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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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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!

FIGYELEM!!!  MUNKARENDVÁLTOZÁS!!!
EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET,  

HOGY AZ ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 
2016. július 25-től augusztus 5-ig 

IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ, az ügyfélfogadás szünetel!
Fenti időpontban a Gyáli Járási Hivatal Kirendeltsége sem lesz elérhető 

a Polgármesteri Hivatalban!
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

         Polgármesteri Hivatal 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI  NAP  VÁLTOZÁS!
2016. augusztus 02-án (kedden) a hulladékszállítással kapcsolatos ügyfélfogadás elmarad!                                                                                               

Győrvári Istvánné
Alsónémedi Ügyfélszolgálat

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett 
halottunk MOLNÁR KÁLMÁN (65.) temetésén részt vettek, utolsó 

útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek és  
fájdalmunkban velünk éreztek.

A Gyászoló család

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, 
nagymamánk Bálint Dánielné (szül. Farkas Borbála) temetésén 

részt vettek, virággal, koszorúval rótták le kegyeletüket, őszinte 
részvétükkel igyekeztek enyhíteni fájdalmunkat.

A Gyászoló család
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete legutóbbi – munkaterv szerinti – ülését 2016. június 
29-én tartotta, melyet megelőzően több rendkívüli ülés ösz-
szehívására is sor került. A május 11-i rendkívüli ülés össze-
hívására legfőképpen pályázati döntések meghozatala miatt 
került sor. Első napirenden a „Kertváros” Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításának el-
fogadása történt meg, melyet jogszabályi változások, átszer-
vezések indokoltak. Az adósságkonszolidációban nem ré-
szesült települési önkormányzatok támogatási pályázatán 
2016-ban is részt vesz Önkormányzatunk, melyen ismét 181 
milliós keretösszegű támogatásra pályázhat. Az előkészítő 
munkák megkezdéséről döntött a Képviselő-testület, mely-
ben szerepelnek  belterületi utak, járdák építése, felújítása 
beruházások. Természetesen a bekerülési összegek nagyban 
meghatározzák majd a beruházások számát. A bölcsőde épí-
téséről már többször beszámoltunk a Hírmondóban, mely-
nek paraméterei „megerősítéséről” szólt a Képviselő-testület 
újabb döntése. A „Kisgyermeket nevelő szülők munkaválla-
lási aktivitásának növelése” című pályázaton a két csoport-
szobás bölcsőde és a Rákóczi utcai óvodaépületnél torna-
szoba építése és teljes körű energetikai felújítás támoga-
tására pályázik településünk. A pályázathoz szükséges volt 
konzorciumi együttműködési megállapodást kötni, melyhez 
hozzájárult a Testület (Pest Megyei Településfejlesztési Non-
profit Kft-vel). A 2016. évi Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton a gyer-
mekorvosi és védőnői rendelő felújításával, energetikai 
korszerűsítésével pályázik Önkormányzatunk, melyhez az 
önerőt is biztosította.

A május 17-i rendkívüli ülés összehívására a Rákóczi ut-
cai és Szent István téri óvoda épületek energetikai korsze-
rűsítése pályázat előkészítése és írása, alátámasztó do-
kumentumok elkészítése miatt került sor, mely kapcsán 
1.940.000 Ft + ÁFA vállalkozói díjjal a Pro Regio Non-
profit Kft-vel (1146 Budapest, Hermina út 17.) köthet 
szerződést a Polgármester. 

A következő rendkívüli ülést 2016. június 07-re hívta 
össze a Polgármester.

A napirend módosítása után az „Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 
2. sz. alatti, Alsónémedi 815 hrsz alatti ingatlan (Opál-ház) 
felújítása építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárást 
lezáró döntést hozta meg a Képviselő-testület. Az eljárás 
eredményes volt, a kivitelező az ÉPKOMPLEX KFT (2100 
Gödöllő, Rét u. 37.) lett bruttó 232.410.000,- Ft összegű 

ajánlatával, melyhez 5 % tartalékot (bruttó 11.620.500,- Ft) 
is engedélyezett. A szerződéskötésre és munkaterület át-
adására 2016. június 27-én került sor. A beruházáshoz ön-
erőként bruttó 68.135.500 Ft-ot is elkülönített a testület a 
tartalék terhére. A Birgejárás II. ipari terület feltárását szol-
gáló szervizút kapcsán már tárgyalt korábban a Testület, de 
új határozatot kellett hozni annak érdekében, hogy a 081/25 
hrsz-ú állami tulajdonú ingatlant érintő területvásárlás 
(80 m2) megvalósulhasson. A területrészt a Magyar Államtól 
2000,- Ft/m2 áron kívánja megvásárolni az Önkormányzat. 
Az intézkedésekre a Polgármestert hatalmazta fel a Képvi-
selő-testület.

Soron következő döntésében az Északi Vállalkozói terü-
leten történő kerékpárút fejlesztésére benyújtandó pá-
lyázat szerepelt, mely kapcsán a Pest Megyei Település-
fejlesztési Nonprofit Kft. – mint konzorciumi partner – is 
jóváhagyásra került.

A korábbi ülésen már elfogadott pályázathoz a gyermek-
orvosi és védőnői rendelő felújítására és energetikai 
korszerűsítésére az igényelhető támogatás kiegészítésére 
bruttó 48.000.000 Ft önerőt biztosított a Képviselő-tes-
tület a tartalék terhére.

Az építési beruházásokhoz szükséges mindkét fél részéről 
műszaki ellenőr biztosítása. Az Opál-ház felújításának 
műszaki ellenőréről már korábban döntött a Testület – 
Mátyus Csaba –, aki a megnövekedett ár miatt díjemelést 
kért. Az 1.285.000,- Ft összegű díjemelést a Képviselő-
testület elfogadta, így összesen 5.285.000,- Ft-ba kerül 
majd az ellenőrzés Önkormányzatunknak.   

Az Önkormányzat közbeszerzési eljárást kíván indítani az 
óvodaépületek energetikai korszerűsítése tárgyában, mely-
re felhatalmazta a Polgármestert. Így szükségszerű volt 
módosítani az idei közbeszerzési tervet is, melyet soron 
következő határozatában fogadott el a Képviselő-testület.

Az ülést megelőző napon érkezett a Napfény Mazsorett 
Csoport kérése, melyben a Kiskunlacházára június 24-
26. között érkező Horvát Csoport Alsónémediben történő 
fellépése, megvendégelése és szállodaköltségeinek finan-
szírozása szerepelt. Mivel ebben az évben már kiosztásra 
került a civil szervezetek támogatására betervezett összeg, 
– melyből már kapott támogatást a Csoport –, így a támo-
gatási összegre több javaslat is érkezett. Végül a Képviselő-
testület a programsorozat helyi rendezvényeihez 150.000,- 

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről

A Semmelweis nap és a Köztisztviselők napja alkalmából  
szeretettel köszöntjük az Alsónémedin élő és dolgozó Egész-
ségügyi Dolgozókat és az Önkormányzati Köztisztviselőket!
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Ft-os összeggel járult hozzá (a látogatás időközben sajnos 
elmaradt, így az összeg felhasználására nem került sor). 

A Képviselő-testület 2016. június 29-én tartotta nyári 
szünet előtti rendes ülését.
A napirend elfogadása után a költségvetési rendelet idei első 
módosításáról döntött a testület, majd költségvetési átcso-
portosítások átvezetésekről döntött, melyek a következők:
– Önkormányzati költségvetésben:

a.) Révfülöpi táboroztató nevelők részére személyi 
juttatásokra 98.350 Ft, járulékokra 23.945 Ft összeg az 
általános tartalék terhére (a KLIK által fizetett összeg 
kiegészítéseként)
b.) A vándortábort vezető pedagógusok díjazására 
személyi juttatásokra 200.000 Ft, járulékokra 54.000 
Ft összeg az általános tartalék terhére,
c.) A Dunaharaszti 2016. július 01. – szeptember 
30. közötti időszakra, szombatonkénti buszjáratra a 
dologi kiadásokra 360.000 Ft + ÁFA összeg az általá-
nos tartalék terhére,
d.) Gyermekpszichológus megbízási díja dologi ki-
adásokra 672.000 Ft-ot az általános tartalék terhére, 
e.) Az élelmezésvezető nyugdíjazása miatt (fel-
mentési idő, szabadság stb.) bére miatt a személyi 
juttatásokra 1.819.200 Ft, járulékokra 491.400 Ft 
összeg az általános tartalék terhére,
– Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda ré-
széről az engedélyezett létszám 0,25 fővel történő emelé-
se (rehabilitációs alkalmazott 4 óra munkaidőről 6 órára 
történő változása), a személyi juttatásokra 226.100 Ft, já-
rulékra 61.050 Ft összeg az általános tartalék terhére.

Soron következő napirendek keretében az Alsónémedi 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2015/2016. ne-
velési évéről, valamint a Fantázia Alapfokú Művészeti 
Iskola 2015/2016. tanévéről szóló beszámolója került 
tárgyalásra, melyet elfogadott a Testület.

A médiában úgy gondolom mindenki hallott már a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás területén történő válto-
zásokról. Településünkön a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. által 
továbbra is biztosított lesz az ellátás, de a törvényi változások 
miatt szükségessé vált a települési szilárd hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet és a 
céggel tavaly megkötött hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási szerződés módosítása, melyet a Képviselő-testület elfo-
gadott. A lakosságot érintően az eddigi rendszerben válto-
zást nem tartalmaz egyik sem, így a közszolgáltatás ellátása 
változatlanul és folyamatosan történik majd.

Kérés érkezett az Inter Watt Kft-től naperőmű park léte-
sítésére, mellyel kapcsolatban a Képviselő-testület telep-
látogatás után adja ki állásfoglalását. Az ÚZ-TRANS 
KFT telephely-, illetve tevékenység bővítésére az Alsóné-
medi 3603 hrsz-ú ingatlanra (mart aszfalt és tört beton 
feldolgozásra) adott be kérelmet, a Képviselő-testület a 
maximum tárolandó mennyiség ismerete után adja ki ál-

lásfoglalását. /A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság mindkét tevékenységet támo-
gatta./ Köztudott, – hiszen már korábbi Hírmondóban is 
szó volt arról, hogy – már az egészségügyben, intézmé-
nyeinkben is gondot okoz a vendégmunkások nagyszá-
mú jelenléte a településen. Az idegenforgalmi adó beve-
zetése nem hozta meg a várt eredményt – lakcímre beje-
lentették az itt tartózkodó külföldieket, így mentesültek 
alóla, sőt jogosulttá váltak bizonyos ellátásokra is. Tovább 
gondolva, érdeklődve egy új rendelet került kidolgozásra, 
melyet a Képviselő-testület – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottság javaslatára – az előterjesztéshez 
képest magasabb díjjal fogadott el. A települési adóról 
szóló rendeletről külön tájékoztatót olvashatnak lapunk-
ban, melyből megtudhatják azt is, hogy a szállásadóknak 
mely személyektől kell beszedniük és befizetniük a te-
lepülési adót, melynek díja 800,- Ft/éjszaka. 

Az egyebek napirend előtt a Polgármester beszámolóját 
fogadta el a testület az előző ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intéz-
kedéseiről.

Egyebek napirendben a gyermekorvosi és védőnői ren-
delő átalakítás és bővítés építés-szerelés kivitelezése 
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozta meg. 
Az eljárás eredményes – habár egy pályázó volt, a meg-
keresett három helyi vállalkozó nem adott be anyagot –, 
a kivitelezést a GOMÉP Kft. (Lajosmizse, Dózsa Gy. út 
219.) fogja végezni, 67.278.666 Ft + ÁFA+ 5 % tartalék-
keret (összesen: 70.642.599 Ft+Áfa) összegért.

18 tagú küldöttség vehet részt az Európa a polgárokért prog-
ram keretében 2016. október 9-14. között a máltai Xghajra 
településen megvalósuló testvértelepülési találkozón, melyet 
800.000 Ft-tal támogat a testület a tartalék terhére (útikölt-
ség kiegészítésére, egyéb protokoll költségek fedezetére). 

Zárt ülésen négy témakör szerepelt: helyi kitüntető díj 
adományozása (átadására augusztus 20-án kerül sor), két 
vagyoni ügy és egy személyi ügy.

A Képviselő-testület a nyári időszakban csak rendkívüli 
üléseket tart, soron következő ülését 2016. szeptember 
28-án tartja, melyet megelőző héten (hétfő-kedd) a bi-
zottsági ülésekre is sor kerül. Az ülések továbbra is nyil-
vánosak, így bárki részt vehet az ülésen és első kézből ér-
tesülhet a döntésekről, de a napirendekhez kapcsolódóan 
kérdését is felteheti, hozzá is szólhat.  

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, dönté-
sei, jegyzőkönyvei és rendeletei, valamint a testületi ülé-
sekről készült videofelvételek megtalálhatók a település 
honlapján (http://www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/), 
ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
teljes terjedelemben olvashatók! 

Győrvári Istvánné - Polgármesteri Hivatal
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A települési önkormányzatok alapvető feladata – a köz-
hatalom helyi közügyekben való gyakorlása mellett – a 
helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi 
sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása – mely-
nek során nélkülözhetetlen a helyi közösségek kezdemé-
nyezőkészsége, áldozatvállalása is – elengedhetetlenné te-
szi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek 
megteremtését.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban 
Htv.) felhatalmazás alapján az önkormányzat az illeté-
kességi területén rendelettel olyan települési adót, tele-
pülési adókat vezethet be, amelyet, vagy amelyeket más 
törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bár-
mely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem 
terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. 
 
Mikor keletkezik az adókötelezettség?

Az adókötelezettség akkor keletkezik,  ha a termé-
szetes személy a település területén lévő épületbe nem 
tulajdonosként, nem haszonélvezőként, nem özvegyi 
jog jogosultjaként, nem vagyonkezelőként és nem ezek 
hozzátartozójaként ( házastárs,   egyeneságbeli rokon,   
örökbefogadott,  mostoha- és a nevelt gyermek,  örök-
befogadó-,   mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; az 
élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs 
egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastár-
sa) lakcímbejelentéssel vagy anélkül életvitelszerűen 
tartózkodik. Az adókötelezettség mindaddig fennáll, 
amíg megvalósul az életvitelszerű ott tartózkodás té-
nye. Amennyiben Ön tulajdonosként, haszonélvező-
ként, özvegyi jog jogosultjaként, vagyonkezelőként, ill. 
ezek előzőekben részletezett hozzátartozójaként él az 
épületben, úgy a rendelet hatálya Önre nem terjed ki, 
az életvitelszerű ott tartózkodása nem adóköteles, be-
vallást ebben az esetben nem kell benyújtani.

Ki az adó alanya?
Az adó alanya az a személy, aki az előzőekben részle-

tezettek szerint a település területén életvitelszerűen tar-
tózkodik.

Ki fizeti meg az adót?
Az adó az adó alanyát terheli, de bevallására, beszedé-

sére – nyilvántartás alapján – az épület tulajdonosa (ha-
szonélvezője, özvegyi jog jogosultja vagy vagyonkezelő) 
köteles.

A beszedés elmulasztása nem mentesít az adó bevallása és 
megfizetése alól.

Mi az adó mértéke?
Az adó mértéke napi 800 Ft/fő/nap. A települési adó 

mértéke az épületben fennálló bejelentésen alapuló, 
avagy annak elmulasztása esetén a ténylegesen ott eltöl-
tött napok számától függ. 

Milyen mentességek vannak?
- aki - az adó bevallására, és beszedésére kötelezett út-

ján - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, vagy a munkáltató 
által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolással igazolja, 
miszerint legalább 90 napja fennálló munkaviszonnyal 
rendelkezik,

- aki a 18. életévét nem töltötte be, 
- aki gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesül 

vagy szociális intézményben ellátott magánszemély.
DE! Mentesség esetén is szükséges adóbevallást adni, 
melyhez szükséges a mentesség tényének igazolását is 
csatolni. 

Mikortól kell alkalmazni a rendelet előírásait?
A rendelet 2016. szeptember l-én lép hatályba. Ennek 

megfelelően a szeptember havi bevallást október 15-ig 
kell benyújtani az érintetteknek a helyi adóhatósághoz.
A rendelet alkalmazása szempontjából nincs jelentősége 
azon ténynek, hogy a tulajdonos (haszonélvező, özvegyi 
jog jogosultja,   vagyonkezelő) bérleti szerződéssel vagy 
anélkül, anyagi ellentételezés fejében vagy anélkül enge-
di át az épület használatát másnak, olyan személynek, aki 
nem a hozzátartozója.

Mi a teendő?
1./  Amennyiben az Ön tulajdonában lévő épületben 

tartózkodó személyek után az adófizetési kötele-
zettség fennáll, úgy adóbeszedésre kötelezettként be 
kell jelentkezni az adó hatálya alá a bejelentkezési 
nyomtatványon, mely hivatalunkban személyesen, 
de a település honlapján www.alsonemedi.hu olda-
lon is  elérhető lesz.

2./  2016. szeptember l-től kezdődően vezetnie kell a 
rendelet szerinti nyilvántartást.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás megfelelő legyen, 
hivatalunk elkészítette és igény esetén biztosítani tudja az 
érintetteknek ezt a nyomtatványt.

2016. szeptember l-től életbe lép a TELEPÜLÉSI ADÓ
T U D N I V A L Ó K

a települési adóról szóló rendeletéhez
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A nyilvántartásban szereplő személyektől a napi 800 Ft/fő 
összeget beszedni.

3./  Első ízben a szeptember hónapról szükséges október 
15-ig bevallást adni, ezzel egyidejűleg a települési 
adót megfizetni a hivatal települési adó számlájára. 
Ezt követően minden hónap 15 napjáig a megelőző 
hónapra vonatkozóan.

Bevallás nyomtatvány hivatalunkban személyesen, de a 
település honlapján www.alsonemedi.hu oldalon is  elér-
hető lesz.

A települési adóval kapcsolatban az érintetteknek, érdek-
lődőknek hivatalunk részletes tájékoztatást nyújt a Pol-
gármesteri Hivatal tanácskozó termében 2016. augusz-
tus 25-én (csütörtökön) 18.00 órai kezdettel. 

A megjelenteknek nyilvántartást és bejelentkezési, beval-
lási nyomtatványt a helyszínen biztosítunk.

A rendelet szövegét teljes terjedelmében megtalálja az 
alábbiakban.

Dr. Percze Tünde jegyző

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat  
Képviselő-testületének

8/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete
a települési adóról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továb-
biakban: Htv.) 1/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I  Fejezet
1. Általános rendelkezések 

1.  § Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bevezeti a települési adót.

2.  §. A rendelet területi hatálya Alsónémedi telepü-
lés közigazgatási területére terjed ki.

3.  § (1) A rendelet személyi hatálya Alsónémedi 
közigazgatási területén lévő épületekben életvitel-
szerűen tartózkodó természetes személyekre, va-
lamint a települési adó beszedésre  kötelezettekre.

(2)  Nem terjed ki a rendelet személyi hatálya, mint 
adóalany arra a természetes személyre, aki a köz-
igazgatási területen lévő épületben annak:

a) tulajdonosaként,
b) haszonélvezőjeként,
c) özvegyi jog jogosultjaként
d) vagyonkezelőjeként
e) önkormányzati lakás bérlőjeként vagy
f)  az a)-e) pontban foglaltak hozzátartozójaként él 

életvitelszerűen.
(3)  Nem terjed ki továbbá a rendelet személyi hatá-

lya arra a természetes személyre sem, aki a köz-
igazgatási területen lévő szállásépület lakója.

4.   §. A rendelet tárgyi hatálya a rendelet hatálya alá 
tartozó természetes személyek Alsónémedi köz-
igazgatási területén való életvitelszerű tartózko-
dására terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések 

5. § E rendelet alkalmazásában:
1.  Épület: az épített környezet alakításáról és védel-

méről szóló külön törvény szerinti olyan építmény 
vagy annak azon része, amely a környező külső tértől 
szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mester-
ségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel 
az állandó vagy időszakos tartózkodás, ill. használat 
feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesít-
ményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával 
a környező csatlakozó terepszint alatt van.

2.  Szállásépület: a szálláshely-szolgáltatást nyújtó ke-
reskedelmi egység, különösen az ingatlan-nyilván-
tartási bejegyzés alapján szállodának, hotelnek, pan-
ziónak, fogadónak, motelnek, szállónak, vendégház-
nak, vadászháznak minősülő épület, épületrész.

3.  Életvitelszerű tartózkodás: a természetes személy 
akkor tartózkodik életvitelszerűen az épületben, ha 
az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül 
szolgál, onnan szervezi életét, ott folytatja az élet-
viteléhez szükséges tevékenységeket (alvás, evés, 
tisztálkodás stb.) és  közüzemi szolgáltatásokat vesz 
igénybe annak kapcsán.

4.  Vélelmezett életvitelszerű tartózkodás: az Önkor-
mányzat illetékességi területén lakcímet létesítő sze-
mély lakcímen tartózkodását ellenkező bizonyításig 
életvitelszerű ott lakásnak kell tekinteni függetlenül 
attól, hogy más település közigazgatási területén 
lakó- vagy tartózkodási helyet létesít, vagy ameny-
nyiben adóhatósági eljárás, ellenőrzés során a lakó- 
vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező természe-
tes személy életvitelszerű tartózkodása az épületben 
megállapítást nyer.
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5.  Adóbeszedésre kötelezett: az a természetes vagy jogi 
személy, aki az épülettel rendelkezni jogosult (tulajdonos, 
haszonélvező, özvegyi jog jogosultja, vagyonkezelő)

6.  Hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 8:1. § (1). 2. pont 

 II. Fejezet
3. Az adó alanya 

6. § Az adó alanya az a természetes személy, aki az Ön-
kormányzat illetékességi területén  lévő épületben életvi-
telszerűen tartózkodik.

4. Az adó alapja 
7. § Az adó alapja azon megkezdett napok száma, amely 
napokon az adófizetésre kötelezett természetes személy  
életvitelszerű tartózkodása az Önkormányzat közigazga-
tási területén lévő épületben fennáll. 

5. Az adó mértéke 
8.§ Az adó mértéke  a 7. §-ban meghatározott adóalap 
után 800 Ft/nap összeg.

6. Adómentesség 
9.§ (1) Mentes a települési adó alól az a természetes személy,
a) aki - az adó bevallására, és beszedésére kötelezett út-
ján - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, vagy a munkáltató 
által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolással igazolja, 
miszerint legalább 90 napja fennálló munkaviszonnyal 
rendelkezik az ezen feltétel bekövetkeztét követő naptól,
b)  aki a 18. életévét nem töltötte be a feltétel bekövetkeztéig,
c) aki gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesül 
vagy szociális intézményben ellátott magánszemély az el-
látás időtartamára.

III.   fejezet 
7. Eljárási szabályok 

10.§ (1) A települési adót az épület tulajdonosa, haszon-
élvezője, özvegyi jog jogosultja, avagy vagyonkezelője, 
mint adóbeszedésre kötelezett szedi be és fizeti meg. Az 
adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni az 
adót, ha annak beszedését elmulasztotta.

(2) Az adó beszedésére kötelezettnek a beszedett adóról Alsó-
némedi Polgármesteri Hivatal adóhatóságához minden tárgy-
hót követő hónap 15. napjáig, az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon kell adóbevallást benyújtania, és ezzel egyide-
jűleg az esetleges adómentesség feltételeit igazolnia. A bevallási 
nyomtatvány e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
(3) Az adóbeszedésre kötelezett az adót minden hó 15. 
napjáig az önkormányzat Települési adó alszámlájára kö-
teles befizetni.

(4) Az adó beszedésére kötelezett naprakész nyilvántar-
tást vezet az adóalanyok bejelentkezésének és tartózko-
dásának  tényéről. E nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
az adóbeszedésre kötelezett adatait (nevét, lakcímét, 
adóazonosító számát, és az épület címét), valamint az 
adóalany adatait (név, lakcím, születési hely, idő, anyja 
neve, személyi igazolványának, útlevelének vagy egyéb, 
személyazonosságát igazoló okmányának nevét, számát, 
és a tartózkodás jogcímét). Tartalmaznia kell továbbá az 
adóalany tartózkodási idejének vagy a lakcímlétesítésé-
nek kezdetét és végét, a beszedett települési adó összegét, 
az adó alóli mentességének jogcímét, ez utóbbi esetben az 
adóalany vagy törvényes képviselőjének aláírását.

(5) Az adóbeszedésre kötelezett adóellenőrzéskor köteles 
az adóhatóság részére rendelkezésre bocsátani az (4) be-
kezdésben előírt nyilvántartást.

(6) Az adóhatóság jogosult az (1)-(5) bekezdésekben fog-
lalt kötelezettséget teljesítését ellenőrizni, és ennek érde-
kében az épületbe bemenni. Amennyiben az ellenőrzés 
során az adóhatóság adó bevallásának, és megfizetésének 
hiányát állapítja meg, úgy jogosult a bevallani elmulasz-
tott adóalanyonként 60 nap időtartamra vonatkozóan az 
8. § által meghatározott mértékű adó befizetésére köte-
lezni az adó beszedésére kötelezettet. Az Önkormányzat 
illetékességi területén lakcímet létesítő személy életvitel-
szerű lakcímen tartózkodását vélelmezni kell.

IV. fejezet
8. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2016. szeptember 01.-én lép ha-
tályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit annak hatályba lépéstől kez-
dődően minden olyan természetes személyre alkalmazni 
kell, akit a rendelet 6. § rendelkezései alapján adóalany-
nak, illetve 10. § (1) bekezdése alapján adó beszedésére 
kötelezettnek kell tekinteni.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a he-
lyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a polgárok szemé-
lyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény rendelkezései az irányadók.

(4) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Alsónéme-
di Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
helyi adókról szóló 5/2012. (II.28.) önkormányzati ren-
deletének 10.§-13.§-a hatályát veszti.

   
Vincze József   sk    Dr. Percze Tünde sk
   polgármester     jegyző
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HIRDETMÉNY

A Penny Market Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói terület 5-ös főút 21. kmsz) Biztonsági  
elemzésének közzétételéről és az ezzel kapcsolatos közmeghallgatásról.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működési helye: Alsónémedi, Északi Vállalkozói terület 5-ös főút 
21. kmsz.
A veszélyes tevékenység rövid leírása: 
A Penny Market Kft. Alsónémediben található logisztikai raktára Alsónémediben az Északi Vállalkozói terü-
leten található. A telephely az 5-ös főút mentén fekszik. A település központjától lévő távolság átlagosan kb. 
3500-3600 m. A telephely közúton, egy bejárati kapun keresztül közelíthető meg. A társaság fő tevékenysége 
raktározás és logisztika. A 3. tűzszakaszban a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerinti veszélyes anyag táro-
lására kerül sor. A raktárakban hűtött illetve mélyhűtött termékek raktározása történik, amely ammónia hűtő-
közeggel működő kétfokozatú csavarkompresszoros hűtőberendezéssel valósul meg.
A biztonsági elemzés Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában tekinthető meg munkaidő-
ben 2016. július 5-től 2016. július 26-ig.
A biztonsági elemzéssel kapcsolatosan a település Jegyzőjénél írásbeli észrevételeket lehet tenni 2016. au-
gusztus 8-ig.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem-
mel kapcsolatosan közmeghallgatást tart, melynek

 helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 2351 Alsónémedi, Fő út 58.
ideje: 2016. augusztus 9. (kedd) 9.00 óra

A biztonsági elemzéssel kapcsolatosan Alsónémedi Polgármesteri Hivatalában a kapcsolattartásra kijelölt ügy-
intéző Szabóné Bán Julianna műszaki csoportvezető, tel.: 0630/9322-433

Alsónémedi, 2016. július 5.
Vincze József

 polgármester

/A hirdetmény megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a település honlapján  
a http://www.alsonemedi.hu/hirdetmenyek/  menüpont alatt!/

NYÁRI SZÍNHÁZ és KIRÁNDULÁS
Augusztus 5-én, este a Városmajori Szabadtéri Szín-

ház művészeinek előadására hívom az érdeklődőket. A 
színdarab címe: Georges Feydeau: A balek. A bohózat 
szereplői: Harsányi Gábor, Oszter Alexandra, Beleznay 
Endre, Csengeri Attila. Az előadás megtekintését min-
den korosztálynak ajánlom. Utazás külön autóbusszal, 
de természetesen egyénileg is lehetséges.

Augusztus 13-án, szombaton délelőtt a Fővárosi 
Nagycirkuszba megyünk. Az új előadás címe: Atlantisz 
gyermekei (vízicirkusz).  Várom szeretettel a jelentke-
zőket! Telefon: 29/337-861  vagy 20/426-4153                                                                         

Szántó Erzsébet 

A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2016. augusztus 
1-jén, hétfőn nyit a Kossuth L. u. 60. szám alatt. A hosszú szünet 
után várjuk Kedves Olvasóinkat! 
Könyvtári nyitvatartás: Hétfő, Szerda: 13-18 óra; Csütörtök: 10-15 
óra; Péntek: 13-19 óra

2016. JÚLIUS 18. - 2016. AUGUSZTUS 19. KÖZÖTT
ÍTÉLKEZÉSI SZÜNET LESZ A BUDAPEST KÖRNYÉKI  

TÖRVÉNYSZÉKEN  ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉHEZ  
TARTOZÓ VALAMENNYI BÍRÓSÁGON.
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TISZTELT ALSÓNÉMEDIEK!
Településünk lakóinak régi kérése az Alsónémedi 

- Dunaharaszti és Dunaharaszti -Alsónémedi járat 
indítása legalább a piaci napokon. A Képviselő-
testület támogatta a „próbajárat” beindítását, a járat 
2016. július 02-a óta szombatonként közlekedik. 
Az Önkormányzat 2016.07.01-2016-09.30. közötti 
időszakra kötött szerződést a VENTONA TRANS Kft-vel. 

Annak lejárta után a Képviselő-testület tárgyalni fog 
a további működtetés lehetőségeiről, feltételeiről (pl. 
díjfizetés, járatszám stb.).

A járat igénybevételének feltétele: érvényes Alsónémedi 
lakcímkártya, amit felszálláskor a buszvezetőnek fel kell 
mutatni! Az utazás a próbaidőszak alatt ingyenes!

ALSÓNÉMEDI-DUNAHARASZTI DUNAHARASZTI-ALSÓNÉMEDI
1. Alsónémedi, Árpád u. 59.

(Bp. felé menő oldal)
7:30 1.    Dunaharaszti, Piac  11:00

2 Alsónémedi, Árpád - Fő út 
kereszteződés (Virágos oldal)  

7:32 2. Dunaharaszti, TESCO 11:05

3. Alsónémedi, Fő út 27. 
(Fagyizó oldala)      

7:35 3.  Alsónémedi, Nefelejcs u. 11:09

4. Alsónémedi, Fő út-Ócsai elágazás    7:38 4.    Alsónémedi, Haraszti út 81. 11:11
5. Alsónémedi, Szabadság tér 7:39 5.  Alsónémedi, Haraszti út 13. 11:12
6. Alsónémedi, Haraszti u. 13. 7:42 6.  Alsónémedi, Szabadság tér 11:14
7. Alsónémedi, Haraszti u. 81. 7:43 7.   Alsónémedi, Fő út - Ócsai elágazás 11:15
8. Alsónémedi, Nefelejcs u. 7:45 8.    Alsónémedi, Fő út 27. 11:18
9. Dunaharaszti, TESCO  7:49 9. Alsónémedi, Árpád u. - Fő út 

kereszteződés 
11:21 

10. Dunaharaszti, Piac 7:54 10. Alsónémedi, Árpád u. 59. 11:23

A SZOMBATONKÉNTI MENETREND

Amikor gyümölcse van a munkának... Csinálja úgy, mint Teri néni
2016. április 26-án, Gyálon, csörgött Teréz néni te-

lefonja, és egy férfihang jelentkezett. Elmondta, hogy ő az 
ELMŰ alkalmazottja és ma jönne villanyórát leolvasni, és a 
tavalyi évben túlfizetett 11.400 ft-ot is kifizetné az elektro-
mos művek nevében.  Minden ment volna tovább, ha Teréz 
néninek nem jutott volna eszébe, amit a nyugdíjas találkozón 
hallott a Dabasi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadó-
jától. Bata Ambrus r. őrnagy több előadáson felhívta a figyel-
müket arra, hogy a bűnözők milyen trükkökkel próbálnak 
pénzt kicsikarni az idős emberektől. Ezért Teréz néni azonnal 
telefonált a Gyáli Rendőrőrsre. Gyorsan megérkezett a csaló 
férfi, a telefonjával fényképezést mímelt, ám az arcára fagyott 
a negédes mosoly, amikor meglátta, hogy a kapu előtt lefé-
kez a rendőrjárőr. A férfi menekülni akart a szobán keresztül, 
ám Teréz néni gondos előrelátásának köszönhetően, az ajtó 
be volt zárva. Így csak egy rövid szitokra volt elegendő ideje, 
máris kattant a bilincs a csuklóján. A rendelkezésünkre álló 
információk alapján, ha Teri néni nem lett volna szemfüles, 
az alábbiak történtek volna: a magát ELMŰ munkatársnak ki-
adó férfi egy 20.000 Ft-os bankjegyet adott volna át Teri né-
ninek a 11.400 Ft-os „túlfizetés” kifizetése gyanánt. Amíg Teri 
néni a 8.600 Ft visszajárót keresi, a férfi kifigyeli, hogy hol 
van a pénze, majd telefonon szól a társának, hogy jöhet Teri 
néni ingatlanához csengetni. Társa csenget, Teri néni kimegy, 
ami idő alatt a kifigyelt helyről a férfi a pénzt eltulajdonítja.

Ahhoz, hogy ez ne történjen meg Önnel sem, a Da-
basi Rendőrkapitányság az ügy kapcsán ezúton is felhívja a 

Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a szolgáltatóktól általános-
ságban minimum két munkatárs érkezik, a szolgáltatónak 
megfelelő ruhában, a szolgáltató (pl.: ELMŰ) feliratával ellá-
tott gépkocsival. 

Amennyiben valaki egyedül, gépjármű nélkül érke-
zik az Önök ingatlanához – Teri néni esetéhez hasonlóan – és 
oda be akar menni ügyintézésre hivatkozva, mielőtt beenge-
dik az ingatlanra, minden esetben tegyék fel neki az alábbi 
kérdéseket és győződjenek meg az alábbiakról: 

-  honnan és miért, kinek/melyik cégnek a megbízásából 
jött? 

-  kérjék meg, hogy igazolja magát, hogy melyik szolgálta-
tóhoz tartozik!

-  telefonon hívják fel a szolgáltatót, hogy valóban küld-
tek-e munkatársat az Önök lakcímére!

Abban az esetben, ha nem tudnak meggyőződni 
arról, hogy valóban munkavégzés céljából érkezett az illető, 
semmilyen esetben ne nyissák ki neki a kaput és ne engedjék 
be az ingatlanra, ezzel egyidejűleg hívják a 112-es segélyhí-
vószámot! 

Tisztelettel: 
Dabasi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály



10

eGÉSzSÉGÜGyi intÉzmÉnyeink hírei

2016. július

Tisztelt Alsónémedi lakosok! Kedves Édesanyák!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy az Alsónémedi, Ady Endre utca 20. szám alatti védőnői  tanácsadót a gyermek-
orvosi rendelővel együtt Önkormányzatunk felújítja. A munkálatok 2016. augusztus 1-jével kezdődnek. A felújí-
tás  alatt a Védőnői Szolgálat címe: Alsónémedi, Fő út 34. /a Kajáry doktor úr által korábban lakott lakás helyén/. 
Mindkét körzet tanácsadásai  szerdai  napon lesznek. Megjelenés továbbra  is  csak  előre egyeztetett időpontban 
lehetséges. 2016. augusztus 01-jétől a  gyermekorvosi  rendelés  és  dr. Papp Zsolt rendelése a Fő út 34. sz. alatt fog 
zajlani! Pontosabb információ az alsonemedi.hu weblapon lesz elérhető. 

Türelmüket, együttműködésüket  előre  is köszönjük!

Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos
Hornyák-Dénes Zsuzsanna és Bihari Lászlóné védőnők

2016. 08. 01-jétől érvényes rendelési időpontok a Fő út 34. szám alatti orvosi rendelőben:

Védőnők (Bihari Lászlóné, Hornyák-Dénes Zsuzsanna): 

	 •		egészséges	csecsemő	és	gyermektanácsadás:	szerda	08:00-12:00

	 •		várandós	tanácsadás:	12:00-14:00

ORVOSOK NYÁRI SZABADSÁGOLÁSA

A fenti időponttól való eltérés az orvosok rendelőjében, ill. a www.alsonemedi.hu honlap  
naptárjában lesznek olvashatók!

Gyermekrendelés 
(dr.Szlivka Gabriella):

Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 13:00-17:00

Szerda: egészséges tanácsadás 
védőnőkkel

Csütörtök: 08:00-12:00
Péntek: 12:00-16:00

Felnőtt rendelés (dr.Papp Zsolt)

Hétfő: 12:00-16:00
Kedd: 07:00-11:00

Szerda: 08:00-12:00
Csütörtök: 12:00-16:00

Péntek: 08:00-12:00

időpont szabadságon van helyettesít

2016. 07. 18 - 29. dr. Szlivka Gabriella dr. Papp Zsolt

2016. 08. 8 - 19. dr. Papp Zsolt Kiírás szerint

2016. 07. 15 - 29. dr. Szegedi Anett Bugyi

2016. 08. 19- 09. 2. dr. Szegedi Anett Bugyi
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Fog- és szájápolás otthon – „mindig van mit tanulni”
A szép és egészséges fogak részben öröklődnek, de a gondos és megfelelő fog-és szájápolással sokat tehetünk a ke-

vésbé kedvező genetikai adottságokon. A magyar lakosság 15%-a nem tisztítja naponta a fogait, és sajnálatos módon 
a lakosság fele egyáltalán nem használja a fogkeféjét a napi szájápoláshoz. Ezen borzasztó adatok ismeretében úgy 
tűnik, nem lehet eleget beszélni, írni a megfelelő szájápolásról. Ezen cikkemmel segíteni szeretnék azoknak, akik nem 
mernek tanácsot kérni, akik esetleg elzárkóznak, ill. nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a szájuk ápolásának.
Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy fogat mosni gyerekkorunkban meg tanultunk és az úgy tökéletes, ahogy van. 
Azonban nem árt szakember véleményét is kikérni, hogy valóban jó-e ahogy mossuk a fogainkat? Napjainkban a he-
lyes fogápolás nem merül ki a 2-3-szori fogmosásban, hanem fogselyem, fogköz tisztító kefe, szájzuhany vagy szájvíz 
is a mindennapos fogápolás eszközévé váltak.
A helyes szájápolás nem velünk született képességünk, hanem ezt is tanulnunk kell , mint az írást, olvasást. A kérdés 
az hogy kitől?Természetes, hogy a szüleinktől. A szülőkben ott van a segítés vágya, hogy a legjobbat szeretnék gyer-
mekeiknek, mind fogkefe-, mind fogkrém vásárlása esetén és nem beszélve a kellemetlen fogászati kezelésektől való 
megkímélésben.
De vajon a szülők rendelkeznek-e elegendő ismerettel, hogy hogyan kell tisztán tartani a fogakat és naprakészek-e a 
legújabb fogápolási termékek palettáján…..?
Ma már nem szégyen tanácsot,segítséget kérni a fogorvosunktól, hogy jól mosom-e a fogam?Miként legyen 
jobb?Milyen terméket használjak?......és még sorolhatnám ezen kérdések sokasságát.
A megfelelő szájápolás életkoronként változik. Ebből következik, hogy cikkem további részében a különféle korcso-
portokat vizsgálva szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy mikre kell jobban odafigyelni, ezzel is segítve a meg-
felelő szájhigiéne elérését.

Szájápolás gyermekkorban

A maradó fogak egészségének legfontosabb biztosítéka a tejfogak egészségének 
megőrzése. Ha kisgyermekkorban sikerül a helyes étrendet és szájápolást kiala-
kítani, hogy a gyermek tejfogai ne romoljanak, akkor sokat tettünk azért, hogy a 
maradó fogak hosszú éveken át épségben megmaradjanak. Ha mégis a tejfogakon 
a szuvasodás jelei láthatók, akkor egyértelmű, hogy valamit nem csináltunk töké-
letesen. Ezen esetekben megoldást kell találni a problémára, merthogy a szuvaso-
dás rontja a gyermek egészségi állapotát, nem beszélve arról, hogy a rágásra és a 
beszédre is hatással van. A tejfogak helyfenntartóként is szolgálnak az állkapocs 
kialakulásához, ebből következik, hogy idő előtti eltávolításuk miatt a maradó fo-
gai rendezetlenül nőnek, ez pedig a fogszabályzást idézi elő.

0-2 éves korig, ami a legfontosabb a fogazat szempontjából:a termé-
szetes táplálás /szopás/ fontossága, az anyatejes táplálás fontossága, a 
megfelelő cumi választása és az édes folyadékok mellőzése. 6. hónap 
körül bújik elő a két alsó metszőfog, az íny ilyenkor duzzadtabb. Kel-
lemetlenséggel, fájdalommal járhat ezen fogak előtörése. Az ujjunkra 
csavart tiszta, nedves gézzel segíthetünk a kicsi fájdalmát enyhíteni, 
masszírozva vagy pedig hűtött rágókát adunk a szájába, mivel a hideg 
megnyugtatja az érzékeny ínyt. A fogzás kellemetlen tüneteit enyhít-
hetjük a Dentinox nevű géllel is, mely szintén csillapítja a fájdalmat 
és nyugodtabb alvást tesz lehetővé. Az első fogak megjelenésével 
azonban meg kell kezdeni a fogmosást. Ez az elején a szülők felada-
ta. Léteznek speciális baba-fogkefék, melyek feji részén gumitüskék 
vannak, ezen feji részt tudja rágcsálni a baba, miközben a szájában 
mozgatja lepedék –eltávolító hatású. 1 éves kor körül már a gyermek maga is moshatja a fogát, természetesen szülői 
ellenőrzés mellett. A fogkeféket 2-3 havonta cseréljük a piciknél, fertőző betegség esetén azonnal ajánlatos cserélni. Úgy 
gondolom, hogy 2 éves korig nem is az alapos fogmosásra, hanem a rendszerességre való nevelés a fontos! A fogmosást 
a reggeli és esti tisztálkodás részévé kell tenni, amit teljesen beépítünk a kisgyermek mindennapjaiba. A legegyszerűbb 
módja: ha együtt mossunk fogat, egyrészt példamutatás, amit teszünk, másrészt, pedig a gyermekekben ösztönösen él 
az utánzási vágy és az önállóságra való törekvés. E rendszeresség eredményeként hozzászokik a gyermek a fogmosási 
ceremóniához és később pedig a kézügyességének fejlődésével a fogkefe mozgatása is hatékonyabb lesz. Csak türelem és 
kitartás kérdése az egész!
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2-6 éves kor között szülői felügyelet mellett mossunk továbbra is fogat. Az Elmex –fogkrémet szoktuk javasolni a 
gyermekeknek a rendelőnkben, melynek aminflouridja másodpercek alatt beépül a fogzománcba és ellenállóvá teszi a 
fogakat a savakkal szemben. Kevés, kis borsónyi mennyiséget kell a fogkrémből a fogkefére tenni.
Ezen kívül, amire még figyelni kell: megfelelő táplálkozás, édes folyadék fogyasztásának kerülése, rossz szokásról való 
leszoktatás/ cumizás, újszopás/ és 2 évesen az első fogorvosi konzultáció.

6-12 évesek időszakát főleg a fogváltás jellemzi. A szülők figyelmét szeretném felhívni, hogy 6 éves kor körül 
jelenik meg az első maradó metsző- és rágófog, a metszőfogakat természetesen azonnal észrevesszük, szemben a rá-
gófoggal, amely az utolsó rágó tejfog mögött van! Ezen időszakban már tudni kell önállóan fogat mosni.8-9 éves kor 
körül lassan be lehet vezetni a fogselyem használatát is a napi rituáléba. Évente egyszer fogászati ellenőrzésre el kellene 
jönni, hogy megfelelően váltódnak-e a fogak, nincs –e szuvasság illetve fogszabályzás nem –e szükséges?

Szájápolás felnőttkorban

Ami a felnőtteket illeti, itt is elmondanám, hogy a rendszeres szájhigiéne na-
gyon fontos, a fogak felszínén létrejövő lepedék és fogkő napi eltávolításával meg-
előzzük a későbbi fogágy-betegségek kialakulását. Ha a fogköveket nem távolítjuk 
el, fogínygyulladás folyamatosan fennáll, az íny idővel visszahúzódik, elvékonyodik 
és elsorvad. Ezen gyulladás a foggyökerek mentén ráterjedhet az állkapocs-csont-
ra, a fogak meglazulnak, mozognak, érzékennyé válnak. Így lehetséges az, hogy az 
egyébként teljesen egészséges fogainkat is el tud-
juk veszíteni, ha a fogágy beteg! Sőt a fogkő miatt 
tasakok alakulnak ki az íny és a fog között, melyek 
gócbetegség forrásai lehetnek. Mint például a haj-

hullás, szívbelhártya-gyulladás, ízületi panaszok és különböző bőrbetegségek okozói, 
sőt koraszüléshez is vezethet. Félévente vagy évente egyszer érdemes ellátogatni fog-
orvosunkhoz, akik fogkövességre, ínygyulladásra hajlamosak azok pedig 3 havonta. 
Szájápolás terhesség esetén:
A továbbiakban fontos megemlítenem a terhesség alatti fogápolást is! A legtöbb terhes nőnél, ami a leggyakoribb 
probléma a szájüreg állapotát illetően az a „terhességi fogínygyulladás”megléte. Ilyenkor piros az íny, bedagad és sok 
esetben vérzik. Ez általában a terhesség második trimeszterében /13-26hete/ körül jelentkezik. Legfőképpen a terhes-
ség alatti hormonok játéka játszik bel, de ha már előtte is gyulladt volt az íny, ez az 
állapot csak rosszabbodni fog, ami az íny periodontális megbetegedéséhez vezet. 
Ezen kívül a terhes nők ki vannak téve, hogy megnövekedik a jóindulatú terhességi 
daganatok és különböző gyulladások növekedésének kockázata, ha az íny gyulladt 
állapotban van. Nem ijesztgetni akarom a kismamákat, természetesen a terhesség 
elmúlásával e daganatok maguktól visszahúzódnak. Fontos: a megfelelő táplálko-
zás/ gazdag legyen C-vitaminban, B12 vitaminban, folsavban/, napi 2x- szeri fog-
mosás, szájöblögetők használat/ Meridol, Listerin/, röntgen-film készítését terhes-
ség alatt kerüljük, és ha javasolhatom, minden trimeszterben, azaz a 9 hónap alatt 
legalább 3x-szor találkozzon fogorvosával!
Szájápolás 50 év felett:
Szintén cikkem szerves részét képezi az időskorúak szájápolása is! Ahogy érrendszerünkhöz, ízületeinkhez, testsú-
lyunkhoz és szívünk egészségéhez hasonlóan 50 év felett kiemelt hangsúlyt kell fektetni a fogaink, ínyünk épségére 
is. A cél, hogy minél tovább maradjanak a fogaink a szánkban. Persze, ha erre már fiatalkorban odafigyeltünk, nagy 
problémánk nem lehet. Viszont, ha már 30 éves korunk környékén fogpótlásokkal rendelkeztünk, akkor ez idős ko-

runkban sem lesz másképp. 
Amit mindenképpen kiemelnék, az az, hogy vannak egyes betegsé-
gek, gyógyszerek, melyek tovább rontják az amúgy sem ép fogágy 
apparátusát. Ilyen például az időskori cukorbetegség, mely az íny-
gyulladásnak nagyon kedvez, ill. a nők esetében a menopauza, mely 
a megváltozott hormonháztartás miatt könnyen kiváltja a lágy szö-
vetek gyulladását. Másik idős kori probléma a szájszárazság, mely 
kialakulásában gyógyszerek /vérnyomáscsökkentők, menopauza 
idején szedett orvosságok/ vagy az Alzheimer kórban szenvedő be-
tegek tünet együttesére vezethető vissza Ezen páciensek szájában 
nincs elég nyál, ami lemosná a baktériumokat a fogakról. Esetük-
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ben van erre kifejlesztett fogkrém, szájvíz. Sok víz fogyasztása javasolt ezen betegeknek, a hidratáltság miatt.
No és nem beszélve a szájban lévő koronák, hidak tisztításáról. A nem megfelelő tisztítás komoly panaszokat 
okozhat, egy nem tisztán tartott korona alatt akár a fogbél is begyulladhat. /Super-floss-fonál, interdentális fogköz 
tisztító kefe, elektromos fogkefe./
Implantált pácienseknél a nem megfelelő tisztántartás kilökődéshez is vezethet, ezért ebben az esetben is fontos a száj 
ápolása, ha már nem eredeti foggyökéren pihen a fogunk.
Fontos tehát észben tartanunk, hogy attól, mert valamilyen fogpótlást 
kaptunk, még ugyanúgy kötelességünk tisztán tartanunk azt és ínyünket, 
különben nyugalmas éveink nagy részét a fogászaton töltjük majd.
Cikkem végén még megemlíteném, mik azok az ételek/ennivalók, me-
lyek kiemelt veszéllyel vannak fogainkra: ezek pedig az édességek, ezen 
belül is a ragacsos nyalókák, cukorkák végzik a legnagyobb pusztítást a 
szánkban. Majd a magas keményítőtartalmú élelmiszerek, melyek apró 
darabkái beragadhatnak a fogaink közé, ilyenek a chipsek, sült krumpli 
és a fehér kenyér. Ezek elfogyasztása után mindenképpen mossunk fogat. 
Nem beszélve a cukros üdítőkről, ezekben a cukor mellett a foszforsav és 
citromsav is jelen van, mely a fogzománc számára nagy veszélyt jelent.
Ami még a fogszuvasodásnak szintén kedvez, az pedig az alkoholfogyasztás, de sok gyógyszer is tartalmaz a fogzo-
máncra nézve károsító összetevőt. Ha ilyen savképződést fokozó gyógyszerek szedünk, akkor érdemes fluoridtartalmú 
szájvízzel öblögetni utána, hogy az ásványi anyagokat pótoljuk. Végül pedig, amik kedvezően befolyásolják a száj-
üreg egészségét: a magas rosttartalmú zöldségek, gyümölcsök, melyek tisztító hatásúak, fokozzák a nyáltermelést.

A tej, natúr joghurtok, kemény sajtok szintén a nyáltermelődést segítik ill. a 
bennük lévő kálcium és foszfor a fogak ásványi anyag szükségletéhez hozzá-
járulnak. A 70%-os kakaótartalmú étcsokoládé szintén nem tűnik károsnak!
A fekete- és zöld teában lévő polifenolok szintén jótékony hatásúak, ártal-
matlanítják a dentális plakkban lévő baktériumokat, viszont esztétikai bosz-
szúságot okoznak. Így aki szép fehér fogakat szeretne, az a teázást ne vigye 
túlzásba!
Fogbarát választás jelent a cukormentes rágógumi és a fluoridtartalmú élel-
miszerek/ fluoridos ásványvizek, izotóniás italok, gabonapelyhek/.

Ne felejtsük el a következőket:

- Naponta 2-szer fogat mosni
- Napi egyszer fogselymezni/interdentális kefét használni
- Minden étkezés után vizet igyunk vagy öblítsük ki a szánkat
-  Édességet, tortát, desszertet ehetünk, de csak főétkezés /azaz ebéd, va-

csora/ után, két étkezés között nem nassolunk!!
-  Étkezések között 2-3 órát várunk, hogy a nyál kifejtse tisztító hatását.
-  2 havonta váltson fogkefét! 

Ha mindezekre odafigyelünk és betartjuk, máris tettünk valamit a szájüregünk 
egészsége érdekében.

Minden kedves olvasómnak, Kellemes nyarat és jó pihenést kívánok!
Dr. Szegedi Anett

Szüreti Bál - 2016. október 1. szombat
Várjuk felvonulók, táncosok, csikósok, fogatok jelentkezését!

Jelentkezni lehet:
Szarka Ágnes óvónéninél a 20/430-4024 telefonszámon  

illetve a Művelődési Házban
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A nyári fürdőzés lehetőségei
A Duna öt szakaszán és kilenc bányatóban engedé-

lyezett a fürdés. Pest megye közel negyven bányatavából 
kilenc - Dunavarsány, a délegyházi 2-es, 4-es és 6-os ta-
vak, Dunaharaszti, Áporka, Kiskunlacháza és Pócsme-

gyer - területén engedélyezett a fürdés. a dunaharaszti és a 
budakalászi omszki-tó egy részén lehetőség van a motoros 
vízi sporteszközök használatára. a bányatavak és a fürdőzés 
veszélyeire, valamint a szabad vizeken tartózkodás szabá-
lyaira hívta fel a figyelmet a Pest megyei rendőr-főkapitány-
ság (PmrFk).
az omszki-tónál tartott sajtótájékoztatón Szoboszlai zsu-
zsanna, a PmrFk bűnmegelőzési osztályának vezetője el-
mondta: sokan látogatnak el nyaranta a bányatavakhoz, 
de tapasztalataik szerint nagyon kevesen vannak tisztában 
a biztonságos fürdőzés szabályaival.  Felhívta a figyelmet 
arra, hogy Pest megye csaknem negyven bányatavából 
mindössze kilencben engedélyezett a fürdés, míg a megyei 
Duna-szakaszon négy kijelölt lehet fürdőhelyen strandolni. 
mint mondta, a bányatavak, szabad vizek sokkal nagyobb 
veszélyt jelentenek, mint a kiépített strandok, ezért fontos 
hangsúlyozni, hogy ahol kint van az úszást, fürdést tiltó 
tábla, ott nem csak fürödni tilos, hanem például gumimat-
raccal, vízibiciklivel bemenni és ezekről vízbe ugrani. Szo-
boszlai zsuzsanna hozzátette: a bányatavak nagyon hirte-
len mélyülnek, egyes helyeken néhány lépést megtéve már 
tíz méter mélyek lehetnek, ami azt is jelenti, hogy rendkívül 
hirtelen hűlnek le. azt mondta: a kikapcsolódni vágyók azo-
kat a strandokat vegyék igénybe, ahol a többi között lehet 
zuhanyozni, és jelen vannak képzett életmentők. kitért arra 
is, hogy akik a tiltás ellenére bemennek bizonyos bánya-
tavakba, szabálysértést követnek el. ha a helyszínen kap-

nak büntetést, annak összege 5-50 ezer forintig terjedhet, 
ha pedig eljárást indítanak ellenük, akár 150 ezer forintos 
bírságot is fizethetnek. Szoboszlai zsuzsanna azt is hang-
súlyozta: a hat éven aluli vagy tizenkét évesnél fiatalabb, 
de úszni nem tudó gyermekek csak szülői felügyelettel me-
hetnek a vízbe. a fürdésre engedélyezett területet az ön-
kormányzat hozzájárulásával az ántSz kistérségi intézete 
jelöli ki. ezeken a területeken kéthetente ellenőrzik a víz 
minőségét, valamint van mosdó, zuhanyzó, hulladékgyűj-
tő és mentésre, elsősegélynyújtásra kiképzett személyzet. 
ezzel szemben a fürdésre nem engedélyezett területeken 
nincsenek kiépített mellékhelyiségek, öltözők és elegendő 
szemétgyűjtési lehetőség, továbbá az elsősegélynyújtás 
sem megoldott.
a jogi következmények mellett nagyon fontosak az életta-
ni, egészségügyi következmények, ugyanis a bányatavak 
jellemzője, hogy néhány lépés után hirtelen mélyülnek, a 
nagy mélység miatt csak a felszín melegszik fel. a hirtelen 

vízhőmérséklet csökkenés könnyen okozhat izomgörcsöt, 
sokkot, szívmegállást. Fertőzésveszéllyel is számolni kell, 
hiszen a víz minőségét nem ellenőrzik rendszeresen, ezért 
nagyon sok veszélyes hulladék és méreganyag kerülhet a 
vízbe. ezen kívül a mederben előfordulhatnak olyan tár-
gyak, amelyek könnyen okozhatnak sérülést. 
a Dunán Dunabogdány, Göd-alsó, Göd-felső, valamint 
Ráckeve és Dömsöd területén találhatók fürdőzésre kije-
lölt helyek. aki a folyóban a fürdőzésre vonatkozó szabá-
lyokat nem tartja be, ugyanolyan jogkövetkezményekkel 
számolhat, mint a bányatavak esetében. 

(mti, www.pestmegye.hu) 

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányásza-
ti Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) ezúton tájékoztatása szerint az arra kijelölt fürdőhe-
lyek kivételével Alsónémedi település közigazgatási területén található valamennyi bányatóban  

a fürdés tilos és életveszélyes!
/Az erről szóló hirdetmény megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a település hon-

lapján a http://www.alsonemedi.hu/hirdetmenyek/  menüpont alatt!/
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Évnyitótól évzáróig

181 tanítási nap telt el a szeptemberi be-
csengetés óta. mire ezek a sorok megjelennek, 
már javában megérdemelt pihenését tölti a 
diáksereg. Szerencsére iskolánk tanulói létszá-
ma évről-évre növekszik: az idei tanévet 485 
tanulóval kezdtük, mely az előző tanév végi lét-
számtól 20 fővel több, és 487 fővel zártuk. Szép 
lassan „belakjuk” ezt a hatalmas iskolaépületet!

Örömmel tölt el bennünket, hogy intézmé-
nyünk még mindig töretlenül népszerű, és a 
környékbeli településekről is szívesen íratják 
hozzánk a szülők gyermekeiket. Jelenleg 57 
ilyen tanulónk van. Úgy gondoljuk, iskolánk 
vonzereje nem csak a színvonalas, eredményes 
oktatásban rejlik – az oktatás színvonalát alá-
támasztják az országos kompetenciamérési 
eredmények, a továbbtanulási mutatók, a ver-
senyeredmények -, hanem a gazdag program-
kínálat, a tartalmas szabadidős tevékenységek 
színes skálája is vonzó lehet a szülők és gyer-
mekeik számára. az erőteljes létszámnöveke-
dés azonban több és újabb feladatok elé is ál-
lítja az iskolát. Gondolok itt az újabb napközis 
csoport illetve tanulószobai csoport indításá-
ra, vagy a magas osztálylétszámokra. ezen a 
problémán hivatott enyhíteni a csoportbon-
tás bizonyos tantárgyakból (magyar nyelv- és 
irodalom, idegen nyelv és matematika).

a 487 tanulónk közül 62-en kitűnő bizo-
nyítványt vihettek haza. Sajnos 4 diáknak 
nem sikerült teljesíteni az alapvető követelmé-
nyeket, ők augusztusban remélhetőleg sikeres 
javítóvizsgát tesznek!  Iskolánk tanulmányi 
átlaga 4,22. ez figyelemre méltóan szép ered-

Ballagás
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mény, de azt gondolom, sohasem dőlhetünk 
hátra elégedetten, hiszen biztosan sok helyen 
ott van még a javítás lehetősége! a statisztika 
szerint az alsó tagozatosoknál még nagyobb a 
tanulási kedv: az ő tanulmányi és szorgalmi át-
laguk is 4,5. a felső tagozat tanulmányi és szor-
galmi átlaga is 4 egész körül mozog. magatartási 
átlag alsóban 4,53, felsőben 4,4.

minden tanévben tanulmányi versenyt hir-
detünk a z osztályok között. az idén az 5.a osz-
tály nyerte 4,575-es tanulmányi átlaggal. ők 
nyerték el településünk önkormányzatának tá-
mogatását egy külföldi magyarlakta területre 
szervezett tanulmányi kiránduláshoz.

nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az idei 
tanévben is számos megyei, területi, sőt orszá-
gos tanulmányi- és sportversenyen vettek részt 
diákjaink, nagyon szép eredményekkel! Ez az 
írás végén megtalálható felsorolásból kiderül! a 
legeredményesebb versenyzőket az iskola ala-
pítványa pénzjutalomban részesítette. Voltak, 
akik maguk is pénzt nyertek a versenyen intéz-
ményünknek. az összeg egy részét osztálykirán-
dulásra költhették, kisebb hányada pedig az is-
kola alapítványán maradt.

több rangos tanulmányi versenynek a mi is-
kolánk adott otthont: nálunk került megren-
dezésre a Bolyai területi matematika csapat-
verseny valamint a Bolyai területi magyar csa-
patverseny is. ezeken a rendezvényeken nagy 
segítséget kaptunk a szülői munkaközösségtől 
anyagi támogatás és személyes közreműködés 
formájában.  a tágas, korszerű sportcsarno-
kunknak köszönhetően két diákolimpiai fordu-
ló megrendezésre kértek fel bennünket. nálunk 
zajlott a foci megyei döntő és a kézilabda or-
szágos elődöntő is. 

Feladatának akkor tud egy iskola megfelelni, 
ha folyamatos az innováció, a fejlődés. a mai kor 
elvárása, hogy a szülőktől minél nagyobb terhet 
vállaljon át az iskola, és - míg ők dolgoznak- tar-
talmas időtöltést biztosítson gyermekeik számá-
ra. itt találkozott a szülői elvárás az iskolavezetés 
elképzeléseivel, és született meg a jövő tanév 
elsősei számára, mint alternatív lehetőség, az 
egész napos oktatási forma – leánykori nevén: 
„iskolaotthonos-osztály”. ennek lényege, hogy 
a gyermek számára 8-16 óráig tart a tanítás, ez 
lehetőséget ad egy sokkal „szellősebb” órarend 
összeállítására. nem követik szorosan egymást 

a tanórák, közbeékelődnek játékos foglalko-
zások, „beszélgetős órák”, és a lehetőségekhez 
mérten beépítjük az órarendbe a délutáni edzé-
seket, néptáncot, úszást. a gyermek elkészíti a 
házi feladatát is az iskolában, így a táskáját sem 
kell haza vinnie. természetesen megteheti, ha 
szeretné, vagy ha a szülő szeretné otthon figye-
lemmel kísérni, hogy mi történt az iskolában. 
ezt a csoportot két tanító néni tanítja, felosztva 
egymás közt a tantárgyakat. Lesznek olyan órák, 
foglalkozások, amikor mindketten a gyerekek-
kel lesznek. így lehetőség nyílik arra is, hogy a 
rászoruló tanulók külön segítséget kapjanak. 
mindezekről a leendő első osztályosok szülői 
tájékoztatót kaptak a tavasszal megrendezett 
ISKOLAHÍVOGATÓ alkalmával. itt kínáltuk fel a 
lehetőséget arra is, hogy választhattak: a hagyo-
mányos vagy a most bevezetendő új oktatási 
formát szeretnék gyermekük számára. Jó érzés-
sel vettük tudomásul, hogy egy osztálynyi szülő 
bizalmat szavazott és élt a lehetőséggel.

másik újítás az szeptemberben bevezetett 
elektronikusnapló-használat. Jelentősen 
megkönnyítette a szülők-pedagógusok közötti 
kommunikációt, a szülők napra készen figye-
lemmel kísérhették gyermekük tanulmányi elő-
menetelét, iskolai munkáját. (ettől a gyerekek 
nem mindig voltak felhőtlenül boldogok!!) itt 
szeretném felhívni a szülők figyelmét arra, hogy 
akinek problémát jelent a számítógép hiánya, 
de van „okostelefonja”, arra is továbbítani tudjuk 
gyermekéről az információkat, csak jelezze az 
osztályfőnöknek. annak, aki egyik lehetőséggel 
sem tud élni, fogadóórákon szívesen állunk ren-
delkezésére.

iskolánkban június végéig tartottunk egész 
napos iskolai felügyeletet azoknak, akik igényel-
ték. Június végén egy csoportunk révfülöpre 
indult táborozni, majd július 9-én vándortábor 
indul a Bakonyba. 

Szeretném felhívni a kedves szülők figyelmét a 
halászy károly művelődési ház és könyvtár nyári 
programjaira, - kiemelném az ingyenes korrepe-
tálási lehetőséget - melyekről a művelődési ház 
telefonszámán érdeklődhetnek. mindenkinek jó 
pihenést, kellemes nyarat kívánok!

Sticzné Szántó Ilona
 igazgató
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Papírgyűjtés

Nemzeti Összetartozás Napja

Évzáró

Ballagás

Papírgyűjtés

Nyelvi tábor

Madarak és fák napja

Bolond ballagás
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Tantárgyi versenyeredmények

A verseny neve Résztvevő tanulók Helyezés

országos nyelvész Verseny rozgonyi Csaba 2. a i. helyezés

kárpát-medencei Bolyai anyanyelvi csapatverseny alsós abonyi Csaba 3. b
nyárádi Jázmin 3. c
kiss Csenge 3. b
Szabó ágnes 3. c

megyei i. hely és 
országos különdíj

megyei alsós komplex tanulmányi verseny Gombor imre 4. a X. helyezés

magyar költészet napja vers- és prózamondó verseny iskolai 
forduló alsós 

1. évfolyam:
Lamper Lilla 1. a
Benkó mária 1. b
Farkas nikolett 1. a
Szegvári tibor 1. c
Surányi Jázmin 1. a

2. évfolyam:
Surányi kende 2. b
Szappanos Boglárka 2. b
Lamper Szilárd 2. c

3-4. évfolyam:
kiss Csenge 3. b
Beke Bettina 4. a
agárdi istván 3. c
Csók zita 4. b
horváth richárd 3. b

i. helyezés 
ii. helyezés 
iii. helyezés 
iii. helyezés
különdíj

i. helyezés 
ii. helyezés 
iii. helyezés 

i. helyezés 
ii. helyezés 
iii. helyezés
különdíj
Dicséret

magyar kultúra napja vers- és prózamondó verseny iskolai 
forduló

5-6 évfolyam:
tüske katalin
Fekete Csaba
Jobb hajnalka
Juhász istván

7-8 évfolyam:
Várhegyi Dorina
Vlcsek renáta
Juhász adrienn, Szűcs réka

i. helyezés
ii. helyezés
iii. helyezés
különdíj

i. helyezés
ii. helyezés
iii. helyezés

megyei szépíróverseny takács Csenge 5. b i. helyezés

Gyáli kistérségi angol nyelvi szavalóverseny horváth Blanka Lujza 6.a iV. helyezés

országos német nyelvi verseny megyei fordulója, Cegléd rácz Dávid 7.b
takács Ferenc Gábor 7.b

Vi. helyezés
Vii. helyezés

tollforgató angol nyelvi tehetséggongozó megyei verseny, 
monor

horváth Blanka Lujza 6.a i. helyezés

Dean andrea 7.a V. helyezés

megyei német nyelvi levelezős és szóbeli verseny, isaszeg takács Ferenc Gábor 7.b
rácz Dávid 7.b
hortobágyi emma 5.b
Demeter Lili 5.b

ii. helyezés
iV. helyezés
iV. helyezés
V. helyezés

Litteratum országos német levelező verseny megyei forduló-
ja, Budapest

takács Ferenc Gábor 7.b 
rácz Dávid 7.b

i. helyezés

ii. helyezés

Simonyi zsigmond országos helyesírási verseny megyei for-
dulója, Budapest

horváth Blanka Lujza 6.a iii. helyezés
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Bolyai matematika emlékverseny horváth anna Liza 5. a
kiss miklós 8.a 
Józan S. Levente 8. a

iii. helyezés
ii. helyezés
iV. helyezés

kárpát-medencei Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei 
fordulója felsős

8.b osztály
egerszegi eszter, Varga Viktória, 
hortobágyi Viktória, Szabó ni-
kolett

ii. helyezés

okosiskola kupa országos verseny Jobbágy László 8. a
Józan S. Levente 8. a
kiss miklós 8. a

iii. helyezés

BankVelem Pénzokos kupa országos verseny Jobbágy László 8. a
Józan S. Levente 8. a
kiss miklós 8. a

iii. helyezés

Márványtábla
Varga Viktória 8. b osztályos tanuló neve a márványtáblára kerül 

8 éven át elért kitűnő tanulmányi eredményéért.

Jó tanuló, jó sportoló Emlékérem-ben részesült

häger nikolett 8. a osztályos tanuló és
Sári mia Sarolt 8. b osztályos tanuló

Területi, megyei sportversenyeken való részvétel
December Futsal területi selejtező IV. korcsoport I. helyezés

Futsal területi döntő IV. korcsoport II. helyezés
Diákolimpia kézilabda területi 
selejtező

III. korcsoport I. helyezés

Január Diákolimpia kézilabda megyei 
elődöntő

IV. korcsoport III. helyezés

Diákolimpia kézilabda területi 
selejtező

III. korcsoport I. helyezés

Március Diákolimpia kézilabda megyei döntő III. korcsoport I. helyezés
Május Sziget Olimpia Váltófutás Fiú II. helyezés

Lány IX. helyezés
Sziget Olimpia labdarúgás III. korcsoport fiú III. helyezés
Sziget Olimpia atlétika III. korcsoport lány I. helyezés csapatban

Voda Alina 6.b I. helyezés egyéni
Sziget Olimpia úszás Fiú-lány VIII-XV. helyezés
Egyéni pálya bajnokság megyei döntő 
atlétika

Gödöllei Fanni 7.a V. helyezés

Június Dabasi futónap Borsi András 8.a
Nagy György 4.b

V. helyezés
középmezőny

Diákolimpia kézilabda országos 
elődöntő

III. korcsoport II. helyezés

Diákolimpia országos elődöntő
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Területi labdarúgó selejtező III. korcsoport I. helyezés
Pest megyei labdarúgó III. korcsoport II. helyezés
Területi labdarúgó selejtező IV. korcsoport II. helyezés
Pest megyei döntő I. korcsoport IV. helyezés
Futsal területi selejtező III. korcsoport III. helyezés

Házi sportversenyek
Szeptember Magyar  

Diáksport napja,  
Projekt nap

2015 m futás,  
rongylabda labdarúgás, 
méta

Október Őszi atlétika emlék 
futóverseny

13+1 futás

December Mikulás-hét foci kupa,
Március Széchenyi Napok Janák László Kézilabda 

Kupa, 
Jobbágy Tamás Labdarúgó 
Emléktorna

Lány III. korcsoport 
I. helyezés, 
IV. korcsoport 
III. helyezés

Április Alsónémedi Sportnap Falufutás Borsi András 8.a 
I. helyezés, 
Nagy György 4.b 
I. helyezés, 
Györgyövics Boglárka 5.a 
I. helyezés, 
Galambos Orsolya 1.a 
I. helyezés

Május Tavaszi házi atlétika 
verseny

Felsős szavalóverseny Kiss Csenge

Lamper Lilla Surányi Kende Szegvári Tibor
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A Napfény Mazsorett először versenyzett Jászárokszálláson 
Jászárokszállás, 2016. május 28. XXX. Közép- Magyarországi 

Amatőr Mazsorett nyílt területi és tágabb verseny

Május utolsó szombatján a kora reggeli órákban indultunk külön autóbusszal Jászárokszállásra, a tava-
szi idényt lezáró mazsorett versenyükre, ahová a szülők is elkísértek bennünket. A verseny a mazsorett 
csoportok ünnepélyes bevonulásával kezdődött.  A versenyzők létszáma meghaladta a 450 főt. A megnyitó 
után közvetlenül máris indultak a csapatversenyek. Nagyon izgultunk! Délután került sor egyéni és páros 
számok bemutatására, ahol érintettek voltunk a mini korosztály pomponos kategóriában, ezt Galambos 
Orsolya képviselte, szép sikerrel, ezüstérmet nyert.

Csapateredményeink: 
Mini - cadett korcsoport pompon 1. helyezés 
Juniorok - egyéb kategóriában (zászló + pompon) 1. helyezés  
A dobogó legfelső fokára nagy örömmel álltunk fel, nemcsak mi, hanem a kisebbek is, szüleink, Magdi 
néni és Betti nem kis örömére. Köszönjük, hogy részt vehettünk e sikerekben gazdag versenyen! 

Kerekes Eszter és Némedi Bettina 
a Napfény Mazsorett tagjai nevében
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Alapítványi hírek
„Ha keveset adsz is, ha szívből adod, soknak számít.” (Lőrincz L. László)

A Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány nevében szeretnénk köszönetet mondani az Alsónémedi Ön-
kormányzatnak, s azoknak a cégeknek, vállalatoknak és magánszemélyeknek, akik hozzájárultak alapítványunk támo-
gatásához kisebb-nagyobb összegek befizetésével, illetve adójuk 1 %-nak felajánlásával.  Az elmúlt tanévben így tudtuk 
biztosítani – egyebek mellett - az elektronikus napló bevezetéséhez szükséges laptopok megvásárlását, tanulóink kirán-
dulásának, az úszásoktatásnak és a táborozásoknak a támogatását. Ezen kívül anyagi elismerésben részesítettük év végén 
a kiemelkedő tanulmányi-, és versenyeredményeket elért tanulókat, ezzel is ösztönözve őket a további kitartó munkára. 
Célzott támogatásként érkezett befizetés projektorok vásárlására, amelyekkel tovább tudjuk majd bővíteni iskolánk tech-
nikai felszereltségét.

Az igazgató asszony tájékoztatása alapján ő és iskolánk néhány pedagógusa egy nagyobb összeget fizettek be az ala-
pítvány javára, mellyel támogatni kívánják a továbbiakban évente megrendezésre kerülő Jobbágy Tamás Emléktornát. 
A felajánlásból elkülönítésre került egy összeg ”A TORNA LEGJOBB KAPUSA” díj kiosztására is. Bízunk benne, hogy a 
továbbiakban is számíthatunk a támogatók segítségére, hiszen befizetéseikkel lehetőséget kapunk iskolánk felszerelésének 
bővítésére, fejlesztésére, s az oktató nevelő munkához szükséges eszközök további beszerzésére, tanulóink munkájának 
minél szélesebb körű támogatására, illetve eredményeik elismerésére.

Az Alapítvány Kuratóriuma

NYWYG CSALÁDI NAP

FOCIKUPA AZ ÓVODÁBAN
Ünnepeink közül a Gyermeknap megszervezésére nagy 

hangsúlyt fektetünk. Célunk, hogy a gyermekek érezzék e 
napok különlegeségét, s örömteli, vidám órákat nyújtsunk az 
óvoda minden korosztálya számára. A program összeállítá-
sánál a mozgás, a sport kiemelt helyet kapott ebben az év-
ben is. Több tehetséges ovi focistánk van, erre alapozva, Bu-
dai László edző segítségével meghívtuk Pereg ovi focistáit 
a gyermeknapi hét egy napjára. A mérkőzésre a Szent István 
téren került sor. Erre az alkalomra készített foci kapukat el-
helyezve, pályát kijelölve, vártuk az „ellenfelet”. Ovisaink az 
ASE színeiben álltak pályára. A csoporttársak szurkoltak, az 
erre a célra barkácsolt hangszerekkel bíztatták a játékosokat. 
Öröm volt nézni, hogy a gyerekek milyen komolyan vették a 
küzdelmet, a csapatszellem, a kitartás, a gyorsaság, az ügyes-
ség, a fegyelem, az edzéseken jól begyakorolt technikai ele-
mek alkalmazása végig jelen volt mindkét csapatnál.  A meccs 
végén készítettünk közös képeket, majd az óvodában megven-
dégeltük a játszó gyerekeket. Különleges napon, különleges 

ajándékkal kedveskedtünk a gyerekeknek, az óvoda emblémá-
jával díszített „érmet” adtunk át, és hát a csoki nem maradha-
tott el. Felejthetetlen nap volt!  

Köszönjük Budai László edzőnek, hogy gyermekszere-
tetével, szakmai tudásával a mozgás- siker-élményre alapoz-
va hozzájárult e korosztály sport szeretetéhez. Szentgyörgyi 
Albert  ideillő megfogalmazása szerint: „A sport nemcsak 
testnevelés, hanem a léleknek a legerőteljesebb, legnemesebb 
nevelő eszköze”

Kovacsik Gyuláné óvodapedagógus 

Köszönetnyilvánítás:
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Csermák Miklósnak 
és kedves feleségének, hogy minden évben Gyermeknap al-
kalmával fagyizásra vendégül látják óvodás gyermekinket.

Az Óvodai neveltek és az alkalmazotti közösség nevében: 
Szabó Éva óvodavezető
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