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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Alsónémedi Honfitársaim!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata nevében kívánok Önöknek eredményekben gazdag,
boldog Újesztendőt! Az új év küszöbén szükséges, hogy összegezzük az előző évben elért eredményeinket, hogy ennek a tükrében fogjunk a további építkezéshez. Úgy érzem, a 2017. évet hasznosan töltöttük: bizonyíték erre a Gyermekorvosi Rendelő, a megújult Művelődési Ház, az újonnan
épült utak és járdák, a megszépült Óvoda. A 2018. esztendőre hasonló nagyszabású tervekkel
indulunk. Reméljük, eredményeink magukért beszélnek, és továbbra is egy támogató és erős faluközösség segítségét tudhatjuk magunk mellett.
Minden Alsónémedin élő kedves lakótársamnak kívánok: erőt, egészséget, szeretetet, boldogságot, megértést, anyagi jólétet, alkotó munkát, a jövőbe vetett hitet és reménységet!
A Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-testület ez évben is mindent megtesz azért, hogy településünk tovább szépüljön, minden elképzelésünk, tervünk megvalósuljon, s egyre élhetőbbé váljon
szűkebb hazánk, Alsónémedi.
Kérem Önöket, hogy legyenek partnereink a faluépítésben, támogassák az Önkormányzat célkitűzéseit, vegyenek részt a település közösségi életében! Hiszen csak egymással összefogva, egymás törekvéseit megértve és támogatva lehetünk hasznára faluközösségünknek és hazánknak,
Magyarországnak. Adja Isten, hogy így legyen!
Vincze József polgármester
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BÚCSÚZÁS - Kedves Magdi néni!

Az elmúlt hét egyik ködös délelőttjén telefonon érkezett a fájdalmasan szomorú hír. Ezúttal a sors nem adott
újabb esélyt, és alig néhány hetes testi-lelki csatározás
után feladtad a küzdelmet: örökre elszenderedtél.
Kollégáid, tanítványaid, barátaid nevében búcsúzom
Tőled. A búcsú pedig kimondhatatlanul fájó. Hangtalan
szavak ülnek torkunkban, könnyekbe burkolva, melyet a
gyász hatalma tart fogságában.
Nehéz megszólalni, emlékek kavarognak bennem. Sorsod
kapuja itt a földön becsukódott, és nekünk nehéz elviselni
a bennünk szunnyadó és fel-feltörő érzelmeket, még akkor is, ha az idő szemünk láttára őrölte lassan, elkerülhetetlenül megfáradt testedet. Hiába volt a benned élő erős
vágy és akarat az élet igenlésére, a halál volt erősebb és
elragadott családodtól, barátaidtól, tőlünk...
Egy ember életét nem lehet pár leírt gondolattal „összefogni”. Emléket állítani és emlékeztetni rá, talán igen.
Szalkai Lászlóné, Magdi néni életének 47 évét töltötte
Alsónémedin.
Az egyetem elvégzés után, kis kitérővel 1968 őszén érkezett falunkba, Békés megyéből, a „viharsarok”-ból –
ahogy mindig emlegette - és kezdett dolgozni az általános
iskolában magyar-történelem szakos tanárként, osztály2018. január-február

főnökként. Később igazgatóhelyettesi teendőket látott el,
majd 1981-től 1992-ig igazgatóként vezette iskolánkat.
Nemcsak munkája, hanem házasságkötése révén is kötődött Alsónémedihez, az itt élő emberekhez. Több családhoz szoros baráti kapcsolat fűzte. Otthona bármikor
nyitva állt ismerősök, kollégák, barátok előtt.
Nyugdíjba vonulása után tovább dolgozott még több,
mint egy évtizedig két Budapesti iskolában. Tette mindezt
egyetlen panaszos szó nélkül, családfenntartóként, hiszen
férjét korán elvesztette. Gyermekének két diploma megszerzéséhez teremtette meg a feltételeket. Édesanyaként
mérhetetlen boldogsággal töltötték el Gábor szakmai sikerei.
Szalkai Lászlóné jó tanár, jó igazgató volt, akit szerettek a tanítványai, kollégái. Korrekt és következetes, minden ember felé egyaránt megnyilvánuló segítőkészség
jellemezte. Véleményét soha nem erőszakolta senkire, inkább barátságos emberi szóval igyekezett meggyőzni másokat. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás,
pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódott.
A több évtizedes pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a fiatalokkal, támogatta a
pályakezdő kollégák kezdeti lépéseit. Optimista, nyitott
ember volt: a nehézségek ellenére tudott örülni annak,
ami jó, szép. Megvigasztalta a természet szépsége, egy
igaz emberi szó. Szívesen beszélgetett mindenkivel. Szeretett kérdezni és saját gondolatait is szívesen osztotta meg
másokkal. Szívesen anekdotázott, szerette a jókedvet.
Évek óta csendes visszavonultságban élt, először itt
Alsónémedin, majd Leányfalun, fia családja közelében.
Napjait megédesítette, ha imádott unokáival, Borikával
és Benivel találkozott. Gyakran beszéltünk telefonon és
ilyenkor mindig hosszasan, boldogan mesélt a közös élményekről.
Figyelemmel kísérte az iskolai eseményeket is: Nem
múlt el úgy tanévnyitó, hogy ne kívánt volna „boldog új
évet”! Amíg tehette látogatta az ünnepségeinket, és mindig elismerően szólt az iskolai sikerek láttán. Az elmúlt
évtizedekből emlékek villannak. A fellobbanó fény erényt
és hibát is mutat, feszültséget és nyugalmat, ragyogást és
árnyékot, vihart és szelíd napokat. Mindnyájan ilyenek
vagyunk, mert embernek születtünk!
Magdi néni! Szellemed itt él és közöttünk marad, hiszen példáddal bennünket is tanítottál szeretni pályánkat,
a ránk bízott gyermekeket. Nem mentél messzire, csak
ide a csillagok közé, és talán most onnan nézel le ránk.
Magdi néni! Nyugodj békében! Isten veled!
2017. december 19.

Sticzné Szántó Ilona, igazgató
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ÉVFORDULÓ
2018 – MÁTYÁS KIRÁLY ÉVE

Mátyás király lovasszobra szülővárosában,
Kolozsvárott. Fadrusz János műve.1902.

Mátyás király, a homo Hungaricus universalis születésének
575.évfordulóját, királlyá választásának 560.évfordulóját ünnepeljük ebben az esztendőben.
Hunyadi Mátyás nevéhez a nemzeti együvé tartozás és büszkeség érzéseit fűzték a magyar nemzet tagjai minden koron.
,,A magyar nemzet sorsára e hazában öt tény volt különösképpen döntő”, - mondotta gróf Teleki Pál, Magyarország miniszterelnöke a Corvin-rend vacsoráján 1940.február 24-én, majd
így folytatta: „Az első az, hogy alkalmas időben jöttünk ide,
a népvándorlás legvégén, amikor a megszerzett földet új és
erősebb nép foglalása már nem fenyegette, és amikor Európa
népeinek letelepült államokba konszolidálása nyugatról keletre haladva a Lajtáig és a felső Elbán túli tájakhoz ért. Ezt ismerte fel Szent István. Így lett keresztény a magyar birodalom.
A másik földrajzi helyzetünk és tájunk jellege Nyugat és Kelet
között: keleti puszta jellegű főtáj nyugatnak nyitva, a nyugati műveltséghez társuló keleti nép életfejlődésére alkalmas, a
sokban idegen európai életközösségben. A harmadik nemzeti
dinasztiánk kihalása a keresztény országlás rövid három százada után közvetlenül a többi, egymással rokon európai nép
nemzeti öntudatra ébredésének századiak előtt. A negyedik a
török veszedelem, a számban és fiatalos lendületben erősebb
török, aki legkényesebb határunkon Árpádok, Anjouk és Hunyadiak magva szakadásának, nemzeti reménységek háromszori foszlásának századai után és alatt rohamoz. Az ötödik a
német szomszédság- számban nagyobb, műveltségben NyugatEurópával előttünk járó, Európa világi koronáját soká hordozó hatalom, amely királyaink magva szakadásainak alkalmaikor, és máskor is 1000 évünk során érdekből vagy szükségből
e föld után nyúlt, mely bástya is, út is Délkelet és Kelet felé…”
Akár egészében vizsgáljuk, idézzük történelmünket, akár
bár a fenti fő tények egyikéből vagy másikából kiindulva, Mátyás királyunk személye, országlása és kora magukra vonják
figyelmünket.
Az idejében megszerzett országot, amelynek füvét-földjét
Árpád portyázó magyarjai nekünk valónak tartották, Mátyás
király idejében, 75-80 %-ban magyarok lakták, oly számban
és sűrűségben, amely lépést tartott Európa fejlődésével. Ekkor
a még magyar ereje teljében lévő ország két oldal, két kapu,
nyugat és dél felé tekint.
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Bár Hunyadi Mátyás politikai cselekvését részleteiben sokat vitatták, bírálták, a nemzet maga, a nemzetnek az ősi hagyományt
és jelleget hordozó zöme a véréből való királyt látta benne, a
kihalt és Nagy Lajossal újra elveszett nemzeti dinasztia feltámadását remélte tőle. Mátyás király és népe más-más utakon:
a nép időtlenebb naivitással, az uralkodó korának és eszméinek
renaissance formái szerint vágyták és munkálták a Nyugat és
Kelet veszélyei közt önmagában erős Magyarországot.
Így áll Mátyás a török veszéllyel szemben is. Hírnévben, dicsőségben népe, a pápa, IV. Sixtus, a Nyugat és a török előtt,
mint a törökverő Hunyadi János fia. De taktikájában nem az
egyetlen győzelmet látó, célzó katona, a déli végek, várak hadvezére, hanem az örök, sokoldalú gondjait látó, a felelősség
egész súlyát érző nagy király, a forrongásban lévő Európa politikai játékaiban és megbízhatatlan emberek kezelésében mesterien jártas politikus, - de sorsában magyar: elhagyatott.
Mátyást a magyar nép nemzeti királyának tartja a mai napig,
mint az Árpádokat és mint Nagy Lajost is, aki közöttünk nőtt fel.
Persze a maga korabeli, renaissance magyar király volt, világiasabban európai, pompásabb, egocentrikusabb mint az előttevalók,
ütközetben küzdő sebesült vitéz, még mindig lovag, de aki pajzsán a keresztet felcserélte már az emberi élet új szépségeinek átélésével. És európaibb, univerzálisabb és fölényesebb is az utána
jövő századok, a sokszázados nemzeti ellenállás magyarjánál...
Valahogy külön áll, egyedül az előtte való és az utána jövő
századok történelmi alakjai között. Előtte középkor, utána
törökdúlás és harc nemzeti létünkért két ellenséggel. De úgy
áll külön, mint hatalmas kapocs, amely lánc két részét ös�szefűzi, összetartja. Az előtte volt századok királyaival, egy
folytonosságban ugyanazon, még csonkítatlan magyar birodalmat kormányoztak. Ennek a birodalomnak földje, a Dunának nagy, a Kárpátok övezte medencéje 300.000 km2 délfelé
kiegészülésével 400.000 km2-nyi területével a tagolt Európába nagyhatalmi méretű. Éles körülhatároltsága és összes lejtőinek, folyóinak egy központi táj felé futása Európa négy-öt
természetes nagyhatalomalkotó tájainak egyikévé tették. Az
ország nagyobbik felét kitevő központi táj pusztai peremtáj
jellegű, a magyarság természete szerint való, írja valahol a
már idézett Teleki Pál gróf. Adott államalkotó természete, elhelyezkedése és száma szerint állam - s így Európa e helyén
nagyhatalomalkotó.
A balatonszárszói konferencián,1943 augusztusának delén
Németh László beszédében azt fejtegette: siratni való, hogy
egy középkori nagyhatalom oda jut a XX. század első évtizedeire, hogy bennszülöttek lettünk saját hazánkban.
Élő nemzetnek nem szabad rezignációval nézni elmúlt dicsőséges korszakait, de a múltat nem lehet lezárni. A múlt jelen,
mert bennünk él az érzés-, hit-, jellem-, ízlés-,szokás-,és minél
mélyebben nézünk e szétszaggatott nemzet szívébe annál maradandóbbnak, annál lassabban múlónak fogjuk látni a múltat,
melyből nap mint nap erőt meríthetünk. Most a vajúdások és a
felettünk lebegő Damokleszi kard korszakában, legyünk szolgálatára minden erőnkkel nemzetünknek! Számunkra jelentse
ezt Mátyás király éve, tisztelegjünk így nagy királyunk emléke
előtt! Isten áldd meg a magyart!
Bálint István János
helytörténész
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. évi utolsó ülése a közmeghallgatással egybekötve a 2017. december 14-i ülés volt.
A napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó
szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., Posta, stb.), vállalkozások rövid beszámolójára került sor.
Polgármester Úr köszöntője után elsőként Rácz Ferenc
alezredes, az ócsai rendőrőrs vezetője adott rövid tájékoztatást, miszerint településünkön nem emelkedett
a bűncselekmények száma, nagyobb bűncselekmény
nem volt. A közbiztonság kifejezetten jónak mondható.
A prostitúció tulajdonképpen nullára csökkent a településen és a 7,5 tonna feletti teherbírású gépkocsik közlekedése is minimális. A migráció többszöri elvezénylést
jelentett, sokan leszerelnek a személyi állományból, a
civil szférába mennek dolgozni, pótlásuk nehéz. Megköszönte a polgárőrség, mezőőrök, KMB-sek és Dernóczi
Zoltán településőr munkáját, akik sokat segítenek a rendőrségnek.
Másodikként Lócskai István ügyvezető úr adott tájékoztatást hulladékszállítás témakörében. A Hírmondóban már tájékoztatást adtunk a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulásba történő belépésről, amely mára már 600.000
lakost lát el és a november 01-től folyamatosan életbe
lépett változásokról.
A lakosság részéről többször felmerült az igény az elektronikai- és veszélyes hulladékok gyűjtésére, mely továbbra sem része a szolgáltatásnak, ezt az önkormányzatok kérésére, külön díjért vállalnák.
Polgármester Úr ezután Babák László járási hivatalvezetőnek adta át a szót, aki rövid tájékoztatást tartott
a megnövekedett feladatokról, pl. hozzájuk került a
fogyasztóvédelem, a levegőtisztaság, az áldozat- és jogi
segítségnyújtás. Az Ócsai Okmányiroda Kormányablakká alakul, ezzel bővül az ott intézhető ügyek köre.
Január 1-jétől több ügyintézés körében indul az elektronikus közigazgatás, de az Alsónémedi Kirendeltség továbbra is működni fog. Kiemelte a levegőtisztasággal
kapcsolatban, hogy sok bejelentés érkezik hozzájuk,
több hatósági ügy indult, több büntetést szabtak ki.
Vincze József megköszönte a beszámolót, és tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ország egyik legtöbb ügyét
intéző okmányiroda a gyáli, melynek Kiss Péter,
alsónémedi lakos a vezetője.
Következő hozzászólóként Kozma Miklós alpolgármester urat kérte fel, aki a DAKÖV Kft. Alsónémedi
Üzemegységének vezetője.
Kozma Miklós tájékoztatást adott a két éve átadott új
tisztító működéséről, a Halászy Károly utcában történt új
kút fúrásáról. Elmondta, hogy minden lakáshoz tájékoztatót juttattak el az illegális bekötésekről, a lejáró mo2018. január-február

ratóriumról, ellenőrizni fogják az illegális rákötéseket,
mely problémát okoz, okozhat a telep működésében. Sok
a Kft. kintlévősége, a lakossági tartozás, de eddig csak
vízkorlátozásra került sor, kikötést még nem alkalmaztak. Megköszönte az Önkormányzatnak, hogy már két
éve biztosítja az Alsónémedin dolgozóknak jutalomként
a 13. havi fizetést, mivel a cégnél évek óta nem történt
béremelés.
Vincze József polgármester úr kiegészítve a beszámolót
elmondta, hogy a településen vegyszer hozzáadása nélkül jut el a víz a lakásokba. A faluban ügynökök járnak, akik a vízminőségre hivatkozva víztisztítót ajánlanak megvásárlásra, kéri tudatosítani a lakosságban, hogy
tiszta és egészséges a településen a víz, nincs szükség
víztisztítóra. A témakörhöz kapcsolódva Szegvári Tibor, helyi lakos felvetette a vízdíj túlfizetés problémás
jóváírását, tudniillik a Dabasra kell leutazni a túlfizetés
átvételére. Vincze József polgármester úr a jelenlevők
nevében kérte a helyi ügyfélszolgálat fenntartását és vis�szaállítását a cégtől.
Ezt követően Jobbágy Ilonát, a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjét kérte fel
Polgármester Úr beszámolóra, megjegyezve, hogy a település 950 éves évfordulója kapcsán szép évet zárunk.
Jobbágy Ilona intézményvezető köszönetet mondott a
Képviselő-testületnek, az intézményeknek, a lakosoknak
a 950 éves évforduló rendezvényein való részvételért,
a támogatásokért, majd röviden beszámolt az ünnepségekről, kiemelve az ünnepi miséket, dr. Beer Miklós
püspök úr és Tőkés László EP képviselő úr megtisztelő
látogatását. Beszámolt továbbá a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár felújításáról és az év végi programokról. Vincze József polgármester úr megköszönte a
beszámolót valamint a Halászy Károly Művelődési Ház
és Könyvtár dolgozóinak munkáját, majd kifejezte azon
véleményét, hogy büszke arra, hogy Alsónémedi „kulturális értékeket hordozó előadók, személyek” meghívását
tűzte ki célul.
A közmeghallgatás további részében Polgármester
Úr beszámolt a 2017. évben megvalósult és folyamatban lévő fejlesztésekről, felújításokról, beruházásokról (pl. Művelődési Ház, orvosi rendelők, utak), majd a
2018-ra tervezett fejlesztésekről (pl. orvosi rendelő,
útépítések).
Felvetődött a bölcsődei ellátás biztosítása, mely a jelenlegi tervek szerint a Szentjánosbogár Családi Napközivel
kerül megoldásra a Kossuth úti volt iskolaépület igénybevételével.
A Képviselő-testületi ülés további napirendi pontjában
a Képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat 2018.
évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletet, mely a
jövő évi költségvetési rendelet elfogadásáig szól. Módosította a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról
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szóló rendeletet, mely tulajdonképpen nem jelent változást, mert az bérek változatlanok maradnak.
Hozzájárult a Testület Alsónémedi Településrendezési Eszközeinek készítésére vonatkozó tervezési szerződés módosításához (Tér-T-Rend Kft.) és a szerződés
lezárásához.
Megtárgyalta a Képviselő-testület az Alsónémedi
069/9 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos előterjesztést, mely
kapcsán úgy döntött, hogy azt a település belterületéhez
kívánja csatolni.
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság
javaslatára módosította a 252/2017. (XI. 29.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott, Alsónémedi Önkormányzat és Intézményei 2018. évre szóló belső ellenőrzési ütemtervét, munkatervét.
A 159/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozattal
elfogadott víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében foglaltak figyelembevételével megbízta a DAKÖV
Kft-t az Alsónémedi szennyvíztisztító telep egészséges
ivóvíz ellátásának (szociális vízigény), a „déli vállalkozói terület” elnevezésű ipari területen a gazdálkodó
szervezetek, valamint a távlati tervben szereplő körvezeték megépítésével.
Soron következő napirenden az ABÉVA Kft. iskolával kapcsolatos ajánlatkérései szerepeltek. A Bíráló
döntési javaslatait elfogadva az alábbi ajánlatok kerültek
ki győztesként, mely kapcsán (2018. évre vonatkozóan)

a Kft. Ügyvezetője felhatalmazást kapott a szerződéskötésre:
– Iskola és Sportcsarnok teljes épületkomplexum takarítása: Policoor Kft. (1201 Budapest, Munkásház u. 15.),
– Iskola és Sportcsarnok épületkomplexum felügyeleti, ügyeleti szolgáltatások ellátása: Pleszkáts Péter ev.
(2351 Alsónémedi, Öreg-tó u. 7.),
– Iskola és Sportcsarnok telephelyen zöldfelület, udvar és atlétikai pálya karbantartása, hó-eltakarítás és síkosság mentesítés: Pleszkáts Péter ev.,
– Iskola napközbeni őrzés-védelem: Policoor Kft.
Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért
Közalapítvány kuratóriuma az községi címer használatára kért engedélyt, melyhez a Képviselő-testület az önkormányzati rendelet betartása mellett hozzájárult.
A Képviselő-testület ez évi első rendkívüli ülését 2018.
február 14-én, rendes ülését pedig február 28-án tartja,
melyről a márciusi Hírmondóban olvashatnak majd. A
Bizottságok üléseiket a Képviselő-testület ülése előtti
hétfői és keddi napokon tartják.
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

KÖNYVTÁRI HÍREK
Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy a Községi Könyvtár 2018.
március 5-én nyílik a Dózsa György tér 2. szám alatt. Várjuk régi
és új Olvasóinkat a megújult, megszépült, kibővült könyvtárunkba! Kérjük, ha otthon már nincs szükség ép és még használható
társasjátékra, mesediafilmre, gyermekkártyára, adományozzák
azt a Gyermek Könyvtár részére gyermekolvasóink nagy örömére. Várunk még játékokat, mesekönyveket, szobanövényeket.
Köszönjük!

Kirándulók, színház látogatók figyelem!
2018. március 10-én, szombaton este a Turay Ida Színházba hívom az érdeklődőket. Az előadás címe: Édes
bosszú. Főbb szereplők: Sztarek Andrea, Frech Zoltán, Xantus Barbara. Az előadás megtekintését minden
korosztálynak ajánlom.
Március 24-én, szombaton a Somogy megye határán megbúvó kisvárosba, Igalra kirándulunk. A nevezetességek megtekintése után a messze földön híres gyógyfürdőben töltjük a napot. Érkezés haza este 8 óra tájban.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket. Telefon: 20/426-4153 vagy 29/337-861
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, akik édesanyánk
özv. Lovas Andrásné temetésén megjelentek, utolsó
útjára elkísérték és sírjára koszorút, virágot helyeztek.
			
A Gyászoló család
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Köszönjük mindazoknak, akik Ladányi Istvánt utolsó útjára
elkísérték, sírjára virágot hoztak, osztoztak fájdalmunkban.
				

Gyászoló család
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A 2017. év II. félév örömteli anyakönyvi eseményei
Isten éltesse a boldog házaspárokat,
az újszülött gyermekeket és szüleiket!

Házasságkötés
Majsa György - Mayer Andrea, 2017.07.15.
Vadas László - Kránicz Erika, 2017.07.22.
Józan Róbert - Józan Viktória, 2017.08.05.
Major József - Marosi Brigitta, 2017.08.19.
Győrvári Ádám- Pankaczi Edina, 2017.09.01.
Marosi Attila - Makkai Bianka, 2017.09.02.
Szappanos Zoltán - Herda Lívia, 2017.09.08
Pucsinszki Gábor - Csongrádi Erika, 2017.09.16.
Bársony István - Bálint Bernadett Szilvia, 2017.09.30.

Születések
Jakab Lara, 2017.07.13.
Marosi Emília Nóra, 2017.08.07
Kiss Benett Attila, 2017.08.20.
Makai Lajos, 2017.08.30.
Majoros Ádám, 2017.09.24.
Galó Gábor, 2017.11.02.
Galambos Zsuzsanna Viktória,
2017.11.22.
Szentkirályi Dávid András,
2017.12.05.

Lázár Benedek, 2017.07.31.
Fejes József, 2017.08.09.
Morvai Roland, 2017.08.25.
Utassy Vilmos Philipp, 2017.09.18.
Szlovicsák Péter, 2017.10.13.
Varga Viktor Dominik, 2017.11.11.
Szemes Nóra, 2017.11.25.

Vass Márton Bendegúz, 2017.08.04.
Bódizs Ákos, 2017.08.18.
Zsidi-Csermák Lilla, 2017.08.26.
Majoros Ádám, 2017.09.24.
Tana Leila Gertrúdisz, 2017.10.27.
Horváth Katalin Lenke, 2017.11. 21.
Ladányi Lola, 2017.11.27.

Gácsi Laura, 201712.06.

Kiss Dominik Martin, 2017.12.10.

Egymillióval több tervezet készül
A tavalyi mintegy 4 millióhoz képest is több szja-bevallási tervezetet készít idén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
A nyilvántartásában szereplő adatok alapján a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek is összeállítja a NAV a bevallási tervezetet. Esetükben a tervezet egy „ajánlat”, mely nem válik automatikusan
bevallássá, azt ki kell egészíteni az önálló tevékenységből származó, illetve őstermelői bevételekkel, költségekkel.
A NAV az adóbevallási tervezet összeállításához a kifizetők, munkáltatók által benyújtott adatokat használja fel. A mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek számára az adóbevallási tervezet egy ajánlat, amely segít a
bevallás kitöltésében. Ezen tevékenységgel kapcsolatos bevételek és költségek nem szerepelnek a NAV nyilvántartásában, így
azokat az adóbevallási tervezet nem tartalmazza. Ezért az adóbevallási tervezetet az adózóknak ki kell egészíteniük az önálló,
illetve az őstermelői tevékenység jövedelmével, és az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel. Az adóbevallási tervezet
alapján elkészített szja-bevallás benyújtási határideje 2018. május 22.
Ha nem egészítik ki, nem módosítják az adóbevallási tervezetet, az nem válik május 22-én érvényes személyijövedelemadóbevallássá. Erre a kitöltő program külön figyelmezteti is az adózókat.
Ha a mezőgazdasági őstermelő éves bevétele a 600 ezer forintot nem haladta meg és nem volt más adóköteles jövedelme,
akkor bevallást sem kell benyújtania.
Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. március 15-től az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhetővé teszi.
Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-ig kérheti a tervezet postázását levélben, SMS-ben (06-30/344-4304) vagy a
NAV honlapján elérhető űrlapon, formanyomtatványon (BEVTERVK), továbbá telefonon, a 1819-es hívószámon, valamint az
ügyfélszolgálatokon.
Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell elküldeni ebben a formában: SZJAsz
óközadóazonosítójelszóközééééhhnn
Aki maga szeretné szja-bevallását elkészíteni, a NAV honlapjáról letöltheti, illetve az ügyfélszolgálatokon beszerezheti
a 17SZJA nyomtatványt, valamint a bevallás elkészíthető a webes kitöltő felületen is, mely elérhető a NAV honlapjáról
(www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálról (www.magyarorszag.hu).

2018. január-február
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Álláshirdetés

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár állást hirdet
könyvtáros szakfeladaton munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
A munkakörbe tartozó feladatok: A szakmai területtel kapcsolatos feladatok komplex ellátása; közművelődési
és könyvtári tevékenység végzése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskolai szintű könyvtárosi szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; fényképes szakmai
önéletrajz; motivációs levél; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 23.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. április 1.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton: Jobbágy Ilona intézményvezető részére, Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 2351. Alsónémedi, Dózsa György tér 2. ; elektronikus úton:
muvhaz@alsonemedi.hu . Részletekről érdeklődni lehet a 06/70-771-2692 telefonszámon.
A pályázat kiírása megtalálható még Alsónémedi Nagyközség honlapján: www. alsonemedi.hu és a Közszféra
állásportálján: kozigallas.gov.hu.
Jobbágy Ilona, intézményvezető

Álláshirdetés

Alsónémedi Nagyközség Közművelődési Intézménye, a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján pályázatot hirdet ifjúsági referens munkakör betöltésére. A
közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű: 2018. április 1-2019. december 31. között tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
A munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok:
● gyermek- és ifjúsági programok szervezése
● szabadidő-szervezés
● ifjúsági klub működtetése
● iskolán kívüli nevelés, ifjúsági feladatok összehangolása
● kapcsolatépítés, kapcsolatápolás más települések ifjúsági szervezeteivel
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a”Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú végzettség, alapszintű MS Office (irodai alkalmazások), rendezvényszervezői
szakképesítés, ennek híján vállalni kell a részvételt a munkáltató által előírt képzési programokon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 23.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. április 1.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton: Jobbágy Ilona intézményvezető részére, Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 2351. Alsónémedi, Dózsa György tér 2. ; elektronikus úton: muvhaz@alsonemedi.hu
. Részletekről érdeklődni lehet a 06/70-771-2692 telefonszámon.
A pályázat kiírása megtalálható még Alsónémedi Nagyközség honlapján: www. alsonemedi.hu és a Közszféra
állásportálján: kozigallas.gov.hu.
Jobbágy Ilona, intézményvezető
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Munkalehetőség!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
parkfenntartási feladatokra gépi kaszálási munkát is végezni tudó munkatársat keres!
Érdeklődni és jelentkezni személyesen Vincze József polgármesternél
(Alsónémedi, Fő út 58.) vagy a 06-29-337-101-es telefonszámon lehet.
Álláslehetőség Alsónémedin
A Daköv Kft. Alsónémedi üzemegysége munkatársat keres.
Feladat: a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetése, karbantartása.
Feltétel: „B” kategóriás jogosítvány
Műszaki végzettség, karbantartásban szerzett gyakorlat előnyt jelent.
Érdeklődni telefonon a 06 30 9 657 813-as számon, vagy személyesen a Fő út 75. szám alatt található irodánkban lehet.

Szarvasmarha telepre keresünk dolgozót.
Érdeklődni: 29-337-050; 8-16 óráig
ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKAREND VÁLTOZÁSOK

2018. március 10-én (szombati munkanap) igazgatási szünet, március 16-án (péntek)
pihenőnap, a Polgármesteri Hivatal zárva tart!
Gyál Város Járási Hivatalának Alsónémedi Kirendeltségére ugyanez a zárva tartás vonatkozik!
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

Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk, hogy 2018. január 1-jétől gazdasági társaságoktól kizárólag elektronikus formában tudunk bármilyen jellegű kérelmet befogadni. Minden cégnek 2017. 12. 31-ig kötelező volt
regisztrálni a cégkapu felületen. Az ott kapott felhasználónévvel és jelszóval kell bejelentkezni az
alábbi oldalon.
Az elektronikus portál elérhetősége: https://epapir.gov.hu,
A témacsoportoknál: „Kormányhivatali ügyek”-et kell kiválasztani, az ügytípusokban: „Állategészségügyi feladatok” vagy „élelmiszerbiztonsági feladatok” vagy „állatvédelmi hatósági feladatok”-at
kell kiválasztani, ezután kitölteni a levél tárgyát, szövegét, az esetleges csatolmányokat hozzáilleszteni, majd elküldeni.
Üdvözlettel: Dr. Kiss Miklós járási főállatorvos
2018. január-február
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 		
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 		
Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 58.
Ellátandó feladatok:
Intézmények teljes körű könyvelése (bank, pénztár), kötelezettségvállalás nyilvántartása, analitikák vezetése, költségvetés
készítésben, beszámolóban való közreműködés. Kimenő számlák elkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX.
törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, és a Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Ø Magyar állampolgárság,
Ø Cselekvőképesség,
Ø Büntetlen előélet,
Ø Középiskola/gimnázium, 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete 19. pont feladatkör II. besorolás
szerinti végzettség,
Ø Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Ø Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Ø Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,
Ø Államháztartásban szerzett gyakorlat.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bai-Rácsai Tünde pénzügyi csoportvezető nyújt, a 06-29/337101/17-es mellék -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Ø Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2351 Alsónémedi,
Fő út 58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15-36/2018. valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
Ø Elektronikus úton Bai-Rácsai Tünde pénzügyi csoportvezető részére a
baine.tunde@alsonemedi.hu email címen keresztül. oldalon keresztül.
Ø Személyesen: Bai-Rácsai Tünde pénzügyi csoportvezető, Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tájékoztatás a hulladékszállítási közszolgáltatási
díjhátralékok kezelését végző gazdasági társaságról
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (röviden: NHKV Zrt.) a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátásra létrehozott szervezet, amely e feladatai körében jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá az abból eredő hátralékok kezelésére.
Az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2018. január 1-jétől a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg a fenti feladatok ellátásával.
A Konzorcium feladatait az NKHV Zrt.-vel és az önkormányzatokkal együttműködésben látja el.
Alsónémedi közigazgatási területén a Konzorcium megbízásából a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését az Agenda Kontroll Kft. (székhely: 2220 Vecsés, Bertalan u. 34.,
adószám: 14057919-2-13) végzi.
Amennyiben az ingatlanhasználó az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó számláját nem teljesíti, úgy a díjhátralékot az Agenda Kontroll Kft. megbízása
alapján eljáró díjbeszedő részére is teljesítheti az általa történő megkeresés alkalmával.
Az NHKV Zrt. és a Konzorcium célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése.
AgendaKontroll Kft.

10

2018. január-február

Önkormányzati hírek

A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYÁLI JÁRÁSI HIVATALÁNAK KÖZLEMÉNYE
2017. január 1. napjától a jogi segítségnyújtással kapcsolatos hatósági ügyekben első fokon – jogszabályban
meghatározott néhány kivétellel – a járási hivatalok járnak el.
A Járási Hivatal tájékoztatja az ügyfeleket a támogatásra való jogosultság feltételeiről, a jogi segítők személyéről és elérhetőségükről,a szükséges nyomtatványokat az ügyfelek rendelkezésére bocsátja, valamint kitöltésükben segítséget nyújt.
Amennyiben az ügyfél megfelel a jogosultsági feltételeknek az alábbi támogatásokat veheti igénybe:
− peren kívüli támogatások;
A szolgálat e támogatás keretén belül a jogi segítői névjegyzékbe felvett ügyvéd vagy jogi segítő szervezet
igénybevételét engedélyezi.
− polgári eljárásban igénybe vehető támogatások;
Az állam a jogi segítségnyújtás keretében a törvényben meghatározott polgári peres és - a végrehajtási eljárás
kivételével - nemperes eljárásokban, valamin a közigazgatási perekben, egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban és közigazgatási nemperes eljárásokban a felperes, az alperes, a beavatkozó (perbehívott), az érdekelt, a
kérelmező és a kérelmezett fél részére pártfogó ügyvédi képviseletet biztosítja és annak költségét a fél helyett
megelőlegezi vagy viseli.
− büntetőeljárásban igénybe vehető támogatások;
Ezen eljárásokban a sértett, a magánvádló, a magánfél, az egyéb érdekeltek, valamint a pótmagánvádló pártfogó ügyvédi képviseletre jogosultak.
Szintén 2017. január 1. napjától az áldozatsegítéssel kapcsolatos hatósági ügyekben első fokon – jogszabályban meghatározott néhány kivétellel – a járási hivatalok járnak el.
A bűncselekmények áldozatairól és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény értelmében áldozat a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény és a Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni
szabálysértés természetes személy sértettje, valamint az a természetes személy, aki a Magyarország területén
elkövetett bűncselekmény vagy a Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés közvetlen
következményeként hátrányt, így különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni
kárt szenvedett el, ha
a) magyar állampolgár,
b) az Európai Unió bármely tagállamának állampolgára,
c) az Európai Unión kívüli államnak az Európai Unióban jogszerűen tartózkodó állampolgára,
d) Magyarország területén jogszerűen tartózkodó hontalan személy,
e) emberkereskedelem áldozataként azonosított személy, valamint
f) az állampolgársága szerinti államnak Magyarországgal kötött nemzetközi megállapodása vagy viszonosság
alapján erre jogosult.
Áldozatsegítés keretében az ügyfelek az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:
− érdekérvényesítés elősegítése,
− azonnali pénzügyi segély,
− áldozati státusz igazolása,
− tanúgondozás,
− védett szálláshely biztosítása.
Jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szakügyintéző elérhetősége:
Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatala Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
dr. Fekete Linda
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Tel: 06-29/540 964
Email: fekete.linda.gyal@pest.gov.hu
Fenti témákat illetően bővebb információért a Gyáli Járási Hivatal Alsónémedi Kirendeltségéhez is fordulhatnak.
Az ügyintéző elérhetősége: Szabóné Szikora Csilla
2351 Alsónémedi Fő út 58. Tel: 06-20-449 22 02
Email: szikora.csilla@pest.gov.hu
PMKH Gyáli Járási Hivatal
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ÌÌÌÌÌÌÌ

ORVOSI, FOGORVOSI, VÉDŐNŐI RENDELÉSEK

I.sz. körzet (Fő út 34.)
Dr. Papp Zsolt 337-144
Rendelési idő:
Hétfő: 12:00-16:00
Kedd: 07:00-11:00
Szerda: 08:00-12:00
Csütörtök: 12:00-16:00
(március 01-től 14:00-18:00 óra)
Péntek: 08:00-12:00

ÌÌÌÌÌÌÌ

II.sz. körzet (Fő út 34.)
Dr. Deutsch Judit 334-104
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 12:00-16:00
Szerda: 12:00-16:00
(március 01-től 14:00-18:00 óra)
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00

Gyermekorvos dr. Szlivka Gabriella (Ady E. u. 22) 337-195
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 13:00-17:00
Szerda: 08:00-12:00
Csütörtök: 08:00-12:00
Péntek: 08:00-12:00
Péntek délután 12-16 óra közötti ügyelet felváltva! Az ügyeletes neve elérhetősége az orvosi rendelőknél megtalálható!
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ

Csecsemő- és gyermekellátás dr. Szlivka Gabriella (Ady E. u. 22.) 337-195
Védőnők: Bihari Lászlóné és Hornyák-Dénes Zsuzsanna
/Dr. Szlivka Gabriella sürgős esetben hívható: 70/360-4211;
kérdésekre szívesen válaszol xyi@freemail.hu /
Egészséges csecsemő tanácsadás:
I. körzet (Bihari Lászlóné): Csütörtök: 08:00-12:00
II. körzet (Hornyák-Dénes Zsuzsanna): Szerda: 8:00-12:00
Várandós tanácsadás:
I. körzet (Bihari Lászlóné): Csütörtök: 12:00 - 14:00
II. körzet (Hornyák-Dénes Zsuzsanna): Szerda: 12:00-14:00
Kérjük, telefonon egyeztessenek a védőnőkkel! Telefonszám: 29/338-430 és +36/30-508-6827
vagy Bihari Lászlóné +36-30-628-5163, Hornyák-Dénes Zsuzsanna +36-30-275-7184
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ

Fogászat - Szegedi Dent Kft. - Dr. Szegedi Anett (Fő út 44.) 338-740
Hétfő 13 - 19 óráig
Kedd   8 - 14 óráig
Szerda 8 - 14 óráig
Csütörtök 13 - 19 óráig
Péntek 8 - 14 óráig
Kérjük telefonon egyeztessen időpontot!
Rendelési időn kívül, hétvégén és ünnepnapokon állandó ügyelet: Budapest VIII., Szentkirályi utca 40.
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Orvosi ügyelet hétköznap délután 16 és reggel 08 óra között,
valamint hétvégén és ünnepnapokon
Ócsa, Egészségház, Szabadság tér 4. (a Posta illetve a katolikus templom közötti úton közelíthető meg), tel: 29/378-651.
Az ügyeletet az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulással kötött szerződés alapján a Nagykadácsi Kft.
látja el munkanap 16 órától másnap reggel 8 óráig, szombat-vasárnap és ünnepnap reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig.
Az ügyeletet az alábbi telefonszámokon érhető el: 1/301-6969 (vonalas telefonról ezt a számot érdemes hívni) és
a 104 (mobiltelefonról ez a szám javasolt). A telefonokon az Országos Mentőszolgálat központi ügyeletese jelentkezik, aki a bejelentő kikérdezése után dönt a helyszínre vezényelendő egységről (roham-, eset-kocsi, orvosi ügyeletes
egység). Ezzel egy jobban szervezett ellátás biztosítható.
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
Az orvosi, fogorvosi, védőnői rendelések, elérhetőségek
megtalálhatók honlapunkon: http://alsonemedi.hu/static/egeszsegugy
A szabadságok a település honlapjának címoldalán (http://alsonemedi.hu/ )
az eseménynaptárban dátum szerint, minden érintett nap rögzítésre kerülnek!
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ

Tisztelt Alsónémedi Férfiak!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata köztudott, hogy szem előtt tartja a település lakóinak egészségi állapotát és
több módon is támogatja az egészségügyi- és szűrővizsgálatokat (pl. háziorvosainknál vérvétel biztosítása, széklet
weber vizsgálat stb.).
Idetartozik az urológiai szűrés is, melyet időszakonként megszervezünk, hogy a településen élőknél a jó- és rosszindulatú urológiai megbetegedések korai felismerése és mielőbbi kezelése megvalósuljon. Legutóbb 2015-ben
került sor a szűrésre, melyen 83 fő jelent meg, ahol az UH vizsgálat és laborvizsgálat is történt. Jóindulatú prosztata
megnagyobbodás a jelenlévők 18 %-ánál, rosszindulatú hólyag- vagy prosztata elváltozás 3 %-uknál volt kimutatható. Emellett vesekő, vesecysta (3-3 %), házaséleti zavar (41 %) stb. is diagnosztizálásra került és csak a jelenlévők 22 %-ánál volt negatív a lelet. Sajnos az elváltozások minden szűrés után magasabb számot mutatnak, hiszen a
betegségek korai szakaszában sokszor a tünetek is elmaradnak (pl. gyakori vizelés, vizeletsugár elakadás). Éljenek
a lehetőséggel, minél többen menjenek el az ingyenes szűrővizsgálatra, hogy egy esetlegesen kimutatott betegség
mielőbb kezelve legyen!
2018. március 03-án és 24-én ismét lehetőség nyílik arra, hogy Alsónémedi 50 év feletti férfi
lakossága urológiai szűrésen vegyen részt önkormányzati szervezéssel és támogatással.
A vizsgálat helye:
Dr. Halász Géza Rendelőintézet Dabas, Bartók Béla út 61.
Vizsgálatot végző urológus: dr. Ganyecz Máté és dr. Kubik András
A vizsgálat ideje:
2018. március 03. 8:00-12:00 óra között az A-K vezetéknevű;
2018. március 24. 8:00-12:00 óra között az L-Zs vezetéknevű lakosoknak
(Természetesen, aki nem ér rá a részére megjelölt napon, a másik időpontban is felkeresheti a rendelőt!)
Személyi okmányt, TAJ-kártyát és egy kis üvegben vizeletet mindenki vigyen magával!
Az idei szűrés alkalmával Önkormányzatunk a szűrésre való eljutás biztosítására ingyenes buszjáratot is indít, de
természetesen önállóan is leutazhatnak és részt vehetnek a szűrővizsgálaton!
Felszállás 7 órakor az Árpád utcában lévő buszmegállókban, majd a Haraszti úton és a Szabadság téri buszmegállókban lehetséges. A busz várhatóan 12 órakor indul vissza Alsónémedire, hogy mindenki részt tudjon venni a
vizsgálaton.
A buszra való jelentkezés a Polgármesteri Hivatal Titkárságán: 06-29-337-101/11-es mellékszámon (név, cím, telefonszám megadásával) vagy ugyanezen adatok megadásával az alsonemedi@alsonemedi.hu e-mail címen. Kérjük,
részvételüket mielőbb jelezzék, hogy a megfelelő nagyságú buszt biztosítani tudjuk, de a március 03-i járatra
legkésőbb 2018. február 27-én (kedd) a március 24-i járatra március 20-án (kedd) 12 óráig!
Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal
2018. január-február
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Bepillantás az iskola legkisebbjeinek életébe
Élet az iskolaotthonban
Az 1. a osztályosokat ketten tanítjuk. Egyikünk minden
reggel fél 8-tól várja a gyermekeket az otthonosan berendezett tanteremben. A játszósarokban a tanítás megkezdéséig vidáman játszhatnak, és közben jut idő a kötetlen
beszélgetésre is úgy, mint az óvodában. A gyerekek ilyenkor megnyílnak: sokat mesélnek magukról, szokásaikról,
vágyaikról, problémáikról. Lehetőségünk nyílik arra,
hogy mélyebben megismerjük őket, és közvetlenebb kapcsolatot alakítsunk ki velük.
A 8 órai csengőszó minket is tanulásra szólít. A nap
folyamán a tanulás és a pihenés váltják egymást. Ez az
időbeosztás a gyermekek életkori sajátosságainak jobban
megfelel, hiszen a délelőttre és a délutánra szétosztott
tanórák nem jelentenek számukra olyan megterhelést,
mintha egyhuzamban kellene öt órát végig tanulniuk.
Természetesen a feladatok közé tartozik a házi feladat,
ebben az esetben „önálló munka” elkészítése is. A tanulóknak otthon a mindennapos olvasás gyakorlása elengedhetetlen. Így a szülő figyelemmel kísérheti gyermeke
fejlődését, segítheti az egyéni gyakorlását.
Reggelizni és ebédelni is együtt megyünk. Az ebédlő
ilyenkor még a „béke szigete”, nyugodt körülmények között tudnak enni a gyermekek, és emellett kellő figyelem
irányulhat a helyes étkezési szokások kialakítására is.
Nagyon várjuk az ebéd utáni pihenést: fejecskéjüket párnájukra hajtva hallgatják a mesénket. Csendben hallgatják
Micimackó kalandjait, a Téli tücsök meséit…előfordul, hogy
aki nagyon fáradt, még el is szenderedik. Ezzel a rövid pihenéssel valamint a friss levegőn, az udvaron történő közös
játékkal feltöltődnek a délutáni tanórákra, gyakorlásra.
14

Az iskolaotthonos napirend összeállításánál amennyire
lehetséges figyelemmel voltunk a délutáni sportkörök és
szakkörök választására: úszásra, focira, kézműves foglalkozásra vagy gyógytornára is többen járnak.
Délután 4 órakor fejeződik be a tanítási nap. A gyermekeket az előtérig kísérjük, ahol minden nap alkalmunk van sok szülővel találkozni és megbeszélni „közös
dolgainkat”. A napi találkozásnak köszönhetően jóval
szorosabb, közvetlenebb kapcsolatot tudunk a szülőkkel
is kialakítani, ez a bizalmi légkör az eredményes munka
elengedhetetlen feltétele.
Végül lássunk néhány szülői tapasztalatot és véleményt
az iskolaotthonos oktatásról:
„ Reggelente kérdezem lányomtól, hogy szeretne-e menni
iskolába? Válasza minden esetben igen! Szeret tanulni és
okosodni, minden érdekli, sikerélmény neki az iskola.” Pap
Katalin 1.a osztályos tanuló szülei
„Gyermekem szívesen jár iskolába, mert ott nem lehet
unatkozni, mindig történik valami új, mindig tanul valami
újat.” Varga Zsófia 1.a osztályos tanuló anyukája
„ Fontos, hogy a tanítási órák szét vannak osztva. A pihenő órák beiktatása jó, mert így a monoton tanulás helyett
egy lazább napirend van.” Steingruber Filip 1. a osztályos
tanuló anyukája
							
Saci néni és Joli néni
az 1.a osztály osztályfőnökei
2018. január-február
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Ilyen egy napunk az 1. b-ben
Reggel ugyan korábban kell kelni, mint óvodás korunkban, de most is játékkal és beszélgetéssel kezdődik a
nap. Aztán jöhet a tanulás! Nálunk csak délelőtt vannak
tanítási órák. Délelőttönként is van mesehallgatás, énekelünk, mondókázunk, játszunk az udvaron és a teremben,
rajzolunk, kézműveskedünk, sokat mozgunk. Gyakran
használjuk a tanteremben lévő számítógépet és projektort. Már nagyon sok betűt ismerünk, történeteket is
olvasunk, sok mindent le tudunk írni, összeadunk, kivonunk! Mindenkinek rengeteg pirospontja, matricája van!
Tanítás után néhányan hazamennek. Aztán következik az ebéd, amikor nagyon szeretjük a finom ételeket és
még a napos feladatokat is. Néhányan ebéd után indulnak
haza, ők otthon készítik el a házi feladatot. A napköziben
ebéd után játszunk az udvaron, aztán jön egy mese, majd
a tanulás, amikor Éva néni segít nekünk, ha kell. Délutánonként sok gyerek jár sportolni, focizni, kézilabdázni,
gyógytornázni, van, aki zenét tanul, vagy a művészeti iskola többi foglalkozásán vesz részt.
A napköziben sokféle dolgot szoktunk csinálni a házi
feladat elkészítésén és a gyakorláson túl. Tele van játékokkal a szekrényünk, sokat játszunk az építőkockákkal, társasjátékokkal, alkotunk, rajzolunk, beszélgetünk, énekelünk, mesélünk. Aztán 4 óra körül hazamegyünk, otthon
legtöbbször csak a játék és pihenés vár ránk. Jó dolog az
iskola! Szeretünk ide járni.
Az 1. b osztály nevében: Ági néni
A szülők gondolatai az iskolai munkáról:
„Mikor a gyermek belép az iskolába, rengeteg kérdés felmerül a szülőben:
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Elég érett, hogy végigülje a tanórákat? Meg tud felelni a
követelményeknek? Lesznek barátai? Látni fogom, ha valami baj van?
Ahogy eltelt egy kis idő minden kérdésünkre választ kaptunk.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mi iskolánkban figyelmes és gyermekcentrikus pedagógusok
dolgoznak. Figyelnek a gyerekek érdekeire, és fontos a
tanító néniknek, hogy a gyerekek ne csak jól tanuljanak,
hanem szeressenek iskolába járni és jól érezzék magukat
az osztályban.”
Györgyövics Nikolett 1. b osztályos tanuló anyukája
„A fiam nagyon könnyen vette ezt az akadályt az iskola
gyermekközpontúságának és a tanító néninek köszönhetően.
A tanítási módszernek köszönhetően játszva és könnyen
tanulunk olvasni. Már elsőben is sok lehetőség van a tanórán kívüli foglalkozásokra.
Az elmúlt hónapok alapján csak pozitív élményeink és
véleményem van az iskolával kapcsolatban.”
Kaldenekker Kristóf 1. b osztályos tanuló anyukája
„Azt gondolom, hogy a lehető legjobban zajlanak az elsősök napközis foglalkozásai, mert az előírtakat abszolút
hozzák, és nem utolsósorban úgy, hogy a gyerekek eközben nagyon jól érzik magukat. Nem bántam meg, hogy év
elején a napközit választottuk, és örülök, hogy a gyermekem ebbe a közösségbe járhat.”
Végh Zoltán 1. b osztályos tanuló anyukája
2018. január-február
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Köszönet

Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tanulói nevében köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik adójuk 1%-át felajánlották az iskola javára, valamint azoknak is, akik pénzadományukkal támogatták
az iskola alapítványát. Ebből a bevételből a 2017-2018-as tanévben 10 projektort és 3 vetítővásznat vásároltunk és szereltettünk fel az oktatás korszerűsítéséhez. Ugyancsak ebből a pénzből vásároltunk 8 tanteremre
függönyöket és sötétítőket. Ezzel az épület utcafrontján lévő tantermek egységes képet nyújtanak és belülről
is esztétikusabbak lettek. Az iskola sporteszközeinek számát 60 gumilabdával gyarapítottuk az alapítvány
pénzéből.
Kérem - amennyiben módjukban áll - 2018-ban is támogassák alapítványunkat.
Köszönettel: Sticzné Szántó Ilona
igazgató

Birkózás
2018. január 27-én Üllő városában került megrendezése a gyermek és diák korosztály
részére kiírt szabadfogású birkózó verseny. A versenyt az üllői Általános Iskola mellett
működő Diák Sportegyesület Birkózó Szakosztálya szervezte. Részt vevő csapatok: Üllő,
Ócsa, Inárcs, Kakucs, FTC, Gyál, Csévharaszt, Alsónémedi.
Eredményeink:
Gyermekkorosztály: I. helyezés - Pieczka Marcell (29 kg), Dudás Flórián (35 kg), Dudás
Rómeó (38 kg), II. helyezés: Mikoly Ádám (46 kg); Diák korosztály: I. helyezés – Dudás
Adrián (46 kg), Szlovicsák Tamás (46 kg); II. helyezés – Bircsák Róbert (46 kg), Szlovicsák
Róbert (69 kg); III. helyezés - Onodi Tamás (42 kg), Józan Ákos (46 kg)
Kovács János
szaktanár - edző
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A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2018 elején, Alsónémedin
Nywyg Családi találkozó 2018. 01. 04.
Már a szervezés során is igyekeztünk kicsit mást, máshol szervezni, mint az eddigi éves találkozóink.
Így kértünk helyet a gyönyörűen felújított Művelődési házban, ahol megfelelő tágas helyen több,
mint 50-en gyűltünk össze. Nagyon vidám 4 órát töltöttünk együtt. Jó volt így együtt találkozni,
barátkozni és beszélgetni. Beszélgettünk a 2017-as és az új évi működésünkről és a terveinkről.
Megválasztottuk a edzők véleménye alapján „A Nywyg 2017-es év ifjúsági versenyzőjét” - az a diák
kapta ezt az elismerést aki az évfolyamán a legtöbb fontos versenyen (OB, Diákolimpia) vett részt
és „a Nywyg 2017-es év ifjúsági sportolóját”. Az a diák kapta ezt az elismerés aki már legalább egy
éve az egyesület tagja és az évfolyamán a legtöbb edzésen vett részt, ott szorgalmasan dolgozott.
Eredmények: Az év ifjúsági versenyzője 2017-ben: Kolosy Becse Miklós; Az év ifjúsági sportolója 2017-ben: Bucskó Balázs lett. A jelenlévő
közönséget is megszavaztattuk, a Közöség díját: Kiss Béla és Szabó Koppány kapta. Még az évforduló alkalmával megköszöntük vezetőink
munkáját: Bodó Anna alelnökünk, a Nywyg Galagonya kézműveskör vezetője nagyon sokat tett azért, hogy a gyerekek és szüleik is aktívan
foglalkozzanak szép és értékes dolgokkal. Győri József alelnökünk példamutatásával, segítségével és bátorításával viszi előre a Nywyg ügyét.
Dr. Borbás István a kezdő íjászok csoportját vezeti, folyamatosan tanítja és neveli az ifjúságunkat. Nagyon köszönjük nekik eddig helytállásukat
és továbbra is számítunk rájuk! Terméseseten esténk fénypontja a születésnapi torta és a fényképezés volt. Többek visszajelzése az volt, hogy jól
sikerült a rendezvényünk. Tavasszal újra szervezünk hasonló családi találkozót. Nagyon köszönjük a Művelődési háznak a helyszínt, a az asztalokat és mindenkinek a hozzájárulását, a részvételt!
Budapest Terem Íjász Bajnokság, Budapest 2018.01.13
Hála az Úrnak elkezdtük a 2018-os íjász évünket is! Edzéseink rendszeresen folynak, a csarnokunkat is temperáljuk. Az új tagjaink lelkesedése
kitart, szülők vállalják, hogy hozzák a gyerekeket, a felnőttek és nagyobbak pedig magukat veszik rá, hogy sportoljanak és mozogjanak. Készülünk a WA terem Íjász Országos Bajnokságra. Versenyzőink közül, most az régiek és az újak is vállalták a felkészülést és a Budapest Bajnokságon
való részvételt. Csapatunk egy tagja délelőtt lőtt, míg a többiek a délutáni részbe voltak beosztva. A nap egyik fő célja a sportorvosi vizsgálat
és az éves versenyengedély beszerzése volt. Gyors átöltözés, bemelegítő lövések és indulhatott az éles szakasz. Hét fős versenyzői csapatunk
három tagjának ez volt az első teremversenye. Balázs, Béla és Miki első hivatalos versenyén ügyesen ráhangolódtak a lövésekre, bár a lővonal
zsúfoltsága, a társak és beíró lapok még okoztak némi feszültséget. Laura és Lilla figyelmesen és pontosan lőtt, már egyre nagyobb rutinnal veszi
az akadályokat. Eredmények: Gyereklány OL, Dézsi Laura 1. hely, Dézsi Lilla 2. hely, Gyerekfiú VR Kiss Balázs 2. hely, Kiss Béla 4. hely, BB
Kerekes Miklós 1. hely Kadett fiú TR, Kolosy Becse 1. hely, Gratulálunk, ügyesek voltak!
Összesítésben 3. arany, 2 ezüst és 1 helyezés a nap nywyges termése – kezdetnek nagyszerű!
Nywyg Háziverseny 2018. Január 21.
Az előző híradásainkban már beszámoltunk arról, hogy igen sokan csatlakoztak hozzánk 2017 őszén. Az ő kedvükért és jó hagyományainkat követve megrendezünk a 2018.-évi első házi versenyünket a Schuller csarnokban. A vasárnap délutáni edzés kiterjesztésével volt időnk és helyünk
a két részes küzdelemre. Az első versenyen a mini és gyerek kategóriában hat méterről céloztak. Ugyanakkor a serdülők tagjaink 10 méretes
hivatalos célokon mérték össze tudásokat. Ezen a verseny is közel 40 fő vett részt és egy vidám, örömteli délutánt töltöttünk együtt!
IFAA Terem Országos Bajnokság, 2018.01.28 Alsóörs
Készülünk az EIAC terem Íjász EURÓPA Bajnokságra, amely Budapesten kerül megrendezésre Február közepén. Versenyzőink ezért is vállalták
a felkészülést és az IFAA terem Országos Bajnokságon való részvételt.
Három fős versenyzői csapatunk minden tagjának ez már a sokadik teremversenye volt, de a felkészülés és a koncentráció így is nagyon fontos.
Eredmények: Gyereklány OL, Dézsi Lilla 1. hely, Dézsi Laura 2. hely, Kadett fiú OL. Szabó Koppány 5. hely. Gratulálunk, ügyesek voltak!
Az edzéseket folytatjuk a Schuller Csarnokban Pénteken 18 órától és vasárnap is 18 órától.
Suplicz Zsolt Tibor a NYWYG elnöke 06-70-43-64-194
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ASE tavaszi program előzetes
A Hírmondó lapzártáig az Egyesület csapatainak pontos tavaszi menetrendje még nem ismert.
A kiadott tervezetek alapján ajánljuk szurkolóinknak, sportbarátoknak a február-márciusi
bajnoki mérkőzéseinket:
1. Kézilabda
A felnőtt és az ifjúsági csapatok mérkőzései az alapszakasz végéig.
Az utánpótlás csapatok mérkőzései torna rendszerben, alkalmanként két mérkőzéssel.
Az U7-es tornák helyszínei és időpontjai még nem ismertek.
IDŐPONT

KOROSZTÁLY

HELYSZÍN

HAZAI CSAPAT

VENDÉG CSAPAT

2018.02.04. 16:00

IFJÚSÁGI

Százhalombatta

Százhalombattai KE

ALSÓNÉMEDI SE

2018.02.04. 18:00

FELNŐTT

Százhalombatta

Százhalombattai KE

ALSÓNÉMEDI SE

2018.02.11. 17:00

FELNŐTT

Alsónémedi

ALSÓNÉMEDI SE

ÉRD II.

2018.02.11. 19:00

IFJÚSÁGI

Alsónémedi

ALSÓNÉMEDI SE

ÉRD III.

2018.02.17. 16:00

IFJÚSÁGI

Dunavarsány

Dunavarsányi TE

ALSÓNÉMEDI SE

2018.02.17. 18:00

FELNŐTT

Dunavarsány

Dunavarsányi TE

ALSÓNÉMEDI SE

2018.02.25. 10:30

IFJÚSÁGI

Budapest

BVSC-Zugló

ALSÓNÉMEDI SE

2018.03.04. 09:00

U11

Örkény

TORNA RENDSZERBEN

2018.03.04. 17:00

FELNŐTT

Alsónémedi

ALSÓNÉMEDI SE

Aranyszarvas SE

2018.03.04. 19.00

IFJÚSÁGI

Alsónémedi

ALSÓNÉMEDI SE

Aranyszarvas SE

2018.03.10-11.

U9

TORNA RENDSZERBEN

2018.03.11. 09:00

U13

Százhalombatta

2018.03.11. 15:00

FELNŐTT

Albertirsa

Albertirsa SE

ALSÓNÉMEDI SE

2018.03.11. 17:00

IFJÚSÁGI

Albertirsa

Albertirsa SE

ALSÓNÉMEDI SE

2018.03.24. 09:00

U13

Törökbálint

2018.03.25. 17:00

FELNŐTT

Alsónémedi

ALSÓNÉMEDI SE

Bugyi SE

2018.03.25. 19:00

IFJÚSÁGI

Alsónémedi

ALSÓNÉMEDI SE

Bugyi SE

TORNA RENDSZERBEN

TORNA RENDSZERBEN

1. Labdarúgás
A felnőtt és az Old Boys mérkőzések a sorsolás tervezetek alapján, OB kezdési időpontok még nem ismertek.
Az U15 és U19 várhatóan 2018.március 17/18-én indul.
Az U7-U13 a megadott hétvégeken belül egy-egy délelőtti napon,nagy valószínűséggel a Dunaharaszti műfüves pályán.
IDŐPONT

KOROSZTÁLY

HELYSZÍN

HAZAI CSAPAT

2018.03.04. 14.00
2018.03.09.
2018.03.11. 14.30
2018.03.10/11.

VENDÉG CSAPAT

FELNŐTT

Alsónémedi

ALSÓNÉMEDI SE

Ócsa VSE

Old Boys

BP. Kocsis Sándor Sk

Közterület

ALSÓNÉMEDI SE

FELNŐTT

Bugyi

Bugyi SE

U11/U13

Dunaharaszti

ALSÓNÉMEDI SE
Bozsik Torna

2018.03.16.

Old Boys

Alsónémedi

ALSÓNÉMEDI SE

Pestszentimre SK

2018.03.18. 15:00

FELNŐTT

Alsónémedi

ALSÓNÉMEDI SE

Ráckeve VAFC

2018.03.17/18.

U19

Alsónémedi

ALSÓNÉMEDI SE

FTSE-Tárnok

2018.03.17/18.

U15

Pilisvörösvár

Pilisvörösvári UFC

ALSÓNÉMEDI SE

2018.03.23.

Old Boys

Alsónémedi

ALSÓNÉMEDI SE

Csep-Gól FC

2018.03.24. 15:00

FELNŐTT

Törökbálint

Törökbálinti TC

ALSÓNÉMEDI SE

2018.03.24/25.

U19

Bugyi

Bugyi SE

ALSÓNÉMEDI SE

2018.03.24-26.

U11/U13

Dunaharaszti

Bozsik Torna

2018.03.29-30.

U7/U11

Dunaharaszti

Bozsik Fesztivál/Torna

2018.03.31. 15:30

FELNŐTT

Halásztelek

Halásztelek FC

ALSÓNÉMEDI SE

2018.03.31/04.01.

U15

Alsónémedi

ALSÓNÉMEDI SE

FTSE-Tárnok

2018.03.31/04.01.

U19

Alsónémedi

ALSÓNÉMEDI SE

Pereg SE

Akik az elmúlt években adójuk 1%-nak felajánlásával megtisztelték Egyesületünket, tapasztalhatták, hogy nemes cselekedetük hasztalan volt. A kellemetlenségekért utólag is elnézésüket és megértésüket kérjük.
Az Alsónémedi SE ezúton tájékoztat mindenkit, hogy a felmerült adminisztratív problémákat sikerült elhárítanunk,
így a 2017.év utáni 1% támogatással újra hozzájárulhatnak az Egyesület működéséhez.
ADÓSZÁM: 19831167-1-13
						
Köszönettel az ASE Vezetősége
2018. január-február
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„Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül hogy
tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik.”
(Wass Albert)

•

HELYSZÍN:
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Színházterme
2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.

•

IDŐPONT:
2018. február 18. vasárnap, 16 óra
Várjuk szeretettel!

A belépés ingyenes.

Alsónémedi

