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„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.”
Ady Endre: Karácsony

Áldott és békés Karácsonyi Ünnepeket kíván
Alsónémedi minden kedves lakójának
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Önkormányzati hírek

Advent - „Jövel, Urunk Jézus!”
Advent első hetének kezdetén három olyan jeles esemény is megrendezésre került falunkban, melyek segítették
szívünket ráhangolni a várva várt Ünnepre. December 1-jén művelődési házunk színháztermében tartotta hagyományos évzáró hangversenyét a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Énekkar, melyre művész vendégeket is
hívott Kiss Ferenc kántor úr és Morvai Róbert személyében. Az ünnepi alkalomra megtelt a színházterem, sőt be
sem fértünk. Olyan jó volt, ezzel a szívbéli szent koncerttel kezdeni az Adventet, köszönjük ezt Benkó Péter kántor
úrnak és kedves kórusának. Kovács Györgyné, Jolika egy saját készítésű csodálatos mézeskalács adventi koszorút
ajándékozott a művelődési háznak. Másnap délelőtt a Galagonya Kör várta a művelődési házban adventi csokor és
karácsonyi ajándékkészítésre az érdeklődőket, és este pedig a Szabadság téren felállítottuk a Betlehemet. Az adventi
szeretetvendégségre a helyi hentes adta a sültkolbásznak valót, a Betyár vendéglő megsütötte, a némedi pék adta a
kenyeret és a süteményt, Pálos Feri a szaloncukrot, Varga István az Alszegről a sütnivaló tököt, a Galagonya Kör a
teát, a Nywyg a forralt bort, a művelődési ház dolgozói sütöttek-főztek, kínáltak, a Nyugdíjas Klub tagjai sürögtekforogtak. A Fantázia Művészeti Iskola színjátszósai szerepeltek, s a gyermekek szüleikkel együtt eljöttek az Adventi
Gyertyagyújtásra. Mindenki megtette a tőle telhetőt, adott, amit adhatott, s kapott, amit csak kaphatott. Emánuel!
Jövel Urunk Jézus, s töltsd bé szívünket szeretettel, békességgel és egymás iránti jószándékkal!
A címlapfotókat készítette: BRV vagyis: Balogh Benedek, Kiss Ricsi és Dr Nagy Vilmos.
Jobbágy Ilona
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik.
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:
1/301-6969 (vonalas telefonról) illetve 104 (mobiltelefonról).
POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658; RENDŐRSÉG 107, 112;
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ: Bodó Zoltán 06-30-503-6739;
TELEPÜLÉSŐR: Dernóczi Zoltán +36-70-607-9601
KÖRZETI MEGBÍZOTT: Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22
A MEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI:
Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587; Garai Miklós +36-30-857-6195;
Gödöllei Attila +36-30-423-2215; Nagy Zoltán +36-70-491-1039;
Hrubi István +36-30-222-1915
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!
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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

„Csillag száll az esti égen, utat mutat sötét éjben. A szeretet ma újra
éled, halkan szól most minden ének. Körülölel, mint egy bársony, legyen Boldog a Karácsony!”

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a település valamennyi 70. életévet betöltött lakójához személyesen juttatja el azt az 560 csomagot, mellyel tiszteletét fejezi ki a
közelgő ünnepekre tekintettel.
Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tanulói - a legkisebbektől a legnagyobbakig - karácsonyi üzeneteket készítettek az
időseknek. A kis rajzok, üzenetek véletlenszerűen kerültek a csomagokba, ők ezzel kívánnak boldog ünnepet a szépkorúaknak.
Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal dolgozói nevében kívánunk ebben a formában is áldott, békés szép
karácsonyt, sikerekben, eredményekben gazdag újesztendőt és jó egészséget úgy az időseknek, mint a település
valamennyi lakójának.
Vincze József			
Dr. Percze Tünde
polgármester
jegyző
valamint a képviselő-testület tagjai:
Kozma Miklós alpolgármester, Dr. György Balázs, Józan Menyhért, Kiss Miklós, Szabó Kálmán, Szántó Erzsébet,
Török Lajosné, Zsin Géza

Fenyődal
Szép zöld fenyő egymagában
Álldogált széles birodalmában.
Ágai közt szélben ringatózva
Fészket rakott egy kismadárka.
Egyszer aztán nem véletlen,
Másik fenyőt megszeretett.
Mellé állt és illegett-billegett,
Ám a csoda rövidesen megesett.
Ág az ágban jó ideig éldegéltek,
Egyszer aztán hosszú útra keltek.
Jó emberek Karácsonyán
Díszítették a meleg szobát.
A gyerekek nagy örömére
Gallyacskáik dugig telve.
Cukor, dió, piros alma,
Ághegyükön égő gyertya.
Annak áldó melegében,
Szemük fénylőn összerebben.
Látod kedves fenyőpárom?
Él tiszta szeretet a világon.
Apró fácskák, nagy boldogság,
Betöltik az egész szobát.
A Betlehemi kis Jézuska
Legyen vendégünk Karácsonyra!
Alsónémedi, 2018. december 24.
Surányi Lászlóné ny. tanár

2018. december
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
A Képviselő-testület 2018. november 7-én rendkívüli ülést
tartott, melynek fő indoka az épülő új orvosi rendelő építés-szerelés kivitelezés vállalkozói szerződésének módosítása volt (plusz
munkálatok – mikrocölöpök, támfal, útalap, útburkolat építés –
miatti díjemelés módosulás 281 359 534 Ft + 5% tartalékkeret +
ÁFA). A különbözet – 36 359 354 Ft + 5 % tartalékkeret + ÁFA
– a 2019. évi költségvetés terhére biztosított.
A másik napirend a 080/11 hrsz-ú ingatlan belterületbe
csatolására vonatkozó kérelem volt, mely kapcsán a kialakuló
080/12, 080/13, 080/14, 080/15, 080/16 és 080/17 hrsz-ú ingatlanokat a Testület a település belterületéhez kívánja csatolni.
A Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését november
28-án tartotta.
Első napirenden a Farkas Építésziroda Kft. által készített
Alsónémedi településközpont beépítési tervet mutatta be dr.
Farkas Gábor tervező, mely kapcsán a Képviselő-testület az új
Polgármesteri Hivatal építési engedélyezési és kiviteli terv szintű
tovább tervezéséről döntött.
A munkaterv és a szokások szerint került napirendre az ülésen a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló beszámolója, melyet a Testület elfogadott.
A Polgármester úr itt adott tájékoztatást arról, hogy az Önkormányzat tervezi megszüntetni a hulladékgyűjtő szigeteken
lévő üveghulladék konténeres gyűjtését, tekintettel arra, hogy
abban nem oda való hulladékok is elhelyezésre kerülnek, így annak elszállíttatása stb. önkormányzati feladat, ill. már megoldott
a kéthavonta házhoz menő hulladékszállítás keretében az öblösüveg gyűjtése.
Alsónémedi Önkormányzat Konyha 2017-2018. évi működéséről szóló beszámolóját is tárgyalta a Képviselő-testület, melyet elfogadott.
A Nagykadácsi Kft. központi orvosi ügyelet finanszírozás
díjának emelésére beérkezett kérést a Testület támogatta, így a
megbízási díj összege januártól 4.115.000 Ft/hó, ebből az önkormányzatokra jutó rész (Ócsa és Alsónémedi) 2.542.000 Ft/hó, az
OEP finanszírozás mértéke 1.573.000 Ft/hó.
A Képviselő-testülete a törvényi kötelezettségének eleget téve
áttekintette a 2018-2023 időszakra szólóan elkészített Helyi
Esélyegyenlőségi Programot – melyet a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság és a HEP Fórum is tárgyalt – és azt a
törvényi előírásoknak megfelelő kétévenkénti felülvizsgálati időszak meghatározásával fogadott el.
Ezt követően az ABÉVA Kft-t érintő ügyeket tárgyalta a
Testület. A 2019. évi üzleti tervet előtervként fogadta el, a tagi
kölcsön (198.550.000,- Ft) visszafizetési futamidejét meghos�szabbította a Képviselő-testület.
Az Iskola és Sportcsarnok épületkomplexumában felügyeleti, ügyeleti szolgáltatások ellátására (2019.01.01.-12.30.) történt meghívásos pályáztatást lezárta és a legelőnyösebb érvényes ajánlatot adó Pleszkáts Pétert hirdette ki győztesnek a Testület, valamint a zöldfelület, udvar és atlétikai pálya karbantartása, hó-eltakarítás és síkosság mentesítésnél is Ő került ki
győztesként. A takarítási szolgáltatásra is fenti módban történt
a pályázati kiírás, melyet a legelőnyösebb érvényes ajánlatot adó
Policoor Kft. (1201 Budapest, Munkásház u.15.) nyert meg.
A bizottságok tárgyalása és javaslata után a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepcióját, mely alapján a 2019. évi költségvetés tervezete készül
majd.
Soron következő napirenden a 2018. évi költségvetéséről
szóló 6/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet IV. módosítása
szerepelt, majd az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
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háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló is elfogadásra
került.
A pályázatok miatt szükséges volt a 2018. évre vonatkozó,
éves összesített Közbeszerzési Terv módosítása, melyet elfogadott a Testület.
Az Önkormányzat a nyertes PM_ONKORMUT_2018 pályázathoz kapcsolódóan a Halászy Károly és Rákóczi utca építés kivitelezés tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást indít, mely
kapcsán meghatározta kiket kér fel ajánlattételre (Darus Fuvar Kft. Dabas, Deponátor Kft. és Hidrográd Kft. Dunaharaszti,
Munkabíró Kft. Ócsa, LGR Road Kft. Újlengyel, Bitunova Kft.
Budapest).
A Kertváros Szociális Központ dolgozói részére a jutalom
kifizetéséhez 500.000,- Ft-os támogatást nyújt az Önkormányzat
az idei tartalék terhére.
Korábban már tárgyalt a Képviselő-testület és bizottsága is az
önkormányzati kötelező feladatról, mely az idősek nappali ellátására vonatkozott. A Képviselő-testület a feladatot a „Kertváros” Önkormányzati Társulás társulási keretein belül kívánja a jövőben megoldani, így felkérte a Polgármestert a további
szükséges intézkedéseket megtételére, az ellátás dologi feltételeinek megteremtésére alternatívák kidolgozására.
A Testület módosította az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendeletet,
hogy az adóbehajtások alapján a tárgyévben történhessen jutalék
előleg kifizetés a dolgozók részére.
Egy korábbi adásvételi szerződés végrehajtási határidejének
módosításához járult hozzá a Képviselő-testület, mely a 0240/35
hrsz-ú ingatlant érinti.
A 4604 jelű országos közút Alsónémedi közigazgatási területét érintő szakaszát hivatalosan is Öregországút utcának nevezte
el a Testület.
Soron következő napirenden a 061/33 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásához járult hozzá a Képviselő-testület.
A temető felé vezető kerékpárút üzemeltetési szerződését jóváhagyta a Képviselő-testület, mely kapcsán azt az Önkormányzat átvállalja a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től. (Eddig is az Önkormányzat látta el a feladatot, de most térítés ellenében végzi
majd el.)
A Polgármester – mint minden testületi ülésen – írásban számolt be az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az
ülések között tett fontosabb intézkedéseiről, melyet kiegészítésekkel együtt fogadott el.
Zárt ülésen vagyoni ügyekről tárgyalt a Testület, valamint
(egy személynek) az „Alsónémediért Díj” adományozásáról
döntött.
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság önálló
hatáskörben elfogadta az ABÉVA Kft. háromnegyedéves beszámolót, a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság pedig
döntött a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmekről.
A közmeghallgatás december 13-án lesz, melyről a következő
Hírmondóban számolunk be. A Polgármester tájékoztatása alapján a csapadékvíz elvezetés pályázati határidejét figyelembevéve
január 22-én rendkívüli ülésre kerül majd sor.
A Képviselő-testület 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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Gyáli Járási Hivatal közleménye
Alsónémedi Kirendeltség (2351 Alsónémedi, Fő út 58.)
Ügyfélfogadási Idő:
2018.11.30-án (péntek) 8.00-12.00 -ig,
2018.12.01-én (szombat) zárva,
2018.12.14-én (péntek) 8.00-12.00 -ig és
2018.12.15-én (szombat) zárva tart.
Gyáli Járási Hivatal Hatósági Osztály 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; I. emelet 104-es szoba
T:(29) 544-113 és (29) 544-114
Ügyfélfogadási Idő:
2018.11.30-án (péntek): 12:30-15:30
2018.12.01-én (szombat): 8:00-12:00
2018.12.14-én (péntek): 12:30-15:30
2018.12.15-én (szombat): zárva
Szíves megértésüket előre is köszönjük!
Járási Hivatal Vezetője

HÁZIORVOSAINK ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKARENDJÉNEK VÁLTOZÁSAI
Péntek délután ügyel:
December 14. Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos
Január 4. Dr. Papp Zsolt
Ünnepek alatt ügyel:
December 19-21. Dr. Deutsch Judit
December 27-28-án 8-12 óráig Dr. Papp Zsolt
Ügyeletek alatt a rendelési idők nem változnak!
Ünnepek körüli szabadságok, rendelésváltozások:
December 15. szombati munkanap – ügyelet Ócsán
December 17-január 1. Dr. Papp Zsolt szabadságon lesz! – helyettesítés: dr. Deutsch Judit és dr. Szlivka Gabriella,
December 19-21. Dr. Szlivka Gabriella szabadságon lesz! – helyettesítés: dr. Deutsch Judit
December 27-28. Dr. Deutsch Judit és dr. Szlivka Gabriella szabadságon lesz! – helyettesítés: dr. Papp Zsolt.
Január 2-4. Dr. Deutsch Judit szabadságon lesz! – helyettesítés: dr. Szlivka Gabriella és dr. Papp Zsolt
Kérünk mindenkit, hogy a szokásos gyógyszereit időben írassa fel saját háziorvosánál!
Orvosok elérhetősége:
Dr.Papp Zsolt: 06-29-337-144. Szabadsága alatt a telefon át lesz irányítva az akkor elérhető orvosok telefonjára.
Dr.Szlivka Gabriella: 06-29-337-195, 06-70-360-4211. Rendelési időn kívül mobiltelefonon lesz elérhető.
Dr.Deutsch Judit: 06-29-337-104, 06-30-839-5034. Rendelési időn kívül mobiltelefonon lesz elérhető.
ÓCSAI ÜGYELET: 06-29-578-520, 06309481472 Sürgős esetben: 104 vagy 112

FOGÁSZATI RENDELÉS VÁLTOZÁSAI
2018. december 27-28-án szabadság miatt nem lesz rendelés!
A helyettesítésről a rendelőnél lesz tájékoztatás
2019. január 02-04-én szabadság miatt nem lesz rendelés! Helyettesítés: Bugyin dr. Drahos Ildikó
Az ünnepek alatti ügyeletet a Budapest VIII., Szentkirályi u. 40. szám alatt látják el.
2018. december
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ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKAREND VÁLTOZÁSOK
2018. december 24. és 31. pihenőnap, december 27-28. között igazgatási szünet lesz,
a Polgármesteri Hivatal zárva tart!
Gyál Város Járási Hivatalának Alsónémedi Kirendeltségére ugyanez a zárva tartás vonatkozik!
2019. január 02-től a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várjuk Ügyfeleinket!
Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS!
Felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét, hogy a hideg idő beálltával a házi vízvezeték, vízmérőhelyek fagy
elleni védelméről takarással, illetve a víztelenítő főcsapok elzárásával szíveskedjenek gondoskodni.
A fogyasztó hibájából bekövetkezett kár, illetve a vízmérő elfagyása miatt elfolyt vízmennyiség
díjának megfizetésétől, illetve a vízmérőpótlás költségétől nem tudunk eltekinteni!
DAKÖV KFT.

December végén lejárnak a 2016-ban
kiállított őstermelői igazolványok!
Kérem, aki érintett ebben a kérdésben, jöjjön igazolványt érvényesíteni fogadóidőben!
Aki év elején még nem szeretne értékesíteni, március 20-ig visszamenőleg még érvényesítheti
az igazolványt, de amennyiben megoldható, ne várjuk meg a végső határidőt.
Kérem, mindenképp érdeklődjenek telefonon, hogy lesz-e fogadó óra, mert helyettesítések miatt elmaradhat. Az ügyintézéshez elengedhetetlen a KÁRTYA ALAPÚ IGAZOLVÁNY!
Boity Orsolya falugazdász (+36-30-428-2442; boity.orsolya@nak.hu)

Január elsejétől a NAV-nál is kötelező a cégkapu
Kizárólag cégkapun keresztül intézhetik elektronikusan adóügyeiket a NAV-nál jövőre a
vállalkozások. Az egyéni vállalkozóknál nem lesz változás, ők továbbra is az ügyfélkaput,
új nevén a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY, köznyelven ügyfélkapus) tárhelyet használhatják.
A gazdálkodó szervezetek idén adóügyekben a NAV-nál már elektronikus kapcsolattartásra
és ügyintézésre kötelezettek. Az év végéig képviselőik még használhatják a KÜNY (köznyelven ügyfélkapus)
tárhelyet is. Jövőre azonban az ügyfelek – egyéni vállalkozók és hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével – az
adóügyek elektronikus intézésére kizárólag cégkaput használhatnak, ami alkalmazható többek között a NAVval való elektronikus kapcsolattartásra, a bevallások beküldésére, hivatalos dokumentumok letöltésére. A NAV,
küldeményeit ugyancsak a cégkapun át küldi.
A cégkapu felépítése megegyezik a már megszokott ügyfélkapu (új nevén KÜNY tárhely) felépítésével. A
dokumentum feltöltése, letöltése és tartós tárba helyezése azonos logikával működik. A cégkapun kezelhetők a
hozzáférési jogosultságok és elvégezhetők az egyes, cégkapu használatához kapcsolódó beállítások. A cégkapus
kommunikáció teljes egészében kiváltja a hagyományos papír alapú levelezést.
A gazdálkodó szervezeteknek – egyéni vállalkozókat kivéve – a cégkapu használatához csupán regisztrálniuk
kell, amit a szervezet képviseletére jogosult természetes személy kezdeményezhet. A regisztrációval kapcsolatos
tájékoztató a https://cegkapu.gov.hu oldalon érhető el.
A NAV az érintett gazdálkodó szervezeteket azzal is segíti, hogy a képviselőiket tájékoztatja a legfontosabb
tudnivalókról, saját személyes tárhelyükre kihelyezett levélben. Tájékoztatást az a képviselő kap, akinek az érintett gazdálkodó szervezetnél a NAV által nyilvántartott képviseleti joga van.
Az egyéni vállalkozók esetében az adóügyek intézésében nem lesz változás, hiszen számukra továbbra is az
ügyfélkapu, új nevén a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhely szolgál az elektronikus kommunikációra. Mindehhez csak ügyfélkapus regisztrációra vagy tárhelyszolgáltatást is magában foglaló
e-személyi igazolványra van szükség.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
6
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SZERETNÉL EGY JÓ CSAPAT TAGJA LENNI?
JELENTKEZZ TŰZOLTÓNAK!
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt
hirdet beosztott tűzoltó munkakörre.
Minden érdeklődő jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.

Amennyiben érdeklődsz a tűzoltó szakmai iránt, jelentkezni, bővebb tájékoztatást kérni a 06-1/ 469-4105/21129 mellék telefonszámon vagy a pest.human@katved.
gov.hu email címen lehet.

A hivatásos állományba vétel feltétele:
• 18. életév betöltése
• büntetlen és kifogástalan életvitel
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság
• legalább középfokú állami iskolai végzettség
(érettségi vagy szakiskolai végzettség)
• alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés
• Előny: „C” kategóriás jogosítvány

ÁLLJ KÖZÉNK, HOGY SEGÍTHESS BAJBAJUTOTT
EMBERTÁRSAIDON!

A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a jelentkezőnek igazolnia kell!
Hogyan lehet valaki tűzoltó? Beosztott tűzoltói képzésbe való bekerülés feltétele az előzetes fizikai, egészségügyi
és pszichikai vizsgálaton történő alkalmasság. Az alkalmassági vizsgálat menetét, tartalmát az 57/2009. (X.30)
IRM-ÖTM-PTNM együttes rendelet szabályozza. A fenti
alkalmassági vizsgálaton túl ún. kifogástalan életvitel ellenőrzésen is át kell esnie a jelentkezőknek.
A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt
nettó 150.000 forint/hó támogatás, egészségbiztosítási járulékfizetés, ruházatot, szállást és napi háromszori étkezést
térítésmentesen biztosítunk a képzésben résztvevőknek.
2018. december
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ALSÓNÉMEDI
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2019. 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 2019.
jan.*
17.

febr.
14.

márc.
14.

ápr.
11.

máj.
9.

jún.
6.

júl.
4.

aug.
1.; 29.

szept.
26.

okt.
24.

nov.
21.

dec.
19.

Januárban csak fenyőgyűjtés!
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 (max. 5 db), 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.
Zsákok begyűjtésének módja: A zöldhulladék gyűjtésére szolgáló emblémás zsákokat (zöld hulladék) a gyűjtési
napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után
a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg,
vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot adnak. Szükség esetén további zsákok (szállítási alkalmanként 3 db) a kihelyezett Ügyfélszolgálaton térítésmentesen igényelhetők, amennyiben bemutatásra kerül
a hulladékszállítási közszolgáltatás díjának utolsó befizetett számlája.
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.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2019.
jan.
febr. márc.
ápr.
3.; 17.; 31. 14.; 28. 14.; 28. 11.; 25.

máj.
9.; 23.

jún.
6.; 20.

júl.
aug.
szept.
4.; 18. 1.; 15.; 29. 12.; 26.

okt.
10.; 24.

nov.
7.; 21.

dec.
5.; 19.

A csomagolási hulladék kihelyezése a sárga fedelű edényzetben történik, illetve bármilyen áttetsző (nem műtrágyás)
zsákban is kihelyezhető!
A kéthavonta házhoz menő üveghulladék gyűjtés időpontjai: február 15.; április 12.; június 7.; augusztus 2.; október 11.; december 20.. 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
Alsónémedi
GSM üzlet
Szabadság tér 12/a
DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Pesti út 65.

8

ügyfélfogadás

telefon

e-mail

honlap

kedd:
16.00 – 18.00

–

–

–

hétfő: 8.00 - 20.00
kedd- csütörtök:
08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu
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Lakossági tájékoztató a téli rendkívüli időjárásra történő
felkészülés legfontosabb szabályairól
Várható következmények
– H
 ófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek a (közúti, vasúti, légi)
közlekedésben.
– A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető élelmiszerellátás, az egészségügyi ellátás, a betegszállítás,
gyógyszerek beszerzése.
– A
 hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, járművek akadhatnak el az utakon.
– A
 z elakadt járművekben az utasok testhőmérséklete erősen lecsökken, fagyási sérüléseket szenvedhetnek.
– A
 gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás ideiglenesen leállhat.
– Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt átmeneti zavarok keletkezhetnek
az áramszolgáltatásban.
– A
 hó súlyától az épületek tetőszerkezete károsodhat.

Ajánlott magatartási szabályok
Figyelje az időjárás jelentést, hogy időben fel tudjon készülni!
Otthonunkban – átmeneti áram- illetve energia-kimaradás esetén
– H
 agyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre,
füstelvezetésre.
– Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermékek szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt térben. A helyiség
nagyságától és a fűtési fokozattól függően legalább egy-másfél óránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező
esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést okozhatnak.
– A
 gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!
– G
 ondoskodjon
szükség-világítóeszközökről
(pl.
palackról
működtethető gázlámpa, elektromos lámpa).
– T
 artson üzemképes állapotban egy elemről működtethető rádiót, és biztosítson hozzá tartalék elemeket.
– T
 ároljon otthonában legalább 3 napra elegendő élelmiszert az egész család számára.
– L
 egyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára tápszerek.
– C
 sak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentésben résztvevőknek van szüksége.
Utazásnál
– M
 ielőtt útnak indul, mindig tájékozódjon az Országos Meteorológiai Szolgálatnál
– S zélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás, különösen, ha nagyobb távolságra kell eljutni!
– Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérő társsal tegye, és csak abban az esetben, ha meggyőződött róla,
hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak.
– Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen vízhatlan,
vigyen magával meleg kávét vagy teát.
– Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha gépjárműve megfelelő műszaki állapotban van, és
rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok stb.). Ebben az esetben sem tanácsos egyedül elindulni.
– Indulás előtt a gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát, meleg italt, legalább egy napi
étkezésre elegendő élelmiszert.
– Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat, és esetleg csak napok múlva fogják kiszabadítani. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni útját.
– Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló gépjárművében tartózkodni, a motor járatásával fűtheti az
utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként szellőztetni. Az álló jármű utasterébe ugyanis kipufogógázok szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhatnak.
10
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– A
 lkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizikai
teljesítőképességet, fáradságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a helyzetfelismerő és -ítélő képességet, amely
ilyen helyzetben életveszélyes lehet.
Ónos eső esetén
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy – tekintettel a megváltozott időjárási körülményekre - fokozott óvatossággal közlekedjenek.
Aki teheti, ne használjon gépjárművet! Amennyiben az feltétlenül szükséges, akkor tartsák be a téli közlekedésre
vonatkozó szabályokat:
– C
 sak kifogástalan műszaki állapotú, a téli időjárásra felkészített gépjárművel induljanak útnak.
– A
 gépjárművek üzemanyag tartályát töltsék fel, gondoskodjanak tartalék üzemanyagról is,
– A
 gépjárműben legyen takaró, forró tea,
– A megváltozott időjárási körülmények még a gyakorlott vezetőket is próbára teszik, kellő vezetési gyakorlat hiányában ne induljanak útnak,
– Amennyiben a gépjárművel való közlekedés ellehetetlenedik, húzódjanak félre és várják meg, amíg a síkosság mentesítést végző gépek járhatóvá teszik az útszakaszt,
– V
 árhatóan megnövekszik a mentő szervezetek (tűzoltóság, mentők) vonulási ideje is.
Különös gondot kell fordítani a járdák síkosság mentesítésére is, melyet közterületen az önkormányzat, míg magánházak esetén a tulajdonos hajt végre.
A csapadék ráfagyhat a fák ágaira, növelve azok súlyát, így számolni kell az ágak, gallyak letörésével is. Fontos, hogy
a parkolóhelyet, a járdán való közlekedés útvonalát úgy válasszuk meg, hogy az esetlegesen lehulló ágak személyi
sérülést és anyagi kárt ne okozzanak
A jégen tartózkodás szabályai
A szabadvizek befagyott területe gyermekre és felnőttre egyaránt vonzerőt gyakorol, ugyanakkor veszélyeket is rejt
magában. A jégbeszakadásoknak gyakran halálos kimenetelű végkifejlete van az emberek felelőtlen viselkedése és a
jég tulajdonságainak nem megfelelő ismerete miatt. A hirtelen hőmérsékletváltozások, illetve a tartósan enyhe időjárás nagy mértékben megváltoztathatja a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé, kiismerhetetlenné válhat.
A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog.
Tilos a szabadvizek jegén tartózkodni:
– é jszaka, korlátozott látási viszonyok között,
– járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
 ikötők és veszteglőhelyek területén,
– k
– f olyókon,
– r iasztás esetén a Balatonon.
Aki a jégen léket vág, vagy jégkitermelést folytat, köteles a jégmentessé vált területet távolról is felismerhető módon
megjelölni, illetve körülhatárolni. A jégmentessé vált területet 1 m magasságban, legalább 10 cm széles piros-fehér
csíkozású korláttal kell ellátni.
Ha gyanús ropogást, recsegést hall, azonnal feküdjön minél nagyobb testfelülettel a jégre, és próbálja meg a legközelebbi biztos pontot hason csúszva elérni! Beszakadás esetén a felesleges mozdulatokat kerülje, ezáltal megőrizve a
ruházatában lévő szigetelő légréteget! Igyekezzen a lábával az ellenkező irányban lévő jég szélét elérni és a part felé
előrelökni magát, illetve segítséget kérni! Ha partot ér, azonnal menjen meleg helyre, szárítkozzon meg, testét törölje
szárazra, igyon forró, meleg italt! Kávé, alkohol fogyasztása tilos!
Ne kezdjen felelőtlenül mások mentésébe, mert csak tetézheti a bajt. Életét kockáztatja, illetve további beszakadások
keletkezhetnek. Hívjon segítséget, és a mentést végzőt kötelekkel, társakkal biztosítsa! Ha más eszköz nincs, egy hos�szú, de erős ágat, ruhadarabot nyújtson a jégbeszakadtnak! Ha többen vannak, egymás lábát fogva - mint egy hason
fekvő lánc - segíthetnek!
A mentést követően szükség esetén hívjon mentőt!
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2018. december
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„Együtt az iskolai játszótérért!”
Az elmúlt két hétben az iskola Aulájában megtekinthető volt a gyerekek által készített „álmaim játszótere” című rajzok és
makettek. Ez a kiállítás a Szülői Munkaközösség által kezdeményezett adománygyűjtő projekt volt, mellyel az iskola udvarán
már elkészült játszóteret és további fejlesztések megvalósulását hivatott támogatni. Sok gyermek szívét-lelkét beleadva
alkotott szebbnél szebb műveket. Látszik a munkákon, hogy mindegyik gondosan átgondolt és igazán fantáziadús alkotás.
Mindenkit megillet a köszönet, aki bármilyen módon a segítségünkre volt a kiállítás megvalósításában. Reméljük, hogy
örömüket lelték a kiállított alkotások megtekintésében, valamint köszönjük az Alapítványon keresztül tett, célzott felajánlásokat, amellyel segítik, hogy gyermekeink környezete megújulhasson!
Demeterné Pap Tímea, Józanné Horváth Zsuzsanna, dr. Tunyogi-Tüske Ágnes (SZMK)

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!

2019. január 19-én, este egy nagysikerű előadás megtekintésére hívom községünk lakóit.
Zerkovitz Béla – Szilágyi László nagysikerű operettjét, a “Csókos asszony”-t nézzük meg.
Főbb szereplők: Zöld Csaba, Kocsis Judit, Fila Balázs, Krassay Renáta, Kiss Gábor.
Az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom. Az utazás különautóbusszal, de természetesen egyénileg is lehetséges. Várom szeretettel a jelentkezőket!
Telefon: 29-337-861 vagy 06-20-426-4153
Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag
Boldog Új Évet kívánok községünk valamennyi lakójának!
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
12
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Úgy szeretünk játszani!
Akik az elmúlt hónapokban valamilyen okból meglátogatták iskolánkat láthatták, hogy a gyerekek által közkedvelt
játszótér kordonnal elzárt területté vált. A
tanulók, kicsik és nagyok egyaránt, sóvárogva nézték nap mint nap a használatból kizárt játékokat.
Közben a háttérben igen sokan dolgoztak azért, hogy ez a helyzet megváltozzon. Több hónapos előkészítés után
- szülői segítséggel - először eltűntek az
építmények, majd helyükre napok alatt
kinőttek a földből az újak. S az őszi szünetben, míg a tanulók pihentek, a munkálatok a befejezéshez közeledtek. Az udvar
átalakításának első lépéseként elkészült a játszótér két, felújított része. A rövid átadást követően a mászókát, csúszdákat,
házikókat és a népszerűségnek örvendő fészekhintát kitörő örömmel vették birtokba a gyerekek. Az igazgatóság kezdeményezésére néhány lelkes szülő támogatásával, a Szülői Munkaközösség, az iskolai Alapítvány és a Monori Tankerületi
Központ összefogásának eredményeként újra játszhatnak iskolánk tanulói a játszótéren!
Tisztelettel köszönjük minden lelkes résztvevő munkáját, s bízunk benne, hogy még találkozunk, hiszen Széchenyi Istvánt
idézve …
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
Hangyás Erika
kuratóriumi elnök

Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány BESZÁMOLÓJA 2017.
Közalapítványunk céljai között szerepel egyebek között
az általános iskola tanulóközösségének kulturális-, sportprogramjainak támogatása, az iskolai környezet javítása, a
tanítás-tanulás megfelelő színvonalának biztosítását szolgáló eszközök bővítése, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
diákok díjazása.
Az éves bevételünk a magánszemélyek, vállalkozások támogatásából, a SZJA 1%-ának felajánlásából, ill. az Önkormányzat által biztosított céltámogatásokból származik. A
bevételeket és kiadásokat részletesen is tartalmazó könyvvizsgálói jelentés megtalálható az Alsónémedi Nagyközség
honlapon. Az alábbiakban egyszerűsített formában olvasható a kiadások és bevételek összesítése:
Főbb bevételek 2017-ben:
Önkormányzati támogatás: 1.350.000.SZJA 1% (+ 576.000.- tartalék az előzőekből): 511.000.
Magánszemélyek befizetése: 1.288.000.Főbb kiadások 2017-ben:
Anyagköltség: 1.155.000.Szolgáltatások: 1.613.000.Tanulók díjazása tanév végén: 99.000.Értékcsökkenési leírás: 1.998.000.
Az Önkormányzattól kapott céltámogatások felhasználásáról a megadott határidőre elkészítettük az elszámolást
és a beszámolót. Az egyik céltámogatásként Alsónémedi
fennállásának 950. évfordulójára kaptunk 500 ezer forintot,
melynek felhasználásával iskolánk nevével és községünk címerével ellátott egyen pólót készíttettünk tanulóink részére.
A kiadásoknál a magas értékcsökkenési összeget az eredményezi, hogy 2015-től kezdődően folyamatosan alapítvá-
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nyi pénzből bővítettük az iskolai informatikai eszközöket,
wifi-erősítőket vásároltunk, projektorokat szereztünk be a
tartozékaikkal együtt. Ezen eszközök évről évre amortizálódnak. Ebből is kitűnik, hogy Alapítványunk elsősorban a
tárgyi eszközök fejlesztésében, beszerzésében tudja segíteni a tanulók és a tanárok munkáját, hiszen a korszerű oktatás
feltételeinek megteremtése mindannyiunk célja és érdeke,
ez iskolánk minden tanulóját, dolgozóját érinti. A sportprogramok mindig nagy érdeklődésre tartanak számot, szívesen
vesznek részt a gyerekek bármilyen mozgásos megmérettetésen, főleg, ha jó díjak is várják őket. Igyekszünk ezt tovább
szélesíteni, színesíteni a jövőben.
Közös programokat szerveztünk az Alsónémedi Községért Alapítvánnyal, ezt az együttműködést a jövőben is szeretnénk folytatni.
2018-ban terveink között szerepel az iskola udvarán
lévő játszótér felújításának támogatása, melynek megvalósításához az Alapítvány kuratóriuma is hozzájárulását adta.
A jövőben nemcsak széppé, de jobban kihasználhatóbbá,
gyerek-barátibbá szeretnénk tenni udvarunkat. (Ennek egy
része már megvalósult.)
Mivel iskolánk ebben a tanévben pályázik az örökös ÖKOiskola címre, az ehhez szükséges programok támogatásában
igény szerint részt fogunk venni, hiszen Alapító okiratunkban a környezetvédelmi közhasznú tevékenység is szerepel.
S végül, de nem utolsó sorban: köszönetemet fejezem ki
minden magánszemélynek, cégnek, akik támogatásukkal,
felajánlásukkal hozzájárultak eddigi céljaink megvalósításához! Tisztelettel megköszönöm az Alapítvány kuratóriumának valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak is az elvégzett
munkájukat!
Hangyás Erika kuratóriumi elnök
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Fekete István: Roráte - karácsonyi novella
Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak. És még nem tudják: sírásra vagy
nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát, csak
pislognak.
Enyhe az idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár
elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol
nem, és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább
csak cuppognak.
Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak.
Néhol kis lámpások imbolyognak és mutatják, hova kell
lépni. Ámbár hiszen sár van mindenütt.
Az ég még sötét. A tegnap gondja, mintha még aludna, a
mai még nem ébredt fel. S a falu csak tiszta önmagát viszi
a hajnali misére. Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs.
A külső mozgás bekúszik a templomba s megnyugszik.
Suttog egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is
meggyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy: „Harmatozzatok égi Magasok”
Mise végére egészen bemelegedett a templom, szinte otthonos lett. Legalább is így érezte ezt Baka Máté az alszegből,
de így érezte ezt Hosszú Illés is ugyanonnan. Ámbár, ha tudták volna, hogy most egy véleményen vannak, aligha érezték volna, nagy harag volt ugyanis a két öreg között. Kitartó, régi harag. Formája sem volt már, nem is emlékeztek, ló
volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ragaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a fához.
És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás, hát csak ülnek tovább, sőt Illés a lábát
is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást. De egyébként is ráér. Félszemmel odapislant Mátéra,
hogy alszik-e már, mozdul-e már, de Máté nem mozdul. Amilyen kutya, konok ember volt világéletében, azt várja gondolja Illés - hogy én menjek előbb. De abból nem eszel! Pedig már a gyertyát is eloltotta a dékán. Azaz a harangozó,
szóval a sekrestyés.
Azután: csend.Illés gondol erre, gondol arra, állát behúzza a meleg nyakravalóba és a szeme szép lassan lecsukódik.
- Nem! - ijed meg. - ezt igazán nem szabad - s Mátéra néz, aki úgy látszik elaludt.
Hö-hö-hö. Ez hát a híres? - mosolyodik el magában. Pedig három évvel fiatalabb. Nem nagy idő, az igaz, de mégis csak
fiatalabb. Aztán meg, milyen sárgák a fülei. Na, akár a halotté.
Uram Isten! Csak nem lett vele valami?
Harag ide, harag oda - a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról - csendben odamegy Mátéhoz, és kicsit borzongva
megérinti a vállát.
- Hallod-e, te! Máté!
Máté felhorkan:
- Hö?! Mi? - és néz Illésre, mint a csodára.
- Te vagy az, Illés?
- Én hát. Hát mondok megnézlek, mert olyanformán ültél, hogy ...
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszentek elmosolyodnak.
- Kicsit megszédültem - hazudja Máté. De áhítattal. Mert tele van a szíve. Szereti most Illést így közel látni. Már elmúlott.
- Há no! Hál Istennek, akko menjünk.
És egymás mellett kicsoszognak a templomból.
Mi volt ez, Szentatyám? - néz fel egy pufók kis angyal Szent Péterre, ahogy az ajtó becsukódott. Olyan meleg lett a
szívem egyszerre.
Két ember kibékült - mondja a főszent. És melegen sóhajt.
- Hjaj! Csoda! - suttogja a kis angyal.
- Hát bizony. A mai világban ...
- És most mit csinálnak?
- Nézz utánuk, fiam.
A két öreg közben Illés háza elé ér. Az utca üres, a kémények lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a kertekben puhán
békét álmodnak a fák.
- Gyere be, Máté, rég voltál nálunk - mondja Illés. Lángost sütött a lányom...
A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
- Mi az a „lángos”, Szentatyám?
A toronyban ekkor hetet ütött az óra. S e földi hangtól megmerevedtek újra a szobrok, de a mosolygás mintha ott
maradt volna az arcukon
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KARÁCSONY FALUN
KARÁCSONY ÉJSZAKÁJÁHOZ ÉS AZ ÉJFÉLI
MISÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOKÁSOK, HIEDELMEK
Karácsony éjfelén, éjszakáján fontos szerepet
kapott a víz, a tűz, a zajkeltés. A víznek gyógyító
és varázserőt tulajdonítottak – még ha egyszerű kútvíz volt is. Az év bizonyos ünnepein, jeles
napjain különleges italként fogyasztották vagy
mosdottak benne. Hatását azzal is fokozták, hogy
pénzt és piros almát dobtak bele. Karácsony éjjelén merítették az ún. aranyos vizet vagy más
néven életvizet. A Bereg megyei Fornoson a vízmerítésnek különös jelentősége volt az eladósorú
nagylányok számára. A falun kívül egyetlen kút
volt, melyet a legények és a lányok éjféltájban fenyővel és koszorúkkal díszítettek fel, és gúzsves�szővel a kúthoz kötötték az ágast. Amelyik lány
éjfél után elsőnek oldja fel a gúzst, elsőnek meríti az aranyvizet (melyben hitük szerint Jézus fürdött meg), az megy leghamarabb férjhez – gondolták. A moldvai Istensegítsen az éjféli miséről hazamenet merítették az aranyos vizet, ebből
ivott és ebben mosdott az egész család. Ez a víz egészséget jelentett, mert hitük szerint ebben fürösztötték a Jézuskát.
A víz után a tűz a másik fontos elem, melynek különös ereje lehet karácsony éjjelén. Egyes Vas megyei falvakban
nyírfaseprű fáklyákkal vonultak az éjféli misére, miközben a pásztorok ostort durrogtattak, lövöldöztek az ártó, gonosz
hatalmak elűzésére. Karácsony éjjelén az égő gyertya összefüggött a házasságvarázslással is. Például Somogyvámoson
az eladó lányoknak olyan gyertya fénye mellett kellett az éjféli misére öltözködniök, amely már egyszer lakodalomban
világított a menyasszonynak.
A gonoszelhárító zajcsapás ezen az éjszakán a pásztorok feladata volt. A karácsonyi történet pásztorai miatt igen
fontos szerepük volt az éjféli misén is. Galgamácsán a pásztorok körbejárták a templomot, mialatt a mise folyt, hogy a
gonosz szellemeket, boszorkányokat távol tartsák a zajjal, kürtöltek, trombitáltak, pattogtattak az ostoraikkal.
Az éjféli misén szokás volt egyes székely falvakban, hogy az ének ezen szavainál: „A madarak megszólaltak”, a gyerekek cserépsípokkal madárhangot utánoztak a mise végéig, másutt a férfiak kalitkába zárt csízeket eresztettek ki.
Lukácsházán, mielőtt elmentek az éjféli misére, fehér abroszt terítettek az asztalra, kalácsot és vizet tettek rá. „Ha
kis Jézuska gyün közbe, hogy az tuggyon enni!” Ez valószínűleg a halottaknak szánt étel keresztényi magyarázata. Az
éjféli mise után a gazdák megrázták a gyümölcsfáikat, hogy majd bőven teremjenek. Az Ormánságban a harangszókor
rázták meg.
A házasságjóslásra, -varázslásra is alkalmas az éjféli mise körüli időpont. A Luca-napkor elkezdett eljárásoknak (pl.
lucaág, almával jóslás, lucacédula, lucabúza) ilyenkor volt a beteljesedési idejük. Az Ipoly menti falvakban az eladósorba jutott lányok szenteltvizet vettek a szájukba az éjféli mise után, s otthon azzal mosták le az arcukat, de nem törölték
meg, hogy álmukban majd a leendő vőlegény törölje le. Az éjféli misére menet a zsebükben kukoricát, tökmagot, kölest vittek a göcseji lányok, s a szenteltvíztartóba dobták, hogy amennyi az elszórt mag, annyi kérőjük legyen majd, és
olyan gyorsan jöjjenek, mint ahogyan beledobálták. Örményházán mákos tésztát dobtak a szenteltvíztartóba.
A karácsonyi éjféli misére kellett, hogy elkészüljön az ugyancsak Luca-naptól kezdve faragott lucaszék. Az éjféli
misén arra állt vagy ült a kíváncsiskodó, hogy meglássa: ki vagy kik a boszorkányok a faluban.
A karácsony éjjeli időjárásból jósoltak a következő évi termésre. Például Jászdózsán úgy vélték, ha csillagos az ég az
éjféli misekor, akkor sok kukorica lesz. Azt tartották, hogy az éjféli mise alatt megszólalnak az állatok és kibeszélik a
gazdájukat. Ezért is végeztek különféle szertartásos cselekedeteket az állatokkal kapcsolatban. Például a Nyitra környéki falvakban a gazda karácsonyi szentelt ostyát, zöldpetrezselymet, piros almát tett az itatóvályúba, hogy a marhák
egészségesek legyenek.
A karácsonyi mellékletet összeállította: Bálint István János
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A fotókat: Surányi Mária készítette
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KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Immár 40 éve annak, hogy
kezdetét vette Alsónémedin a
kispályás labdarúgás. Az első
csapatok 1977-78-ban alakultak
meg Gödör, Lenin tér (mai Iskola), valamint Alszeg néven. Ezt
követően további három csapat;
a TSZ (későbbi Camping, mai
Check-Nisszá), Borozó, valamint a Szent István tér csatlakozott a helyi labdarúgó
közösséghez.
Az alapító tagok közül szeretnék néhány olyan személyt megemlíteni, akik sokat tettek községünk
kispályás labdarúgó közösségéért. Név szerint, de
a teljesség igénye nélkül: Acsai Károly, Bálint József, Balló Károly, Galambos Balázs, Garai Antal,
Horváth Menyhért, Józan Menyhért, Juhász Gábor, Kalecz József, Kiss Boldizsár, Kollár Pál, Kovács Balázs, Lukácsi Tibor, Molnár Kálmán, Nagy
András, Pelsőczi Sándor, Surányi Rezső, Surányi
Sándor, Szlovicsák János, Taál Gyula, Takács Benjámin, valamint Varga Balázs.
A bajnokságok fordulói neves egyházi ünnepekhez,
helyi, valamint állami ünnepekhez fűződtek, kapcsolódnak napjainkban is. A megmérettetések kimenetele az elmúlt években igen változatos eredményekkel zárult, így az idei év bajnoksága sem hagyott
minket izgalmak nélkül. A végjátékban egy darab hetes rúgás döntötte el a bajnoki cím sorsát. A 2017-es
esztendő utolsó helyezettje, idén elsőként zárta a bajnokságot. A hat labdarúgó csapat közül, tíz esztendő
elteltével újra a Borozó győzedelmeskedett. A csapat
tagjai: Győrvári Attila, Hegedűs Tamás, Kiss Zoltán, Kollár Pál (csapatkapitány), Makádi Csaba,

Marosi Gábor, Mészáros Zoltán, Mocsári Balázs,
Molnár Csaba, Molnár Krisztián, Nagy Gergő,
Pintye Béla, ifj. Pelsőczi István, ifj. Szántó Dezső,
valamint Varró Gábor. A jubileumi díjátadó 2018.
november 17-én került megrendezésre, melynek keretein belül a csapat-teljesítmények mellett az egyéni
eredményeket is díjazták. Az év legjobb játékosának
Sokorai Pétert választották, míg a mezőny gólkirálya
Laczkó Imre lett. Idén először jutalmazták az év legsportszerűbb játékosát Varró Gábor személyében. A
díjátadó rendezvényt Vincze József polgármester úr,
valamint dr. Juhász István, volt olimpiai aranyérmes
labdarúgó, az FTC örökös bajnoka, a Borozó egykori
játékosa is megtisztelte jelenlétével. A gálán megemlékeztünk a magyar labdarúgó válogatott olimpiai
győzelmének 50. évfordulójáról is dr. Juhász István
élményeinek felidézésével. A hajnalig tartó mulatozást Jessy István, a Muzsika TV sztárja alapozta meg.
Negyven év távlatából elmondhatom, hogy a helyi kispályás labdarúgás immáron hagyománnyá
vált. Örömmel látom, hogy az édesapák örökségét; a
futball szeretetét, fiaik viszik tovább (Acsai Károly –
Acsai Karcsi, Bérces Béla – Bérces Attila, Bula István – Bula Roland, Galambos Balázs – Galambos
Béla, Horváth Menyhért – Horváth Zoltán, Kollár
Pál – Kollár Pali, Kovács Miklós – Kovács Ádám,
Molnár Kálmán – Molnár Csaba, Pelsőczi István –
Pelsőczi Pisti, Szántó Dezső – Szántó Dedi, Varga
László – Varga Laci). Csak hogy néhány volt, és jelenleg is aktív játékost említsek. Bízom benne, hogy
a kispályás labdarúgás szeretetét a fiatalabb generációk tagjainak is átadhatjuk, és fenntartják immár 40
éve tartó örökségünket!
Szlovicsák János

2018. évi kispályás labdarúgó bajnokság eredményei (pontok)
Csapatok

Kupák

1. Borozó
2. Iskola
3. Gödör
4. Check- Nisszá
5. Alszeg
6. Szent István tér

Húsvét

Május 1.

Pünkösd

Aug. 20.

Búcsú

Szüret

Összesen

3
5
4
0
2
6

0
4
2
6
3
5

1
2
4
3
5
6

4
2
0
3
6
5

2
0
4
6
3
5

5
2
4
1
3
6

15
15
18
19
22
33

(1. hely: 0 pont, 1. hely hetesekkel: 1 pont, 2. hely: 2 pont, 3. hely: 3 pont, 4. hely: 4 pont, 5. hely: 5 pont, 6. hely: 6 pont)
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OVI foci:A 2014-ben született gyerekek alkotják az ovi
focit. 2018 szeptemberében kezdtem el velük a foglalkozásokat. Nagyon lelkesen kergetik a lasztit. Névsor: Varga
Dániel, Vaskó Gábor, Byatets Márk.

Novemberben a Bozsik tornák (U7,U9,U11,U13) illetve az U15 és U19 csapatok utolsó bajnoki mérkőzéseivel lezárult a szezon. Az ASE labdarúgó csapatainak bemutatásával, elemzésével tekintünk vissza az őszi évadra. Utánpótlás csapataink nyári felkészülése a szokásos
korosztályváltás mellett egy jelentős változással indult,
ugyanis az edzői stáb bővült. Az előzőekben megadott
korosztályok edzését, versenyeztetését 2014.január óta
Budai László egy személyben irányította. A hat csapat
ilyen hosszú időn keresztül történő vezetése nagy energiákat emésztett fel, amely megítélésünk szerint a további
munkát már hátráltatta volna. Végre lehetőség adódott,
hogy a helyzeten javítsunk, és Wendler Gábort kértük fel
az U15 és U19 csapatok irányítására. Lacinak megmaradtak a „Bozsik korosztályok”, ezúton szeretnénk újra köszönetet mondani, hogy több mint 150 bajnoki mérkőzésen képviselte az Egyesületet és az elért eredményeket:
2014.
U21 - 3. hely
2014/2015. U14 - 3. hely
2015/2016. U19 - 1. hely - Bajnokok tornája 2.hely
2016/2017. U14 - 1.hely
Az edzés végén történő összeállásra pedig továbbra is érvényes HAJRÁ ASE!
A szezon értékelőre elsőként Budai Lászlót kértük
fel,amelyet az alábbiakban adunk közre:
„Az őszi felkészülésünket minden korosztályunknál
már a nyári szünet időszakában összevont csoportokban megkezdtük. Bár nem ment ez soha gördülékenyen,
hiszen a családok a nyári szünetben valamelyik időszakban nyaralni mennek, ezért nem tud minden gyermek
egy időben ott lenni az edzéseken. Ez sajnos nagyban
nehezíti a szakmai munkámat. A Bozsik Tornák, illetve
a fesztiválok (U7,U9,U11,U13) jól bizonyították, hogy a
szülők szívesen áldoznak a szabad idejükből annak érdekében, hogy gyermekeiket futballozni láthassák. Úgy
vettem észre, csapataim minden támogatást megkapnak
a szülőktől. Példás módon időben érkeznek a meccsekre, összeszedetten, felkészülten állnak a tornákhoz, ahol
a szülők, rokonok, barátok sportszerűen buzdítják az
egész csapatot.
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U7: Az U7-es korosztályú csapatunkat a 2012-2013-ban
született gyerekek alkotják. 2017 őszén kezdtem el velük
a foglalkozásokat. Elsődleges cél a játék öröme és a foci
szeretete. A tavalyi évhez képest nagy fejlődésen mentek keresztül a gyerekek. Idén már sokkal tovább tudnak
koncentrálni az edzéseken illetve a Bozsik fesztiválokon,
ahol 3:3 elleni játékot játszanak kapusok nélkül. Nagyon
sikeresnek tűnik a játékuk. A gyerekek „leválasztása” a
szülőktől nem volt könnyű feladat, hiszen az edzéseken és
a Bozsik Fesztiválokon szabályok vannak, amelyeket szigorúan be kell tartanunk. Minden korosztálynál szükség
is van a szülők együttműködésére! Névsor: Bálint Balázs,
Heusser
Botond, Móricz Kende, Szágos Botond, Kiss Barnabás,
Kiss Gergő.
U9: Az U9-es korosztályú csapatunkat a 2010-2011-ben
született gyerekek alkotják. Fókuszban az egyéniség! Tanulás játékkal, mozgásügyesség és koordináció alapjainak
lerakása! Nagyon gyorsan és fogékonyan elsajátítják az
edzéseken tanultakat. A Bozsik Alközponti Fesztiválokon
résztvevő csapatok szakemberei különös figyelmet fordítanak játékosaimra, hiszen mind a technikai pályákon,
mind pedig az 5:5 elleni játékokban különleges dolgokat
képesek néha megvillantani! Névsor: Zoltán Noel, Dobai
Magor, Keresztény Miklós, Nagy Szabolcs, Pleszkáts Milos, Rozgonyi Tamás, Tamási
Áron, Mónus Csanád.
U11: Az U 11-es korosztályú csapatunkat a 2008-2009ben született gyerekek alkotják. Ennél a korosztálynál egy
picit féltem és féltettem is a gyerekeket attól, hogy hogyan
fognak alkalmazkodni a nagyobb pálya mérethez, a nagyobb kapukhoz és a szabályokhoz (lest stb..). A fiúk bebizonyították, hogy kitűnő az alkalmazkodó képességük,
könnyen felvették az iramot, már jól tudják alkalmazni
helyenként a 2-3 és4 játékos együttműködését a pályán.
Meg vagyok velük elégedve! Névsor: Kollár Krisztián, Sebestyén Solt, Barizs Norbert, Barizs Ákos, Jobbágy Ádám,
Kiss Péter, Kovacsik Áron, Nagy Nándor, Szágos Botond,
Szántai Péter, Szarka Gergő, Laurinyecz Csaba, Páger
Máté. (Távozó
Acsai Dominik( DMTK) )
U13: A csapatkialakítás és egymás megismerése időigényes folyamat amit szerencsére lerövidít az a tény,hogy
szinte mindenki az ASE keretein belül pallérozódott így
a stílusjegyek ismerete a legtöbbek számára már rendelkezésre állt. Az U13-as korosztályú csapatunkat a 20062007 (2008)-ban született gyerekek alkotják. Talán ez az
a korosztály-életkor, ahol az egy-másfél év korkülönbség
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már ránézésre is a legszembetűnőbb.
Ez a tény természetesen a mi vegyes
korcsoportú keretünknek nem kön�nyítette meg a dolgát, a mérkőzések tekintetében, viszont szeretjük a
kihívásokat és ebben a felfogásban
álltunk a megmérettetések elé! Elmondható, hogy az ősz folyamán
a keret minden tagja hozzá tudott
tenni a csapat teljesítményéhez. Külön öröm számomra, hogy a 2006ban született gyerekek mára már az
U15-ös nagypályás csapatunkban is
szerepet kapnak, ahol igen ügyesen
bizonyítanak. Név szerint: Ónodi Tamás, Romvári Vendel, Bezjian Alex,
Kovacsik Dávid, Juhász Tamás. Kiemelném a csapatunk egyetlen leány
játékosát, Szántai Annát, aki hozzáállásával, szorgalmával, tehetségével
nagyban hozzájárul csapatunk sikereihez. Névsor: Szántai Anna, Góg
Levente, Horváth Olivér, Imre János,
Karacs Zsolt, Kiss Béla, Kiss Balázs,
Rozgonyi Csaba, Tamás Kornél, Udvaros Gellért, Kovacsik Dávid, Ónodi Tamás, Romvári Vendel, Bezjian
Alex, Juhász Tamás.
A nyáron más egyesülethez igazoltak:
Acsai Dániel, Acsai Dominik, Deák
Dávid (DMTK), Lukovics Olivér
(ESMTK), Lovas Dávid (Glóriett).
Sok sikert kívánunk nekik.
Végezetül szeretném megköszönni
a kapott segítséget és támogatást a
SZÜLŐKNEK, az ASE vezetőségének, a Széchenyi István Általános
Iskolában dolgozó és együttműködő pedagógusoknak, vezetőknek és
az óvodai dolgozóknak is.
Budai László UP edző
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Központi Orvosi Rendelők

ÉPÜL AZ ORVOSI RENDELŐ – képes beszámoló
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