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Tisztelt Alsónémedi polgárok és vállalkozások!
Az Alsónémedi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az idei
évben először szervezi meg a település rászoruló lakossága számára a „cipős doboz” és a karácsonyi adománygyűjtő akciót.
A cipős doboz akciót gyermekek részére szervezzük. A cipős dobozokban elsősorban játékokat, kifestőket, ceruzát, festéket, zsírkrétát, plüss állatokat fogadnánk szívesen a 3-10 éves korosztály
számára. A tartós élelmiszereket (olaj, konzerv, liszt, cukor, tészta, rizs, karácsonyi édesség) a rászoruló családok és egyedül állók
közt osztjuk szét.
Az adományokat 2015. december 16-ig, hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-12 óráig
fogadjuk, Alsónémedi, Fő út 75. szám alatt.
Amennyiben az adományát nem tudja eljuttatni, kérem, az alábbi telefonszámon jelezze:
06-29-337-178.
Köszönettel: Seregély Lajosné és Poós Ferenc családgondozók
/Fotó: http://worldfoundation.in/index.php?q=content/Images/
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
AMEZŐŐRÖK 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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Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság elnöke
A szerkesztőbizottság tagjai: Bálint István János, Győrvári István Lászlóné,
Jobbágy Ilona, Szabó Éva, Török Lajosné
Elérhetőség, hirdetésfelvétel: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
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
Felelős kiadó: Pressman Nyomdaipari Bt.
Nyomdai előkészítés: Pressman Nyomdaipari Bt. Dabas
2371 Dabas, Rozmaring u. 22. /www.pressman.hu; info@pressman.hu/
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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Pál apostol nyomán
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és
csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom
felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint
díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket
sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez
csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom
felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint
szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában
karácsonyi énekeket, és minden vagyonomat segélyként
elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet,
mindez semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt
hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt,
a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs
a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a
karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét
megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a
házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól
kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az
útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit,
hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem
tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél,
mindent eltűr.
A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a
számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad.
A szeretet soha el nem múlik.
Áldott karácsonyi készülődést!

Bihari Csilla: Szívemben újra karácsony él
Szívemben újra karácsony él,
Fülemben száz dallam békét zenél.
Lelkemben remegő lanthúrok hallszanak,
Karácsonyfám alatt angyalkák alszanak.
Kímélem a csöndet a beszéd zajától,
Bár az már rég halott a lelkek hangjától.
Édesanyám kezét magamhoz szorítom,
Közben még jó apám magunkhoz szólítom.
Átölelem nyakát mosolygó öcsémnek,
S jó apám karjai minket ölelének.
Ölelésünk mesél, átéljük, érezzük
Így fölös szavakban egymást nem kérdezzük.
Nem szólunk egymáshoz, csak sírunk nevetve,
Mert szükségünk nincsen szavakra, nevekre,
Tekintettel vagyunk lelkekre, szívekre,
S oly boldogan élünk békében szeretve.
Fényes ajándékok fa alatt csillognak,
De a mi szemeink egymásért ragyognak.
Fényszóró világít szobánkban boldogan,
S fényében mi bújunk egymáshoz szótalan.
Kedvünkre dúdolunk Jézusról éneket,
Akinek köszönjük a boldog perceket.
Átöleljük őt is karunkkal, létünkkel,
Megigézi lelkünk gyermeki szemekkel.
/Székelyföld - Nagyajta/
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete munkaterv szerinti soros ülését
2015. november 25-én tartotta, az ülést megelőző
héten mindhárom Bizottság tárgyalta az őket érintő
témaköröket. Az előre meghirdetett napirendhez – a
napirend módosítása mellett – új témaköröket vett
fel a Testület (az iskolai technikaterem átköltözése, a
bölcsőde helyének kiválasztásával kapcsolatos indítvány, a postával kapcsolatos panaszok, a Somogyi B.
utcai járda akadálymentesítése).
Első napirendként a 2015. évi költségvetési rendelet negyedik módosítása került elfogadásra.
Második napirendként az ABÉVA Kft. finanszírozásáról kellett tárgyalnia a Képviselő-testületnek,
miután az érvényes bérleti szerződés ellenére az iskolafenntartó KLIK a részére benyújtott bérleti díjról szóló számlát nem egyenlítette ki. Amennyiben
2015. december 20-ig nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek, úgy a likviditási problémák megelőzése érdekében az Önkormányzat az új iskolaszárny 2016. évi bérleti díj egy részének egyösszegű,
előre történő utalásához hozzájárult.
Egy februári bizottsági döntés értelmében tárgyalta a Képviselő-testület az ABÉVA Kft. volt
FEB tagjai munkájának elismerését, mely alapján
az alábbi bruttó összegű kifizetéseket kérte a Kfttől: Kiss István Viktor volt FEB elnök 350.000,Ft, Suplicz Zsolt volt FEB tag 250.000,- Ft, Bálint Sándor volt FEB tag részére időarányosan
180.000,- Ft, Juhász Zoltán volt FEB tag részére
időarányosan 70.000,- Ft.
Korábbi számunkban tájékoztatást kaptak a Tisztelt Olvasók a Halászy Károly Művelődési Ház és
Könyvtár – Opál-ház – felújításáról, mely kapcsán a
hentes üzletnek el kell költöznie. Kovács úr hos�szasan keresgélt a településen, míg végül az Adidas
boltot találta - a lehetőségek közül - alkalmasnak
az üzletre. A jelenlegi bérlők az ülésen elmondták,
hogy nem szeretnének onnan elköltözni annak ellenére, hogy bérleti szerződésük 2016. május végével
lejár. Hosszas eszmecsere után végül az vetődött fel,
hogy a Fő út 54. sz. alatti épületet kellene bővíteni,
melynek vizsgálatára hamarosan sor kerül és a közmeghallgatáson újra tárgyalja a témát a Testület.
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság, majd a Képviselő-testület minden esztendőben
megvizsgálja az önkormányzati bevételek növelésének lehetőségeit. Polgármester úr részéről felvetődött
a települési adó bevezetésének lehetősége, mely kap4

csán adótanácsadó cég vizsgálja bizonyos települési
adó bevezetésének lehetőségét, s a szakmai vélemény
alapján kerül majd sor a témakör ismételt tárgyalására. Nincs szó a lakosság egészét érintő adó bevezetéséről, kizárólag a településre nagy terhet jelentő tevékenységek adóztatásának lehetőségét vizsgáljuk.
Jogszabályi felhatalmazás alapján a helyi adók körében egyetlen változást fogadott el a Testület, nevezetesen az alapellátásban résztvevő orvosok iparűzési adómentességének biztosítását.
Hivatalunkban a két ünnep között eddig is gyakorlat volt a pár napos igazgatási szünet, a szabadságok kiadhatósága miatt előterjesztésre és elfogadásra
került a nyári igazgatási szünet is, így a jövő évtől a
Hivatal 2016. július 25. és augusztus 05. között is
zárva tart.
A régi közterület-használatról szóló rendelet
helyett is új került elfogadásra, mely nemcsak a
közterület használatát, hanem az utcanév- és
házszámtáblák kihelyezésének szabályait is tartalmazza. A teljes rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és honlapunkon is olvasható. A
házszámtáblák elhelyezése továbbra is kötelező az
ingatlanokon, melyet a közterület-felügyelő ismételten ellenőrizni fog.
Módosításra került a természeti értékeinek helyi
védelméről szóló 27/2012. (XII.20.) önkormányzati
rendelet is, mely szintén megtalálható honlapunkon
és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
A családsegítés, szociális ellátás kapcsán ismét
országosan intézményi változások történtek, mely
alapján a „Kertváros” Önkormányzati Társulás intézmény neve is megváltozik – „Kertváros Szociális
Központ” –, mely kapcsán a Társulási Megállapodás módosítását elfogadta a Képviselő-testület.
A külterületi utak kialakítása során a külterületi
050/1 és 050/2 hrsz-ú szántók 491 m2 területrészének térítésmentes önkormányzati tulajdonba és
kezelésbe adását fogadta el a Testület.
Az év eleji költségvetési szigorítás miatt szinte
minden ülésen tárgyalásra kerül költségvetési átcsoportosítás, mely kapcsán most a Polgármesteri
Hivatal költségvetésére kerül az Önkormányzat általános tartaléka terhére 320.000,- Ft, a műszaki csoportnál lévő fénymásoló karbantartására.
A médiából már mindenki hallhatta a régóta tervezett átalakítást, mely kapcsán Pest megye önállóvá
NUTS 2-es régióvá válna. Erről Képviselő-testületünk is döntést hozott, mely kapcsán reméljük, hogy
2015. december
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2020 után pályázati és egyéb lehetőségeink is pozitív
irányba terelődnek.
Több határozat is aktualitását vesztette, így azokat
a Képviselő-testület visszavonta.
Az ASE korábbi években is támogatást kapott az
Önkormányzattól a TAO támogatás elszámolása
érdekében, mely kapcsán az Egyesület kérésére a
2016. évi költségvetés terhére 4.000.000,- Ft támogatást biztosít majd az Önkormányzat.
A Hungária Zrt. kapcsán sajnos pozitív változásról nem tudunk beszámolni, de a felszámolásuk miatt szükséges az önkormányzatnak értékpapírszámlát nyitnia, melyet a számlavezető K&H Banknál fog
megkötni, a tényleges Hungária értékpapírszámlán
lévő értékpapírok átvezetése érdekében.
Következő napirenden a Polgármester beszámolóját fogadta el a testület, az előző ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett
fontosabb intézkedéseiről.
Megtárgyalta a Testület az Alsónémedi Széchenyi
István Általános Iskola technikaterem áthelyezési
kérelmét, mely kapcsán úgy döntött, hogy a KLIKkel és az iskola vezetésével történő bejáráson történő egyeztetés eredményének függvényében az
átépítést a beszerzési szabályzat szerint haladéktalanul meg kell kezdeni. A KLIK-kel megtörtént az
egyeztetés, így csak a nyári szünetben kerül sor az
áthelyezésre.
Dr. Tüske Zoltán indítványt nyújtott be a Képviselő-testület felé a bölcsőde helyének kijelölése
kapcsán, melyben részletesen kifejtette álláspontját
a Schuller-csarnoknál történő lehelyezés negatívumairól és javaslatot tett más helyre is. A Képviselőtestület felkérte a Triskel Kft-t, hogy a közmeghallgatásig a bölcsőde lehetséges helyének kijelölésével
kapcsolatban korábban elkészített tanulmányát
egészítse ki a Schuller-csarnok területével. A fenti anyagok elkészültével a közmeghallgatáson ismét

tárgyal majd a Képviselő-testület a bölcsőde megvalósításának végleges helyéről.
Józan Menyhért képviselő javaslatára beszélt a
testület a helyi postai szolgáltatások rossz minőségéről, mely kapcsán a Polgármester tájékoztatást
adott, hogy már beszélt a Vezetővel, mivel a Hivatalban is többen jelzéssel éltek a levelek késői kézbesítésével vagy meg nem érkezésével kapcsolatban. A tárgyalás után a Képviselő-testület határozatot hozott, melyben felhatalmazta a Polgármestert,
hogy a rossz szolgáltatásról írja meg a panaszlevelet
a Központi Posta felé.
Következő felszólalás a Somogyi B. úti járda nem
megfelelő akadálymentesítése volt (Fő úti végénél),
melyre a Polgármester tájékoztatást adott, hogy annak végleges kialakítására a Somogyi B. utca aszfaltozása után kerül majd sor.
Felvetődött még további kamerák elhelyezése a településen, a Halászy K. utcában a járdát – ezáltal a
gyalogosokat védő – oszlopok „eltűnése”, valamint
egy alsónémedi fiatallal történt sajnálatos eset is.
A Képviselő-testület 2015. december 10-én tartja
közmeghallgatását, mely az idei év utolsó ülése, de
szükség esetén rendkívüli ülés összehívására kerülhet sor. A jövő évi munkatervet a Képviselő-testület januári ülésén tárgyalja majd, melyről a település
honlapján, ill. az Alsónémedi Hírmondóban is értesülhetnek majd az érdeklődők, a januári ülések pedig hirdetőtábláinkon is ki lesznek majd függesztve.
A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói,
döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülésekről készült videofelvételek megtalálhatók a település honlapján (http://www.alsonemedi.
hu/onkormanyzat/), ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók!
Győrvári István Lászlóné
Polgármesteri Hivatal

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!
2106. január 9-én a József Attila Színház új előadására hívom községünk lakóit. A színdarab címe
„Boldogság”. Szereplők: Pikali Gerda és Rékasi Károly.
Január 23-án, szombaton Cserkeszőlőre kirándulunk. Út közben megtekintjük Kecskemét
nevezetességeit, ezután a délutánt a fürdőben töltjük.
Várom szeretettel a jelentkezőket! Telefon: 29/337-861 vagy 20/426-4153
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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Rendőrségi felhívás!
A Dabasi Rendőrkapitányság az elmúlt évek tapasztalataira, valamint a szomszédos rendőrkapitányságok illetékességi területein történt bűncselekményre hivatkozva
felhívja a lakosság figyelmét a következőkre:
Közelegnek az év végi ünnepek, amelyeknek nemkívánatos velejárói a bevásárlásokhoz kapcsolódó lopások,
gépkocsi-feltörések. Az ajándékok vásárlása során előfordulhat, hogy az előző üzletben beszerzett értékeket a
gépkocsi utasterében látható módon, vagy a csomagtartóban hagyják a következő vásárlás idejére. Az erre szakosodott bűnözők ilyenkor az áruházak parkolójába érkező
gépkocsit kifigyelik, megvárják amíg eltávoznak az utasai,
aztán akár erőszakos, vagy más módszerrel a gépkocsit
kinyitják, és az ajándékokat eltulajdonítják. Az ilyen eseteket megelőzésére semmi esetben se hagyjunk az utastérben táskát, ruházatot, csomagot – ha pedig ez elkerülhetetlen, akkor gondoskodjunk a gépkocsi őrzéséről!
A gépkocsiból történő lopásokhoz kapcsolódik, hogy az
Ünnepek forgatagában az ember annyira elgondolkodik,
hogy a bevásárlókocsiból való bepakolás közben a csomagtartót nyitva hagyva előre lép az utastérhez – például
a gyermekülésben ülő gyermekét ellátni – és mindeközben a szemfüles tolvajok a nyitva hagyott csomagtartóból ellopja az általunk megvásárolt termékeket, vagy
a bevásárlókosárban maradt tárgyakat eltulajdonítja.
Tipikus eset még sajnos, hogy a gépjármű anyós ülésére bedobjuk táskánkat azért, hogy ne kelljen rá figyelni
a csomagtartóba való bepakolás közben – ez egy jó gondolat! -, el kezdünk pakolni a csomagtartóba, de eközben
nem figyeljük a lezáratlan utasteret, ahonnan egy szempillantás alatt, minden hang nélkül kiveszik a táskánkat,
értéktárgyainkat. Szenteljünk tehát 10-15 másodpercet és
figyelmet arra, hogy mielőtt ellépünk a csomagtartótól,
azt lezárjuk, illetve táskánkat látóterünkbe hagyjuk, hig�gyék el, megéri!
A fűtési szezon beköszöntével megjelennek az alkalmi
faárusok, aki a hivatalos árnál jóval olcsóbban kínálják
a tűzifát. Vásárok, piacok környékén leszólítják az idős
embereket, vagy házról házra járva keresik a vásárlókat.
Az ilyen alkalmi faárusok kivétel nélkül csalásra szakosodnak, céljuk az idős emberek megtévesztése és becsapása oly módon, hogy előre elkérik a vételárat, majd csak
a kialkudott mennyiség töredékét szállítják le. Így a végén
az olcsóbb fa a hivatalos ár sokszorosába kerül. Csak hivatalos helyről vásároljunk tüzelőt!
Ugyancsak az ünnepi ajándékozásra hivatkozva termékbemutatók szervezésével célozhatják meg az idős
embereket, ahol nyájas, megnyerő módszerrel, felhasználva a pszichológiai tényezőket sok esetben értéktelen,
silány minőségű árukat adnak el horribilis áron. Kerüljük el a termékbemutatókat, idős hozzátartozóinkat, ismerőseinket figyelmeztessük erre a veszélyre!
A korai sötétedés miatt az utcán járó bűnöző a sötét,
kivilágítatlan házak, ablakok alapján kikövetkeztetheti,
hogy a tulajdonos nincs otthon. Célszerű egy-egy világítótestet bekapcsolva hagyni a szobában, de nagyon jó
szolgálatot tesz ilyenkor egy mechanikus időzítő-szerke6

zettel ellátott dugaszaljzatba helyezett kis éjjeli lámpa. Az
ilyen időzítőkapcsoló az elektronikai boltokban beszerezhető 1000 Ft ár alatt. Kis befektetéssel növelhetjük a
lakásunk biztonságát. Semmiképpen se legyünk a „csak
a boltba ugrok el, két perc...” gyakorlói. Pontosan kifejtve ha elhagyjuk otthonunkat úgy, hogy senki nem marad
otthon – ha csak két percre is – ugyanolyan gondosan
zárjuk be ajtónkat és csukjuk be kapunkat, mintha több
órára mennénk el! Tudják, nagyon is igaz a mondás, mely
szerint „alkalom szüli a tolvajt...”
Ezúton is felhívjuk az időskorúak figyelmét egy újfajta
bűnelkövetési módszerre: többnyire az éjszakai órákban
történik, hogy a kiszemelt áldozatot telefonon felhívják
úgy, hogy magukat unokának, közeli hozzátartozónak
kiadva, általában vagy balesetre, vagy egyéb más rendkívüli eseményre hivatkozva azonnali segítségként pénzt
kérnek. A telefonos beszélgetés során megbeszélik az áldozattal, hogy az „unoka, hozzátartozó, stb.” ismerőse fog
oda menni a pénzért, akinek kérik, hogy az áldozat adja
át a pénzt. Rövidesen meg is jelenik az idős ember lakásán az „ismerős”, aki beszédben elegyedve az áldozattal
átveszi a kért összeget. Kérjük, hogy soha ne adjon át
idegennek pénzt, ha ilyen telefonhívást kap, azonnal
hívja a 112-es telefonszámon a rendőrséget, és kérjen
segítséget!
Tisztelettel felhívjuk figyelmüket, hogy 2012-ben indult útjára a Látni és látszani nevet viselő országos baleset-megelőzési kampány. Az akció idén is folytatódik. Az
Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Balesetmegelőzési Bizottság újra felkészülési időszakot hirdet
a fokozott világítás-ellenőrzés előtt. 2015. október 1. és
december 10. között mindenkinek lehetősége van betérni
egy, az akcióban részt vevő szervizbe, ahol díjmentesen
átvizsgálják a jármű világítástechnikai berendezéseit. Az
akció részeként térítésmentesen ellenőriztetheti látását a
kezdeményezéshez csatlakozott optikákban.
A „Látni és látszani” kampányban részt vevő autósok
igazolólapot kapnak a regisztrált szervizektől, amelyet
az igazoltató rendőrnek kell bemutatni az ellenőrzés során. A rendőrségi közúti gépjárművilágítás-ellenőrzésnél
könnyített lehet az eljárás, amennyiben az autós az előzetes átvizsgálást igazoló lapját bemutatja.
A tél közeledtével kiemelten fontos a látás és a láthatóság kérdése, ugyanis jelentősen romlanak a látási viszonyok és hosszabb a sötétedés utáni időszak is.
Így minden autós saját érdeke is, hogy átvizsgáltassa
gépjárművét és ellenőriztesse látását. Ehhez pedig egy
díjmentes akciónál jobb alkalmat keresve sem talál!
Szerviz- és optikuskeresőnk segítségével könnyedén
megtalálja az Ön lakhelyéhez legközelebb eső regisztrált partnerünket a www.latnieslatszani.hu weboldalon! Éljenek a lehetőséggel!
Felkészülési szakasz kezdete: 2015. október 1.
Ellenőrzési szakasz kezdete: 2015. november 11.
Ellenőrzési szakasz vége: 2015. december 10.
2015. december
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ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKAREND VÁLTOZÁSOK
2015. december 24. pihenőnap, a Polgármesteri Hivatal ZÁRVA lesz!
2015. december 27-31. között – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – téli igazgatási
szünet lesz. Ez azt jelenti, hogy 2015. december 28-30-án csak anyakönyvi ügyeletet
tartanak munkatársaink 8-12 óráig. Ebben az időszakban kérjük Önöket, hogy valóban
csak halasztást nem tűrő (haláleset) anyakönyvvezetői közreműködést igénylő esetekben
keressék anyakönyvvezetőinket! Anyakönyvvezetőink ügyeleti beosztása és elérhetősége
a Polgármesteri Hivatal ablakában kifüggesztett és honlapunk címoldalán elhelyezett
tájékoztatón lesz olvasható!
Gyál Város Járási Hivatal Alsónémedi Kirendeltségére ugyanez a zárva tartás vonatkozik!
Polgármesteri Hivatal

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NAP VÁLTOZÁS
2015. december 29-én (kedden) a hulladékszállítással kapcsolatos ügyfélfogadás elmarad!
@@@@@@@@@@@@@@@@

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI HELY VÁLTOZÁS!!!
2016. január 01-től változik a hulladékszállítási közszolgáltatást végző Vertikál Nonprofit Zrt. helyi ügyfélszolgálatának helye!
Az új ügyfélfogadási hely: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Titkársága, Alsónémedi, Fő út 58.
Az időpont változatlan: kedd 16-18 óra.
Győrvári István Lászlóné
Alsónémedi Ügyfélszolgálat

HÁZIORVOSAINK MUNKARENDJÉNEK
VÁLTOZÁSAI AZ ÜNNEPEK KÖRÜL
December 12. szombat: Ügyelet Ócsán.
December 23. szerda: dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos rendel a gyermekorvosi rendelőben,
felnőtteknek is.
December 28-29-30-31. hétfő-csütörtök: dr. Papp Zsolt háziorvos rendel
Kérünk mindenkit, hogy a szokásos gyógyszereit december 20-ig írassa fel saját háziorvosánál!
A FOGÁSZATI RENDELÉS 2015. december 24.– 2016. január 03-ig szünetel.
Helyettesítés: Budapest VIII., Szentkirályi u. 40.
2015. december
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Családbarát ügyfélfogadás Pest megyében
Egy gombnyomással a sor elejére – nincs többé kellemetlen várakozás a gyermekes családoknak. A várandós
kismamák és a kisgyermekkel érkező szülők ezentúl
várakozás nélkül intézhetik ügyeiket Pest megye több
kormányablakában és okmányirodájában. A családbarát
ügyfélhívó rendszer az internetes foglalásokat is figyelembe veszi, és azok optimalizált kezelésével lehetővé teszi, hogy a kiemelt ügyfelek sorába lépő, a kisgyermekkel
érkező szülők gyorsan és zökkenőmentesen végezhessenek hivatalos dolgaikkal. Erre a célra készült plakát, kisfilm, piktogram, valamint az ügyfélszolgálat munkatársai
is segíteni fogják a megérkezőket, hogy egy gomb megnyomásával automatikusan előre kerüljenek.

felek igényeit és érdekeit figyelembevevő ügyfélközpontú
működés, és az egységesen magas színvonalú, mindenki
által hozzáférhető szolgáltatások kialakítása, ezért a Pest
Megyei Kormányhivatal minden ügyfélfogadási helyszínén baba-mama sarkok, illetve szobák várják az ügyeiket
intéző szülők gyermekeit.

„Régi tervem válik végre valóra a családbarát ügyfélfogadás létrehozásával” - mondta Tarnai Richárd Pest
megyei kormánymegbízott, aki ötgyerekes családapaként
tisztában van vele, milyen könnyebbséget és segítséget jelent a szülőknek, hogy érkezésük időpontjától függetlenül
azonnal a sor elejére kerülhetnek.
„A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy a hivatalos
teendőiket intézők között kialakuljon egyfajta közösségi
érzés a kismamákkal és a kisgyermekesekkel szemben,
vagyis természetes legyen az, hogy előre engedik őket” hangsúlyozta Tarnai Richárd.
Jelenleg Pest megye 7 járásában a következő 11 ügyfélszolgálaton várják ilyen gyors ügyintézéssel a családosokat:
Dunakeszi okmányiroda
Gödi Okmányiroda
Érdi Okmányiroda
Gödöllői Okmányiroda
Péceli Okmányiroda
Gyáli Kormányablak
Monori Kormányablak
Ráckevei Kormányablak
Szigetszentmiklósi Okmányiroda
Dunaharaszti Okmányiroda
Tököli okmányiroda

2020 Dunakeszi, Szent István utca 19.
2131 Göd, Pesti út 60/A.
2030 Érd, Budai út 8.
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
2360 Gyál, Somogyi Béla u. 2.
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság tér 4.
2330 Dunaharaszti, Báthory u. 1.
2316 Tököl, Fő utca 119.

Az ügyfélhívó számítógépes rendszer fejlesztésével a
gyermekbarát hivatalok száma a jövőben folyamatosan bővülni fog. A „Családbarát Munkahely” címet elnyert Pest
Megyei Kormányhivatal legfontosabb célkitűzése az ügy8

2015. december
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Búcsúgondolatok
Szarka Sándorné, Marika emlékére
„Ma szomorúbb lett a Föld
S fakóbb az ég színe
Egy szív állt meg örökre…”
Mérhetetlen szomorúsággal töltött el bennünket a döbbenetes halálhír, hogy Marika örökre eltávozott. Először
mindnyájan abban reménykedtünk, csak kósza hír, hiszen
egészségesnek tűnt, alig pár hónapja élvezte nyugdíjas napjait. De a hír igaz volt. Elment, olyan csendben, ahogyan
élt. 1981-től ez év júniusáig az Alsónémedi Általános Iskola
iskolatitkáraként precízen, megfontoltan, végtelen türelemmel intézte az iskola ügyeit. Nagy biztonságot, nyugalmat
jelentett az Ő jelenléte minden dolgozónak, szülőnek és diáknak, mert tájékozott volt. Vakon bíztunk ügyintézésében.
Soha nem kételkedtünk döntéseiben, mert tudtuk, mindennek alaposan utánanézett, és jóindulatával mindenkinek a
javát szolgálta. Ő szinte észrevétlen szeretett volna maradni
a mindennapokban, de mi tudtuk, hogy nélkülözhetetlen fogaskerék az iskola gépezetében.
Marika személyében egy igazi nagybetűs EMBER-t veszítettünk el. Minden helyzetben talpig becsületesen, tisztességesen és szerényen élt. Szelídségénél, alázatánál, önzetlenségénél már csak emberszeretete volt nagyobb. Amikor 2015 májusában nyugdíjba készülődött, még gondja volt utódja betanítására, és ezt a munkát is végtelen türelemmel végezte. Minden tapasztalatát, tudását jó tanítóként
adta át.
Nagy örömmel és várakozással készült a nyugdíjas évekre, hogy családjának, unokáinak még többet
tudjon adni szeretetéből. Sajnos nem éveket, csak napokat kapott erre a Jóistentől.
Értetlenül állunk a történtek előtt, hiszen még oly sok dolga lett volna az életben. Csak azt érezzük,
hogy bennünk, akik Őt jól ismertük, mérhetetlen űrt és fájdalmat hagyott maga után.
Reménykedünk abban, hogy családtagjai – akik mindennél fontosabbak voltak az életében – megkapják azt az erőt és vigaszt, amely segít elviselni e tragédiát. Mélyen osztozunk fájdalmukban.
Marika! Búcsúzunk Tőled! Nyugodj békében!
a Széchenyi István Általános Iskola dolgozói
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„Add a kezed, így szépen, csöndesen,
Nyugodtan add.
Sima, ragyogó tükör a szívünk,
Nem vet hullámokat.

Add a kezed, itt fenn, hol semmi sincs,
S a zuzmó tengve él,
A lelkünket a nagy csend összehajtja,
Mint két ágat a szél.

Add a kezed, nincsen vágy a szívünkbe’,
Innen hova hághatna még a láb?
E csönd, e béke: ez itt a végállomás És nincs tovább.

Add a kezed, látod, lemegy a nap;
A nappal szembe
Nézzünk így, győzelmesen, szomorún,
Kezed kezembe.”
		
(Reményik Sándor verse)
2015. december
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KARÁCSONYI ASZTALRA VALÓ FINOMSÁGOK
Egyszerű, finom, azonnal fogyasztható mézeskalács
1 kg liszt,
1 bögre porcukor (1 bögre=2,5 dl)
1 bögre langyos méz,
1 csomag (3 teáskanál) szódabikarbóna,
1 evőkanál mézeskalács fűszerkeverék,
1 kocka puha Ráma margarin,
3 tojás

10 perces kuglóf, csökkentett cukortartalommal
25 dkg finomliszt,
15 dkg porcukor,
4 db tojás,
1 dl olaj,
1 dl tej,
1 csomag sütőpor,
1 csomag vaníliás cukor.
Ízesítéshez: 2 evőkanál kakaópor, dió, mogyoró, fahéj vagy bármi tetszés
szerint. Ahány kanál, annyi kanál plusz tej vagy víz. Finom bele a citromhéj,
narancshéj reszelve vagy ezekből az ízekből aroma. Aki szereti, az mazsolát
vagy más szárított gyümölcsöt is tehet bele.
(Győrvári Istvánné receptjei)

Göngyölt pulykamell
Hozzávalók:
4 nagyobb szelet pulykamellfilé
30 dkg trappista sajt
1 db piros kaliforniai paprika
1 db zöld kaliforniai paprika
10 dkg szárított paradicsom
1 fej lilahagyma
15 dkg füstölt sonka
8-10 szelet bacon
Fűszerek: só, őrölt fehérbors,
szárnyas fűszerkeverék.
A trappista sajtot lereszeljük, a lilahagymát, a füstölt sonkát, a kaliforniai paprikát és a szárított paradicsomot apró
kockára vágjuk. A reszelt sajtot összekeverjük a sonkával, a hagymával, a paprikákkal és a paradicsommal. Ízesítjük
sóval, őrölt borssal.
A tölteléket a hússzeletek egyik oldalára halmozzuk, felgöngyöljük, minden tekercset mérettől függően 2-3 szelet
baconbe burkolunk. A göngyölegeket szorosan alufóliába csavarjuk, tepsibe vagy sütőrácsra tesszük.
Előmelegített sütőben kb. 20-25 percet sütjük, majd kibontjuk a csomagok tetejét, és 10-15 percre visszatesszük a sütőbe, amíg szép piros színt kap. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
12
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Könyvajánló a téli szünetre

John Green – Csillagainkban a hiba
A történet főhőse a 17 éves Hazel, aki végsőstádiumú tüdőrákban szenvedve és kissé depressziósan éli mindennapjait: nem mozdul ki otthonról,
keveset eszik, és mindig ugyanazt a könyvet olvassa. Egy nap találkozik
Augustusszal, aki fenekestül felforgatja Hazel életét. A srác, aki a rákból kigyógyulva lazán és optimistán látja a világot, ráébreszti a lányt, hogy ha
nem is mindig látjuk, de az életnek van szép oldala is.
Vegyes érdeklődéssel kezdtem el olvasni ezt a könyvet, mert tudni akartam, hogy amit mindenki ennyire imád, miért ilyen jó. Hát megtudtam és
teljesen ledöbbentem. Az író – a témaválasztástól függetlenül – egy szórakoztató, mégis mély mondanivalójú történetet alkotott, melyben van
szerelem, humor, fájdalom és talán egy csipetnyi filozofálgatás is. A szürke
hétköznapok egyszerűségéről ír átlagos karakterekkel, mégis rendkívüli
dolgokként tekint rájuk. A szereplők viccesek, olyan típusúak, akikkel szívesen barátkozik az ember, miközben a főhős – Hazel – szemszögéből nézve
az író teljesen más megvilágításban tárja elénk az élet múlandóságát. Nem
kertel, úgy írja le, ahogy az van, és engem ez nyűgözött le. Olvasás közben jobban bele tudtam gondolni, mi miért
is van, és hogyan lehetne, ha másképp volna.
Merem ajánlani mindenkinek, aki szeretne egy igazán őszinte történetet olvasni és egyszer úgy ránézni a világra,
ahogyan nem mindig vagyunk képesek.
Farkas Katalin

január 15. péntek

Előzetes: 2016. év I. negyedév községi programok

január 23. szombat
február 6. szombat
február 19.
február 21. vasárnap

március 7. hétfő
március 15. vasárnap
2015. december

Kaláka - Kézműves
foglalkozás, Aprók
Táncháza, Felnőtt
táncház
A Magyar Kultúra
Napja színházi előadás
Községi disznótor
Faluházi esték
Wass Albert
felolvasóest
művészvendég
meghívásával
Nőnapi Köszöntő
Községi Nemzeti
Ünnep

16 órától

Művelődési Ház

16 óra

Művelődési Ház

hajnaltól-estéig
18 óra
17 óra

Faluház udvara
Faluház
Művelődési Ház

16 óra
11 óra

Művelődési Ház
Szabadság tér
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A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:
Íjászat 2015 Őszén Alsónémedin

Őszi Íjászverseny a Turulmezőn
Budapest, Rákosmente 2015.10.10.
Elkezdődött újra a rendszeres munka, a tanulás, a játékok. Mindez
az heti edzések keretében. Sok gyermeknél újra elő kellett venni az
alapokat, az alapállást, a kéz és íjtartást. Bizony ez nem olyan , mint
az evés és fogmosás, - ezt el lehet felejteni. Ezek a mozdulatok napjainkban már nem természetesek. Ülő, görnyedő életmódunkban
már nem szoktuk meg, hogy fizikai erőnkre is szükségünk van, ki
kell húznunk magunkat, nyújtani kell izmainkat, fel kell egyenesednünk. Koncentrálnunk kell, figyelni magunkra, ki kell zárni a
környezetet, összpontosítani kell. Ezek az íjászat alapjai..
Sikerült újra gyakorolnunk mindezeket szeptember folyamán
és bátran indultunk első versenyünkre.
Ezt rákosmenti Turul Szittyák rendezték. Már tavaly is voltunk
náluk versenyen, tudtuk, hogy sok játékos, szép mese figurás
célok várnak bennünket. Ideális verseny a kezdők számára,
akik már legalább egy éve gyakorolják az íjászat alapjait. Így
10 fős csapatunk bátran indult el őszi napon. Sokan gondolták
hasonlóan , mint mi, így a közel 90-fős nevezői létszám kicsit
felkészületlenül érte a szervezőket. Csúszott az indulás, de kisütött a nap és megvoltak az első jó találatok így helyre billent a
nyugalmunk. Életkornak megfelelően 3 különböző távolságról
lőttünk meg célokat. Az első versenyesek gyerekek is élvezték,
jól érezték magukat, így minden rendben volt.
Eredmények: Pöttöm 2. hely Lovas László. Mini leány: 1. hely
Dézsi Lilla, 2. hely Dézsi Laura, Gyerek Tradi : 2. hely Kolosy
Kende, Vadászreflex 2. hely Ónodi Tamás, Serdülő VR 1.hely
Szabó Koppány, Ifi Tradi 2. hely Tőzsér László 3.hely Győri Tamás, Szenior LB 2. hely Suplicz Zsolt
Összesítésben 2 arany, 6 ezüst és 1 bronz érem a napi nywyges
termése – ez igen!!

lódnak. Itt az apróbb és nagyobb tagjaink voltak IFAA, WA, regionális és
országos versenyeken és döntőkön is.
Természetesen nem csak az épület, a
helyszín a lényeg, hanem a Szent László Íjász egyesület vezetőinek és tagjainak profi szervezése, lelkes és szorgalmas munkája. Amit ők tudnak íjász verseny szervezésében, azt
nehéz felülmúlni.
Így bár először vettünk részt ilyen rendezvényen, nem ért meglepetés bennünket!
A helyszín, a célok berendezése, a kiegészítők, az online eredmény követés mind- mind mesteri munka volt. Az ország 12
meghívott - utánpótlás nevelő- íjászegyesület vett részt ezen a
napon. Indításképpen a legnevesebb edzőktől hallgattunk rövid
előadásokat az íjászat: fizikai, biológiai , mentális területéről,
majd a verseny szabályokkal ismerkedtünk.
Csapat beosztás után kezdődhetett a verseny : 24 változatos és
játékos cél várt az íjászokra. Apróbbak és nagyobbak is megtalálták a kihívást a feladatokban. Nywyg csapatunk most 7 fővel
állt a lővonal elé, ebből Lovas Lacika és Dézsi Laura és Lilla első
nagy terem versenyén vett részt.

Verseny szimulációs edzés
Mogyoród 2015.11.15

Eredmények: Gyermekleány Irányzék nélküli reflex: 2. hely
Dézsi Laura 3. hely Dézsi Lilla, Serdülő leány Irányzék nélküli
reflex: 2. hely Újvári Csege 3. hely Pék Dóra Jázmin ;Serdülő
fiú Tradicionális :3. hely Poroszlay Richárd,; Felnőtt Irányzék
nélküli reflex: 2. hely Nagy László

Az elmúlt nyolc évben számos fontos versenyen voltunk, de a
legszebb emlékeink a mogyoródi teremversenyekhez kapcso-

Összesítésben 3 ezüst és 3 bronz érem a napi nywyges 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 a NYWYG elnöke
06-70-43-64-194
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2015. december

Képek a Szüreti Felvonulásról

Cigánykaraván

Kiscsőszök

Nagycsőszök

Napfény Mazsorett

Palotás
Szarka László és családja

Palotástánchoz készülődő ifjaink
Varga Band zenekar

fotó: Rácz Imre

