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Boldog és sikerekben gazdag újesztendőt kívánunk!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Önkormányzati hírek

Az Alsónémedi Önkormányzati Konyha felvételt hirdet
konyhai kisegítő állás betöltésére.
Feladatok: A főzőkonyhán folytatott konyhai tevékenységek, a konyhára vonatkozó minőségbiztosítási szabályok és
követelmények ismeretének elsajátítása, azok gyakorlati megismerése és alkalmazása.
Elvárások: Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi és munkaköri alkalmasság, cselekvőképesség,
önálló munkavégzés.
Bérezés: közalkalmazotti bértábla besorolása szerint.
A jelentkezést és az önéletrajzot írásban az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2351 Alsónémedi, Iskola u. 1. címre
vagy a konyha@alsonemedi.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.
Jelentkezési határidő: 2017. március 20.
A munkakör 2017. május tölthető be.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: Rácz Viktória 30/317-9641 vagy konyha@alsonemedi.hu
Alsónémedi lakossága: 5178 fő
Esküvők száma: 28
Születések száma: 58 fő
Elhalálozottak száma: 62 fő

Anyakönyvi adatok 2016-ban
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 (+36-30-617-2224)
Garai Miklós +36-70-382-0057 (+36-30-857-6195)
Gödöllei Attila +36-30-423-2215
Nébel Norber +36-70-4911-039.
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!
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Polgármesteri Hivatala, 2351. Alsónémedi, Fő út 58.
Győrvári István Lászlóné Tel.: 06-29-337-101/11;
Fax: 06-29-337-250, e-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu
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Terjeszti: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
A cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni a Polgármesteri
Hivatal Titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem őrzünk meg!
Lapzártáról és a megjelenés tervezett időpontjáról a település honlapján
találnak információt (www.alsonemedi.hu/hirmondo).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után beérkezett cikkeket
a nyomdai határidők miatt csak a soron következő lapszámban
van módunkban megjelentetni!
A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt illeti.
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„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Elcsitul a szív,
mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok!”
Örök hálával őrizzük emléked!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik id. Józan Gábor temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, és osztoztak fájdalmunkban.
				 a Gyászoló család
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„Az Alsónémedi Önkormányzat Képviselőtestületének
Köszönöm Önöknek a magam és minden nyugdíjas nevében,
akik már a 2. év karácsonyán ajándékcsomagot vehettek át szép
köszöntőlevél kíséretében, amely minden idős ember szívéig
hatolt. – A Sors kitüntető kegye folytán megélhettem a 84 évet
és kifejezhetem köszönetemet kedves tanítványaimnak, majd
munkatársaimnak, akik jelenleg a Képviselőtestület tagjai.
Nemcsak szüleiket, de nagyszüleiket is személyesen ismertem és
szeretettel gondolok Rájuk. Ha még élnének, nagy öröm lenne
számukra látván, hogy utódaik milyen sokat fáradoznak azért,
hogy szülőfalujukat széppé, biztonságossá tegyék.
Gyermekeiket nemes lelkületű, dolgos emberekké nevelik. Falunk ősi hagyományait gondosan ápolják, gondozzák.
Őszinte szívből kívánjuk, hogy munkájukat sok siker, jó
egészség és felhőtlen boldogság kísérje még hosszú évekig, amit
szerető családjuk körében töltenek.
		
Szeretettel: Surányi Lászlóné (Erzsi néni)
Alsónémedi, 2017. január 1.

Az újesztendő küszöbén
Az életünk legyen bármilyen tarka-barka,
Csak fölfelé kunkorodjék az újévi malac farka.
Annyi pénzünk legyen, mint hal a tengerben,
De jusson belőle bőven minden szegény embernek.

Kerüljenek minket az ártó szellemek,
Pusztító viharok és háborús félelmek.
Céljaink legyenek, egyenesek ahová eljutunk,
Ne tűnjön fárasztónak az odavezető utunk.
Legyen az életünk mesésen egyszerű vagy bonyolult,
A sikerekhez vezessen simára kövezett út.
Nincs nehéz erőpróba, amit le nem győzhetünk,
De erős akarattal, kitartóan kell küzdenünk.
Mindig csak előre, hátra sose nézzünk,
Merengni a múlton csak vesztett reményünk.
Tegyünk jót másokkal, amit erőnkből tehetünk,
Egészségtől, nemes tettvágytól duzzadjon kebelünk.
A mi jó Istenünk bő termést küldjön ránk,
Hogy sosem legyen üres az éléskamránk.
Adjon a mi Teremtőnk sok bájos, okos unokát,
Akik szeretik, tisztelik a szülőket, mamát, papát.
Otthonunkban a boldogság verjen örök tanyát,
Hogy tiszta szívvel mondhassuk el a hálát adó esti imát.
Hit, Remény és Szeretet lakozzék az emberek szívében,
Mindezt kívánjuk Urunk az Új Esztendőben.
Alsónémedi, 2017. jan. 1.
Surányi Lászlóné ny. tanár

A 70 éven felülieknek juttatott karácsonyi csomag kapcsán, több telefonos és személyes köszönet jutott el a Képviselőtestülethez, a Polgármesteri Hivatalba.
Mindenki köszönetét nem tudjuk közölni, de Erzsike tanító néni levele úgy gondoljuk, tolmácsolja a hozzánk eljuttatott összes
köszönetet.
Szerkesztő Bizottság

Kérések az Újesztendőre
Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet, de Ő azt mondta: nem. Azt mondta, hogy a büszkeséget nem
veszi el, nekem kell feladnom azt.
Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de Ő azt mondta: nem. Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás
mellékterméke, nem kapni, megszerezni kell.
Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot, de Ő azt mondta: nem. Azt mondta, csak áldását adhatja - a boldogság rajtam múlik.
Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, de Ő azt mondta: nem. A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól és
közelebb visz Hozzá.
Kértem Istent, hogy adjon lelki fejlődést, de Ő azt mondta: nem. Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de
hajlandó megmetszeni, hogy gyümölcsöt hozzak.
Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni, úgy, ahogyan Ő szeret engem. Erre azt felelte: látom már kezded
érteni.
Kértem erőt, és Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek.
Kértem bölcsességet, és Isten adott problémákat, hogy megoldjam azokat.
Kértem bátorságot, és Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat.
Kértem adjon szeretetet, és Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kértem kegyelmet, és Isten adott lehetőségeket.
Semmit sem kaptam, amit akartam és mégis megkaptam mindent, amire szükségem volt.
Forrás: http://szentgellertplebania.emecclesia.hu/index.php?pageid=1356
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete legutóbbi – közmeghallgatással egybekötött – ülését
2016. december 15-én tartotta. Annak ellenére, hogy az Alsónémedi Hírmondóban előre közöljük a meghívást – a szokásos
helyeken történő meghívó közlése mellett – és az Opál-ház felújítása miatt a nagyszámú közönséget befogadó iskolai Aulát
jelöltük ki helyszínként, ismét kevés jelenlévő volt a lakosság
részéről. Sajnos meghívott Vendégeink száma is csökkent, habár ennek legfőbb oka előre jelzett – más, legfőképp hivatalos
– elfoglaltság volt.
Vincze József polgármester úr köszöntője után elsőként
Gere Imre ezredes urat – a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője – kérte fel a beszámolóra.
Gere Imre a jelenlévők köszöntése után tájékoztatást ad arról,
hogy fő feladatuk a prevenció, személy- és vagyonbiztonság, a
hatósági munka, másik részről pedig a tűzoltási tevékenység.
12 esetben történt műszaki mentés Alsónémedin, 1 súlyos haláleset volt, munkagép használata közben. 52 tűzesetjelzés érkezett, de több esetben visszafordították az autót, mert téves riasztás történt (pl. cégeknél a beépített tűzjelző téves riasztása).
Fenti eseményjelzés szám átlagosnak mondható, mely tovább
csökkenthető.
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról is rövid tájékoztatást
ad, ami szintén a katasztrófavédelemhez került. Sok esetben
történik lakástűz országos szinten és CO mérgezés is, ezért oda
kell figyelni a kéményekre és a tüzelőberendezésekre is. A kéményseprőnek igazolnia kell magát, lakossági szolgáltatás esetén fizetni nem neki kell, és csekket ad díjfizetős szolgáltatás
esetén is. Abban az esetben, ha a lakóházban vállalkozás van
bejelentve, akkor ki kell fizetni a szolgáltatást.
A Polgármester úr kérdésére elmondta, hogy a vállalkozások
részére a Magyar Kémény Kft. végzi a szolgáltatást.
Vincze József megköszönte a katasztrófavédelem munkáját,
kiemelve fontosnak tartja a régen fennálló jó kapcsolatot. Következő hozzászólóként Rácz Ferenc urat, az Ócsai Rendőrőrs
vezetőjét, majd átadja neki a szót a közbiztonság témakörében.
Rácz Ferenc pár statisztikai adattal szolgál. Az ittas vezetések száma 2015-ben 291 volt, míg a 2016 első 9 hónapjában
321-re nőtt. A bűncselekmények száma 17,5 %-kal csökkent,
ami köszönhető a kamerarendszernek, a polgárőrség jelenlétének stb., de a felderítés is csökkenést mutat. A balesetek száma 5 %-os csökkenést mutat, mind a halálos, mind
a súlyos balesetek száma csökkent. A helyszíni bírságolás,
előállítás is csökkent, a szabálysértések, feljelentések viszont
növekedtek.
A személyi állományban nagymértékű fluktuáció volt, csökkent a létszám, ami a leterheltség növekedésével járt. Sok munkát okozott a migráció, ma már csak a határőrzéshez vezénylik
el a Kollégáit. Az Országos Főkapitányság ellenőrzésén jónak
ítélték meg a Dabasi Kapitányság munkáját.
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Vincze József megköszöni a munkájukat és a besegítő mezőőrök, polgárőrök munkáját is. Elmondja, hogy a közbiztonság
az egyik legjobb a környéken, ami a kamerarendszernek is köszönhető, amit még bővíteni fognak. Következő meghívottként
köszönti Lócskai István urat, a KUNÉPSZOLG Kft. ügyvezetőjét, a Vertikál Zrt. részéről, majd röviden ismerteti a három éve
történt szolgáltató váltás szükségességét, körülményeit. A szolgáltató bevált, a problémákat rugalmasan kezelik, néha olyat is
orvosolva, ami nem lenne kötelességük.
Lócskai István köszönti a jelenlévőket, majd jelzi, az idei évre
vonatkozóan még nem rendelkezik statisztikával, így tavalyi
számokat említ. Minden tekintetben növekedés volt a településen, pl. lakossági- és közületi igénybevevők, hulladékmennyiség. Sajnos a kintlévőség is emelkedett, ami mindenhol probléma és annak is betudható, hogy a díjbeszedésben változás
történt, a csekkek akadozva érkeztek. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. kezeli a díjat és a
NAV-hoz került a behajtás is, akik akár a házra is ráterhelhetik
a tartozást.
A házhoz menő lomtalanítás jól működik, emelkedik az
igénybevevők száma, s januártól már egész évben igénybe
lehet venni a szolgáltatást. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
két fenyőfagyűjtést kötelező szervezni és további 8 zöldhulladék szállítás lesz. A lebomló hulladékot minden héten elszállítják.
Térségi közszolgáltatók létrehozását tervezik, ahol az önkormányzatok is tulajdonrészt szerezhetnek majd és közszolgáltatási szerződést köthetnek, akivel szeretnének.
Lakossági jelzés érkezett, a csekkek késéséről, ill. arról, hogy a
településen sok a munkagép, sok a gumi, tele van vele az erdő.
Évi egy használtgumi leadás szervezését kérni.
Vincze József polgármester úr megköszönte a beszámolót. Tájékoztatást ad arról, hogy törvényileg szabályozva van a gumik
átvétele, a rossz gumikat köteles átvenni az a vállalkozás, ahol
lecserélik, ill. ugyanez a helyzet a vegyszeres edényekkel is. Az
Önkormányzat a veszélyes hulladékok gyűjtését nem vállalhatja fel a gazdálkodó szervezetek helyett, de a lakosság részére
szerveztek és szerveznek majd gyűjtést.
Lócskai István tájékoztatást ad egy dunaharaszti vállalkozásról,
ahol feldolgozzák az ilyen gumit, és ingyen átveszik.
Az elvégzett munka megköszönése után következő szolgáltatóként a Polgármester úr az ELOHIM Kft. ügyvezetőjét, Zoltán Miklós urat kéri a beszámolásra, aki elmondja,
hogy 2015-ben 52 koporsós, 18 urnás temetés történt, majd
emlékezteti a jelenlévőket, hogy a tavalyi közmeghallgatáson
felmerült az urnafal építése, ami az idei évben megvalósult,
s igény esetén további bővítésre is lehetőség lesz. Elmondja
azt is, hogy ellenőrzés volt az irodájuknál és mindent rendben
találtak. 2017-ben nagy feladat lesz a parkosítás és két parcella
kialakítása.
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Vincze József megköszöni a munkát, majd Kozma Miklós
úrnak, a DAKÖV Kft. Alsónémedi Üzemegység vezetőjének
adja meg a szót.
Kozma Miklós elmondja, 2016-ban szigorú gazdálkodást folytattak, az üzemeletetés biztonságos volt. A személyi állomány
csökkent, fejlesztések maradtak el. A kintlévőség – DAKÖV
Kft., 60 település – nagyon magas, de Alsónémedi fegyelmezetten fizet, 90 %-os a fizetési arány. A 3. sz. kút az Árpád utca
végén működik, a szagtalanítás kísérleti fázisban van. Az új
szennyvíztisztító jól működik, a szigorú előírásoknak megfelelnek és a felmerülő plusz igényeket is ki tudják majd elégíteni. A
problémákat pár órán belül meg tudták oldani.
Vincze József polgármester úr megköszöni a cég munkatársainak a munkáját és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy nem történt a DAKÖV Kft-nél béremelés, viszont a Képviselő-testület a
helyi dolgozóknak egy havi jutalmat adott.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Inczeffy Zsolt doktor úr nem
tudott eljönni a közmeghallgatásra, de a beszámolóját eljuttatta. – Felolvassa.
A Polgármester, mint következő hozzászólót, Babák László urat, a Gyáli Járási Hivatal vezetőjét köszöntötte, aki rövid tájékoztatást adott a Hivatal munkájáról. Elmondja, hogy
a dolgozók államigazgatási jogviszonyba kerültek, illetményük
emelkedett, s bízik benne, hogy az önkormányzati dolgozóké
is emelkedni fog. Szolgáltatásuk sokrétű, Alsónémedin heti
két alkalommal van ügyfélfogadás, így nem kell Gyálra menni
minden ügyet intézni. Sok elsőfokú döntés kerül a megyéktől a
járásokhoz, melyek száma emelkedik, pl. igazságügyi szolgáltatási ügyek.
Vincze József polgármester úr megköszöni a beszámolót, a
munkát és kéri, hogy a VOLÁNBUSZ, Posta stb. szolgáltatók
felé felmerülő kérdéseket juttassák el a Polgármesteri Hivatalba, hogy továbbítani tudják azokat.
Dr. Papp Zsolt háziorvos is megérkezett az ülésre és elmondja, rengeteg feladatuk, munkájuk volt, majd jelzi, hogy a
másik praxisban hamarosan változás lesz. 2016-ban 12-13000
volt a betegtalálkozások száma, ami igen magas szám.
A Polgármester megerősíti, az év „zivataros” volt, a Főorvos
asszony betegsége, a praxisátadás miatt. Január 1-től dr. Deutsch Judit lesz az új háziorvos, aki a Hírmondóban bemutatkozik. Itt is megragadja az alkalmat, hogy Papp doktor úr és
Szlivka Gabriella doktornő munkáját megköszönje a helyettesítésekben, emberfeletti munkát végeztek, 100 feletti napi beteglétszámmal. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Testület úgy
döntött 3 millió forintos támogatást nyújt a helyi orvosoknak
eszközfejlesztésre, defibrillátor, informatikai eszköz beszerzésére stb.
Vincze József polgármester úr a napirendre rátérve beszámolt a 2016. évi fejlesztésekről, beruházásokról (pl. Opál-ház,
orvosi rendelők), majd a 2017-re tervezett fejlesztésekről (pl.
útépítések), valamint Jobbágy Ilona intézményvezető is beszámolt a művelődési épület felújításáról, kérve a jelenlévőket
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látogassanak el a Kossuth utcában működő könyvtárba.
Lakossági kérdés a CBA üzlet bezárásáról és a Fő úti gyalogos közlekedés problémáiról érkezett. A Polgármester úr tájékoztatást adott arról, hogy a CBA üzlet gazdasági okok miatt
zárt be, többször is megkeresték a céget az ügyben. Bízik benne,
hogy hamarosan újra meg fog nyitni. Van buszjárat a Penny
Market üzletéhez, kb. 20 perc várakozás után jön visszafelé
busz, de az Önkormányzat Dunaharasztiba is indított járatot
a TESCO és piac elérhetőségére 2016 végéig. A gyalogos közlekedés tekintetében a Fő úton az időjárástól függően több helyre
is felfestik a gyalogos közlekedésre az utat és büntetni fognak.
A Polgármester a távozóknak békés, boldog karácsonyt és új
évet kíván, majd rövid szünet után a testületi ülés napirendjeinek tárgyalásával folytatódott az ülés.
Elsőként a „Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatot” fogadta el
a Képviselő-testület, majd a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet került módosításra.
Törvényi változások miatt különálló intézményként működik tovább az iskolában található konyha Alsónémedi Önkormányzati Konyha néven, így szükséges volt megalkotni a
konyha SZMSZ-ét. A konyha vezetésével ideiglenesen a jelenlegi élelmezésvezetőt, Rácz Viktóriát bízta meg a Testület, az
intézményvezetői pályázat elbírálásáig. A 2017. január 18-i zárt
ülésen Viktória pályázatát elbírálta a Testület és 5 évre bízta
meg a konyha vezetésével.
A Testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal és az intézmények (Óvoda, Művelődési Ház, Konyha) közötti munkamegosztási megállapodást, mely 2017. január 01-től lépett életbe.
A 2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatására kiírt pályázat keretében
közbeszerzési eljárás indításáról döntött a Testület, mely utcák
szilárd burkolattal való ellátására és vízelvezetésének kiépítése
vonatkozott. Egy új pályázat került kiírásra, ezért a januári testületi ülésen – látva a pályázati kiírásban szereplő összeget és a
várható pályázatok számát – a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy csak a Szilágyi Erzsébet utcával indul a pályázaton.
A Képviselő-testület ilyenkor szokta tárgyalni és elfogadni a
köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló rendelet
módosítását annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatalban
dolgozó köztisztviselők bére a korábbi évekhez képest ne csökkenjen. /A médiában hangoztatott béremelés a Polgármesteri
Hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselőkre nem vonatkozik./
A médiából sokan hallottak már az iskolák Tankerületek
részére történő átadásáról. Hosszas egyeztetés után került a
Képviselő-testület elé a Monori Tankerületi Központtal kötendő, az Önkormányzat tulajdonában álló iskolarész vagyonkezelésére vonatkozó szerződése és az általa működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás, melyet a Képviselő-testület elfoga-
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dott és felhatalmazta a Polgármester urat azok aláírására. /Az
ABÉVA Kft. tulajdonában álló részre vonatkozó átadás a cikk
írásakor még egyeztetés alatt áll./
Az Önkormányzat költségvetésében felújítási kiadásokra
225.000 Ft + ÁFA összeget biztosított a testület az Opál-Ház
felújításával kapcsolatos tervezői művezetési feladatok biztosítására. Az Opál-Ház felújításával kapcsolatos műszaki ellenőrzés kapcsán felmerült problémákat a Polgármester úr
erjesztette a Képviselő-testület elé, mely kapcsán felhatalmazást
kapott a szerződés felbontás lehetőségeinek vizsgálatára, ill. új
műszaki ellenőr személyére történő javaslattételre. A szerződés
végül közös megegyezéssel 2017 januárjában került felbontásra.
A Képviselő-testület 2017. évi első ülését január 18-án tartotta.
A Képviselő-testület rendhagyó módon zárt üléssel kezdte
ülését, mely keretében a Suzuki Ullmann telep bérbeadásáról, az önkormányzati konyha intézményvezetőjéről (lásd
fentebb), valamint személyi ügyről tárgyalt.
A Képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatást arról,
hogy 2017. január 01-től a Polgármester Úr illetménye havi
bruttó 597.500,- Ft, költségtérítése pedig havi bruttó 148.800,Ft. Ezt majdnem megegyezik a bércsökkentés előtti bérével. /
Annak ellenére, hogy törvény szabályozza a Polgármester bérét, attól eltérni nem lehet a következő ülésen erről határozatot
is hoznia kell a Képviselő-testületnek./
Jogszabály alapján a Polgármester szabadságtervét a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia, melyet a Polgármester előterjesztése alapján el is fogadott.
A Polgármester úr az Opál-ház felújítás műszaki ellenőri
megbízására javaslatot tett. A 2017. évi költségvetésében a
korábban már jóváhagyott 5.285.000,- Ft összegen felül bruttó 57.650,- Ft-ot biztosított, felhatalmazva a Polgármestert,
hogy 2017. február 7-től a kivitelezés teljes körű befejezéséig a műszaki ellenőri feladatokkal a Civium Kft-t bízza meg
2.500.000,- Ft + ÁFA díjért. Ide kapcsolódik a tervezői művezetés is, melyre 450.000,- Ft + ÁFA összeget biztosított a testület.
A Képviselő-testület az „Alsónémedi Tulipán u., Ibolya u.,
Nefelejcs u., Toldi M. u., József A. u., Május 1. tér, Vásártér u.,
Róna u. szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének
kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításával a
Perfectus Kft-t (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.) bízta meg
490.000 Ft + ÁFA díjazás ellenében, mely szerződés megkötésére a Polgármester felhatalmazást kapott. A 2017. évi költségvetés terhére bruttó 622.300,- Ft-ot biztosított a Testület közbeszerzési tanácsadói díj fedezetére.
Tekintettel arra, hogy még nincs idei elfogadott költségvetése a Képviselő-testületnek – és átmeneti gazdálkodásról szóló
rendeletet sem alkotott – szükséges volt az Önkormányzat és
intézményei folyamatos működéséhez kiadási fedezeteket biztosítani a 2017. év terhére:
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– Önkormányzat 2.500.000,- Ft,
– Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 200.000,- Ft (mosógép),
– településközpont tanulmányterveit bíráló bizottság tagjainak
díjazására 1.200.000,- Ft + ÁFA,
– Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár programok megvalósításához bruttó 1.060.000,- Ft (Progbloom 100.000,- Ft,
Magyar Kultúra Napja 300.000,- Ft, Faluházi esték első alkalma
50.000,- Ft, Könyvtári esték első alkalma 60.000,- Ft, Községi
disznótor 400.000,- Ft, Wass Albert felolvasóest 150.000,- Ft),
valamint két fő továbbképzéséhez 130.000,- Ft.
A Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési
céllal Pest megye területén” című pályázati felhívásán a Szilágyi
Erzsébet utca szilárd burkolattal való ellátásával indul Önkormányzatunk. Bruttó 42.576.172,- Ft támogatás igénylése mellett 15 % önerőt, azaz 7.513.442,- Ft-ot biztosított a Testület.
Dr. Deutsch Judit új háziorvosunk már megkezdte rendelését településünkön, de egyelőre lakóhelyéről utazik naponta. A
tárgyalások során szolgálati lakásra kapott ígéretet, melyet a Fő
út 1/c-d. lakás felújításával oldja majd meg a Képviselő-testület. A Polgármester felhatalmazást kapott a felújítási munkák
előkészítésére, melyhez bruttó 1.600.000,- Ft-ot biztosítottak
(tervezések, statika).
A Pest Megyei Kormányhivataltól törvényességi felhívás
érkezett a települési adóról szóló 10/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban. A Képviselő-testület megtárgyalta a felhívásban leírtakat és úgy döntött, nem ért egyet
az abban foglaltakkal és a települési adóról szóló rendeletét
változatlan tartalommal hatályban tartja. A Polgármester a
döntésről a Pest Megyei Kormányhivatalt a törvényességi felhívásban megadott határidőig tájékoztatni fogja.
A Képviselő-testület soron következő ülése még a Hírmondó
megjelenése előtt, február 08-án lesz. Ekkor a Képviselő-testület munkatervét is elfogadja, melyet a következő lapszámban
közzéteszünk. Ahogy már írtam a bizottsági ülésekre a testületi
ülés hetének hétfői és keddi napján kerül sor /legalábbis a munkaterv tervezete ellen eddig kifogás nem érkezett/.
Az ülések természetesen továbbra is nyilvánosak, így az ülésre
bárki eljöhet, és első kézből értesülhet a döntésekről, de a napirendekhez kapcsolódóan kérdését is felteheti, hozzá is szólhat.
A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülésekről készült
videofelvételek megtalálhatók a település honlapján (http://
www.alsonemedi.hu/static/onkormanyzat), ill. rendeleteink a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók!
Győrvári Istvánné
Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Lakosság!
2017. január 1-jétől lépett hatályba Alsónémedin a Települési adó.
Az adó hatálya kiterjed mindenkire, aki életvitel szerűen tartózkodik nem saját tulajdonú ingatlanban vagy
nem rokona a tulajdonosnak, akár rendelkezik lakcímkártyával akár nem. Az adót a lakó fizeti, de a tulajdonos szedi be, és ő vezeti a nyilvántartást is. A nyilvántartásban mindenkinek szerepelnie kell, aki az
ingatlanban tartózkodik.
Az adó hatálya alól mentes, aki
- 18 év alatti
- nappali tagozaton tanul
- egyszerűsített munkaviszonnyal rendelkezik, akkor a munkával töltött napok
- teljes vagy részmunkaidős munkaviszonnyal rendelkezik,
- a Magyar Állam által folyósított rendszeres pénzellátásban részesül ( nyugdíj, gyes, gyed, munkanélküli
segély)
- álláskeresési regisztrációval rendelkezik a Munkaügyi Hivatalnál
A mentesség okait igazolni kell, melyre az alábbi iratok alkalmasak:
születési anyakönyvi kivonattal vagy személyazonosító okmánnyal
iskolalátogatási igazolással
NAV felé történő bejelentés iratával, vagy egyszerűsített munkaszerződéssel
munkaszerződéssel, kinevezéssel, munkáltatói vagy a NAV igazolással
a pénzellátást megállapító határozattal vagy annak folyósítását igazoló adott havi igazolással
a Munkaügyi Központnál kiállított regisztrációs igazolással,
mely iratok fénymásolatát kell az adóbevalláshoz csatolni.
Az rendeletet és a bevallási nyomtatványt megtalálják Alsónémedi honlapján vagy a helyi adóhatóság a
rendelkezésére bocsátja.
						Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
								Adóhatósága

A kéményseprő ipari tevékenységéről
A kéményseprő ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprő ipari tevékenység ellátásának
szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat
elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő
ipari szerv a 2017. évi kéményseprő ipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

A Pest megyei sormunkaterv alapján településünkön
2017. 01.01. – 02. 28. között kerül sor a közfeladat elvégzésére!

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ megtalálható:
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A kémények ellenőrzése térítésmentes (ingyenes), kivétel az egyéni vállalkozók és cégek (Kft-k, Bt-k, Rt-k stb.). Az
ingatanon lévő összes kéményt, ill. égéstermék elvezetőt, amely a tető fölött van nyilvántartásba kell venni, függetlenül
attól, hogy használatban van vagy nincs, pl. lakás, műhely, garázs, tároló. A lakatlan ingatlanokat is ellenőrizni kell. Ha
az ingatlanon nincs kémény, ezt is dokumentálni kell és az eddig nyilvántartásban nem lévő ingatlanokat is ellenőrizni
és nyilvántartásba kell venni.
Müller Lajos (tel.: +36-70-644-2469)
2017. február

7

Önkormányzati hírek

FŰTÉS – FELELŐSSÉGGEL - a magunk és környezetünk iránt!
A fűtési szezonban újra és újra tapasztalhatjuk azt, hogy
sokan – saját és még sok ezer ember egészségét veszélyeztetve – hulladékkal, műanyaggal, bőrrel, bútorlappal tüzelnek.
A tüdőrák a daganatos halálozás vezető oka a gazdaságilag
fejlett országokban. Magyarországon férfiaknál első, nőknél
a harmadik leggyakoribb halálok, emellett az elmúlt 25 évben tízszeresére nőtt az asztmások száma és az allergiásoké is
hihetetlen gyorsasággal növekszik. Az okok között az egyik
legjelentősebb a környezetszennyezés, amelynek minden
nap ki vagyunk téve. A légszennyező anyagok között a műanyagok égéstermékei a legveszélyesebbek közé tartoznak.
Ha műanyagot égetünk vagy a környezetünkben teszi
ezt valaki, könnyen elszenvedhetjük a következő egészségkárosodások valamelyikét: daganatos megbetegedések, impotencia, magzatkárosodás, máj- és vesekárosodás, májrák, légzési elégtelenség, tüdőgyulladás, vérsejtkárosodás, halál…
A környezetkárosítás bűncselekmény, rendkívüli veszélyt jelent magára az égetőre és a környezetére is. Sokan
azt gondolják, hogy a pozdorja, OSB, bútorlap, rétegelt lemez égetése ártalmatlan. Pedig nem az. Az OSB például 2,22,5% fenol gyantát tartalmaz, de a többi ragasztott fa árút is
ez tartja egyben. Égetéskor a fenol gyantából felszabaduló
formalin mozgékony gyökké, formiáttá (HCOO−) alakul.
Ez tipikusan ráksejtekben keletkező gyök. A fenol-formaldehid műgyantaragasztó hő darabolódásának másik ága a
hírhedett PAH-ág (PAH = Policiklusos Aromás szén Hidrogének), amely alacsony égési hőfoknál 100 féle rákkeltő
anyagot produkálhat. Ennél is veszélyesebb a PVC égetése (Pld. Hypós flakon, fólia, vízvezeték csövek, műanyag
úszómedence). A PVC égetésekor például olyan anyagok
szabadulnak fel, mint az I. világháborúban harcigázként
alkalmazott foszgén, vagy a rákkeltő vinil-klorid, illetve
dioxinok. A poliklórozott dibenzo-dioxinokból akár 1 molekula is rákot okozhat a szervezetbe jutva. A dioxinok felhalmozódnak a szervezetben, sőt az anyatejjel az utódokba
is átjutnak így hetedíziglen mérgezik az égetőt és még sok
millió embert, állatot.2
Központi szabályozás
A jogszabályok tiltják és keményen szankcionálják ezt a
tevékenységet. A levegő védelméről szóló 306/2010. számú kormányrendelet alapján félmillió forint bírságot is
kiszabhat a járási hivatal, a bíróság pedig a Btk. alapján
akár több év letöltendő szabadságvesztésre is ítélheti az
elkövetőt.
Helyi rendelet szerint:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013.
(IX.10.) önkormányzati rendelete 13.§ (2) bekezdése
értelmében:
Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki
8

a) egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanokon a fűtőberendezésekben olyan tüzelőanyagot éget,
amit a berendezés használati utasításában nem
engedélyeztek,
b) nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő hulladékot, vagy égetése során veszélyessé minősülő anyagot éget (ipari
hulladék, műanyagok, gumi, vegyszer, fáradt
olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem),
c) avar és kerti hulladék égetése során nem tartja
be tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat.
A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás
elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
MIT TEHETÜNK, HA VALAKI A KÖRNYEZETÜNKBEN MŰANYAGOT, HULLADÉKOT ÉGET?
s
s

s

s
s

s

djuk oda neki ezt a cikket, hiszen, sokan nincsenek
A
tisztában az égetés következményeivel.
Ha ez nem hoz eredményt, forduljunk a helyi jegy
zőhöz lehetőleg írásban tegyünk bejelentést megjelölve a konkrétumokat, a 2004. évi XIX.tv. 141143.§-ra hivatkozva (közérdekű bejelentés) a hivatal
címére vagy a jegyzo@alsonemedi.hu címre.

Fordulhatunk közvetlenül az első fokon eljáró levegőtisztaság-védelmi hatósághoz, azaz a járási hivatalhoz
is ( Gyáli Járási Hivatal 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.),
amely köteles eljárást indítani bejelentés esetén.
A
rendőrség is eljárhat környezetkárosítás bűncselekmény gyanúja alapján.
A
Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodája is segíthet a panaszos ügy megoldásában (levego@
levego.hu, telefon: 1/411-0509). A www.levego.hu honlap Tanácsadó iroda/Tanácskérés rovatában is lehet
jelezni a panaszt.

Notórius égetőkkel szemben az illetékes környezetvédelmi felügyelőség is eljárhat.

Tévedés azt gondolni, hogy csak akkor büntethető az égető,
ha rajtakapják az égetés közben. A szemétégetés utólag is
kimutatható laboratóriumi vizsgálattal a kéményből vett
minta elemzésével. A költséges vizsgálatot az Alapvető Jogok Biztosa és a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa
(JNO) állásfoglalása szerint a közigazgatási eljárásról szóló
2004. évi 140. törvény 155. § (2) bekezdés alapján a hatóság
előlegezi, de bizonyítottság esetén a szennyezőre terhelhető. A büntetés pedig többszázezer forint is lehet.
A szankciók alól az a tény sem mentesít, hogy valakit az
anyagi helyzete kényszerít arra, hogy azzal tüzeljen, amivel nem lenne szabad!		
Polgármesteri Hivatal
2017. február
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Változások a fogyasztóvédelem rendszerében
s
s
s
s
s
2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197
járása. A változások legfontosabb célja, hogy a fogyasztók könnyebben intézhessék majd ügyeiket, valamint
hatékonyabbá váljon az ellenőrzések és az eljárások
rendszere is.
Az idei évtől a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek a fogyasztóvédelmi stratégiai feladatok, például az
ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a
két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.
Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a továbbiakban a járási hivatalok járnak el. Megkülönböztetünk megyeszékhely szerinti járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre egyes kérdésekben a megye egész területére terjed ki), valamint járási hivatalt (mely hivatalok
hatásköre a járás területére terjed ki).
A megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait Pest
megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala látja el.
Fogyasztóvédelmi jellegű panaszukat bármelyik járási
hivatalban benyújthatják, fontos azonban tudni, hogy
nem minden járás jár el minden fogyasztóvédelmi ügyben. (Amennyiben a benyújtott panaszban foglalt ügykör
nem tartozik az adott járás illetékességébe vagy hatáskörébe, úgy az adott járás továbbítja azt a megfelelő helyre)
Az egyes kiemeltebb ügykörökben csak a megyeszékhely
szerinti járások rendelkeznek hatáskörrel.
Az ügyfelek rendelkezésére tehát fogyasztóvédelmi
ügyekben az alábbiakban leírt feladatmegosztásban az
Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (megyei illetékességgel), valamint a többi járási
hivatalunk hatósági osztályai állnak.
Az ügyfelek személyesen a hatósági osztályon, a kirendeltségeken, a kormányablakokban és a települési ügysegédeknél a honlapunkon megjelölt ügyfélfogadási időkben és elérhetőségeken tudnak tájékozódni és beadványokat leadni.
A legfontosabb ügykörök tehát (a felsorolás nem teljes
körű), amelyben a megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz fordulhatnak az ügyfelek:
s aszerencsejátékot népszerűsítő reklám közzétételére
illetve szervezésére vonatkozó rendelkezések
s afogyasztói csoportok szervezése
2017. február

s

s

s
s
s
s

békéltető testület eljárása során a vállalkozást érintő

együttműködési kötelezettség
gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, egyes közér
dekű közlemények magyar nyelvű közzétele
árubemutatóval kapcsolatos ügyek


az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások

elektronikus hírközlési szolgáltatások esetén az előfizetői számlapanaszok intézésével, kezelésével kapcsolatos panaszok, vagy a számla tartalma

A villamos energia, a földgázellátás valamint a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos panaszok, úgy
mint az elszámolás, számlázás, díjfizetés, mérés,
szolgáltatás felfüggesztése, kikapcsolás, ellátásba
történő ismételt bekapcsolás, vagy az üzletszabályzatában foglalt rendelkezések megsértése esetén
a hulladék elszállítással kapcsolatos elszámolással,

számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre,
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási
kötelezettséggel kapcsolatban

rezsicsökkentéssel kapcsolatos panaszok
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat felmerülése

esetén

textiltermékek címkézésével és jelölésével kapcsolatos panaszok esetén valamint az

az építési termékek forgalmazásával kapcsolatos
problémák esetén.

A (nem megyeszékhely szerinti) járási hivatalokhoz
érdemes fordulni a fentieken túlmenő esetekben, mint
például az
s 
egységár-, eladási ár feltüntetésével,
s 
a termékek minőségi kifogásának kezelésével,
s 
szavatosság- jótállással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, jogszerűtlenségének gyanúja miatt,
s 
az általános kereskedelmi feltételek szabálytalanságaival kapcsolatban
s 
fiatalkorúak dohány-, és alkoholtermékekkel, valamint szexuális termékekkel való kiszolgálása kapcsán.
Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya jár el.
A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályának, az Érdi Járási Hivatal Közlekedési Főosztályának, valamint a járási hivatalok kormányablakainak, ügysegédeinek és hatósági osztályainak aktuális elérhetőségei
megtalálhatók a kormanyhivatal.hu/hu/pest honlapon.
/Pest Megyei Kormányhivatal/
9
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Engedély nélkül létesített kutak legalizálása
Bizonyára hallottak/olvastak a médiában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kezdeményezett törvénymódosításról, mely szerint 2018. december 31-ig bírság fizetése nélkül kaphatnak fennmaradási engedélyt a 2016. június 4. előtt
illegálisan (engedély nélkül) létesített fúrt vagy ásott kutak.
Ez a lehetőség azt a célt szolgálja, hogy az állam a vízkészletek mennyiségét és minőségét számbavételezze, a vízkészletekkel való gazdálkodást átláthatóbbá tegye, ezzel védve ivóvízbázisainkat.
Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutak esetében a tulajdonosnak a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságoktól (vízügyi hatóságtól) vagy az Önkormányzatok Jegyzőjétől vízjogi fennmaradási engedély kell kérnie.
A benyújtandó kérelemhez vízjogi fennmaradási engedélyezési tervet kell készíttetni. A tervet vízi létesítmények tervezésére jogosult tervezőnek kell készítenie és aláírnia.
A tervnek tartalmaznia kell
- a tulajdonos adatait: név, cím, tulajdoni lap (3 hónapnál nem régebbi)
- a kút adatait: a létesítés éve, a kút helye (cím, helyrajzi szám, ábrázolva topográfiai és kataszteri térképen is), talpmélysége, kútszerkezet (rajz), a vízkivétel módja és mennyisége, kútfej kiképzése
- a kutak vízadó képességének vizsgálata, egyes esetekben vízkémiai adatok.
Az önkormányzatok jegyzőihez kell fordulni olyan kút fennmaradásának engedélyeztetése esetében, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:
- kijelölt vagy kijelölés alatt álló víz bázisvédelmi területet nem érint
- a vízkivétel nem haladja meg az 500 m3/évet
- kizárólag talajvízkészletet vagy parti szűrésű vízkészletet vesz igénybe
- magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és nem gazdasági célú
vízigényt.
Minden más esetben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz kell fordulni.
Kérjük, szíveskedjenek a határidőt szem előtt tartani, mert annak letelte után a fennmaradási engedély kizárólag bírság
kiszabása mellett adható meg!
Kérdés, engedélyezés miatt a Hivatal Műszaki Csoportját keressék.
További tájékoztatás és jogszabályi hivatkozás az alábbi helyeken található:
A Belügyminisztérium és a NAK együttműködése alapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az engedélyezési eljárás megkönnyítése érdekében ismertető kiadványt készített „Tájékoztató az engedély nélkül létesített
vízilétesítmények fennmaradási engedélyezéséhez” címmel. A tájékoztató anyag elérhető a NAK portálján (www.nak.hu)
a „Kézikönyvek, Tájékoztatók” menüpont alatt.
http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/831-tajekoztato-az-engedely-nelkuli-kutak-engedelyezesehez
Ez a törvény szabályozza, és írja elő az engedélyeztetést: 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról – http://net.jogtar.hu/
jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500057.TV&timeshift=20190101
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Házhoz menő lomtalanítás
A Vertikál Nonprofit Zrt. évente továbbra is 1 alkalommal térítésmentesen biztosítja - az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban - a háztól történő, háztartásban keletkezett lomok elszállítását. Pl. feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű
anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve
kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
• g ally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági,
ipari hulladék;
• e lektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
• v eszélyes hulladékok, gumiabroncs;
• heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé: KUNÉPSZOLG
KFT. Kiskunlacháza, Tel: 06-24-535-535 telefonszámon. (A telefonáláskor azonosító számára szükség lesz, mely
a számlán megtalálható!)
Győrvári István Lászlóné
Alsónémedi Ügyfélszolgálat
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Települési önkéntes mentőcsoport tag toborzó felhívása

TISZTELT ALSÓNÉMEDI
POLGÁROK!
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.)
Kormányrendelet lehetővé teszi az önkéntes polgári
védelmi szervezetek létrehozását.
Ezen szervezetek létrehozásának célja, hogy a hivatásos szakemberek munkáját egyre több önkéntes segítse. Az új típusú mentőcsoportok feladata,
hogy saját településükön belül a hivatásos szervekkel
együttműködve megakadályozzák, mérsékeljék a katasztrófákkal járó károk kialakulását, illetve tevékenyen részt vegyenek azok felszámolásában.
Várjuk azon 18. életévüket betöltött, állandó bejelentett Alsónémedi lakhellyel rendelkező magyar
állampolgárok jelentkezését, akik kedvet éreznek
az önkéntes munkához, bajba jutott embertársaik megsegítéséhez és szívesen, aktívan vennének
részt lakókörnyezetük biztonságosabbá tételében,
miáltal szeretteik, barátaik nagyobb biztonságban
élhetnek.
Milyen előnyei vannak az önkéntes mentőcsoportok létrehozásának?

A csoport alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más
szervek (katasztrófavédelem, mentőszolgálat, stb.)
erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság, valamint a
létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.
Az önkéntesség előnye, hogy a jelentkező személy a
rendelkezésre állásának tartalmát és feltételeit maga
szabja meg a hatályos jogszabály alapján, így lehetséges határozott időtartamú rendelkezésre állást is
kikötnie a jelentkezőnek.
Jelentkezni lehet az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban (2351 Alsónémedi, Fő út 58. tel.:
29/337-101/15 mellék) Szabóné Bán Julianna közbiztonsági referensnél, A jelentkezéshez a személyi
azonosító okmányok alapján a szükséges adatokat
regisztráljuk.
Bővebb információt kérhet a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltségen Magyarfiné Kecskeméti
Anita tűzoltó alezredes polgári védelmi felügyelőnél
(2200 Monor, Péteri út 25, tel.: 06-29/610-010).
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!
2017. március 5-én, vasárnap délután Molnár Ferenc művéből került Üvegcipő című előadást nézzük meg a
József Attila Színházban. Főbb szereplők: Nemcsák Károly, Létay Dóra, Újréti László, Láng József, Kocsis Judit.
Rendező: Huszti Péter.
Az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom.
Március 25-én egésznapos kirándulásra hívom községünk lakóit Cserkeszőlőre. Délelőtt megnézzük Kecskemét nevezetességeit, a délutánt pedig a fürdőben töltjük.
Várom szeretettel a jelentkezőket! Telefon: 0629/ 337-861; 0626/ 426-4153
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
2017. február
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Jótékonysági Bál

Jótékonysági bál a Betyár Étteremben
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni,
s meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”

Újra itt a december! Hu, de gyorsan
eltelt ez az év is. Ez azt jelenti, hogy
2016. december 03-án ismét megrendezésre kerül a jó hangulatú önszerveződő jótékonysági bál! Egy-egy
ügyért való összefogás sokféle lehet.
Van úgy, hogy emberek milliói állnak
ki egyetlen cél érdekében, de van, hogy csak egy kisebb
csoport akarja megmutatni mire képesek. Ők azok, akik
nem a világ/ország megváltását tűzték ki célul maguk el,
hanem, hogy a szervátültetett vagy arra váró gyerekek rehabilitációs nyári táborának anyagi segítséget nyújtson a
tombolából befolyt összeggel. Erre nyílik lehetőség, hogy
a jótékonysági bállal fejezzük ki segítő szándékunkat. Ismét megtelt az étterem kis és nagy terme a lelkes vendé-
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gekkel. Eljött közénk Zsuzsa néni az alapítvány elnöke és
vele jött egy kedves család, akit személyesen is ismerünk
már. E család fia színvonalas kisfilmet készített a vendégek számára, hogy bepillantást nyerjenek a nyári tábor
programjairól és tevékenységükről.(Nagyon jól sikerült,
köszönjük neki!) Ez után jött a finom vacsora, amit a Betyár Étterem dolgozói készítettek nagy igyekezettel. Azt
hiszem, hogy éhen nem maradt senki, se gyerek se felnőtt. Aki ott volt, mindenki jól érezhette magát a hangulatos táncos estén, amiről a Varga Band gondoskodott
(Varga Norbert, Varga Ferenc, Gál Zsolt, Tóth György,
Kleineisel Balázs).
A vacsora után a Mikulás is ismét eljött közénk a gyerekek és a felnőttek nagy örömére. És ajándékot is hozott,
amit saját név elmondás alapján vehetett át a tulajdonosa.
Meghívást ismét elfogadta, aki már évek óta jön hozzánk
Polgár Peti is. Megkért bennünket, hogy minél többen
táncoljunk vele a táncparketten.
A felajánlásoknak köszönhetően nagyon sok ajándék és
értékes tombolatárgy gyűlt össze, melyet az éjféli sorsoláson vehettek át a szerencsések. Ezek közül néhányat említek az Alsónémedi Önkormányzat 1 hetes gyulai nyaralását, az Alko Kft. fűnyíróját, a Tengelic-i wellness hétvégét
és a sok-sok szép, maradandó ajándékot, amit mindenki
jó szívvel és szeretettel ajánlott fel.
Az összefogás ez alkalommal is megmutatkozott a szervezésben az előkészítésben és a lebonyolításban is. Mindenki vidám felszabadult, igazi báli hangulatban lehetett
részünk egészen hajnalig.
Köszönjük szépen mindazoknak, akik hozzájárultak a
rekord bevételt hozó bálhoz. Részvevőként is jó volt hallani és tapasztalni, úgy köszöntünk el egymástól, hogy
2017.december 2-án mindenkivel újra ugyanitt találkozunk.
Kerekesné Balogh Eszter
2017. február

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Egészséges életmód – Egészségmegőrzés az Óvodában
Víztisztító berendezés- Ökonet habszappan
Óvodánk 2012 óta a Pedagógiai Munkaterv részeként, a gondozási feladatok közül kiemelten
kezeli az egészségvédelmetegészségmegőrzést. A Program
kapcsolódott már a mozgással,
táplálkozással, egészséges életvitellel, az idei évben a fertőző
megbetegedések kezelése került
előtérbe.
Az Óvoda a program jegyében, és a Nevelőtestület
többségi döntése alapján a Szülők Bálja 2016-os bevételét
víztisztító berendezés és habszappan adagolók beszerzésére és használatba állítására fordította.
A víztisztító berendezés került mindkét épület konyhájában felszerelésre, hogy a gyermekeknek a napi folyamatos ivóvíz ellátását biztosítsa. A készülékek beszerzésében
és felszerelésében Garai Sándor pillangó csoportos Szülő
volt segítségünkre, aki felajánlásból állította üzembe a
megvásárolt készülékeket.
A víztisztító berendezés többekben kétségeket keltett.
Az alsónémedi ivóvíz bevizsgált, iható. A gyermekeknek
az egészségesebb ivóvíz elérése, a nem kívánt tartalmak
kiszűrése, a víz lágyítása volt a cél. A gyermeki szervezet 75% víz, ez talán meglepő, de a folyadéknak nagyon
összetett és fontos szerepe van a szervezet egészséges és
kiegyensúlyozott működése szempontjából. „A víz men�nyisége lehetővé teszi a normál vérkeringést, fontos sze-

repet játszik a vér összetételében, részt vesz a tápanyagok
és az oxigén szállításában, hozzájárul a salakanyagok és a
gázok oldásához, befolyásolja a testhőmérsékletet, alakítja a sav–bázis egyensúlyt.” Az emberi- gyermeki szervezet
szempontjából Élettani jelentőségű a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz.
Az elmúlt években intézményi szinten sok vírus és baktériumfertőzéssel kellett megküzdenünk. Optimálisan lokalizáltuk a kialakult fertőző helyzeteket, természetesen ebben mind
a Gyermekorvos, Védőnők és az ANTSZ is partnerünk volt.
A fertőzés terjedésének egyik megakadályozása a helyes és alapos kézmosás, ezért 4 év óta a régi szappan adagolókba folyamatosan használtuk hozzáadagolva a kézfertőtlenítőt, ami nagyon kiszárította a gyermekek kezét,
sőt volt, aki ekcémás folttal küzdött.
2016. szeptemberétől egy óvodai csoportban, kísérleti jelleggel lecseréltük a szappan adagolókat habszappan
adagolóra, és így ökonetes habszappant használtak a
gyermekek. Megtanulták jól használni, és rövid idő alatt
bebizonyosodott, hogy gazdaságosabb és védi a gyermekek kezét amellett, hogy alaposan tisztítja is. Megszűnt
a kézkiszáradás, eltűnt az ekcémás folt. Ezért az óvoda
többi csoportjában is további habszappan adagolókat vásároltunk és szereltünk fel, amiben szintén ökonetes habszappant használnak gyermekeink.
Őszintén remélem, hogy az összeállított programmal
és a megvalósult eszközbeszerzéssel hozzájárulunk gyermekeink immunrendszerének erősítéséhez, javítjuk a
gyermeki szervezet regenerálódó és alkalmazkodó képességét, és gátoljuk a kórokozók terjedését.
A gyermekek és a Nevelőtestület nevében ismételten
köszönöm minden kedves Szülőnek a lelkes támogatást a
szülői segítséget, felajánlást!
Szabó Éva – óvodavezető
Fotó: http://www.piviztisztito.hu/
ivoviz_okozta_betegsegek_-_nitrat_.html

2017. február

13

Kulturális Hírek

14

2017. február

Kulturális Hírek

200 éve született Kossuth Zsuzsanna
(1817-1854)
a tábori kórház és betegápolás megalapítója

Udvardi és kossuthfalvi Kossuth Zsuzsanna, meszlényi
Meszlényi Rudolfné az 1848–49-es szabadságharcban a
tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos legfiatalabb
húga. Európában a legelső katonakórházakat Kossuth
Zsuzsanna szervezte meg 1849-ben, elsőnek hívta fel
a sebesült katonák ápolásának kötelességére a civilizált
világ figyelmét, az Amerikai Egyesült Államokban még
életében nagy tisztelet övezte.
Kossuth László (1765–1839) ügyvéd és tyrlingi Weber
Karolina (1770–1852) ötödik gyermekeként született.
Apja idős korára állás nélkül maradt, ezért 1833-ban
szüleivel Pestre került, ahol Kossuth Lajos anyagi támogatásával tudtak megélni. Segített bátyjának a Törvényhatósági Tudósítások szerkesztésében, a Kossuth
letartóztatása előtti házkutatás elől ő mentette meg az
utolsó szám kéziratát.
1841-ben feleségül ment Meszlényi Rudolf (1813–
1848) kisdémi birtokoshoz, ügyvédhez és hírlapíróhoz
– Kossuth Lajosné Meszlényi Terézia testvéréhez – és
férjével Sárbogárdon telepedtek le. Mindketten részt
vettek az Országos Védegylet szervezésében, melynek
Fejér vármegyei szervezetét ők hozták létre. Két leánygyermekük született, Gizella és Ilona. 1848 januárjában
Meszlényi Rudolf meghalt, harmadik gyermekük, Rudolf férje halála után néhány héttel született. 1848-ban
2017. február

nehéz anyagi körülmények között gyermekeivel Pesten
élt, majd a főváros feladása előtt Debrecenbe költözött.
Flór Ferenc vezetésével 1849 elején szervezték újjá
a honvédség egészségügyi osztályát, és Kossuth Lajos
1849. április 16-án „az összes tábori kórházak főápolónőjének” húgát nevezte ki. Kossuth Zsuzsanna munkájának eredményeként három hónap alatt 172 tábori
kórház létesült, melyekben a korban megszokottnál korszerűbb módszereket alkalmaztak.
1849. április 23-ai felhívásában felszólította a magyar
nőket, hogy önkéntesként vegyenek részt a sebesültek
ápolásában. A szabadságharc bukásáig segítőjével, Barna
Ignác orvossal együtt fáradhatatlanul járta az országot,
próbálva a betegellátás egyre rosszabbodó feltételein javítani. A legelső katonai kórházakat létesítő és felügyelő
női ápolót tisztelhetjük Kossuth Zsuzsában. A világ helyette mégis Florence Nightingale angol ápolónőt tiszteli
ebben a minőségben, aki öt évvel később, 1854-ben a
krími háború idején és színterén két korszerű kórházat
alapított és felügyelte ott nagy tisztességgel az ápolói teendőket. Kossuth Zsuzsa kis nemzet lányaként, szerény
körülmények közt teljesítette ápolói és kórházszervezői
feladatát a magyar szabadságharcban.
A világosi fegyverletétel Aradon érte, orosz, majd császári fogságba esett. Julius Jacob von Haynau a budai várbörtönbe vitette, majd rövidesen bírósági eljárás indult
ellene. A tárgyaláson egykori hadifogoly császári tisztek
tanúsították, hogy a szabadságharcos honvédekhez hasonló gondos ellátásban részesültek, ezért felmentették,
és szabadon engedték. Gyermekek neveléséből tartotta
el családját a hatóságok állandó zaklatása közben. Kapcsolatba került a Makk József és Jubál Károly vezette
szervezkedéssel, ezért 1851-ben ismét letartóztatták és
a pesti Újépületbe vitték. Kiújult tüdőbaja miatt átkerült
a bécsi rabkórházba, az USA nagykövetének közbenjárására rövidesen szabadon engedték, azzal a feltétellel,
hogy külföldre távozik, és soha nem térhet vissza Magyarországra. Brüsszelben telepedett le, ahol csipkeverő műhelyt tartott fenn. Az osztrák követség zaklatásai
miatt 1853-ban az Amerikai Egyesült Államokba költözött. Itt is a Brüsszelben kitanult csipkeverésből kívánt
megélni, de a túlfeszített munka miatt tüdőbaja súlyosabbra fordult és rövidesen – 1854. június 29-én (37éves
korában) – meghalt.
Emlékét őrzi a Magyar Ápolási Egyesület által 1998-ban
alapított Kossuth Zsuzsanna Emlékdíj.
Jobbágy Ilona
forrás: Wikipédia
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A Halászy Károly Művelődési Ház
és Könyvtár tervezett kulturális programjai
2017. tavasztól őszig
TAVASZ
február 15. szerda, 17 óra

Faluházi esték – Falutörténeti előadások 1. előadó: Benkó Péter Faluház

február 18. szombat

Községi disznótor

Faluház

február 19. vasárnap, 16 óra

Wass Albert est
Rékassy Károly: Szerelmem, Erdély

Református
Gyülekezeti Ház

február 28. kedd, 15 órától

Farsangi mulatság a Könyvtárban

Könyvtár

március 6. hétfő, 17 óra

Nőnap, Cseppek Néptánccsoport

Aula

március 15. szerda, 11 óra

Községi ünnep

Szabadság tér

március 24 péntek, 17 óra

Faluházi esték – Falutörténeti előadások 2.

Faluház

ápr. 3. hétfő, délelőtt

Gyermekkönyvek világnapja

Könyvtár

április 7. péntek

Méhek napja – Méznap

Faluház

április 9. vasárnap, 16 óra

Költészet napja – művészvendég meghívása

Aula

április 10-12

Széchenyi Napok

Általános Iskola

április 12. szerda 17 óra

Könyvtári esték

Könyvtár

április 21. péntek

Faluházi esték – Falutörténeti előadások – 3.

Faluház

április 22. szombat

Alapítványi sportnap

Sportcsarnok, Aula

április 30. vasárnap

Táncművészeti Világnap

Aula

május 7. vasárnap, 16 óra

Anyák napja – Fantázia Művészeti Iskola

Aula

május 19. péntek

Madarak és Fák napja

Könyvtár

május 25. csütörtök

Színházi előadás óvodásoknak és iskolásoknak

Aula

május 26. péntek

Községi Gyermeknap

Nagygödör

NYÁR
június 3. szombat

Óvodai ballagás

Óvodák

június 7. szerda, 17 óra

Pedagógus nap

Aula

június 4 vasárnap, 18 óra

Trianoni emléknap

Szabadság tér

június 9. péntek 17 óra

Könyvtári esték 3.

Könyvtár

június 16 péntek 17 óra

Iskolai ballagás

Általános Iskola

június 24. szombat

Szent Iván éj - szabadtéri koncert

Faluház udvara

június 30. péntek

Semmelweis nap, Köztisztviselők Napja

Községháza

augusztus 13-20.
vasárnaptól vasárnapig

Alsónémedi 950 éves - ünnepségsorozat
részletes programot később közlünk

Művelődési ház, Faluház, Szent István tér

augusztus 26.

Traktor Fesztivál

augusztus 21-26. h-p

Napközis tábor a Faluháznál

Faluház

ŐSZ
szeptember 17. vasárnap

Községi Búcsú

Nagygödör

szeptember 23. szombat

Pörkölt Fesztivál

Faluház

október 1. vasárnap,16 óra

Idősek Napja - Operett gála

Aula

október 6. péntek, 19 óra

Mécsesgyújtás az Aradi 13-ak kopjafájánál

Szabadság tér

október 7. szombat

Szüreti Felvonulás és Bál

Aula

október 23. hétfő, 18 óra

Községi Ünnep

Aula
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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Alsónémedi 950 éves történetének krónikás lapjai
,,A magyar nép fennkölt és nemes jellemvonásai közé
tartozik”,- írja Ravasz László, áldott emlékű református
püspök - „hogy ,,felnéz történelmi nagyjaira”. Folytatva
e gondolatmenetet: továbbá az is nemes jellemvonásai
közé tartozik, hogy szíve legbensőbb mélyén hordozza
és ápolja hajdanvolt ősei, elődei emlékét. Sorozatunk a
klasszikus latin költővel, Horatius-szal szólva megpróbál ,,ércnél maradandóbb” emlékművet állítani szép,ük-,déd-és nagyszülőinknek, akik az évszázadok vérzivataros esztendeiben, a békeidők igen törékeny éveiben művelték földjeiket,védték otthonukat, helytálltak,
hogy kezük munkája nyomán élet sarjadjon, melynek
gyümölcsét mi, az utódok mai nap is élvezhetjük. Induló sorozatunk a 950 éves település történetének méltó
felmutatása, felidézünk nem kronologikus sorrendben
századokra visszanyúlva akár egy-egy pillanatot Alsónémedi régi idejéből, legyenek azok háborús, akár békeévek, melyekből előtör Alsónémedi magyar népének
életereje, élni akarása. Szolgáljon ez nekünk tanulságul,
s merítsünk példát az ősök tetteiből!
A kuruc idők után csendesebb korszak virradt Alsónémedire is. A község lassan kezdte összeszedni magát.
Az elszenvedett csapások óriásiak voltak és a „békés”
korszak is csak látszólagos volt. Az adókivetésekből,
helyesebben azok össze¬géből némileg következtethetünk a község fejlődésére és viszonylagos helyzetére.
Érdemes ebből a szempontból Némedit a szomszéd
községekkel összevetnünk. (dika: rovásadó, királyi adó,
portális adó. A 14. sz. közepe óta a nem nemes népességtől szedett állami (királyi) egyenes adó egyik elnevezése,
amely az adóbeszedési eljárásból vette a nevét. Rovásokra, dicakra (innen: dicalis összeírás), azaz négyszögletes
fadarabokra rótták fel a portánként beszedett adót. A
rovásadót eredetileg porták, azaz minden olyan kapu
(innen: kapuadó) után szedték, amelyen egy szénával
megrakott szekér keresztül tudott menni. Szerk.)

(Buda környéki magyarok a XVIII. század elején
[Domanovszky Sándor: Magyar Művelődéstörténet])
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				1714

1715

1716

Alsónémedi dikái		

211

198

Haraszti dikái			 60

61

60

Taksony dikái			 20

21

25

Ócsa dikái			

183

160

Pereg dikái			 24

38

38

Sári dikái			 36

50

57

A hat község összes dikája:

564

538

181

170

491

Községünk egyik panaszleveléből idézünk a XVIII.
század elejéről, a kuruc idők utáni csendesebb időszakból. Ebben Alsónémedi népe arra kéri a Nemes
Pest- Pilis-Solt vármegyét, hogy támogassa, mert az
országhatárra vonuló ezredek falujukon gázoltak
keresztül, és elhajtották 76 vonó marhájukat és 14
szekeresüket...
,,...Mert bizon megfutamodik
szegény helységünk...”
,,Nagyságtoknak Uraságotoknak alázatos szolgái
kívánunk szerencsés napokat s jó egészséget Istentűl.
Mi alább írt Helység akarjuk Nagyságtoknak Uraságtoknak eleiben terjeszteni némely részben való
nyomorúságainkat ,amelyben majd láttatik végső
pusztulásunkhoz közelgetnünk. Csak mostan men�nyi vonó marhánkat, szekerünket, kocsinkat vitte
el az vasas regiment azonkívül abrakot. És egyeb
naturalet (természetbenit) mennyit attunk, hirtelen
nem is mondhattyuk meg. Melyet Nagyságtok, Uraságtok méltóztassék Tekintetben venni, valamen�nyiben tegyen tágítást az Szegénységen, mert bizon
megfutamodik Szegen Helységünk... Csak vonó
marháinkat, ökreinket és lovainkat vitte el ez vasas
Regiment,szám szerint 76, ugyancsak 76 szekeret, és
kocsit vitt el 11 is, azon kívül Rabatta [Rabutin császári generális] ő Nagysága Regimentiben is vagyon
2 ökrünk… Ezeknek kiszabadítására kérjük alázatosan Nagyságtokat,Uraságtokat, mert az magunk erejéből semmire sem mehettünk; mi is Nagyságtoknak
Uraságtoknak ajánljuk magunkat mindenkori kész
jobbágyainak a szolgáinak lenni.
Nagyságtoknak Uraságtoknak alázatos jobbágyi
s szolgái maradunk mi Alsó Némedi Szegény meg
nyomorodott Helység. Datum 4. May Anno 1717.
Alsó Némedi”
Bálint István János
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Jégpálya a Nagygödörben

Az Alsónémedi Községért Közalapítvány idén januárban jégpályát épített a Nagygödörben található kosárlabda
pálya területére. Két éve vártunk arra, hogy a kellően erős
fagy lehetőséget adjon nekünk arra, hogy egy nagyobb méretű jégpályát tudjunk építeni. Az év eleji szélsőséges időjárásnak köszönhetően január 8-ára elkészülhetett a közel
300 négyzetméter alapterületű jégpálya, melyet rögtön
nagy örömmel vettek igénybe az első lelkes korcsolyázók.
A gyerekek és felnőttek téli sportolását az ingyenes jégpálya-használat mellett korcsolyakölcsönzési lehetőség is
segítette. Szükség is volt a bérelhető korcsolyákra, hiszen
nagyon sokan először ismerkedtek meg ezen sportággal.
A hétvégi nyitvatartás alkalmával tapasztalt öröm és
a sok pozitív visszajelzés arra ösztönözte Kuratóriumunkat, hogy vasárnapot követően hétköznapokon is teremtse
meg a lehetőséget a jégpálya használatára és a korcsolyák
kölcsönzésére. Egy-egy rövid időszak kihagyásával, de
folyamatosan üzemeltettük a jégpályát, ahova családostól
érkeztek az alsónémediek. A korcsolyázni tanuló gyerekek
időtöltése mellett a szülők a pálya mellett felügyelve vidám
baráti közösségekké alakultak, majd később kedvet kapva
maguk is kipróbálták a jégkorcsolyát.
Január 22-ére Alapítványunk egy programokkal teli
“JÉGNAP”-ot szervezett a helyi családok örömére. Vasárnap
délután kettő órától kezdődtek a gyerek sorversenyek, ahol a
résztvevőknek ügyességi vetélkedőkben lehetett összemérni
korcsolyatudásukat. Ezt követően egy jégkorong bemutatót
láthattunk, ahol amatőr felnőtt hokicsapatok küzdöttek meg
egymással, bemutatva ezen téli sport szépségét. A bajnokság
után a gyerekek korcsolyaoktatásban részesültek, majd egy
zenés “jégmulatság” zárta az estét. A hideg időjárást elviselhetővé tette a finom forró tea és forralt bor.
A jégkorcsolyázás az egészség szempontjából különösen
sokoldalú sport. Művelője egyszerre edzi testét-lelkét, fejleszti egyensúlyérzékét, mindemellett a hidegben történő
18

sportolás a szív- és érrendszerre is különösen jó hatással bír.
Alapítványunk kuratóriuma elkötelezett a kultúra és a
sport népszerűsítése mellett, és örülünk, hogy egy újabb izgalmas kikapcsolódási lehetőséget tudtunk megvalósítani
a település lakói számára. Bízunk benne, hogy hozzá tudtunk járulni a gyerekek és felnőttek egészségének javulásához, illetve külön örömmel tölt el minket a jégpálya mellett
formálódó régi-új baráti közösségek létrejötte. Bízunk benne, hogy jövőre ismét tudunk együtt korcsolyázni!
Külön köszönjük Szabó Kálmán képviselő úrnak lelkes
támogatását, mely nélkül a jégpálya nem jöhetett volna létre! Köszönjük támogatóink hozzájárulását, akik segítették
munkánkat!
Támogatóink: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, Vincze József polgármester, Kozma Miklós alpolgármester, Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért
Közalapítvány, DAKÖV KFT. - Bozó István és Nagy Tibor, Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, HÉ-MÓ
TRANS KFT. Marika Cukrászda, NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület, Szotyori Róbert és családja
Alsónémedi Községért Közalapítvány
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A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2017 elején Alsónémedin

Nywyg családi találkozó – Alsónémedi 2017. január 07.
Ebben az évben is új helyet kerestünk és találtunk, az Alsónémedi
Művelődési Ház jóvoltából a régi művelődési házban találkoztunk. Az
íjász sporttársakkal az egész évben sokat segítő családtagok is eljöttek, s együtt ünnepeltek, örültek velünk.
Az egyesület 2016. évi sport, társadalmi, kulturális tevékenységeit
tekintettük át. Ezt követően a résztvevők által hozott finomságokkal
megrakott asztaloknál megkezdődött a kötetlen beszélgetés. A fizikai versenyre most nem volt lehetőség, de szellemi vetélkedésre sor
került. Itt az íjászattal, sporttal, magyar történelemmel, Angliával,
számítástechnikával és vegyes témákkal kapcsolatos kérdésekből ös�szeállított feladatlapokat kellett a csapatoknak kitölteni. A vetélkedőt
szoros küzdelmet hozott, a győzteseket végül „kő-papír-olló” játékkal
döntöttük el. ☺
Nagyon vidám 3 órát töltöttünk együtt. Jó volt így együtt találkozni,
barátkozni és beszélgetni. Beszélgettünk a 2017-as évről, az egyesületünk működéséről és a terveinkről. Még az évforduló alkalmával megköszöntük alelnökeink munkáját: Bodó Anna alelnökünk, a
Nywyg Galagonya kézműveskör vezetője az elmúlt évek alatt rengeteg programot szervezett és vezetet. Nagyon sokat tett azért, hogy a
hagyományőrzés elevenen éljen közösségünkben, a gyerekek és szüleik is aktívan foglalkozzanak szép és értékes dolgokkal. Győri József
alelnökünk folyamatosan részt vesz az íjászat edzésein és versenyein,
tanítja és neveli az ifjúságunkat. Példamutatásával, segítségével és
bátorításával viszi előre a Nywyg ügyét. Nagyon köszönjük nekik eddig helytállásukat és továbbra is számítunk rájuk - csak így, együtt
tudunk célt érni!!
Az előadások után az egyesület legjobb sportolóinak díjazására került sor:
Gündert- Virágh Csilla ,Szabó Koppány, Dézsi Lilla, Dézsi Laura és
Tőzsér László nyújtott kiemelkedő teljesítményt.
Gratulálunk nekik, és további eredményes versenyzést kívánunk!
Terméseseten esténk fénypontjai a születésnapi kézműves torták voltak, amelyeket Józanné Horváth Zsuzsanna készített számunkra- nagyon köszönjük ezeket! Tagjaink visszajelzése az volt, hogy jól sikerült
a rendezvényünk. Tavasszal újra szervezünk hasonló családi találko-
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zót. Nagyon köszönöm Művelődési háznak a helyszínt, mindenkinek
a hozzájárulását, a részvételt!

Budapest Terem Íjász Bajnokság – Budapest 2017. január 14.
Hála az Úrnak elkezdtük a 2017-es íjász évünket is! Edzéseink rendszeresen folynak, a csarnokunkat is temperáljuk. Az új tagjaink lelkesedése kitart, szülők vállalják, hogy hozzák a gyerekeket, a felnőttek
és nagyobbak pedig magukat veszik rá, hogy sportoljanak és mozogjanak. Készülünk a WA terem Íjász Országos Bajnokságra.
Versenyzőink vállalták a felkészülést és a Budapest Bajnokságon való
részvételt. Csapatunk egy tagja délelőtt lőtt, míg a többiek a délutáni
részbe voltak beosztva. A nap egyik fő célja a sportorvosi vizsgálat és
az éves versenyengedély beszerzése volt. Gyors átöltözés, bemelegítő lövések és indulhatott az éles szakasz.
Öt fős versenyzői csapatunk már többször volt ilyen versenyen, de
egy fűtött kivilágított csarnok is kihívás jelent.
Lassan sikerült a ráhangolódás, a belső nyugalom megtalálása, amely
nélkül nincs pontos és jó lövés. A fiataloknak kevesebb ellenfele érkezett meg, így ők nem oly zsúfoltan álltak a cél vonalra. Laura és
Lilla ügyesen teljesítettek, innen tudnak tovább lépni! Csilla és Laci
lassan találta meg jó formáját, és a második körben már jobb eredményét ért el!
Eredmények: Gyereklány BB, Dézsi Lilla 1. hely, VR Dézsi Laura 2. hely,
Kadet fiú TR Kolosy Becse 1. hely, Kadet fiú VR, Tőzsér László 1. hely, Felnőtt Nő VR Gündert - Virágh Csilla 1.hely Gratulálunk, ügyesek voltak!
Összesítésben 4. arany, 1 ezüst érem a napi NYWYG-esek termése –
kezdetnek nagyszerű!

Mindenkit szeretettel várunk az edzéseinkre! Hajrá Nywyg!
Az edzéseket folytatjuk a Schuller Csarnokban!
Péntek 18 órától, és vasárnap is 18 órától.
Suplicz Zsolt Tibor a NYWYG elnöke 06-70-43-64-194

2017. február

Sport

SanDa? Küzdősport? Kinek és Miért?
2016-tól Alsónémedin is elsajátítható a SanDa ami a Kung-Fu vagy
más néven a Wushu küzdelmi kategóriája. Alsónémedi SanDa
TeAm szakosztály a Wushu-ban elismert Törökbálinti Sport Egyesület tagja. Szakosztály vezetője Molnár Sándor sportedző. Szakosztályunkban gyermek, ifjúsági és felnőtt csoportokban lehet
edzéseken részt venni.
De mi is az a SanDa? Kínai küzdelmi rendszer és versenysport.
Tartalmaz tradicionális kung-fu elemeket is, de jellemzően a hatékonyságot hangsúlyozó, sporttudományos alapokon nyugvó,
modern küzdősport. A többi full-contact stílushoz hasonló ütések
és rúgások mellett a fő specialitásai a dobások, és a rúgások elkapásából történő földre viteli technikák. A Nemzetközi WUSHU
(jelentése: harcművészet) Szövetség (IWUF) hivatalos küzdelmi
rendszere. A SanDa mérkőzések általában egy oldalkötélzet nélküli, 8x8 méteres és 80 cm magasra emelt páston folynak.
A SanDa speciális technikai repertoárjának köszönthetően nagy
szerepet kap a pontosság, erő, időzítés, ízületi hajlékonyság és a dinamika. Ezen képességek nélkül a technikák kivitelezése nehézkes,
eredménytelen lesz. Az edzésekre összeállított gyakorlatok ezeket
a képességeket fejleszti. Kitartó, folyamatos gyakorlással edzésről-edzésre fejlődnek a tanítványok ez által sikereket élnek meg és
örömüket lelik egy-egy sikeres technika kivitelezésében. Ezekhez a
sikerekhez elengedhetetlen az alábbiak elsajátítása:
•
Fegyelem
•
Mozgáskoordináció fejlesztés
•
Önbizalom, magabiztosság

Alsónémedi SE kézilabda
őszi végeredményei
A 2016. év jó eredményekkel zárult az Alsónémedi
SE kézilabda csapatai számára. Az U11 és U13
korosztályunk 4. helyezést ért el az alapszakaszban, míg a junior és a felnőtt az első illetve
második helyen zárták az őszi idény végét.
Reméljük a 2017. év is hasonló eredményeket
tartogat, örömmel nézünk elébe!
Helyezéseinket táblázatokba foglalva láthatjátok.

		

A szakosztály nevében: Tóth Eszter

Hajrá ASE!

•
•
•
•
•
•
•
•

Hogy miért jó a SanDa?
Legyen itt példaként egy pár
szülő gondolata:
„A fiamnak egy kikapcsolódás az edzés és nagyon jól
érzi magát a csapat tagjaként,
mert jó a közösség.” - B.H.
„A fiamnak önbizalmat,
barátokat és magabiztosságot ad a csapat.” - M.N.
„Lányom testileg és lelkileg is megerősödött, elszánt lett. Elérhető
célt tűzött ki maga elé, ezért áldozatot is hajlandó hozni!” - A.I.
„Lányom sokat erősödött, kitartóbb lett, önbizalmat ad neki.” - M.M.
Bátorítok kicsiket és nagyokat, hogy próbálja ki magát ebben az
izgalmas küzdősportban! Sportbaráti üdvözlettel:
Molnár Sándor
TSE Alsónémedi SanDa TeAm szakosztály vezetője
U11 leány alapszakasz végeredménye Kovács L. régió „A” csoport
hely csapat

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

M

GY D

V

LG

KG

GK

pont

1.

EURONOVEX

10

10

0

0

295

54

241

20

2.

Ceglédi KCSE

10

7

0

3

209

117

92

14

3.

Dabas KC VSE

10

7

0

3

191

117

74

14

4.

Alsónémedi SE

10

4

0

6

91

135

-44

8

5.

Nagykáta SE

10

2

0

8

45

205

-160 4

6.

Sülysáp SE

10

0

0

10

30

233

-203 0

U13 leány alapszakasz végeredménye Kovács L. régió „C” csoport
hely csapat

M

GY D

V

LG

KG

GK

pont

1.

Gödöllői SE

10

9

0

1

230

137

93

18

2.

Szigetszentm.

10

9

0

1

230

122

108

18

3.

Százhalombatta

10

5

0

5

141

167

-26

10

4.

Alsónémedi SE

10

3

1

6

147

174

-27

7

5.

Gyömrő VSK

10

3

0

7

144

207

-63

6

6.

Dunavarsány

10

0

1

9

92

177

-85

1

Pest megyei női felnőtt I. o. A csoport őszi végeredmény
hely

Koncentráció, összpontosítás
Versenyszellem
Győzni akarás
„Megtudom csinálni”
Csapatért együtt dolgozni
Tisztelet
Test és szellem megismerése
Esések elsajátítása

Pest megyei női junior A csoport őszi végeredmény

pont

hely csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

pont

Alsónémedi SE

9

8

1

0

357

235

122

17

1.

Bugyi SE

10

10

0

0

380

220 160

20

1.

2.

Alsónémedi SE

9

8

0

1

277

207 70

16

2.

Bugyi SE

9

6

1

2

267

213

54

13

3.

Mogyoródi KSK 9

6

0

3

201

212 -11

12

3.

Albertirsa SE

8

5

1

2

223

211

12

11

4.

Jászárokszállás

9

4

0

5

289

273 16

8

4.

Jászárokszállás

9

5

0

4

286

255

31

10

5.

Albertirsa SE

8

3

0

5

180

179 1

6

5.

Kóka KSK

9

4

1

4

261

239

22

9

6.

Kóka KSK

9

3

0

6

224

272 -48

6

6.

Főnix ISE

9

1

2

6

218

270

-52

4

7.

Pásztói KC

10

1

0

9

221

308 -87

2

7.

Sülysápi SE

8

2

0

6

249

322

-73

4

8.

Sülysápi SE

8

1

0

7

201

302 -101

2

8.

Mogyoródi KSK

9

1

0

8

159

275

-116

2
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REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÁZ/Alsónémedi, Templom utca 9.

2017. február 19. VASÁRNAP 16.00 óra
A BELÉPÉS DÍJTALAN!
VÁRJUK SZERETETTEL!

