott kézilabdázó, 3-szoros Magyar Bajnok, Magyar Kupa, EHF Kupa győztes, Masters Európa bajnok, A Pest Megyei Kézilabda Szövetség tagja.
A serdülők Gyállal mérkőztek. Ezt követően az Alsónémedi Tollaslabda Klub játszott egy órát, őket a Némedi
Traktors követte barátságos kosárlabda mérkőzéssel
Dunaharasztival. A Traktors csapatához is folyamatosan
lehet csatlakozni, ők 2011-től játszanak rendszeresen kosárlabdát. Végül az Alsónémedi Sport Egyesület női kézilabda szakosztálya Dunavarsány ellen játszott és győzött.
Kívánjuk, hogy nyerő szériájukat továbbra is megtartsák,
szurkolunk! Kotánné Borka Csilla vezetőedzőnek külön
köszönöm, hogy ennyi csapatot meg tudott invitálni erre
a napra. (Azóta Jászberény és Sülysáp ellen is nyert a
csapat, gratulálunk! - a szerkesztő)
A tornateremben Kovács János birkózó edző várta az
érdeklődőket. A birkózó szakosztály az elmúlt időszakban
országos szinten is élvonalbeli eredményeket ért el, főleg
a szabad fogásnemben, de a kötöttfogású birkózást is
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gyakorolják, gratulálunk az eredményekért! Vadai Mónika Hatha Jógát tartott, a SanDa edzést Molnár Sándor vezette, végül 19 órakor Spanyiel-Árvai Viki tradicionális
Hatha Jógával zárta a tornatermi edzéseket.
Az aulában Crosstraining és Streching gerinctornát
tartott Balogh Zsolt, aki válogatott evezős sportoló. Boot
Camp órán találkozhattunk Kishonti Anival, aki testépítés ﬁtness szakoktató, és a Biotech magyar kupa többszörös győztese. Este hétkor Czanik Balázs Capoeira aerobicot tartott, ezt a mozgásformát Balázs találta ki, ami
egyedülálló az egész világon, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásukat! Az estét Kulinyák Vera zárta egy
elképesztő Disco Aerobiccal. A legügyesebbek egymás
után több órán is részt vettek.
Mindeközben az udvaron a tíz éve megalakult NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület Suplicz Zsolt
elnök és edző vezetésével tartott íjászbemutatót. Íjászaink
számos országos és európai versenyen vettek már részt
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szép eredményekkel, amihez gratulálunk, és további sok
sikert kívánunk! A Református és az Old Boys-os ﬁúk
órákig barátságos meccset játszottak a focipályán.
Öröm volt nézni, hogy ennyi sportolni szerető és vágyó ember gyűlt össze. Köszönjük mindenkinek a részvételt!
Kedden Családi Kerékpározást szerveztünk a Szent
István tértől az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
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és a Penny Market összefogásából nemrég átadott kerékpárútra.
Szerdán Vadai Mónika orvosi gyógynövényszakértő és
természetgyógyász a Divatos Diétákról tartott előadást
az egészséges életmód jegyében.
Csütörtökön, pénteken az óvodásoké és iskolásoké volt
a főszerep. A Szent István téren rengeteg színes programmal vártuk őket. Toma és csapata, a dabasi rendőrség,
Alsónémedi közterületi felügyelője, a Halászy Károly
Művelődési Ház munkatársai és önkénteseink fogadták a
gyermekeket, akik idén is lelkesen vettek részt az Autómentes Délelőtt minden eseményén.
Szombaton a Falunapok keretében került sor a Pörkölt
Fesztiválra, e népszerű közösségi eseményünk az egész
falut megmozgatja, több mint 20 főzőcsapat készítette a
bográcsokban a különböző pörkölteket, az önkormányzat
csapata 800 adag pörköltet osztott ki kóstolásra. A rendezvény kulturális- és gyermekprogramokkal társult.
Este Nemcsak Berry koncert, végül Garai Sanyi és Acsai
Laci Retro Discója zárta a csodás napot.
Vasárnap levezetésképpen az Ócsai Tájvédelmi

2019 október

Körzetben gyalogtúráztunk, hiszen az idei év szlogenje
a „Sétálj velünk!” volt.
Köszönjük mindenkinek a részvételt, reméljük, minden korosztály megtalálta a számára fontos és élményt
nyújtó programot. Várunk mindenkit szeretettel jövőre is
az Európai Mobilitási Héten!
Vajda Andrea
ifjúsági referens

23

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2019 őszén Alsónémedin
Nywyg nyári tábor Öregtó Alsónémedi
2019.július -augusztus
Ez már a 5. év volt, hogy nem telt el a nyár íjászat és
mozgás nélkül. Ismét Napközis tábort- sőt táborokat - szerveztünk az Öregtó horgásztónál. A tó tulajdonosa és fenntartója
mindig szívesen lát bennünket, így az idén kétszer is éltünk a
lehetőséggel. Tudtuk, hogy nem könnyű napi 8 órában lekötni a
mai 6-12 éves korosztályt, de szülői segítséggel és leleményességgel igen jó és tartalmas heteket tölthettünk együtt! Minden
reggel tornával indult, majd csoportos játékok és több órás
íjászat következet. Tarisznyás ebéd után az árnyékban Tánya
néni vezetésével alkottak többször is a gyerekek. Hétvégén
pedig egy íjászverseny keretében mindenki számot adhatott
tudásáról. A képek sokat elárulnak a résztvevők öröméről.
Jövőre is táborozunk!

Regionális jótékonysági Pályaíjászverseny,
Üllő 2019. augusztus 24.
A nyári hónapok nem ideálisak a rendszeres edzésre és egy
versenyre való felkészülésre, de a jó ügyért és a versenyzés
gyakorlásáért mi is belevágtunk. Egy 7 fős lelkes csapattal vágtunk neki a küzdelmeknek, ebből 5 diáknak egészen új lőtávon
kellett lőnie, így számukra ez külön izgalmat is jelentett! A
nyári nagy melegben igazán jó eredmények születtek:
Dézsi Lilla Serdülő OL 2. hely, Ambrus Gergő Serdülő
Tradi 1. hely, Kerekes Miklós Serdülő BB 1, Molnár Dániel
Serdülő VR 4. hely, Molnár Levente Gyerek BB 1. hely, Byatets Konstantin Gyerek VR 1.hely. Byatets Antonina gyerek
2. hely Összesítve 4 arany, 2 ezüst, és 1 helyezés!
Gratulálunk a versenyzőknek! Köszönjük Dr Borbás Ist-

ván munkáját, aki több gyerekkel folyamatosan foglalkozva
segítette, hogy ilyen szép helyezést érjenek el! Külön köszönjük a szülők idejét, fáradtságát és támogatását!

Az Íjászat biztonsági alapjai:
Többször is beszéltünk róla és ezt tanítjuk a gyerekeknek
is, hogy csak megfelelő erősségű és hozzá illő íjat vegyenek a kezükbe. Az íjat ne feszítsük tovább, mint amekkora
húzáshosszra készült. Az íjat, amit sokáig pl. 28 inchre húztak ki, ne terheljük meg hosszabb húzással, mert valószínűleg
eltörik! Az íjat ne tegyük ki tűző napnak hosszabb ideig, ne
dobáljuk, óvatosan támaszuk le! SOHA semmilyen íjnál, NE
ENGEDJÜK EL a MEGFESZÍTETT IDEGET VESSZŐ NÉLKÜL!! Ilyenkor az íj komoly károkat szenvedhet el! Íjat csak
úgy adjunk ki a kezünkből, hogy ez itt említetteket betartjuk:
Az Íj nagyon veszélyes sporteszköz, bármikor súlyos sérülést lehet vele okozni! Csak olyan személy (gyerek v. felnőtt)
vegyen kezébe íjat,
aki a biztonsági szabályokkal tisztában van!
aki képes erejénél és gyakorlatánál fogva szabályosan megtartani a felhúzott íjat.
Folytatjuk

Nywyg edzések a Schuller csarnokban:
Íjászsuli Dr Borbás István edző csütörtök 18 és vasárnap 17 óra
Haladó edzések: Suplicz Zsolt Tibor edző
- péntek és vasárnap 18 óra.
Gyertek Várunk benneteket!
Suplicz Zsolt Tibor, a NYWYG elnöke
(sms szám: 30-166-0107)
24
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FELHÍVÁS!

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy szíveskedjenek a lejárt sírhelyeiket megváltani!
A sírhelyek lejárati ideje és ára:
Kettes sírhely (25 év)
10.000,- Ft + ÁFA
Sírbolt (60 év)
60.000,- Ft + ÁFA
Urnasírhely (10 év)
4.000,- Ft + ÁFA
A lejárati idő az első temetéstől számítandó.
Amennyiben nem kívánják megváltani a sírhelyeiket,
kérjük akkor is jelentkezzenek
a lemondás dokumentálása miatt!
A megváltás kizárólag telefonon történő
időpontegyeztetés után lehetséges!
Telefonszám (csak hétfőtől csütörtökig 8-15 óra
között): 06-30-678-9278 Zoltán Miklósné

KONVEKTOR és CIRKÓ
karbantartás: 06-30-222-2306
Fülakupunktúra
Akár tűszúrás nélkül is segíthet 137 féle tünet,
betegség esetében, mint például:
Emésztőrendszer betegségei: gyomorgörcs, puffadás,
hányinger, hányás, hasmenés
Légzőszervi betegségek: asztma, légcsőhurut, tüdőtágulás
Urológiai betegségek: hólyaghurut, inkontinencia,
impotencia, korai magömlés
Mozgásszervi panaszok: merev nyak, vállfájdalom,
gerincfájdalom, ízületi fájdalom
Neurológiai betegségek: fejfájás, isiász, alvászavar
Nőgyógyászati betegségek: menstruációs zavarok, PMS
Fül-orr-gége betegségei: gégegyulladás, torokgyulladás,
fülzúgás
Egyéb betegségek: allergia, klimax, köszvény, elhízás

Együttműködésüket köszönjük!
ELOHIM Kft. /Zoltán Miklósné/
Szarvasmarha telepre keresünk dolgozókat:
elletős, fejő, traktoros.
Szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk.
Érdeklődni: 29-337-097; 8-16 óráig
KIRÁNDULÓK, SZÍNHÁZLÁTOGATÓK FIGYELMÉBE
• 2019.november 30-án este a Radnóti Miklós Színházba hívom
községünk lakóit. Az előadás címe: „GONDNOK„ Főbb szereplők:
Schneider Zoltán, László Zsolt, Pál András, Rendező: Alföldi Róbert
• 2019.november 30-án délelőtt a Fővárosi Nagycirkuszba hívom a cirkuszi világ kedvelőit. „HÓFÖDTE ÁLOM, ŐSI CIRKUSZI
MESE„ címmel új műsort tekinthetünk meg. Észak – Szibériából
(Jakut földről ) érkeznek a művészek. Lélegzetelállító, lenyűgöző
produkciót láthatunk. Utazást külön autóbusszal szervezem, de természetesen egyénileg is lehetséges.
• 2019. december 14-én adventi kirándulásra, Bécsbe hívom
községünk kedves lakóit.
Megnézzük a Schönbruni –kastélyt, a Bécsi Operaházat , a Szent István Dómot. A nap hátralévő részét a karácsonyi forgatagban töltjük.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezéseket!
Telefon: 06-20-4264153, 29-337861.
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli szakszerű gép tisztítás.
Fábián István Tel.: 06-20-317-0843
ASZTALOS

Mindenféle asztalos munkát vállalok!
Ajtó, ablak, bútor gyártás, javítás.
Ingyenes felméréssel, hévégén is
Regdon Csaba: 06-20-9579-533; 06-1-284-9213
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