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SZÜRETI BÁL és FELVONULÁS ALSÓNÉMEDIN – 2018.

Minden évben október első szombatján szoktuk rendezni a Szüreti Felvonulást és Bált. Ez évben eltértünk ettől a szokásunktól, mert október első szombatja pont október 6-ára, az Aradi Vértanúk gyásznapjára esett, s ezen a napon nem illendő a
mulatozás. Így aztán szeptember 29-én, egy kicsit borús és hűvös szombat délelőtt gyülekeztek a felvonulók és a fogatosok az
ASE pályánál. A szomorkás időjárás ellenére a mi jókedvünk töretlen volt. A Nyugdíjas Klub tagjai nagyon finom pörköltet
főztek, Galambos Jolcsi pogácsát sütött, ital is került az ebéd mellé, s a szép ruhába öltözött felvonulókat is lefényképezte
Rácz Imre és Nagy Vilmos csapata. Indulásra a nap is kisütött. Népes közönség előtt vonult végig a falun a fogatok hosszú
sora, minden megállónál nagy tetszés fogadta a bemutatott táncokat. A jó hangulatról az út során és majd a reggelig tartó bálon
a Varga Band zenekar gondoskodott. A vendég fogatosok mellett a Némediek is kitettek magukért köszönjük a közreműködést: Szabó Ferencnek, Marosi Istvánnak, Végh Lajosnak, Ölvedi Gábornak, Ölvedi Balázsnak, Morvai Istvánnak, a boros
hordót szállító Szöllősi fiúknak, a traktorokkal felvonuló Szabó Kálmánnak, Szotyori Róbertnek. A fogatok mellett elrobogó, karikás ostorukat forgató csikósok minden nézelődőt elkápráztattak. Köszönjük Ölvedi Ilonának és barátainak, Pócsik
Gyurinak, Tóth Milánnak, Dénesi Lacinak és társainak. Megköszönjük a Napfény Mazsorettcsoport és felkészítőik Juhász
Lászlóné és Juhász Bernadett közreműködését. Továbbá köszönetet mondunk Alsónémedi Önkormányzatának az anyagi
támogatásért, a kedves szülőknek hogy időt, pénzt, fáradságot nem kímélve segítették a rendezvény sikerét. S mindenekelőtt
köszönjük Szarka Ágnes óvónéni fáradhatatlan munkáját, mellyel a különböző korosztályú korcsoportoknak a táncokat betanította, és a majd 300 felvonuló és segítő munkáját összehangolta, irányította. Remélem, jövőre mindenkivel találkozunk.

Képes beszámoló látható az eseményről a Hírmondó 18-19. oldalán és a következő Hírmondóban.
Jobbágy Ilona

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik.
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:
1/301-6969 (vonalas telefonról) illetve 104 (mobiltelefonról).
POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658; RENDŐRSÉG 107, 112;
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ: Bodó Zoltán 06-30-503-6739;
TELEPÜLÉSŐR: Dernóczi Zoltán +36-70-607-9601
KÖRZETI MEGBÍZOTT: Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22
A MEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI:
Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587; Garai Miklós +36-30-857-6195;
Gödöllei Attila +36-30-423-2215; Nagy Zoltán +36-70-491-1039;
Hrubi István +36-30-222-1915
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptemberben két rendkívüli ülést
is tartott.
2018. szeptember 6-án a „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megye
területén” című pályázathoz önerő biztosítása volt az
első döntés, bruttó 167.431.148 Ft összegben, mely
pályázat keretében a Kossuth utca 60. szám alatt létesítendő bölcsőde megépítése a cél. Második döntésként pedig az önerő idei költségvetésben átcsoportosításokkal történő fedezetének biztosítása volt.
2018. szeptember 20-án az egyetlen napirend a
„Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című
pályázat benyújtása, bruttó 36.487.404 Ft önerő biztosítása volt
A munkaterv szerinti ülés 2018. szeptember 26-án
került megtartásra.
A napirend elfogadása után az Alapítványok 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolói kerültek tárgyalásra, melyeket elfogadott a Testület. Név szerint:
- Alsónémedi Községért Közalapítvány,
- Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány,
-
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Közalapítvány,
- Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány
Az Alsónémedi Vízisport Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be az Egyesület 2018. évi működési
költségeinek támogatására (edző, uszodabérlet, autóbuszbérlés, tanári kíséret stb.), mely kapcsán a Testület 2.800.000,- Ft támogatást biztosított.
A szokásoknak megfelelően tárgyalta a Képviselőtestület a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda beszámolóját a tanévkezdés tárgyi és személyi feltételeiről, valamint a nyári nyitva tartás tapasztalatairól. A
beszámoló elfogadásra került és elfogadták az óvodai
javaslatot, mely szerint az óvoda 2019. évi nyári zárása, nyitva tartása a következőképpen alakul:
Az intézmény – előzetes igényfelmérés alapján –
2019. június 17-től összevontan működik.
A nyári szünet 4 hét: 2019. 07. 22. – 2019.08. 20-ig
Nyitás összevontan a Szent István téren: 2019. 08. 21.31. Nyitás mindkét épületben: 2019. 09. 02.
Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola
tájékoztatását a 2017/2018-as tanévről és az új tanév
kezdésének tárgyi és személyi feltételeiről tudomásul
vette a Képviselő-testület.
2018. október

Soron következő napirenden a Némedi Kincskeresők civil szerveződés kérelmét támogatta a Testület,
mely a címer használatára irányult.
A Testület megtárgyalta Alsónémedi 2716 és 2721
hrsz.-ú utak térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó ajánlatot, melyet – a korábbi gyakorlatnak
megfelelően –elfogadott.
Hosszas vita volt mind a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és
Tájékoztató Bizottság (PJÜTB), mind a Képviselő-testület ülésén, az újonnan kialakuló telkesítéshez szükséges feltételek biztosításáról. Végül – a PJÜTB javaslatát elutasítva a Településfejlesztési, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság (TKMB) javaslatát elfogadva – a testület úgy döntött, hogy az újonnan kialakuló építési telkek esetében a fejlesztési célt megvalósítónak az Önkormányzattal településrendezési szerződést
kell kötnie, melyben vállalja a területet kiszolgáló út
és az ehhez kapcsolódó járda és csapadékvíz-elvezető
árok, a terület villamosenergia-ellátás, a közvilágítás, a
víz- és szennyvízcsatorna kiépítésének költségeit.
Lakossági kezdeményezésre támogatta a Testület
az Alsónémedi 0322/1, 03221/2 és 0322/3 hrsz-ú ingatlanokból kialakuló 0322/60, 0322/61, 0322/63,
0322/64 és 0322/65 hrsz-ú ingatlanokat a település
belterületéhez csatolását lakóterület-fejlesztési célból. A Földhivatali eljárás megindításának feltétele a
fenti településrendezési szerződés aláírása, feltételek
biztosítása.
A következő döntés az volt, hogy a Testület nem él
az Alsónémedi külterület 0204/60 hrsz alatti, helyi védelem alatt álló ingatlan elővásárlási jogával.
Kérés érkezet, hogy az Alsónémedi 057 hrsz-ú Ös�szekötő utca nevét változtassa meg a Képviselő-testület Penny utca névre, melyet támogatott a Testület.
Az ÁSZ vizsgálat kapcsán tárgyalta a Képviselőtestület az ABÉVA Kft. Javadalmazási szabályzatát, melyet változtatás nélkül elfogadott.
A Kincstár tájékoztatása alapján az Önkormányzat
2017. évi zárszámadásáról szóló rendeletet újból el
kellett fogadnia a Testületnek egy kisebb összeg más
sorra törtnő könyvelése miatt, majd az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló (határozat) és az Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló rendelet III. módosítására (rendelet) is sor került.
Soron következő napirenden elfogadásra került a
15/2018. (X. 01.) önkormányzati rendelet a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be3
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gyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról. E
rendelet hatálybalépésével – melynek megalkotása
jogszabályi kötelezettség – mind a lakosság, mind a
vállalkozások csak a DAKÖV Kft-vel szállíttathatják
el a szippantott szennyvizet. A begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás legmagasabb díját is megszabta
a Testület: alapdíj 200 Ft/hó/ingatlan + ÁFA, ürítési
díj 1400 Ft/m3 + ÁFA. (A rendelet teljes terjedelemben olvasható a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán és honlapunkon is:
http://www.alsonemedi.hu/files/statics/rendeletek/2018__KIHIRDETES/15.2018.10.01._nem_
kozmuvel_osszegyujtott_szennyviz_begyujtese.pdf )
Soron következő napirenden a helyi adókról szóló
5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
volt döntés, mely a reklámadó témakörét szabályozza.
A Képviselő-testület idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. További tudnivalók,
pályázati kiírás: http://www.alsonemedi.hu/files/hirek/
bursa_kiiras_a_2019.pdf és http://www.alsonemedi.hu/
files/hirek/bursa_hungarica_b_2019.pdf
A Képviselő-testület elfogadta az „Alsónémedi Szabadság tér-Déli belterület határ közötti Egyesített
járda és kerékpárút építés kivitelezés ” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntést. Az eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlatot tevő a Hidrográd Víz és
Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft. Vállalkozási
díja nettó 52.043.324,- Ft tartalékkerettel együtt.
A 2018. évre vonatkozó éves összesített Közbeszerzési Terv módosítására is sor került,
a „Villamos áram beszerzése Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat, mint intézményfenntartó és
közvilágítás” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás kiírása miatt.
A Képviselő-testület – mint minden évben – elfogadta a közműves ivóvízellátó rendszer Beruházási, Felújítási és Pótlási tervrészét, a szennyvízközmű-rendszer Beruházási, Felújítási és Pótlási tervrészét, azaz
a 2019-2033. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési terveket. A tavasszal döntött a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság a téli síkosságmentesítés
lehetőségeinek őszi tárgyalásáról, melyet az Alpolgármester készített elő. A TKMB és a PJÜTB is azt javasolta, hogy saját eszköz vásárlásával oldja meg az
Önkormányzat ezt a feladatot. A beérkezett ajánlatok
alapján döntés született arról, hogy az eszközök beszerzését kiveszi a beszerzési szabályzat hatálya alól
és az alábbi eszközöket vásárolja meg: Fliegl Abda
Gépgyártó Kft.-től: hótoló „Mamut Duplex” 3m és
támasztókerekek 1.186.500 Ft + ÁFA, Bátony-Metall
4

Kft: 4 m3-es konténeremelős sószóró 2.800.000 Ft
+ ÁFA, Seres Kft: kétkörös iker hidraulika hajtás
1.100.000 Ft + ÁFA. A Testület fenti beszerzésekhez
átcsoportosításokkal 5.400.000 Ft + ÁFA keretösszeget biztosított.
A soron következő napirenden a szabad pénzeszköz
elhelyezéséről született döntés, mely alapján a Magyar
Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán keresztül 685.000.000 Ft összegben Önkormányzati Magyar
Államkötvény vásárlására kerül sor.
Szokások szerint a Polgármester úr elkészítette beszámolóját, melyet kiegészítésekkel együtt elfogadott
a testület.
Pótnapirendként tárgyalta a Képviselő-testület a
04/32 és 04/33 hrsz-ú utak cseréjét.
A Képviselő-testület idén is karácsonyi csomagban
részesíti a 70. életévüket betöltött személyeket, melynek fedezetét biztosította egyszeri rendkívüli települési támogatás keretében.
A Testület módosította az októberi ülések időpontját
és helyszínét, így az 2018. október 24-re tervezett ülését 2018. október 30-án a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár épületében (Alsónémedi, Dózsa
György tér 2.) tartja. Fenti időpontváltozás miatt a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülése 2018. október 25-én (csütörtök),
a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság és
a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2018. október 29-én (hétfő) tartja ülését, melynek helyszíne a Halászy Károly Művelődési Ház és
Könyvtár épülete. (A pontos időpontokról a kihelyezett meghívókon értesülhetnek majd az érdeklődők.)
Zárt ülésen vagyoni ügyekről adott szóbeli tájékoztatást a Polgármester, illetve lakáscélú támogatásokról
döntött a Képviselő-testület (3 fiatal család kapott vis�sza nem térítendő támogatást).
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!
Az idei közmeghallgatás – a korábban már közölt
munkaterv szerint –2018. december 13. 17 óra, helyszíne a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
épülete lesz.
Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal
2018. október
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JÓ SZOMSZÉD VAGY ELLENSÉG?
Tisztelt Alsónémediek!
2012 májusában jelent meg egy általam írt cikk a helyi
újságban.
Az elmúlt időszakban soha nem tapasztalt számban
keresték meg hivatalunkat ügyfelek különböző birtokvédelmi, „szomszéd vitás” ügyben. 5 évvel ezelőtt is
hasonló hullám miatt ragadtam tollat, de úgy tűnik,
az aktualitása mit sem változott, sőt talán még időszerűbb, mint valaha. A korábbi cikket ezért változtatás
nélkül idézem:
„Rossz szomszédság, török átok”
Ki ne ismerné ezt az örökérvényű szólásmondást?
Amióta világ a világ, amióta a földön emberek élnek, az
együttélés megköveteli az alkalmazkodást.
Különböző korok, a különböző kultúrák más és más eszközökkel próbáltak érvényt szerezni az együttélés kapcsán
előbb-utóbb szükségessé váló magatartási szabályok, normák betartását és betartatását illetően. Nagyanyáink idejében is voltak szomszédok, voltak, akik jóban voltak, voltak,
akik akkoriban is örökösen a bíróhoz, jegyzőhöz jártak. Ma
sincs ez másként, de az elmúlt években, évtizedekben mégis
mintha elfelejtettünk volna beszélni, beszélgetni egymással,
szomszéd a szomszéddal. Igaz ez akkor is, ha tudjuk: közben a világ, a környezet is megváltozott.
Mindezek fényében és ismeretében mégis azt állítom, hogy
a legtöbb probléma kezelhető és megelőzhető lenne, ha időben - lehetőleg előtte - megbeszélnénk az érintettel amen�nyiben:
• f el kívánjuk újítani házunk szomszéd felőli oldalát,
• a telekhatárhoz közel kívánunk ültetni olyan bokrot,
cserjét, fát, mely az idő múlásával nem lesz tekintettel
a telekhatárra,
 a a működő kereskedelmi egységünkbe zenés-tán• h
cos rendezvényt kívánunk tartani (csak megjegyzem,
hogy ezt hivatalunknál engedélyeztetni szükséges!)
 a bárminemű hangoskodást tervezünk olyan idő• h
pontban, amikor a legtöbben már alszanak, ill. aludni szeretnének,
• h
 a hatósági határozatban megállapították részünkre a zajkibocsátási határértéket és újabb „zajforrást”
tervezünk,
• v agy ha állatot akarunk tartani, ami a mennyiségénél, az állat jellegéből adódóan zavaró tényező lehet a
környezetünk számára.
Általában nem a jószomszédi viszonyt erősíti az sem, ha
hétvégén hajnali 5-kor kezdjük a füvet vágni, kapcsoljuk be
2018. október

a betonkeverőt vagy éppen kutyát tartunk, de azt elfelejtjük
megkötni, zárt helyen tartani vagy éppen megetetni.
Annak sem szoktunk örülni, ha a szomszéd telkén másfél
méteres a fű, vagy aratni lehet a parlagfüvet.
Ezeket a problémákat legegyszerűbben, leggyorsabban és a
legolcsóbban egymás között lehet rendezni. Ráadásul - ha
ez sikerül -, még azt is elérhetjük, hogy nem mérgesedik
el a szomszédi viszony, nem kell elfordítani a fejünket, ha
találkozunk az utcán, s talán szükség esetén ő lesz az, aki
segítségünkre lehet.
„ Jobb a közel való szomszéd a messze való atyafinál.”
Tisztelt Alsónémedi lakosok!
Fentiek fényében kérem, hogy a cikk elolvasása után
szánjon pár percet a következőkre:
• járja körbe az ingatlant, és ellenőrizze, hogy az ingatlanán lévők fák, bokrok az idő múlásával átnőttek-e a szomszédhoz, a kerítésre stb., s amennyiben
igen, úgy a lombhullás után vágja ki azokat vagy
nyesse meg őket,
• a telekhatáron álló szomszédos ingatlan esetében
nem a ház fala a telekhatár, hanem arra számoljon
még rá minimum 30 cm-t és nézze meg, hogy sajátjaként használta, használja-e a területet, s ha igen,
akkor haladéktalanul fejezze be a „birtoksértő” tevékenységet és szedje el onnan az oda telepített melléképületet, kutyaólat, baromfiketrecet, a szomszéd
ház falának támasztott oszlopokat stb,
• g ondoskodjon arról, hogy a kutyája se tudja a szomszédos ház falát károsítani,
• b
 árminemű, zajos munka szervezése, ütemezése
esetén legyen tekintettel a környezetére és azokat
napközben végezze, s tartsa tiszteletben mások - főleg hétvégi - pihenéshez való jogát.
 a már a szomszédunk épített kerítést, akkor illik
• h
arról is gondoskodnunk, hogy ne a mi portánkon
lévő gaz nője be.
Tiszteljük meg egymást, mert ha mi nem tisztelünk másokat, akkor nekünk sincs jogunk azt elvárni! Szomszéd
a szomszéddal próbáljon meg beszélni a problémákról,
mert néha úgy érzem, hogy az emberiség lassan elfelejti a
kommunikáció ezt a formáját.
Tisztelettel: Dr. Percze Tünde jegyző
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MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi közmeghallgatását
2018. december 13-án (csütörtök) 17 órakor tartja.
Helyszín:
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
(2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.),
melyre minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk!
A közmeghallgatás keretében – a korábbi években megszokottak alapján – napirend előtt a helyben
közszolgáltatást nyújtó szervezetek (posta, tűzoltóság, rendőrség, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV
Kft. stb.) rövid tájékoztatást adnak, valamint hozzájuk a közmeghallgatás résztvevői kérdéseket
intézhetnek.
A továbbiakban a Polgármester tájékoztatást ad a beruházásokról, az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének várható teljesüléséről, a 2019. évi elképzelésekről, lehetőségekről.
Kérjük, akinél már megfogalmazódott kérdés, probléma, melyet a közmeghallgatáson akár valamely szolgáltatóhoz, akár a Képviselő-testület tagjához vagy a Polgármesterhez intézne, úgy kérjük,
küldje el előre írásban /levélben, a 337-250-es fax számra, vagy e-mail (alsonemedi@alsonemedi.
hu)/ a Polgármesteri Hivatalba.
Vincze József polgármester
a Képviselő-testület nevében

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.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Körzeti Védőnő munkakör betöltésére.
Bérezés: megegyezés szerint!
További információ, pályázati kiírás: http://www.alsonemedi.hu/static/allashirdetesek
6
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Égetni, fűteni csak szabályosan!
A nyílt téren történő avar és kerti hulladék égetésének
feltételeit az Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete szabályozza. Részletekről tájékozódhat a nagyközség honlapján.

tésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem
megfelelő berendezésben történő égetése - a háztartásban
keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő,
kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő
égetése kivételével - tilos.

Október 15-ével megkezdődik a hivatalos fűtési szezon és
a tapasztalataink alapján a háztartások zömében vegyes
tüzelésű kazánt használnak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki a megfelelő karbantartást követően és rendeltetésszerűen alkalmazná a szilárdtüzelésű
fűtőeszközöket.

Gyantás fa és magas nedvességtartalmú fa, kezelt fahulladék, kommunális hulladék, műanyag, nem megfelelő a
vegyes tüzelésű kazánban való égetésre, mert erőteljes korom lerakódást idéz elő a berendezésben, telítődik a füstrendszer és nem tud megfelelően távozni a füst a kazánból vagy kályhából. Ilyenkor visszaáramlik a helyiségbe, a
keletkezett szénmonoxid pedig mérgezést okozhat, amely
gyakran életeket követel.

A háztartási füstkibocsátás jelentősen növeli a levegő károsanyag tartalmát, ennek oka, hogy sok esetben
minden éghető anyagot egyesek elégetnek a kazánba. Ez
azért nem célszerű, mert minden anyagtípusnak másmás hőmérséklet szükséges a tökéletes égéséhez, azonban
ez - főleg vegyes tüzelés esetén, házi tüzelőberendezésekben - nem biztosítható. A házi tüzelőberendezéseket a
fa, szalma, brikett, pellet égetésére tervezték, ezért a berendezések levegőztető, átszellőztető rendszere ezek tökéletes égetéséhez lett kialakítva. Azokban az esetekben
azonban, mikor nem tökéletes égés valósul meg, számtalan egészségre káros anyag jut a kéményen keresztül a
levegőbe.
A leggyakrabban létrejövő légszennyező, ezáltal egészségés környezetkárosító anyagok, melyek a különböző tűzre
dobott anyagok (gumi, textil, műanyag, kábelek, festéket
tartalmazó fa, stb.) tökéletlen égése során a levegőbe, onnan pedig a tüdőnkbe kerülve vagy a talajra leülepedve
hatással vannak ránk. A vonatkozó kormányrendelet kimondja, hogy hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok ége-

Amennyiben szabálytalan égetés a hatóság tudomására
jut, szabálysértési eljárás indulhat.
Az eljárás a járási hivatalok hatáskörébe tartozik (tehát a
bejelentést is ott lehet megtenni).
A járási hivatal, mint környezetvédelmi hatóság a levegőtisztasági követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a
mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szabhat ki. A jogsértő magatartás megállapítása természetes személy esetében 25 000 forinttól 100 000
forintig terjedő bírság kiszabását vonja maga után.
A levegő-tisztaságot sértő eseményekkel, cselekményekkel kapcsolatban bővebb információért, a Gyáli Járási Hivatal Hatósági Osztályához fordulhatnak. Az ügyintéző:
Kiss Emese, elérhetősége 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
Tel: 06-29/544 110 Email: gyal.hatosagi @pest.gov.hu

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!
2018. október 20-án, szombaton egész napos kirándulásra, Cserkeszőlőre hívom községünk lakóit. Délelőtt Kecskemét nevezetességeit nézzük meg, a délutánt a cserkeszőlői fürdőben töltjük. Hazaérkezés este
8 óra körül.
2018. november 17-én, szombaton este a Madách Színházba hívom az érdeklődőket.
Az előadás címe: Páratlan páros, írta: Ray Cooney. Főbb szereplők: Cseke Péter, Tóth Enikő, Szerednyey
Béla, Lőte Attila. Az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom.
Utazás külön autóbusszal, de természetesen egyénileg is lehetséges.
2018. december 8-9-én adventi kirándulásra Zakopánéba hívom az érdeklődőket.
Útközben Donovalyban tartunk rövid sétát. Tovább utazva a Lengyel-Tátra fővárosába, Zakopánéba érkezünk, ahol a nevezetességek megtekintése után este élvezhetjük az adventi hangulatot. Másnap siklóval
felmegyünk a Gubalówkára, ahonnan csodálatos kilátás tárul elénk a Magas-Tátrára.
Ezután a híres zakopánei piacon teszünk rövid sétát. Hazafelé megnézzük Besztercebánya óvárosát.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket! Telefon: +36 29/337-861; +36 20 426-4153
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
2018. október
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Az Alsónémedi Községért Közalapítvány közleménye
a 2017. évi gazdálkodás mérlegéről és 2018. évi terveiről
Az Alapítványt 1992-ben hozta létre az Alsónémedi Önkormányzat. 1993. január 1-jétől közhasznú minőségben végzi tevékenységét az Alapító Okiratban
meghatározott célok szerint:
– a község kulturális tevékenysége színvonalának emelése,
– a bűnmegelőzés, vagyonvédelem és kármegelőzés elősegítése érdekében
technikai eszközök biztosítása, közösségi összefogás támogatása,
– a község környezetvédelmi érdekeinek támogatása.
A Közalapítvány bevételei önkormányzati, vállalkozások, magánszemélyek
támogatásaiból, SZJA 1% felajánlásokból tevődik össze, míg kiadásai javarészt
a fent említett célok támogatására fordítódnak.
Az alábbi összefoglaló táblázat a 2017. évi bevételeket és kiadásokat részletezi egyszerűsített formában.

2017. évi bevételek
(ezer Ft-ban)
Önkormányzati támogatás		
1 000
Alapítványi bevétel			
1 364
SZJA 1% felajánlás			
362
Kapott kamat				
0
Összesen:				2 726

2017. évi saját rendezvények
(ezer Ft-ban)

2017. évi kiadások
(ezer Ft-ban)
Anyag jellegű ráfordítások		
788
Igénybe vett szolgáltatások		
1 416
Személyi jellegű ráfordítások		
438
Értékcsökkenési leírás		
65
Egyéb ráfordítás			
374
Összesen:				2 719
Eredmény:				
7

5. Alsónémedi Családi Sportnap
510
“Némedi Kincsei” ki mit tud		
622
Jégpálya				
180
“Akkor és Most” fotópályázat
180
Szent István napi kerékpártúra
327
“Becsöngettek, fussunk!”		
110
“Gördülj Némedi!”			
29
Nyárköszöntő Fesztivál 		
16
“Cibere hagyományőrző főzőfutam” 62
Államalapítók film			
150
Összesen:				2 186
A passzív időbeli elhatárolás összege 135 ezer Ft, amely összeg a tárgyidőszakot terheli, de csak következő
évben kerül felhasználásra.
A személyi jövedelemadó felajánlásokból 362.000 Ft érkezett 2017. évben.
A Közalapítvány a 2017. évet 7 ezer Ft nyereséggel zárta.
A Közalapítvány eddig megvalósult tervei az előző beszámoló óta eltelt időszakban:
8
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2017

Jégpálya
2017. januárban Szabó Kálmán képviselő úr
segítségével jégpályát építettünk a Nagygödörben található kosárlabda pálya területére. A gyerekek és felnőttek téli sportolását az ingyenes jégpálya-használat mellett
korcsolyakölcsönzési lehetőség is segítette.
Egy-egy rövid időszak kihagyásával, de
három hétig folyamatosan üzemeltettük
a jégpályát, ahova családostól érkeztek
az alsónémediek. Január 22-ére Alapítványunk egy programokkal teli “JÉGNAP”ot szervezett a helyi családok örömére.
Külön köszönjük Szabó Kálmán képviselő
úrnak lelkes támogatását, mely nélkül a
jégpálya nem jöhetett volna létre! Köszönjük támogatóink hozzájárulását, akik segítették munkánkat!
V. Alsónémedi Családi Sportnap
2017. április 22-én került ötödjére megrendezésre településünkön az Alsónémedi
Családi Sportnap az Alsónémedi Községért
Közalapítvány Kuratóriuma, az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért
Közalapítvány Kuratóriuma és Szegváriné
Kulinyák Veronika szervezésében. Az eseményre korhatár nélkül vártuk az érdeklődő, sportolni vágyó lakosokat. A reggeli
megnyitó után közös bemelegítéssel kezdődött a nap, majd 5 helyszínen egymással
párhuzamosan folytak a különböző bemutatók, sportolási lehetőségek. Az aulában
napközben a gyerekek tömött sorokban
jelentkeztek a NERF szivacslövő játékra,
ahol a célzási képességüket tudták fejleszteni. A Sportnapot a hagyománynak megfelelően a “Fut a falu” zárta, melyen közel
200 futó regisztrált.
„Akkor és Most” fotópályázat
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány és
az Alsónémedi Széchenyi István Általános
Iskoláért Közalapítvány fotópályázatot hirdetett iskolás gyermekek részére. A pályázatra olyan fényképpárokat vártunk, melyek
Alsónémedin található épületet vagy teret
ábrázolnak, a régi és a mai állapotukban,
lehetőleg azonos szemszögből fotózva. A
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pályázókat kértük, vegyék igénybe szüleik,
nagyszüleik segítségét a gyűjtéshez, a fotózáshoz, a régmúlt történeteinek felidézéséhez. A két alapítvány együttesen 47.000 forint összértékben jutalmazta a helyezetteket
sportutalvánnyal, mely díjak a tanévzárón
kerültek ünnepélyes átadásra. A pályaműveket díszes kiállítás formájában meg lehet
tekinteni az új színházterem falán.
Nyárköszöntő Fesztivál
Alapítványunk idén is csatlakozott a
NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület
által szervezett Nyárköszöntő Fesztiválhoz,
ahol a gyerekek számára közlekedésbiztonsági előadást szerveztünk a Dabasi Rendőrkapitányság részvételével. A rendezvényen
megtartott foci kupa nyerteseit szintén támogatta Kuratóriumunk.
„Gördülj Némedi!”
Molnár Sándor vezetésével a görkorcsolyázni vágyó fiatalokat és felnőtteket vasárnap délutánonként a Nagygödörben vártuk
egy közös gurulásra. Nyár végére kialakult
egy 20-30 fős “gördülő csapat”, akik részvételével rendszeressé váltak a vasárnapi
gurulások.
2017. augusztus 16-án Molnár Sándor és az
Alsónémedi Községért Közalapítvány egész
délutános görkorcsolya versenyt szervezett.
A verseny után játék következett, majd két
utcát érintő “tiszteletkörrel” fejeződött be a
görkorcsolya nap.
950 éves ünnepkör
Kuratóriumunk tevékenyen segítette az
ünnepi megemlékezések méltó lebonyolítását. Mind a délelőtti, mind a délutáni
programokon aktív segítséget nyújtottunk
Jobbágy Ilonának és a Halászy Károly Művelődési Háznak a szervezési feladatokban,
illetve ötleteket adtunk új programok megvalósításához.
Államalapítók
A Kuratórium döntése alapján Alapítványunk megrendelte a nagyszabású Államalapítók színpadi produkció jó minőségű
soksávos videófelvételét, melyből díszes
kiadványt készítettünk, és az érdeklődők
számára terjesztettük.
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Szent István napi kerékpártúra
sét is vártuk. Fődíjként VIP mozijegyeket
Szent István napi megemlékezésünkre éradtunk át.
kezett hozzánk Ócsa város kerékpáros csaTelepülésen működő alapítványok együttpata, köszönteni ünneplő településünket.
működése
A kerékpáros felvonuláshoz a rövid piheAlapítványunk kuratóriuma elkötelezett a
nő után visszaindulva némedi biciklisek
településen élő közösségek összefogásában,
csatlakoztak, az ócsaiakkal együtt visszaezért 2017-ben először kezdeményeztünk a
tekertünk velük Ócsára, majd rendőri és
társalapítványokkal együttes kuratóriumi
polgárőri kíséret mellett hazabicikliztünk
üléseket. Év elején az iskola, ősszel pedig
Alsónémedire. A kerékpáros kezdeményemár az óvoda alapítványának kuratóriuzést mindkét önkormányzat és művelődési
mával is tartottunk együttes ülést, keresve
ház támogatta, a Halászy Károly Művelőazokat a kapcsolódási pontokat, ahol egydési Ház és az Alsónémedi Községért Közmás munkáját segíteni tudjuk. Tapasztalva
alapítvány jóvoltából az induló némedi keaz együttműködések sikerét, az ezt követő
rékpárosok ajándék pólóban tehették meg
években ezeknek az együttes megbeszéléa teljesítendő távot.
seknek továbbra is kezdeményezői és gazElsősegély tanfolyam
dái kívánunk lenni.
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány
„Némedi Kincsei” - Alsónémedi “Ki mit
rendezésében a Magyar Vöröskereszt köztud?” tehetségkutató verseny
úti elsősegély tanfolyamot tartott AlsónéTelepülésünk 950 éves évfordulójának ünmedin 2017. augusztus 31-én a régi pártnepköréhez Alapítványunk egy nagyszaházban. A tanfolyamon szerzett ismeretek
bású tehetségkutató verseny megszervezéa jogosítvány megszerzés folyamatának
sével kívánt kapcsolódik. Alapítványunk
szerves része, de ezek a készségek a mintárgyévben ünnepelte fennállásának 25.
dennapi életben is jól használhatók ros�évfordulóját is, ezt az ünnepi alkalmat megszullétek ellátásánál, baleseteknél. A tanragadva egy gálaestet szerveztünk, ahol az
folyamot vizsga követte, melyen mind a 18
Alsónémedin élő tehetségeknek, “Némealsónémedi jelentkező sikeresen teljesített.
di Kincseinek” lehetőséget biztosítottunk
„Becsöngettek, fussunk!”
a bemutatkozásra. A tehetségkutató verSzeptember elsején, a tanévnyitó napján
senyre öt kategóriában lehetett jelentkezdélután futóversenyt rendeztünk az iskoni: irodalom, képzőművészet, sport, tánc
lás gyerekek részére a Széchenyi István Álés zene. A produkciók minősítését komoly
talános Iskola udvarán található atlétikai
szakmai zsűri vállalta el, akiknek a jobbpályán. Rövid- és hosszútáv kategóriákban
nál jobb produkciók közt nem volt egyszelehetett nevezni, a felsősök a hosszútáv karű meghozni a döntését. A fellépők után a
tegóriában 950 métert, az alsósok ennek a
Szomszédnéni Produkciós Iroda fergeteges
távnak a felét futották, ezzel is nyomatékoműsorát élvezhettük, igazán vidám pillasítva jubileumi ünnepségünk mérföldkönatokat szereztek nekünk. Köszönet illeti
vét.
a fellépőket, a zsűri tagjait és a népes kö„Fussunk együtt!”
zönséget!
Az iskola udvarán található futópálya az
Alapítványunk által biztosított esti ingyenes futási lehetőségek alkalmával rendszeresen ki van használva.
2018
Cibere Hagyományőrző Főzőfutam
A hagyományőrző főzőversenyt 2017-ben
6. Alsónémedi Családi Sportnap
három kategóriában rendeztük meg, alsó2018. április 7-én került hatodjára megsok, felsősök és középiskolások jelentkezérendezésre településünkön az Alsónémedi

••
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Családi Sportnap az Alsónémedi Községért
Közalapítvány Kuratóriuma, az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért
Közalapítvány Kuratóriuma és Szegváriné
Kulinyák Veronika szervezésében. A reggeli megnyitó után közös bemelegítéssel
kezdődött a nap, majd 5 helyszínen egymással párhuzamosan folytak a különböző
bemutatók, sportolási lehetőségek. Az idei
sportnap különlegessége volt a fotósarok,
az olimpiai kiállítás és az erősember verseny, melyet elsőként rendeztünk meg a
sportnapok történetében. A rendezvény
hangulatát a Dabas Rádió műsorvezetői
emelték. Idén rekordot döntöttünk a látogatottság mértékében, egy napon belül
közel 800 alsónémedi lakos fordult meg a
Sportcsarnok komplexumában. A Sportnapot a hagyománynak megfelelően a “Fut a
falu” zárta.
Nyárköszöntő Fesztivál
Alapítványunk idén is támogatta a NYWYG
Íjász és Hagyományőrző Egyesület által
szervezett Nyárköszöntő Fesztivált, ahol a
gyerekek és felnőttek számára mezei futóversenyt szerveztünk.
„Családi Csaholás” - I. Alsónémedi Kutyatalálkozó
Idén augusztus 25-ikén a Kuratórium
döntése értelmében kutyás közösségi rendezvényt szervezett Alapítványunk helyi
szervezők és az Alsónémedi Állatorvosi
Rendelő közreműködésével az Alsónémedi
Agárpályán. Településünk első kutyatalálkozóját számos program színesítette, ezek
mellett az állatorvosi csapat teljes létszámban kivonulva kínált tanácsadást, szűrést
és felszerelést minden résztvevőnek. A bemutatókat az Agility indította, majd Engedelmességi rész következett. A nap egyik
fő programja a szépségverseny volt. Ebéd
után prevenciós előadások és fajtaválasztás
témájában hallhattak előadásokat a hallgatók. A napot a trükkverseny és a gazdi
futás színesítette. Rendezvényünk célja
volt a településünkön élő kutyás családok
egymással történő megismertetése, közösséggé formálása.
2018. október

„Becsöngettek, fussunk!”
Szeptember első hetén délután futóversenyt rendeztünk az iskolás gyerekek részére a Széchenyi István Általános Iskola
udvarán található atlétikai pályán. Rövidés hosszútáv kategóriákban lehetett nevezni, a felsősök a hosszútáv kategóriában
1000 métert, az alsósok ennek a távnak a
40-60%-át futották. 100 iskolás futót tudtunk ezzel a kezdeményezéssel megmozgatni a tanévnyitó napján.
Cibere Hagyományőrző Főzőfutam
A hagyományőrző főzőversenyt 2018-ban
két kategóriában rendeztük meg, alsósok
és felsősök jelentkezését vártuk. Fődíjként
Cyberjump trambulinpark ajándékutalványokat adtunk át.
A Közalapítvány 2018-2019. évi tervei között szerepel ismét több olyan kulturális illetve hagyományőrző esemény megszervezése és lebonyolítása is, melyek a településen élő közösségek összetartozását erősítik majd, s ezzel együtt Alsónémedi hagyományait, kultúráját, természeti értékeit
ismertetik meg a fiatal és felnőtt generációkkal
egyaránt.
Alapítványunk számlájára több részletben érkezett képviselői tiszteletdíj felajánlás, amelyet
a Kuratórium nevében ezúton is tisztelettel köszönök!
Köszönjük minden kedves Adózó támogatását,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-át Alapítványunk részére ajánlották fel!
Köszönet illet minden Kuratóriumi Tagot (Demeterné Pap Tímea, Hägerné Molnár Mária Ilona,
Juhász Lászlóné, Kiss Menyhértné, Suplicz Zsolt
Tibor, Tóth Gábor) és Felügyelő Bizottsági Tagot
(Józanné Vincze Katalin, Szlovicsákné Mészáros
Mária, Marosi Boldizsár), akik munkájukkal és
aktív részvételükkel hozzájárulnak az Alapítvány
szabályos és eredményes működéséhez.
				

Dr. Nagy Vilmos
a Kuratórium elnöke
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„Családi Csaholás” - I. Alsónémedi Kutyatalálkozó
Alsónémedi Agárpálya - 2018. augusztus 25.
Hogyan lehet kutyás rendezvényt szervezni Némedin? Vannak-e kutyások, gazdik és családtagjaik, akik kíváncsiak egymásra, szeretnék megmutatni kedvencüket, szeretnének többet tudni, és
találkozni? Ezen kérdések foglalkoztatták a lelkes
szervezőket, az Alsónémedi Közalapítvány vezetőit, és a helyi Állatorvosainkat. Többszöri találkozás
után megszületett a hely, az időpont és a program.
Ha megnyitjátok a közösségi médiát, szinte minden
harmadik hír a kedvencekről és leginkább a kutyusokról szól. Miért is? Van-e még olyan teremtmény,
akitől – már a puszta létével is- annyi szeretetet,
hűséget, ragaszkodást kapnánk? Megmozgatnak,
örömöt szereznek, játszanak és mindig várnak bennünket:) Családban élünk, és ezért lehettünk ott
közösen azon a verőfényes, szép nyári napon, ahol
a helyi állatorvosi csapat teljes létszámban kivonult,
tanácsadást, szűrést és felszerelést kínálva minden
résztvevőnek. A bemutatókat az Agility indította,
majd Engedelmességi rész következett. A nap egyik
fő programja a szépségverseny volt, bizony nehéz
dolga volt a zsűrinek. Volt, ahol a kislány gazdi és
a kutyus is azonos masnival volt díszítve… ennek
nehezen lehetet ellenállni.
Ebéd után prevenciós előadásokat hallhattunk, és
a fajtaválasztás témájában is okosodtunk. A napot
a trükkverseny és a gazdifutás színesítette. Egész
napunkat profi fotós is felügyelte. Szerintem ilyen
szépek még sose voltunk, mint azokon a képeken!
Nagyon köszönjük a helyszínt biztosító Alsónémedi Agárpálya tulajdonosainak és minden szervezőnek, hogy létrejöhetett ez a nap!! Mikor lesz a
következő?- kérdezik sokan... Suplicz Zsolt Tibor,
kuratóriumi tag
Csaholás agiltys módra...
Augusztus utolsó hétvégéjén megrendezésre került
családi kutyás rendezvény fantasztikus élményt
nyújtott csapatunknak. A reggeli pályaépítést következően páran talán megmosolyogták a feladatot... De a bemutató alatt már éreztük az elismerő
pillantásokat. Gyorsan, lendületesen, összhangban
mozogni egy akadálypályán. Nem könnyű feladat. Többen kedvet kaptak a pálya kipróbálására
is. Örömmel jelentjük: sok tehetséges kutyus van
12

Alsónémedin! Reméljük, hogy kedvet kaptak az
általunk olyan nagyon szeretett sporthoz! Császár
Sarolta, Adrenalin Agility Team nevében
Az Alsónémedi Állatorvosi Rendelő 8+2 fővel
képviselte magát a rendezvényen. Az első legfőbb
teendőnk a Járási Főállatorvos által ránk ruházott
feladat volt, hogy az Agárpálya területére csak
microchippel megjelölt, veszettség ellen oltott és
féreghajtott kutya léphetett be. Mi voltunk a legelégedettebbek, hogy ezt mindenki maradéktalanul
betartotta, így a beléptetés zökkenőmentes volt.
Érkezéskor mindenki kapott egy kutyaürülék ös�szeszedésére alkalmas zacskót, ezúton köszönöm a
résztvevőknek, hogy becsületesen használták, ezért
nekünk a takarítás során ezzel nem volt dolgunk.
A Rendelő asztalánál mindenre felkészülten figyeltünk az eseményeket, hátha valamilyen egészségügyi feladat is felmerül, de miután a résztvevő gazdik és a főszereplő kutyusok is remekül helyt álltak,
még a szépség-, illetve a trükk versenyen is tudtunk
zsűrizni. Köszönjük a bizalmat, hogy kis családtagjaik ügyes-bajos gondjaival hozzánk fordultak és a
tanácsainkat megfogadták.
Munkatársaink egész nap szív- és bőrférgesség
vizsgálatot végeztek, majdnem valamennyi kilátogató kutyát megszűrtük. Szerencsére szívférges
állatot nem találtunk, de bőrférges eset előfordult.
Igyekeztünk széleskörű felvilágosítást adni e két
betegség előfordulásáról, lefolyásáról és járványtanáról. Három rövid előadás erejéig beinvitáltuk a
gazdikat az előadóterembe, ahol általános tudnivalókat osztottunk meg a felelős kutyatartásról, a betegségmegelőzésről, a fajtaválasztásról és az otthoni
segítségnyújtás lehetőségeiről. Az időjárás is kegyes
volt hozzánk, így remek hangulatban telt el a nap.
Együtt csodálhattuk meg a fellépő, és a különböző
versenyeken résztvevő kutyákat, illetve együtt nevettünk az agárpályán futó gazdikkal. Igazi családi
esemény kerekedett, összekovácsolódott a kilátogató társaság. Remélem jövőre még többen átélhetjük
mindezt ezen a csodaszép helyszínen. Köszönjük
a részvételt és gratulálunk a díjazott kutyáknak és
gazdiknak is.
Dr. Pintér Lilla, Alsónémedi Állatorvosi Rendelő
2018. október
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Gyermekorvosi Rendelő közleményei

Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
2018. október 15-től megváltozik a gyermekorvosi rendelés rendje!
Betegrendelés:

Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 13:00-17:00
Szerda: 10:00-12:00
Csütörtök: 10:00-12:00
Péntek: 08:00-12:00

Egészséges rendelés (védőnő nélkül):
Szerda: 08:00-10:00
Csütörtök: 08:00-10:00

Az egészséges rendelés párhuzamosan fog történni a védőnői rendeléssel, így az egészséges rendelésre külön időpontot kérni nem szükséges, a védőnői szűrést követően kell átjönni orvosi szűrésre.

Bihari Lászlóné védőnő tanácsadásai 2018.10.15.-től a következőképpen alakulnak:
		
II. körzet: szerda 			
8-10 csecsemő, gyermek tanácsadás
							10-12 várandós tanácsadás
		
I. körzet: csütörtök			
8-10 csecsemő és gyermek
							10-12 várandós tanácsadások.
Bejelentkezés: 06-30/628-51-63 mobilszámon lehetséges.
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk!”
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató
kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384. E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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Széchenyi István Általános Iskola hírei

„Egy korszak lezárult, de oly sok szép vár még!”
Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola 9 dolgozója vonult nyugdíjba ebben a tanévben.
Sticzné Szántó Ilona igazgató, Györgyövits Gáborné tanító, Juhász Lászlóné tanító, Seregély Béláné
tanító, Surányi Mária tanító-tanár, Szántó Erzsébet
tanító, munkaközösség-vezető, Szelle Istvánné iskolatitkár, Tóth Pálné gyógypedagógus, Zsin Géza
tanár.
A 2018-19-es tanév évnyitó ünnepségén köszöntünk el Tőlük. Tanítványaik, kollégáik beszéltek
velük kapcsolatos emlékeikről, felidézve vidám és
meghitt pillanatokat is.
„Ha a jövőről akarsz gondoskodni, vess magot,
ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát, Ha terved
egy életre szól, Embert nevelj!”
Szabó Éva óvodavezető ezzel a kínai bölcs mondással kezdte emlékező gondolatait Sticzné Szántó
Ilona igazgatónőről, aki az Ember nevelés mellett tette le voksát több mint négy évtizeddel ezelőtt. Az Alsónémedi gyerekek nevelését, tanítását
mindvégig hivatásának érezte. Tanárként, osztály2018. október

főnökként kedves, diákjai felé nyitott, kommunikatív pedagógust ismertünk meg személyében, aki
nemcsak tanított, de közösséget formált és tartalmas programokat szervezett osztályainak. Igazgatóként fontosnak tartotta az iskola szakmai színvonalának megtartását, a tanítványok jó színvonalú nevelését-oktatását. Iskolai rendezvényeken
igazgatói beszédeiben a Gyermekek iránti szeretet
tükröződött.
Takács Teréz kolléganő felidézte a Magyari utcai
iskolában töltött időt, Györgyövits Gáborné, Jutka
néni kedves, csendes személyiségét, tanítása során
a belőle áradó nyugalmat, a biztonságot és az általa
teremtett szeretet teljes légkört.
Szlovicsák Imre emlékezett, hogy a Kis hercegből
volt első tanító nénijének, Juhász Lászlóné Magdi
néninek a kedvenc idézete. Emellett számos színdarabot tanított be, összefogta a falu fiataljait, közösséget, értéket, hagyományt teremtett a szüreti
felvonulásokon, a mazsorettek fellépéseivel és a hagyományőrző csoport előadásaival.
15
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Seregély Béláné pedagógiai pályáját mindvégig töretlenül jellemezte a precíz, felelősségteljes,
fáradhatatlan munkavégzés. Napköziben végzett
munkája példaértékű volt. Kriszta nénitől Boros
Lacika kis tanítványa verssel, valamint kedves, vidám gondolatokkal búcsúzott.
Surányi Máriáról Dudásné Faragó Elvira szülő
emlékeit idéztük fel a régi kultúrházban töltött családias évekről, az önfeledt játékokról, a rendkívüli
élményt jelentő ünnepi rendezvényeikről, kirándulásokról. Kedves, segítőkész tanító volt, aki fegyelmet, összhangot teremtett és jó közösséget formált.
Szántó Erzsébet volt Nagyné Ölvedi Rita elsős
tanító nénije, aki mindig mosolygó, sugárzó tekintetével bátorságra buzdította tanítványait. Kollégaként derűs életszemléletű, pozitív hozzáállású, segítőkész embernek ismerhettük meg. A lendületességét, szervezőkészségét, az iskola javára fordította,
sok élményt és örömöt szerezve mindenkinek.
Szelle Istvánné, Margitka 20 évig dolgozott köreinkben. Mindig égett a keze alatt a munka. Kedvességével, mosolyával, segítőkészségével megszépítette a szürke hétköznapokat. A stafétabotot a lánya
vette át, folytatja odaadó, precíz munkáját.
Bodacz Gábor és Varga Tamás tanítványok a következő gondolatokat fogalmazták meg Tóth Pálné, Erika néniről és gyógypedagógiai munkájáról:
„Mindig türelmes, megértő volt, Jó hangulatúak
voltak az órái, nem hiányzott a vicc, a jó humor
sem. Bármivel kapcsolatban lehetett segítséget kérni tőle. „
Zsin Géza tanár úrról Hangyás Erika tanítványakolléganője idézte fel emlékeit: „csodáltuk benne, ahogy könyv nélkül, szívből és tapasztalatból
szenvedélyesen tudott magyarázni a növényekről,
állatokról. Sok gyerek az ő személyes varázsának
köszönhetően indult el a környezet-és természetvédelem útján.
A Polgármester Úr a beszédében elhangzó elismerő
szavak mellett virággal köszöntötte az iskolai munkából távozókat.
Az ünnepség végén ezzel a verssel búcsúzott el
nyugdíjba vonuló kollégáitól az egykori tanítvány,
Szegváriné Kulinyák Ágnes Veronika.

megváltozna vajon megszokott világom?”
Szabad vagy, mint madár, nem köt a kalitka,
váltsd valóra végre, amit álmaidba’
elképzelt a lelked, mit eddig nem tettél.
Bármit megtehetsz most, mert nyugdíjas lettél!
Egy új ajtó nyílik meg a mai nappal,
kívánok szerencsét, egy jó nagy kalappal!
Mindennapjaidba erőt, egészséget,
szerető családot, örömöt, szépséget,
Válts valóra eztán minden olyan álmod,
mire nem volt időd, s mit csak szíved vágyott.
Sok tartalmas évet maradj itt e földön!
Szavaimat tovább, egymásba nem öltöm.
Legyen meg mindened, úgy, ahogy kívánod!
Szeretettel ölel régi tanítványod.”
			
(Aranyosi Emil)
KEDVES BÚCSÚZÓ KOLLÉGÁINK!
Szívből kívánjuk, hogy jó egészségben élvezzétek a
nyugdíjas éveket! Minél több örömben legyen részetek családotok, szeretteitek, barátaitok körében!
Őrizzétek meg a szép emlékeket! Látogassatok el
az iskolába a hétköznapokon, ünnepségeken és különböző rendezvényeken! Nagy szeretettel várunk
vissza Benneteket!
Az iskola dolgozói nevében:
Nagyné Ligetfalvi Magdolna igazgatóhelyettes

„Egy korszak lezárult, de oly sok szép vár még!
Gondoltál már arra: – “Vajon mit csinálnék,
ha pont azt tehetném, amire csak vágyom,
16
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A hónap kézisei program keretében
az Alsónémedi SE U11-es leány csapatát és edzőjét mutatjuk be.

Alsónémedi SE U11 lány kézilabda csapata
A csapat tizenöt nagyon lelkes és kitartó 2009-es és
2008-as születésű lányból áll, akik lelkiismeretesen
járnak edzésre és fegyelmezetten dolgoznak. Az idén
nagy kihívás vár rájuk, hiszen voltak olyanok, akik
tavaly még kispályás szivacskézilabda mérkőzésen
is játszottak, most pedig a normál pályán kell helytállniuk. A csapat biztos benne, hogy az edzésmunka meghozza az eredményt és szépen veszik majd
az akadályokat. Az egyesület egy iskolából meríti
az utánpótlását, így a csapat célja elsősorban a játék
megszerettetése, a kézilabda alapjainak letétele, az
ügyesebb kézilabdások tovább segítése nagyobb csapatok felé.
Szegváriné Kulinyák Veronika, kézilabda edző,
testnevelő tanár: - Általános iskolában 11 évesen
kezdtem el kézilabdázni az iskolai csapatban, innen
kerültem a Ferencvárosi Torna Clubhoz, miután úgy
döntöttem, hogy diplomát szeretnék tovább tanultam és a TFSE-hez igazoltam. Egyetemi tanulmányaim alatt az edzősködéstől teljesen elzárkóztam, mára
azonban hálás vagyok, hogy edző is lehetek. Nagyon
sokat kaptam ettől a sportágtól, ezért szeretném a
kézilabda szeretetét a felnövő, kezem alatt megforuló
nemzedéknek is átadni. Külön örülök, hogy a szövetség úgy döntött, hogy nem számol eredményt és
helyezést egészen az U13-as korosztályig. Jelenleg
ott dolgozom, ahonnan indultam. A szakosztály20

vezető és felesége (Kotán Miklós és Kotánné Borka
Csilla) voltak első edzőim, volt csapattársam pedig
egyik edzőkollégám. Jó az edzői közösség, segítjük
egymást, ahol tudjuk, a rendelkezésre álló technikai
háttér (feleszerelés, eszközök, csarnok) pedig szintén
kiemelkedő.
Takács Gabriella szakfelügyelő Szegváriné Kulinyák
Veronikáról: - Verát tavasszal ismertem meg, és már
az első alkalommal szimpatikus benyomást keltett
bennem. Az edzések hangulata, amelyet Vera kelt,
öröm ott lenni, jó érzés ügyesnek, egyre jobbnak lenni. Mindig van bíztatás, egy két jó szó. Nem baj, ha
nem sikerül, „legközelebb jobb lesz”. Vera a gyerekek
nyelvén beszélő, következetes, végtelenül türelmes
edző. Vidámság, mégis a gyakorlatok végrehajtásakor
következetesség jellemzi munkáját. Sosem láttam még
hasonló edzést, színes eszközhasználat és a gyakorlatok dinamikája teszi megunhatatlanná a tréningeket.
A kedvencem, amikor gondolkodni is kell, az arcok
még jobban ragyognak, nem csak ügyesedni, okosodni is lehet alkalmanként. Vera nevelő, pedagógiai
munkáját emelném ki a gyakorlatai mellett.
				
Forrás:
https://keziszovetseg.hu/v2h/026/003/p_003.
asp?p_hir_kod=688&p_hir_kod_ev=2018&p_fo_
cim=A%20honap%20kezisei:%20augusztus
2018. október
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A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2018 nyarán és őszén Alsónémedin
Igen régen jelentkeztünk a Nywyg híreivel, így most összefoglaljuk az elmúlt fél év történéseit.
Suli Íjász Bajnokság Budaörs- Budapest 2018.
Az idei Suli íjász Bajnokságra (Diákolimpiára) csak a gyakorlottabb versenyzőinkkel indultunk el.
A legközelebbi regionális fordulóra Budakeszi közelében került sor, ahol is a lőtér egyik részében kapott helyet az íjászat. Öt fős lelkes csapatunk igyekezet a szabad téri íjászat minden előnyével és hátrányával megküzdeni. Sikerült is, hiszen egy ezüst és egy bronzérmet és 2 helyezést is elértek diákjaink!
A döntőt, most június elejére Budapestre szervezték, így a helyszín és az időpont is ideális volt. A
gyakorlott íjászaink itt is szépen helyt álltak, tudásoknak és szorgalmunknak megfelelő eredményt
értek el.
Eredmények: Gyerekfiú Irányzék nélküli reflex Kiss Béla 3. hely, Gyermek lány Olimpiai Dézsi
Lilla 2.hely!
III. Nyárköszöntő Fesztivál Öregtó Alsónémedi 2018 Június.
Már nem tehettünk mást, mint hogy folytatjuk a jó hagyományt és lélekmelengető programot szerveztünk az idei első szünidei szombatra. A résztvevők közül sokan hasonlóan bátrak voltak és az
idén is csatlakoztak hozzánk. Támogatóink szintén sokat segítettek így: az Öregtó Horgásztó Sport és
szabadidő központ, az Alsónémedi Községért Közalapítvány, a Halászi Károly Művelődési Ház, A Napfény Mazsorett Táncosok, az Aerobic klub,
és a Cseppek Néptánc csoport Szarka Ágnes vezetésével! Nagyon köszönjük támogatásukat, részvételüket, szereplésüket és a műsorukat, csak így
együtt volt szép, tartalmas és értékes ez a nap! A délután folyamatos készültek a kézműves remekek a gyerekek keze alatt - agyagos, kosaras, csipkeverő szakértők felügyeletével. A térjátékokon folyamatosan pörögtek és gyűjtötték a nyomdákat, amelyeket majd ajándékokra tudtak becserélni.
Az íjászatot is mindenki kipróbálhatta, majd felröppentek a sárkányok is igen magasra. Az idén először mezei futó versenyt szerveztünk, amelyen
lelkesen vettek részt kicsik és nagyok is! Egy délután mozogtunk ennyit együtt, örömmel fáradtunk el! Külön köszönet Bodó Annának az esemény
egyik fő szervezőjének és a Nywyg egyesület minden családjának! Jövőre veletek ugyanitt!!
NYWYG 10 éves ünnepe 2018 Június
Hála Urunknak ezt is megérhettük …10 évesek lettünk! 2008-ban voltak bátrak: tanárok, szülők, képviselők, támogatók, akik tudták, remélték,
hogy érdemes tenni a többiekért, érdemes közösséget szervezni, látni gyerekeinket sportolni, küzdeni és tanulni. Ez így is lett, rengeteg dolog történt velünk az elmúlt évtized alatt. Most megálltunk és együtt voltunk rég nem látott barátainkkal. Felidéztük a legfontosabb pillanatokat, a nagy
győzelmeket, azt, hogy különleges 3-4-5 évet adhattunk utódainknak. Azt, hogy megismerhettünk olyan embereket, akik szeretik hazájukat és az
íjászatot, a magyar történelmet.
Az elmúlt 10 év emlékére szalagokat kötöttünk az egyesület csapat zászlójára. Minden évet 1-1 szalag feltűzése jelentette, amelyet a kiválasztott
tagjaink köthettek fel. Nem tudjuk, hogyan fejlődik és változik egyesületünk a jövőben, de az eddigiekért bízvást mondhatjuk:” Jó mulatság, férfimunka volt!”
Nywyg nyári tábor Öregtó Alsónémedi 2018.július
Ez már a 4. év volt, hogy úgy gondoltuk nem telhet el a nyár íjászat és mozgás nélkül ezért ismét Napközis tábort szerveztünk az Öregtó horgásztónál. A tó tulajdonosa és fenntartója mindig szívesen lát bennünket, így az idén is éltünk a lehetőséggel. Tudtuk, hogy nem könnyű napi 8 órában
lekötni a mai 6-12 éves korosztályt, de szülői segítséggel és leleményességgel igen jó és tartalmas hetet tölthettünk együtt! Minden reggel tornával
indult, majd csoportos játékok és több órás íjászat következet. Tarisznyás ebéd után az árnyékban Tánya néni vezetésével alkottak többször is a
gyerekek. Hétvégén pedig egy íjászverseny keretében mindenki számot adhatott tudásáról. A képek sokat elárulnak a résztvevők öröméről. Jövőre
is táborozunk!
Az edzéseket folytatjuk a Schuller Csarnokban pénteken 18 órától és vasárnap is 18 órától.
Suplicz Zsolt Tibor a NYWYG elnöke, sms szám 70-43-64-194
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