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Az országos döntős
Szlovicsák Tamás
HAJRÁ Tomi! Hajrá
Némedi!

2018 február 3-án rendezték az Országos Kötöttfogású Bajnokság területi szakaszát az ESMTK
Budapesti „Kruj Iván” Sportcsarnokban kisdiák korosztályban (Diák II.), a 2007/2008-ban születettek részére. Szlovicsák Tamás, az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tanulója a
69 kg-os súlycsoportban I. helyezést ért el, ezáltal minősült az Országos Döntőbe, amelyre 2018.
március 10-én, Zalaegerszegen kerül sor.
2018. február 24-én rendezték Budapest és Pest megye gyermek és kisdiák korosztály körzeti szabadfogású birkózó versenyét az ócsai Sportcsarnokban igen jó körülmények között nagyszámú
közönség előtt. Résztvevő csapatok Budapestről: FTC, Vasas, Kertváros, Pest megyéből: Gyál, Monor, Üllő, Kakucs, Inárcs, Alsónémedi, Ócsa.

Az Alsónémedi birkózók eredményei:
				
Gyermek korosztály: Dudás Rómeó 1. hely, Dudás Flórián 2. hely, Pieczka Marcell 3. hely.
				
Kisdiák korosztály: Dudás Adrián 1. hely, Józan Ákos 2. hely, Kustyán László 3. hely.
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 06-70-607-9601
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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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
ismerősöknek, akik Szerettünk Bori Istvánné szül.: László Teréz
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
együttérzésükkel gyászunkban
támogatnak és fájdalmunkban osztoznak.
A gyászoló család
„Örök hálával őrizzük emlékedet. Küzdöttél, de már nem lehetett.
Csend ölel át és szeretet.
Elpihen a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott.”
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik szeretett Férjem, drága
Édesapánk és imádott unokáinak nagyapja temetésén részt vettek,
utolsó útjára elkísérték, virággal, koszorúval rótták le kegyeletüket,
őszinte együttérzésükkel osztoztak mély fájdalmunkban.
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Örökké él, akit nagyon szerettek.
Ország Istvánné. gyermekei Pisti, Zoli, unokái Pannika, Esztóka, Lilike
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„Kinek kell a FIÚ?”

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta,
hogy aki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
Egy vagyonos ember, a fiával ritka és nagyon értékes
festményeket gyűjtött. Gyakran üldögéltek együtt és gyönyörködtek a mesterművekben. Kitört a háború, és a fiú
katonának állt. Igen bátran harcolt és egy csatá¬ban az
életét vesztette, miközben egy társát megmentette. Értesítették az édesapját, akit igen mély szomorúság töltött el,
amiért elvesztette egyetlen fiát. Körülbelül egy hónappal
később, zörgettek az apa kapuján. Az ajtóban egy fiatalember állt, kezében egy nagy csomaggal.
„Uram, Ön nem ismer engem, de én vagyok az a kato¬na,
akiért a fia feláldozta az életét. Sokak életét megmentette
aznap. Épp engem cipelt biztonságos helyre, amikor egy
golyó szíven találta és azonnal meghalt. Gyakran emlegette
Önt és azt, hogy Ön mennyire szereti a festményeket.” A
fiatalember a kezében lévő csomagot a férfi felé nyújtotta.
„Tudom, hogy nem sokat ér. Nem vagyok valami nagy művész, de azt hiszem, a fia is azt akarná, hogy az Öné legyen
ez a festmény.”
A csomagban a fiú portréja volt, melyet a fiatalember
festett meg. Az apa csodálkozva nézte, hogy a katona milyen hűen ábrázolta fia személyiségét a festményen. Megköszönte a képet és felajánlotta, hogy kifizeti. „Szó sem
lehet róla! Ez ajándék, bár tudom, hogy soha semmivel
nem tudom visszafizetni azt, amit a fia értem tett.” Az apa
felakasztotta a festményt a kandalló fölé, és ha látogatója
érkezett, ezt a képet mutatta meg először az összes többi
mestermű előtt.
Amikor meghalt, aukciót ren¬dez¬tek a gyűjteményéből. Sok gazdag és befolyásos ember gyűlt össze az árverésre abban a remény¬ben, hogy egy-egy ritkaság¬gal térhet
majd haza. Az árverező a kalapácsával jelt adva felkiáltott.
„Az árverést A FIÚ arcképével kezdjük. Ki licitál erre a
képre?”
A teremben csönd volt. „A híres festményekre vagyunk
kíváncsiak! Térjünk át azokra!” - kiabált valaki a terem vé2018. március

géből. A kikiáltó folytatta: „Van valaki, aki licitál erre a képre? Ki kezdi az alkut?” Egy másik türelmetlen hang is megszólalt. „Nem emiatt a kép miatt jöttünk! Kezdődjék az igazi árverés! Értéket akarunk venni és hazavinni. Az árverés
vezetője azonban rendíthetetlen volt. „Kinek kell A FIÚ?”
Végül egy hang megszólalt a terem hátsó sarkából. A kertész volt, aki hosszú ideig szolgált a családnál. „Tíz dollárt
adok a képért.” Szégyellte magát, amiért ilyen alacsony árat
ajánlott fel, de, mivel szegény volt, csak ennyit engedhetett
meg magának. „Tíz dollárnál tartunk. Ki ad érte húszat?”
„Adja oda neki tízért! Lássuk a mesterműveket!” „Tíznél
tart az alku. Ki ad érte húsz dollárt?” A tömeg egyre nyugtalanabb és türelmetlenebb lett. Először, másodszor! A kép
elkelt tíz dollárért!” - a kikiáltó lesújtott a kalapáccsal. „Na,
most térjünk rá a gyűjteményre!” - szólalt meg egy férfi a
második sorból. A kikiáltó azonban letette a kalapácsot az
asztalra. „Az árverésnek vége” - jelentette be. „És mi van
a festményekkel?” „Sajnálom - válaszolt -, az árverés befejeződött. Amikor megbíztak azzal, hogy levezessem ezt
az aukciót, közölték velem az öregember végrendeletének
egy titkos záradékát, amit csak most árulhatok el. Csak A
FIÚ képét kellett árverésre bocsátanom, mert aki ezt a festményt megvásárolja, az örökli az összes többi festményt.
Aki megvette A FIÚT, az kap meg mindent!”
Isten Fia meghalt értünk, harmadnap feltámadott. Az
ATYA, csakúgy, mint ez a kikiáltó, azt kérdi tőlünk: „Kinek
kell a FIÚ?” Hiszen akié a FIÚ, az kap meg mindent.
„Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az
élet sincs meg abban.” (1 János levele 5:12) Ki vállalja? Ki
köszöni meg? Ki hirdeti: MEGMENTETT - ÉLTET? Ki
képviseli ŐT?
Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj: ha tiéd Isten tiéd
már minden. Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj: elég Ő
néked.” Ismeretlen szerző, nyomán Szappanos Zoltán református lelkipásztor
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A képviselői munkát szép szolgálatnak tekintem
Beszélgetés Pánczél Károly országgyűlési képviselővel, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnökével
visszafizettük a hiteleket, kiszabadultunk az adósrabszolgaságból. 3,8 %-ra csökkent a munkanélküliség, 2010-hez
képest 736 ezer munkahelyet hoztunk létre, hatodik éve
3 % alatt van a hiány. Megállapodtunk a munkaadókkal,
szakszervezetekkel, és így a minimálbér 90 %-kal, a garantált bérminimum pedig a duplájára nőtt. Megkétszereződött az egészségügyi dolgozók bére; pedagógusoké,
rendőröké és katonáké pedig másfélszeresére emelkedett.
Ezeket az eredményeket csak úgy lehetett elérni, hogy
nem hagytuk, hogy a döntés szabadságát elvegyék tőlünk,
ugyanis ha a fontos nemzeti kérdésekben nem mi döntünk, hanem Brüsszel vagy az IMF, akkor bajban leszünk.
Mindezeken túl a politikai stabilitás a sikeres gazdaságpolitika alapja. A magyar modell négy pillére a versenyképesség, a munkaalapú gazdaság, a demográfia és az
identitáspolitika.

Kedves Képviselő Úr, több választási ciklusban is Alsónémedi országgyűlési képviselője volt, ez alkalmat megragadva megköszönjük, mindazt, amit az Országgyűlésben a
FIDESZ-KDNP politikusaként választási körzetéért, Alsónémediért és a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnökeként
az összmagyarságért tett. Ön hogyan értékeli az elmúlt
négy év s talán az elmúlt nyolc év kormányzati munkáját?
- Nagy tisztelettel köszöntöm az Alsónémedi Hírmondó
olvasóit.
A mögöttünk hagyott esztendőkben elértük azt, hogy a
magyar emberek munkájának, szorgalmának köszönhetően Magyarország egy stabil, fejlődő és biztonságos
ország egy válságokkal teli világban. Közösen elértük a 4
százalékos gazdasági növekedést, az elmúlt 35 év legalacsonyabb inflációját, aki dolgozni akar, az tud, alacsony a
munkanélküliség, és ami a legfontosabb a migrációs válság közepette is Magyarország megmaradt a magyarok
országának, ahol biztonságban lehet élni.
Melyek azok a legfontosabb intézkedések melyeket a
FIDESZ-KDNP kormány Magyarországért, az önkormányzatokért, a magyar emberek boldogulásáért, életszínvonalának emelésért tett?
- 2010 óta hazaküldtük a Nemzetközi Valutaalapot (IMF),
4

Konkrétan milyen eredményekben mutatkozik meg a kormányzati támogatás Alsónémedin?
- Helyi fejlesztések kapcsán fontos elmondanunk, hogy
a közép-magyarországi régió ebben az uniós pénzügyi
ciklusban nem juthat hozzá uniós fejlesztési pénzekhez.
A magyar kormány döntése értelmében megyénk 80 milliárd Ft kompenzációs keretet kapott hazai forrásból. Ebből a keretből nyert idén év elején Alsónémedi 124 millió
Ft-ot egészségügyi központ építésére, ami régi vágya és
jogos igénye az itt élőknek. Szintén ebből a keretből lesz
lehetőség 2018-ban is belterületi utak építésére, felújítására pályázni. 2018 tavaszán elkezdődhet a temető és a Penny Market közti szakaszon a kerékpárút építése, mely az
ipari terület biztonságos megközelítését fogja szolgálni.
2018 - a Családok Éve, mit jelent ez gyakorlatilag a családok számára?
- A kormány egyik legsikeresebb területe a családpolitika,
amelyre 2010 óta kiemelt figyelmet fordítunk. A mögöttünk hagyott nyolc évben anyagi és erkölcsi támogatást
kaptak az ifjú házasok, az otthonteremtés és gyermekvállalás előtt állók, a szülés után munkába visszatérők, valamint
az idősek is. Folytatjuk az eddigi családpolitikát, a dolgozó
és gyermeket nevelő családok támogatását; további ötezer
forinttal 35 ezer forintra nőtt a kétgyerekesek családi adókedvezménye. Kiterjesztettük az anyasági támogatást és a
babakötvényt a külföldön születő magyar állampolgárságú gyerekekre is. Két évre bővült és emelkedik a diplomás
GYED összege. Működik a GYED-extra, a diákhitellel
rendelkező nőknek gyermekvállalás esetén felfüggeszthető
vagy elengedhető lesz a tartozásuk. Mindezekkel szeretnénk elérni, hogy a demográfiai mutatók pozitív irányba
mozduljanak, és megerősödjön a család intézménye.
Vannak-e folyamatban, s melyek azok a pályázatok, fej2018. március
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lesztési elképzelések melyektől a mi településünk is támogatást remélhet? Milyen fejleszthető területek lát még Alsónémedin?
- Két olyan problémáról is szólnom kell, mely az
alsónémedieket is érzékenyen érinti. Egy 1995-ben született törvény végrehajtási rendeletét dolgozta ki a BM,
mely szerint minden bejelentés nélkül fúrt kutat vis�szamenőlegesen engedélyeztetni kell, esetenként több
százezer forint költséggel. A belterületi háztartási kutak
tulajdonosai fellélegezhetnek, mert visszavonattuk ezt a
mindenkit bosszantó rendeletet.
A külterületeken engedély és bejelentés nélküli kutakra,
Font Sándor képviselő úr módosító javaslatot nyújtott be,
amihez jómagam is csatlakoztam. A módosítás szerint
2028-ig kell bejelenteni a 80 m-nél nem mélyebb kutakat.
Ezt a javaslatot már az újonnan megalakuló Országgyűlésnek kell tárgyalni.
A másik: a kereskedelmet nagymértékben befolyásoló és
torzító áfacsalás minden élelmiszerágazatban jelen van,
de a zöldség-gyümölcs piacon a legnagyobb mértékű,
éves szinten 40-50 százalék közötti lehet.
A sertés tőkehús, a tej, a baromfihús, a tojás és a hal áfája
5%-ra csökkent, miközben a zöldségeké 27% maradt. Ez
rontja a legális zöldségpiaci szereplők, köztük a többsé-

gében becsületes alsónémedi gazdálkodók helyzetét. Az
egyetlen módszer a feketekereskedelem felszámolására,
és a becsületes magyar gazdálkodók megmaradására az
ÁFA csökkentése.
Mint a település országgyűlési képviselője milyennek látja
a 950 éves Alsónémedit, mit javasol, merre és hogyan tovább?
950 éves történelme során Alsónémedi megélt virágzó
időszakokat, nyugodt, építkező évszázadokat, pusztító
háborúkat, hódítókat, de egy dolog nem változott a 950
év alatt: az itt élők keresztény hite, európai kultúrája, család- és hazaszeretete. Kívánom, hogy ez így maradjon továbbra is!
Ezzel tartozunk elődeinknek, utódainknak, és mindenekelőtt hazánknak, Magyarországnak.
Végezetül, Képviselő Úr, ha egy mondatban meg kellene fogalmaznia közéleti ars poeticáját, miként tenné ezt meg?
Ars poeticám a közéletben igen egyszerű, Szent István intelmeiből: „Semmi sem emel fel, csakis az alázat; semmi
sem taszít le, csakis a gőg és gyűlölség”.
Beszélgetőtárs: Jobbágy Ilona

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi első ülését 2018. február 14-én
tartotta.
A kiegészített napirend elfogadása után a Polgármester
úr a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően eleget téve,
beterjesztette a 2018. évi költségvetési rendelettervezetet.
A február végi ülésén minden bizottság véleményezte a
testületi elfogadás előtt. Ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy 2018. január 1-jén
adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs és a következő három évben sem tervez
ilyet. Megállapította három évre tervezett saját bevételeinek várható alakulását is.
Korábban már olvashattak a bölcsődei ellátás kötelező
biztosításáról és bölcsődei pályázatról is, de önkormányzatunk pályázati támogatásban nem részesült új bölcsőde
megépítéséhez. A bizottsági véleményekkel összhangban
a Képviselő-testület is úgy látta jónak, hogy a 2019. január 1-től kötelező feladatként jelentkező bölcsődei ellátást
családi bölcsőde formájában kívánja biztosítani, melynek helyszíneként a Kossuth Lajos u. 60. sz. alatti volt
iskolaépületet jelölte ki.
Ennek kapcsán a Farkas Építésziroda Kft-vel a bölcsőde
épület tervezésére (volt Tejüzem területére) kötött szerződés felbontásáról is döntött a testület.
A Képviselő-testület arról is döntött, 2018. január 01től visszamenőleges hatállyal felbontja a Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ
Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózattal
2018. március

és az ABÉVA Kft-vel 2015. október 1. napján kötött háromoldalú szerződést. Természetesen a családi napközi
továbbra is változatlan formában biztosított lesz azáltal,
hogy az Önkormányzat köt bérleti szerződést az ABÉVA
Kft-vel az Iskola utca l. sz. alatti szolgálati lakás ingatlanrészre és a fenntartási és rezsiköltségét is magára vállalja.
Az Önkormányzat köt együttműködési megállapodás a
Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi
Napközi Hálózattal. Fenti döntéssel egyidejűleg a bölcsőde működtetésére vonatkozó szerződés kidolgozásának
határideje 2018. december 31-re módosul.
A Képviselő-testület elfogadta Alsónémedi Nagyközség megjelenésének javítását szolgáló Településképi Arculati Kézikönyvet, mely honlapunkról teljes terjedelemben letölthető (http://www.alsonemedi.hu/static/arculat)
és a Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő hirdetőtáblán
is megtalálható.
Hozzájárult a Testület a Településszerkezeti terv módosításához. Szintén
letölthető honlapunkról (http://www.alsonemedi.hu/files/
statics/rendeletek/2018__januar_01_tol/alsonemedi_
tszt_elfogadasra_a0_10000.pdf ) és a Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő hirdetőtáblán is megtalálható.
A Testület megalkotta rendeletét a Veresmarty József
utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról – ahogy történt ez a korábban megépült utcák
esetében is –, így minden ingatlannal rendelkező kötelezhető az útépítési hozzájárulás befizetésére. – Részletes
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tájékoztatás a 10. oldalon! Egy másik napirend keretében
a „Veresmarty u. szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáról is döntött a Testület.
Az „Önkormányzati utak forgalmi rendjének felülvizsgálata” tárgyú beszerzési eljárásban a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó Rasztik Róbert egyéni váltakozózó
(2365 Inárcs, Kakucsi út 4.) került ki nyertesként bruttó
3.175.000,- Ft ajánlati árral.
A Képviselő-testület egyszerűsítette a beruházásoknál
árajánlat benyújtására felkérendő vállalkozások meghatározásának eljárását, egy-két kiegészítéssel elfogadta a
Hivatal által kidolgozott előterjesztésben foglaltakat. Így
a beruházások esetében már csak a beérkezett ajánlatokról kell döntenie a Képviselő-testületnek a Pénzügyi, Jogi,
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság véleményezése után.
„Alsónémedi teljes közigazgatási területére új Helyi
Építési szabályzat és Szabályozási terv készítése” tárgyú
beszerzési eljárásban az ARCHICON STÚDIÓ BT.
(2500 Esztergom, Kölcsy F. u. 14/A.) lett a nyertes, így
bruttó 5.334.000,- Ft ajánlati árral a cég készítheti el a tervet.
Az Északi vállalkozói területen létesítendő kerékpárút
miatt szükséges volt a korábbi határozat módosítása az
ingatlanok tulajdonjogi rendezése miatt, mely a területet
érintően nem változott.
Egy következő napirend keretében a kerékpárút megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének
eleget téve elfogadta a 2018. évre vonatkozó, éves összesített Közbeszerzési Tervét és felkérte a Polgármestert a
megfelelő előkészítettségi állapotban lévő és pénzügyi fedezettel rendelkező közbeszerzési eljárások lefolytatására.
A „Központi Orvosi Rendelő létrehozása Alsónémedin” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízta a Képviselő-testület a Polgármestert. – Ez az eljárás
visszavonásra került a március 07-i rendkívüli ülésen,
melyen az új eljárás lefolytatásáról is döntés született.
A „Központi Orvosi Rendelő létrehozása Alsónémedin” című pályázat projektmenedzseri feladatainak
ellátására elfogadta a Testület az előzetesen bekért indikatív árajánlatokat, eltekintve a Beszerzési Szabályzat szerinti eljárás lebonyolításától és az Origó Terv Kft-t (2364
Ócsa, Klapka u. 5.) bízta meg bruttó 2.114.550 Ft díjazással, mely összeget a pályázati költségvetésből fedez.
A szabad pénzeszközök elhelyezése kapcsán
100.000.000,- Ft összegű 6 hónapos lejáratú Féléves
Magyar Állampapírjegyet vásárlásáról született döntés.
A testület visszavonta korábbi 27/2017. (II. 08.) sz.
határozatát, azaz nem veszi át a konyhai eszközöket az
ABÉVA Kft-től.
A Képviselő-testület minden évben első ülésén tárgyalja az az évi munkatervét, melyet az előterjesztés szerint fogadott el. Ennek megfelelően az idei évi testületi
ülések is szerdai napokon lesznek: 03. 28., 04. 25., 06.
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27., 09. 26., 10. 24., 11. 28. és 12. 13. (mely egyben a
közmeghallgatás is).
A KESZB és a PJÜTB is elfogadta idei munkatervét,
mely kapcsán döntöttek arról, hogy az ülések a testületi
ülést megelőző keddi napon lesznek, kivéve az október 24-i
ülés esetében, mely október 16-án kerül majd megtartásra.
A Testület jogszabályi kötelezettségnek eleget téve elfogadta a Polgármester 2018. évi szabadságtervét.
A Képviselő-testület módosította a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendeletet, mely egységes szerkezetben megtalálható a település honlapján (http://www.alsonemedi.
hu/files/statics/rendeletek/2018__januar_01_tol/
szmsz_2018.02.21-tol.pdf ).
Az SZMSZ mellékletei közül kikerült a Polgármesteri
Hivatal SZMSZ-e, mely egyben több ponton módosításra is került (pl. kötelezően használandó szoftverekprogramok, képzésben való részvétel, új szervezési csoport kialakítása stb.).
Módosította a Testület a helyi szociális ellátásokról
szóló 25/2013. (XII.18.) sz. rendeletét. A gyógyszertámogatás összege 3.000,- Ft-ról 5.000,- Ft-ra emelkedett,
a szociális étkezés szabályai változtak és július 01-től e
rendelet szabályozza majd a felsőoktatási tanulók támogatásának feltételeit is. (http://www.alsonemedi.hu/
files/statics/rendeletek/2018__januar_01_tol/szocialis_
rendelet_egyseges_2018.02.21-tol.pdf )
Módosította a Testület a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 24/2013. (XII.18.) sz. rendeletét is, melynek lényeges módosítása, hogy belekerült
a tehetséges tanulók támogatásának szabályozása.
(http://www.alsonemedi.hu/files/statics/rendeletek/2018__januar_01_tol/gyermegvedelmi_rendelet_
egyseges_2018.02.21-tol.pdf )
Nemrégiben megalakult az Alsónémedi Vízisport
Egyesület, melynek fő célkitűzése, hogy a későbbiekben
egy uszoda létesüljön településünkön. Kérésükre a Testület engedélyezte a településnév használatát és hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Hivatal épületét szívességi
használat jogcímen székhelyeként használja. Az Egyesület elnöke ifj. Varga László lett.
A Képviselő-testület idei második ülését 2018. február
28-án tartotta, melynek fő napirendje a költségvetési rendelet elfogadása volt.
Első napirenden az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet V.
módosításáról döntött a testület, majd a Bizottságok által
véleményezett 2018. évi költségvetési rendelet tárgyalására került sor. Az előterjesztés készítésénél a koncepciónál
felmerült és később benyújtott intézményi kérések is figyelembe vételre kerültek, így a Képviselő-testület egyhangú
szavazással fogadta el a rendeletet. (Mindkét rendelet megtalálható: http://www.alsonemedi.hu/static/rendeletek ) Idei
költségvetésünkben szereplő főbb számokról és beruházásokról a Polgármester úr a 2017. évi zárszámadással együtt
számol majd be a Hírmondó hasábjain.
2018. március
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Ahogy az elmúlt években is lehetőség volt a civil szervezeteknek pályázni, a Képviselő-testület az idei évben
is pályázatot ír ki a településen működő civil szervezetek,
sportszervezetek részére. Lsd. 9. oldal
Megkeresés érkezett az alsónémedi külterület 0288/41
hrsz alatti, helyi védelem alatt álló ingatlan elővásárlási
jogával kapcsolatban, mellyel nem kívánt élni az Önkormányzat.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy eltekint a Beszerzési Szabályzat előírásaitól és elfogadta a Farkas Építésziroda Kft. Kossuth Lajos u. 60. sz. alatti épület átalakításának tervezési feladatira vonatkozó, 6.500.000,- Ft +
ÁFA összegű árajánlatát, tekintettel korábbi munkáira és
a településközpont tervezésére is.
Az Alsónémedi, Fő út 63-65. szám alatt építendő Orvosi rendelő műszaki ellenőri feladatainak ellátására
kiírt beszerzési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Szokoli Csaba egyéni vállalkozót (6000 Kecskemét Mécses u. 32. ) nyilvánította nyertesnek a Testület,
4.100.000,- Ft ajánlati árral.
Az „Alsónémedi Északi Vállalkozói Terület – Temető
között kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban a beérkezett
ajánlatok alapján az Impulsor Kft. (2330 Dunaharaszti
Fő út 19. ) került ki nyertesként bruttó 3.403.600 Ft ajánlati árával. Ugyanez a cég nyerte el az „Alsónémedi Szabadság tér – Déli belterület határ között egyesített járda
– kerékpárút építés útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása” tárgyú beszerzési eljárást is 1.894.840,- Ft
ajánlati árral.
Az „Alsónémedi Veresmarty J. utca felújítás útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása” tárgyú
beszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok alapján
Rasztik Róbert egyéni vállalkozót (2365 Inárcs Kakucsi út 4.) nyilvánította nyertesnek a Testület 1.099.820,Ft ajánlati árral.
Soron következő napirenden Alsónémedi településképi rendelet partnerségi egyeztetésének lezárásáról szóló
előterjesztést tárgyalta a Képviselő-testület, mely kapcsán
az előkészítés során lefolytatott partnerségi egyeztetést, a
megtartott lakossági fórumok jegyzőkönyveiben foglaltak alapján, észrevétel nélkül lezárta.
Az ABÉVA Kft. Felügyelőbizottsága több javaslattal
is élt a Képviselő-testület felé. 2013-ban volt döntés az iskolai aula lakodalmak céljára történő igénybevételéről,
díjának meghatározásáról. Az elmúlt évek rezsi stb. költségeit figyelembe véve egyetértett a Testület a tervezett
díjemeléssel, így a bérleti díj összegét 2018. március l-től
kezdődően 300.000.-Ft + ÁFA/lakodalom összegben
állapította meg. Amennyiben a házasságkötés hivatalos
megrendezésére is az aulában van igény, fenti költség már
azt a díjat is tartalmazza.
A Koszt-Parti Kft-vel (Némedi Pékség) jelenleg fennálló
bérleti jogviszony két évvel történő meghosszabbításával is egyetértett a Testület, a bérleti díj 10 %-os emelése
mellett.
2018. március

Az ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét azzal a kiegészítéssel fogadta el a Testület, hogy az üléseken
állandó meghívottként, tanácskozási joggal szerepeljen
„a tulajdonos képviselője” is, azaz az Önkormányzat.
Az ABÉVA Kft. ügyvezetőjének jutalmazására is érkezett javaslat, mely kapcsán a Képviselő-testület a 2017. évi
tevékenység elismerésenként 1 havi munkadíjának megfelelő összegű jutalom számfejtését engedélyezte.
A „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa javaslatot tett az intézményi térítési díj emelésére
a házi segítségnyújtás szolgáltatásra, melyet a Képviselőtestület elfogadott, így 1 440,- Ft/óra összeg került megállapításra 2018. április l-től kezdődően. Az ellátottak által
fizetendő személyi térítési díj jövedelemarányosan kerül
megállapításra és a térítési díjat mindenkinek fizetnie
kell, aki ellátásában részesül. A változásról és a fizetendő
díjról minden érintett értesítést kap majd.
A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló törvényben foglaltak alapján megválasztotta a Szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait
A Testület minden évben meghatározza a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítménykövetelményeit megalapozó célokat, melyet ezen az ülésen is
tárgyalt és meghatározott. A Jegyző tekintetében erre a
Polgármester került felhatalmazásra.
Soron következő napirenden a Polgármester beszámolója szerepelt az előző ülésen hozott határozatokról
és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, melyet
a Testület kiegészítéssel (beruházások jelenlegi állása)
együtt elfogadott. Kozma Miklós alpolgármester javaslatára a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság
tárgyalta a Polgármester jutalmazásának témakörét és
javaslatot tett a Képviselő-testület felé, melyet a testület
elfogadott, részére 1 havi munkabérének megfelelő ös�szegű jutalom kifizetését rendelte el, az elmúlt évi „Alsónémedi 950 éves” jubileumi rendezvénysorozat megrendezésében végzett munkájáért. (A határozat elfogadása
után a Polgármester úr bejelentette, hogy a jutalmat nem
kívánja felvenni, azt a két történelmi egyházközség részére egyenlő mértékben kérte átutalni.
A Képviselő-testület zárt ülés keretében termőföld
adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásával
kapcsolatos kifogás elbírását tárgyalta, melyet elutasított.
A Képviselő-testület soron következő ülését március
28-án tartja, melyet megelőzően a Bizottságok is üléseznek majd a Képviselő-testület ülése előtti hétfői és keddi
napokon
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
7

Önkormányzati hírek

Tájékoztató választási határidőkről és határnapokról

Értesítők
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Amennyiben február 19-éig nem kapja meg értesítőjét úgy azt a helyi választási irodától kérhet.
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAI MIATT VÁLTOZTAK A SZAVAZÓKÖRÖK HELYSZÍNEI,
ILL. KÖRZETEI. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A CÍMÉRE POSTÁZOTT VÁLASZTÁSI ÉRTESÍTŐT!
Nemzetiségi névjegyzék
Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb
március 23-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal
szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.
Braille sablon készítése
A fogyatékossággal élő választópolgár a Ve. 88 § c.) pontja szerintisegítséget (Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása) március
29-én 16.00 óráig igényelheti.
Levélben szavazók névjegyzéke
A Nemzeti Választási Iroda a levélben a szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel,
aki legkésőbb március 24-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben.
Átjelentkezés iránti kérelem
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel adhatja le
szavazatást. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az
átjelentkező választópolgár április 6-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
Mozgó urna kérelem
A választópolgár mozgó urna iránti kérelmének:
a) legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig meg kell érkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy
b)

2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

Választási kampány
A választási kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejárattól számított 150 méteres távolságon
belül közterületen – választási kampánytevékenység 2018. április 8-án nem folytatható és ezen a napon választási gyűlés nem tartható.
Egyéb tudnivalókról felvilágosítást a Helyi Választási Iroda (HVI) ad személyesen vagy a 29/337-101-es telefonszámon.
Dr. Percze Tünde HVI vezető

Helyi Választási Iroda közleménye
Tisztelt Választópolgárok!
Az önkormányzati épületek felújítása miatt változás történt a szavazókörök és a hozzájuk tartozó címek tekintetében. Az
április 8-i OGY-i választásokon az alábbiak szerint alakulnak a
SZAVAZÓKÖRÖK ÉS CÍMLISTÁK:
1.szavazókör – Kossuth Lajos u. 60/A (Régi általános iskola)
Bajcsy-Zsilinszky u., Damjanich u., Fő út 56-154 páros házszámok, Fő út 77-től Páratlan házszámok, Garay u., Halászy
Károly u., Hold u., Hős u. Jókai Mór u., Kossuth Lajos u., Magyari u., Nap u., Szabadság tér, Temető u., Templom u.,
Vásártér u., Veresmarty József u.
2. szavazókör – Fő út 73. (Régi művelődési ház)
Akácfa utca, Alsóerdősor utca, Bajnoki szőlő, Belső szőlő, Dózsa György tér, Felsőráda tanya, Fő út 20-54 Páros házszámok,
Fő út 35-75 páratlan házszámok, Haraszti út 2-20 páros házszámok, Kinizsi utca , Liliom utca 1-59 páratlan házszámok,
Liliom utca 2-50 páros házszámok, Ó utca, Petőfi Sándor utca, Somogyi Béla utca, Széchenyi utca 66 páros házszámok,
Széchenyi utca 1-75 páratlan házszámok, Vörösmarty utca
EBBEN A SZAVAZÓKÖRBEN ADHATJÁK LE SZAVAZATUKAT AZ ÁTJELENTKEZÉSI KÉRELEM ALAPJÁN
A TELEPÜLÉSEN SZAVAZÓK IS.
3. szavazókör – Dózsa György tér 2. (Új művelődési ház)
Deák Ferenc utca 2-58 Páros házszámok, Felsőerdősor utca, Haraszti út 1-9 páratlan
házszámok, Hunyadi utca, Kápolna utca, Liliom utca 52-től Páros házszámok, Liliom utca 63-től páratlan házszámok,
Rákóczi utca, Széchenyi utca 68-tól Páros házszámok, Széchenyi utca 77-től Páratlan házszámok
4. szavazókör – Iskola utca 1. (Általános Iskola)Ady Endre utca, Arany János utca, Aranyág utca, Bercsényi utca,
Deák Ferenc utca 1-65 páratlan házszámok, Fő út 2-18/A páros házszámok, Fő út 1-33 Páratlan házszámok, Haraszti út 11-81
Páratlan házszámok, Haraszti út
22-től páros házszámok, Iskola utca, Kisfaludy utca, Mátyás király utca, Orgona utca
5. szavazókör – Szent István tér 8. (Óvoda)
Árpád utca, Deák Ferenc utca 60-tól Páros házszámok, Deák Ferenc utca 69-től páratlan házszámok, Diófa utca,
Haraszti út 83- Páratlan házszámok, Határ utca, Ibolya utca, Jácint utca, József Attila utca, Kistói utca, Kölcsey
Ferenc utca, Május 1.tér, Nefelejcs utca, Öreg-tó utca, Róna utca, Szent István tér, Szilágyi Erzsébet utca, Toldi
Miklós utca, TSZ tanya, Tulipán utca, Vállalkozói utca, Zrínyi Miklós utca
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PÁLYÁZAT

az Alsónémedi, Szabadság tér 12/D. szám alatti üzlethelyiség bérletére
Pályázati feltételek:
- 3 havi kaució letétele
- min. 45.000,- Ft + ÁFA bérleti díj vállalása,
A pályázatban meg kell jelölni
- a bérbevevő magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás adatait,
- a vállalt havi bérleti díj összegét,
- a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet, ill. üzletkört.
A pályázók értékelése az alábbi szempontok alapján történik:
- vállalt havi bérleti díj összege,
- helyben lakó magánszemély, helyi vállalkozó, vállalkozás,
- a település alapellátásában betöltött szerepe.
A pályázatokról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és
Tájékoztató Bizottsága dönt. A bizottság a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATA
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018-as költségvetéséből pénzügyi keretet
(Civil keretet) különített el a településen működő civil
szervezetek és civil társaságok, valamint a sportszervezetek 2018. évi működési támogatására.
Az elkülönített civil keret: 3.500.000 Ft, azaz Hárommillióötszázezer forint,
A sportszervezetek részére elkülönített keret: 9.000.000 Ft,
azaz Kilencmillió forint.
A pályázati támogatás a szervezet alapfeladatainak, működésének támogatására igényelhető.
Pályázni az államháztartáson kívüli források átadásáról,
átvételéről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon lehet, a

szükséges nyilatkozatok és mellékletek becsatolásával egyidejűleg.
A pályázat benyújtási határideje:
2018. április 9.(hétfő) 12.00
A benyújtás módja: l pld - papír alapon
Helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 2351
Alsónémedi Fő út 58. szám
A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a helyi képviselő-testület - az illetékes bizottság előzetes véleményezése után - a 2018. április 25-i ülésén dönt.
A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2018.
május 15.
A támogatási összeg kifizetésének határideje: 2018. május 31.

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.
2018. március
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Tájékoztatás a Veresmarty J. utca építésével kapcsolatosan
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata az érintett ingatlantulajdonosok kezdeményezésére az 1/2018. (II.
20.) önkormányzati rendeletével döntött az Alsónémedi Veresmarty József utca kiépítésére fizetendő útépítési
érdekeltségi hozzájárulásról. Az elfogadott rendeletet a http://www.alsonemedi.hu/files/statics/rendeletek/2018__
januar_01_tol/veresmarty_u._erdekeltsegi_hozzajarulas.pdf oldalon, vagy a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elolvashatják.
Az együttműködési megállapodást aláíró érintetteket kérjük, hogy a rendelet kihirdetését követő 60
napon belül, azaz 2018. április 20-ig tegyenek eleget a megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségüknek. Amennyiben nem áll módjukban a vállalt 80.000,- Ft-os összeget egy összegben befizetni, úgy
szintén a fenti határidőig nyújthatnak be részletfizetési kérelmet, melyről a Polgármester dönt. Pozitív
elbírálás esetén a részletfizetésről külön megállapodást kell kötni.
Részletfizetés igényléséhez nyomtatványt, illetve a fizetéshez csekket a Polgármesteri Hivatal 7. számú
műszaki irodájában ügyfélfogadási időben tudunk biztosítani.
Amennyiben a hozzájárulást egy összegben, átutalással kívánják befizetni, azt az Önkormányzat 1040288150515153-52531010 számú számlájára tehetik meg. Átutalás esetén kérjük közleményben az érintett ingatlan
helyrajzi számát és az „útépítési hozzájárulás” megjegyzést feltüntetni.
Az együttműködésben részt nem vállaló érintetteket az elfogadott rendeletek alapján határozattal kötelezzük a
útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére. A határozat átvételét követően számukra is lehetőség van részletfizetési kérelem, illetve a rendeletekben meghatározott esetekben mentességi kérelem benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelmeket a fizetésre rendelkezésre álló határidőn belül nyújtsák be, mivel a fizetési
határidő eredménytelen letelte után a határozatban kiszabott hozzájárulás végrehajtása iránt kell intézkednünk.
Polgármesteri Hivatal

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!
2018. április 7-én budai kirándulásra hívom Alsónémedi lakóit. Utunkat a Városmajornál
kezdjük, ahonnan fogaskerekűvel a Széchenyi-hegyig utazunk. Rövid séta után a Gyermek vasúton folytatjuk az utat a János-hegyig. Felmegyünk az Erzsébet kilátóhoz, majd onnan libegővel
ereszkedünk le, s közben a fővárosunk szépségében gyönyörködhetünk. Autóbuszunkkal tovább
haladva a Pál-völgyi cseppkőbarlanghoz érkezünk, s a barlangban 1 órás vezetett túrán veszünk
részt. A sok élmény után az esti órákban érkezünk haza.
2018. április 28-án, szombaton este a Thalia Színházba hívom az érdeklődőket. Carlo Goldini
1746-ban írta a Két úr szolgája című művét, ennek alapján rendezték meg „A főnök meg én meg
a főnök” című előadást. Rendező: Sebestyén Aba. Főbb szereplők: Molnár Piroska, Tóth Eszter,
Pindroch Csaba, Fodor Annamária, Mózes András. Az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom. Utazás külön autóbusszal, de természetesen egyénileg is lehetséges.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket. Telefon: 29/337-861 vagy 20/4264153
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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ALSÓNÉMEDIÉRT KÖZALAPÍTÁNY

Tisztelt Alsónémediek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kerékpárlopások visszaszorítása, az eltulajdonított kerékpárok eredményesebb
megtalálása érdekében az Alsónémedi Községért Közalapítvány és a Magyar Rendőrség együttes közreműködésével lehetőség nyílik a kerékpárok regisztrációjára,
melynek során a kerékpárok gyártási száma és fényképe
rögzítésre kerül egy, a rendőrség által üzemeltetett nyílt
internetes adatbázisba (https://bikesafe.hu). Azokat a kerékpárokat, amelyek nem rendelkeznek egyedi azonosítóval, számbeütővel azonosító számmal látjuk el. Az ennek
során esetleg keletkezett festék lepattanásokat javítófestékkel kezeljük.

Amennyiben szükségesnek tartja kerékpárja regisztrációját kérjük, vegye fel a kapcsolatot a településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízottakkal a már ismert
telefonszámokon, vagy az Alsónémedi Községért Közalapítvánnyal https://www.facebook.com/alsonemedik
ozsegertkozalapitvany/ nevű facebook oldalon, vagy az
alapitvany@alsonemedi.hu e-mail címen.
Tóth Gábor c. r. ftzls. körzeti megbízott
az Alsónémedi Községért
Közalapítvány kuratóriumi tagja

Tisztelt Alsónémediek!
Az Alsónémediért Közalapítvány immár negyedjére rendezte meg a már hagyománynak számító Retró Diszkót. Idén ez a
farsangi időszakra esett, így a bátrabbak jelmezben érkeztek, és táncoltak reggelig. A szerencsés nyertes párosunk az olaszországi gondolák és lagúnák városában, VELENCÉBEN tölthet el 3 napot.
Hägerné M. Mária
kuratóriumi tag

2018. március
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Itt a farsang, áll a bál...
A harmadikosok Vera néni segítségével hetek óta
gyakorolták a vidám Smiley-s táncukat.
A szülők sziporkázva ötleteltek, hogy mivel lehetne
hozzájárulni a sikeres, vidám farsanghoz. Gyűltek a
szebbnél szebb tombolafelajánlások és a meglepetés
zsákbamacskák. A feldíszített aulát sok sárga lufi és
különböző vidám Smiley arcocska tette hangulatossá. A nagy napon minden készen állt a farsangolók
fogadására.
Végre elérkezett február első péntekje, amit nagy
izgalommal vártak az alsós farsangra készülődők. A
Teaházban egyensapkás anyukák kínálták az illatos
kávét, fánkot, turmixot. A sütisétányon hosszú sorokon keresztül a fantasztikus házisüteményekből
lehetett vásárolni, amit sokan dobozban vittek haza
az otthoniaknak. Nagy siker volt a spirálkrumpli. Vidám nyári hangulatot teremtett a harmadikosok nyitótánca, melyet a közönség visszatapsolt.
Ezután következett a 62 egyéni jelmezes. Nagyon
ötletes és humoros jelmezeket láthattunk! Néhány
ezek közül: légiutaskísérők, szaloncukor, hópehely,
toronyóra lánccal, „Az esőfelhő, amely a virágoskertet öntözi”, Lego, Transformers, flamingó, páva,
szappanbuborék, hőlégballon, pantomimes, kamera,
cseresznyés muffin és még hosszasan sorolhatnám!
A zsűrinek nem volt könnyű dolga. Végül az első helyet a „Rézfán fütyülő rézangyal” kapta.
12

Az osztályok csoportosan is beöltöztek: cirkuszosok, pingvinek, állatkert, Operettgálások, telefonalkalmazások, Disney víziállatai. Mindenki nagyon
ügyes volt, a közönség mindegyik produkciót nagy
tapssal díjazta. A felvonulások után a színpad a táncolóké volt. Sokan élvezték a vidám dallamokat. A
várva várt tombolán a tanító nénik alig győzték átadni az ajándékokat, a sok szép és értékes nyeremény
mind gazdára talált. A legértékesebb nyereményeket
szponzorok ajánlották fel.
Köszönjük az All4dent Fogászat Dunaharasztinak,
Gábor György Élelmiszernek, Némedi Csárdának,
Józan Zsuzsa DVD-nek. A fődíj egy okosóra volt,
melyet az Indian-sped Kft. ajánlott fel.
A tombola végén ki búsan, ki vidáman hagyta el
az iskolát. Gratulálunk a nyerteseknek, aki viszont
nem nyert, azzal vigasztalódjon, hogy lesz farsang
jövőre is!
Köszönjük a harmadikos tanító néniknek: Strupka
Margónak (3. a), Györgyövits Gábornénak (3. b),
Szántó Erzsébetnek (3. c) a szervezést, lebonyolítást
és Szegváriné Kulinyák Verának a táncbetanítást!
Ezúton szeretném megköszönni a sok munkát, felajánlást és segítséget mindenkinek, aki bármilyen
módon részt vett az alsós farsang megrendezésében!
A harmadik osztályos szülők nevében:
Beke Zoltánné
2018. március
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KULTURÁLIS PROGRAMOK

TERVEZETT KULTURÁLIS
PROGRAMJAINK 2018-BAN

Április 20. péntek
Április 29. vasárnap
Május 4. péntek
Május 6. vasárnap
Május 18. péntek
Május 23. kedd
Május 25. péntek
Június 2. szombat
Június 3. vasárnap
Június 24. szombat
Augusztus 20. vasárnap
Augusztus 28-31.
Aug. 31- szept. 2. péntek –
szombat -vasárnap
Szeptember 16. vasárnap
Szeptember 29. szombat
Október 7. vasárnap
Október 23. kedd
November 11. vasárnap
November 16. péntek
December 4. kedd
December 5. szerda
December 8. szombat

Faluházi esték, 40 éve került haza a Szent Korona
Faluház
Táncművészeti Világnap
Aula
Méhek napja – Méznap a Faluháznál
Faluház
Anyák napja – Fantázia Művészeti Iskola műsora
Művelődési Ház
Faluházi esték: A Némedi patika története
Faluház
Színházi előadás óvoda, iskola
Művelődési Ház
Községi Gyermeknap
Nagygödör
Színházi előadás felnőtteknek
Művelődési Ház
Trianoni emléknap - Szabadság tér
Szent Iván éji vigasság
Faluház udvara
Nemzeti Ünnep - Szent István tér
Napközis tábor a Faluháznál
Pörkölt Fesztivál, Kulturális programok, Utcabál
Aula- Faluház
Községi Búcsú - Nagygödör
Szüreti Felvonulás és Bál - Aula
Idősek Napja - Cserháti Zsuzsa emlékkoncert
Művelődési Ház
Nemzeti Ünnep - Művelődési Ház
Színházi előadás felnőtteknek
Művelődési Ház
Faluházi esték - Az I.világháború befejezése,
és hatása Magyarországra
Színházi előadás gyerekeknek
Művelődési Ház
Községi Mikulás
Karácsonyi koncert
Művelődési Ház
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2018. március
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CSEPPEK GYERMEKTÁNC-CSOPORT

Nőnap a Művelődési Házban
Alsónémedin már csak azért is várjuk minden évben a Nőnapot, mert akkor műsort adnak a Cseppek Gyermektánccsoport óvodásai. Ennél szebben nem is kezdődhetne a tavasz, ennél szebb ajándékot - mint e kicsinyek tánca, éneke, verse - nem is kaphatnának az édesanyák és nagymamák Nőnapra. Oly kedvesek, oly szépek, oly ügyesek kis óvodásaink, hogy megtelik a szívünk mosollyal és vidámsággal. Köszönjük Szarka Ágnes óvónéninek,
hogy életben tartja Alsónémedin a kisgyermekek körében néphagyományainkat. A szülőknek, hogy fontosnak
tartják, hogy néptáncot, népi játékokat tanuljanak gyermekeik. A Szivárvány Napköziotthonos Óvodának, hogy
biztosítja ehhez a szükséges feltételeket, Alsónémedi Önkormányzatának, hogy anyagilag is támogatja a csoport
tevékenységét. Köszönjük a Nyugdíjas Klub szíves vendéglátását.
Rúzsa Magdi mondta egyik koncertjén: „A néphagyományokat nem kell ápolni, mert nem beteg, nem kell őrizni,
mert nem rab. A néphagyományainkat megélni kell.”
Ennek lehettünk részesei március 5-én a Színháztermünkben.

Cseppek Gyermektánc-csoport. Vezetőjük: Szarka Ágnes óvónéni
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KÖZSÉGI DISZNÓTOR

Községi Disznóvágás – 2018.
Február 10-én rendeztük meg az évek óta egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Községi Disznóvágást. Két
közel 3 mázsás disznó került a terítékre. Főztünk húslevest, csülökpörköltet, takartot, sütöttünk rántott karajt,
pecsenyét, kolbászt, véres-és májashurkát. Száznál is többen sürgölődtek-forgolódtak a disznók körül, hogy az
asztalra kerülhessenek az eredeti finom, még gyermekkorunk disznótoros hangulatát idéző ízek. Jókedvben sem
volt hiány. Ebédre megérkeztek a kóstolni vágyók is. Sokan gyermekeiket is elhozták, akik még nem láttak ilyet,
hiszen már egyre kevesebb családban tartanak disznótort. Köszönjük mindazok segítségét, akik munkával, anyagiakkal, hozzávalókkal, süteménnyel támogatták az eseményt. Köszönjük a Némedieknek, hogy nagy számmal
ellátogattak a Faluházhoz, és megtiszteltek minket azzal, hogy az elkészült ételeket megkóstolták és megdicsérték.
Mert nagyon finom volt minden. Reméljük, jövőre is vágunk disznót a Faluháznál!
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Községi Disznóvágás – 2018.

