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TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ 
 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete ez év november 25-én tartotta legutóbbi 
testületi ülését, ahol jelen volt több lakó  a Somogyi Béla az Orgona és Mátyás Király 
utcákból. 
A tervezett napirend szerint a testület először meghallgatta és elfogadta a Kisdunáért 
Önkormányzati Társulás 2005. évi működéséről szóló beszámolót. 
A Kisdunáért Önkormányzati Társulás logójában is felsorolt cél: ”Kezdeményezés, 
összefogás, tudás” gyűjtötte egy csapatba: Dunaharaszti, Soroksár, Taksony és Alsónémedi 
Önkormányzatait. 
A Társulás sikeresen támogatta és támogatja a Ráckevei-Soroksári Dunaág, a Duna-Tisza  
közi  Homokhátság környezetvédelmi fejlesztéseinek ( vízutánpótlás)  országos nagy-
projektjeit  és a  Duna-Tisza Csatorna, hajózásba való bekapcsolását.    
 
Ezt követően a Képviselő-testület a bíráló bizottság javaslata alapján az „Alsónémedi: 
Szabadság tér, Dózsa György tér, Nagygödör, Szent István tér és  Május 1 tér parkosítása, 
valamint két tér kiviteli terveinek elkészítése” című közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította. A bíráló bizottság javaslata alapján a kivitelezési és tervezési munkákra a  
Békési Faiskola Kft. - 5600 Békéscsaba, Attila u. 25. - ajánlatát, mint az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot, a testület nyertes ajánlatnak nyilvánította  bruttó 111.828.748.-Ft 
összegben. 
 
Ezután a Képviselő-testület  a PÉNZÜGYI  és a TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, 
KÖRNYEZETVÉDELMI  ÉS  MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁG közös határozati 
javaslatait tárgyalta és a következőképpen döntött: 
-   A 2006. évi költségvetésben  szerepelteti a Templom u. - Hős u.- Magyari utcák  útburkolat 
felújítási pályázatának önerejét és a szükséges tervek fedezetét.  
-   Megvizsgáltatja  a Fő u. 34.sz. alatti orvosi rendelőhöz egy parkoló kialakításának 
lehetőségét. 
-    A 2006. évi költségvetésében  szerepelteti  a Budapest felé menő oldalon a  Fő u. 17.szám 
előtti, az Ócsai úti benzinkútnál és az Árpád u. 1.szám előtt lévő buszmegállóknál egy-egy 
váró készítésének költségeit 
-    A 2006. évi költségvetés terhére a Környezetvédelmi Alapban szerepeltetett összeg 
felhasználásával  tervpályázatot ír ki   a szennyvíztisztító bővítésére.  
 
Az ülés ezt követő részében a testület a PÉNZÜGYI és a KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI 
BIZOTTSÁG közös tartalmú határozati javaslatait tárgyalta és a következő döntéseket hozta:  
-  A 2006.évben a 2005.évi gyakorlatnak megfelelően tervezteti  a jutalomkeretet az 
önkormányzati intézményekben, azaz azt nem vonja el. 
-   A 2006. évi költségvetési rendeletében az év végi  bérmaradványok felhasználását külön 
képviselő-testületi engedélyhez köti. 
-    A Fő u. 73.sz. alatti Művelődési Ház padlóburkolatának cseréje érdekében pályázatot nyújt 
be az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, belföldi ifjúsági 
közösségi terek kialakításának, fejlesztésének kialakításra kiírt pályázatára és 2.150.000.-Ft 
saját erőt biztosít  a 2006. évi költségvetés terhére. 
-   Az iskola előtti murvás parkoló létesítésének lehetőségére, ami a tanári kar autóinak védett 
parkolását is elősegítené,  a költségvetés előterjesztésekor - feltehetőleg 2006. január 27-i 
testületi ülésen –  a pontosított elképzelések ismeretében visszatér. 
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- A 2006. évi költségvetésben  az iskola által kért fejlesztések közül az alábbiakat 
szerepelteti: 
� ereszcsatorna cseréjének folytatása,  
� tetőtéri ablakok sötétítésének kipróbálása egy tanterem ablakain és megfelelő hatásfok 

esetén  a többi ablak hasonló módon történő felszerelése,  
� PVC burkolat cseréje további 4 tanteremben,   
� Kossuth Lajos utcai  iskolaépületben a vizesblokk felújítása. 

-  A 2006. évi költségvetésben az óvoda által kért fejlesztések közül az alábbiakat szerepelteti: 
� Szent István téri épület udvarán a fúrt kúthoz szivattyú beszerzése 
� Tetőjavítás a Szent István téri épületen. 

 
Ezt követően a Képviselő-testület elvetette azt a javaslatot, miszerint az óvoda Szent István 
téri épületénél tervezett tornaszoba akkor is valósuljon meg 2006-ban, ha a beruházás 
megvalósítására benyújtandó pályázat eredménytelen lesz, ellenben biztosítja a sikeres 
pályázat esetére a szükséges önerőt.  
A testület felhatalmazta a Művelődési Ház igazgatóját árajánlat beszerzésére a Fő u. 73.sz. 
alatti épület vizesblokkjának felújítására.  
 
Ezután Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete a PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 
határozati javaslatait tárgyalta és a következőképpen döntött:  
-    A 2006. évi költségvetésben a Művelődési Ház által kért fejlesztések közül az alábbiakat 
szerepelteti: 

� Fő u. 73.sz. alatti Művelődési Házban PVC padló cseréje, amennyiben az idei 
évben benyújtandó pályázat eredménytelen lesz. 

� Dózsa György tér 2.sz. alatti épület felső szintjén a vizesblokk felújítása. 
- Az Alsónémedi, Fő u. 1.sz. alatt található, Szinger Éva és gyermekei által lakott 
önkormányzati lakásba, - korábbi döntés alapján - bevezetteti a gázt és az ehhez szükséges 
készülék beszerzésének és beszerelésének költségeire bruttó 200 ezer forintot  szerepeltet a 
2006. évi költségvetésben  
-   A  2006. évi költségvetésben a 2005. évi teljesítésnek megfelelően:  350-350 ezer forinttal 
támogatja a helyi történelmi  egyházközségeket. 
-  A 2006. évi költségvetésben az ASE támogatását 3.300 ezer forinttal szerepelteti, melyből 
600 ezer forintot az ASE köteles az utánpótlás csapat támogatására fordítani. Felkéri továbbá 
a Képviselő-testület a Kulturális és Oktatási,  valamint a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a 
jövő év első ülésén az ASE vezetőségével tárgyaljanak az Önkormányzat azon elvárásáról, 
miszerint a támogatás fejében az Egyesület igyekezzen a  csapatok összetételében  a helyi 
labdarúgók arányát növelni.  
-   A 2006. évi költségvetésben az iskola őrzését végző cég díját 5%-os emelkedéssel, azaz 
530 Ft/óra összeggel szerepelteti. 
- Az óvodai étkeztetést biztosító ZÓNA Kft.-nek fizetendő díjat 5%-os emeléssel  szerepelteti 
a 2006. évi költségvetésben, azaz a  nettó eladási árak a következők: napi háromszori óvodai 
ebéd 524 Ft/nap, felnőtt teljes ebéd 491 Ft/nap, kisadag felnőtt ebéd 271 Ft/nap. 
-   A kommunális hulladék és az építési törmelék  elhelyezését biztosító A.S.A. Kft.-től a 
fizetendő díj 5%-os emelését fogadja el  a 2006. évi költségvetési évben, azaz  6.888.-
Ft+ÁFA/ tonna összeget.  
 
Fenti határozatokat követően a Képviselő-testület: a bizottságok határozati javaslatai, 
valamint az ehhez kapcsolódó önkormányzati határozatokban foglaltak alapján elfogadta a 
2006. évi költségvetési koncepciót. 
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Az ülés következő részében a testület folytatta a PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG fennmaradó 
javaslatainak tárgyalását és a következő döntéseket hozta: 
-   Elfogadta a belső ellenőrzést végző Fodor Könyvelő és Adótanácsadó Kft. által 
előterjesztett 2006. évi belső ellenőrzési tervet az alábbi kiegészítéssel: 

� 2006. február hónapban, történjen meg, az iskolai konyha   kihasználtságának 
vizsgálata 

� 2006. szeptember hónapban a beruházások műszaki átvétele legyen a vizsgálat 
tárgya. 

-   Elfogadta  Rozgonyi Erik jegyző beszámolóját az Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzése 
után készült intézkedési ütemterv végrehajtásáról. 
-  Engedélyezi dr. György Balázs polgármester számára bruttó 500.000.-Ft összegű jutalom 
kifizetését a tartalék terhére.  
-   Az Alsónémedi AIRVAC Kft.-nek az Önkormányzat felé meglévő 105 millió forintos tagi 
kölcsön tartozásából, 2005. évben 8 millió forintot elenged annak érdekében, hogy a Kft. ne 
legyen veszteséges és ez által ne kelljen cégjogi szankciókat elszenvednie. 

 
Ezután az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy engedélyezi a Széchenyi 
István Általános Iskola részére, annak külön kérése alapján,  hogy   az iskola 2005. évi 
bérmaradványának egy része, üdülési csekk formájában is kiosztható legyen és ennek 
feltételeit a Kollektív Szerződésben szerepeltesse. 

 
Ezt követően a Képviselő-testület a TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS, 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁG határozati javaslatait 
tárgyalta és az alábbi döntéseket hozta: 
-   Figyelembe véve a Bizottság határozati javaslatát, valamint az ülésen megjelent Mátyás 
király és Orgona utcai  érintett lakók kéréseit úgy döntött, hogy  felfüggeszti a 
251,252,253./2005.(10.21.) számú önkormányzati határozatok végrehajtását és kéri, hogy a  
Polgármesteri Hivatal vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy az utcanyitás feltételeire 
milyen műszaki lehetőségek adottak egy későbbi  rendezési terv módosítása esetén. Ezt 
követően  a Polgármesteri Hivatal  kérje ki az érintett lakók véleményét arra vonatkozóan, 
hogy a rendezési terv következő módosításánál igényt tartanának-e a megismert lehetőségek 
alapján,  új utca kialakítására az Orgona és a Mátyás király  utcák közös  kertvégében. 
Természetesen annak tudatában, hogy az esetleges utcanyitás valamennyi költsége az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően az érintett ingatlantulajdonosokat terheli.   
-   Elfogadja az AL-KO Kft. felajánlását elektronikus hulladék gyűjtésének lehetőségére, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert  megállapodás megkötésére   az E-Hulladék Kht-val,  
miszerint  az éves  lomtalanításokkal egy időben lehetőség nyíljon az elektromos hulladék 
házaktól történő  begyűjtésére is.  
-  Elutasítja Acsai Károly úr elvi hozzájáruláshoz való kérelmét egy számítástechnikai 
termékek szétszerelésével foglalkozó üzem létesítéséhez. A kérelmező ugyanis nem tudott a 
Képviselő-testület számára olyan meggyőző érveket felsorakoztatni, illetve terveket 
bemutatni, mely alapján egyértelműen megállapítható lett volna, hogy a tervezett tevékenység 
összhangban van  az Önkormányzat rendezési tervében foglaltakkal. 
-  A STATIC-PLAN Kft, a Ványi úti híd állapotfelmérésére vonatkozó árajánlatát elfogadta 
600.000.-Ft+ÁFA összegben a tartalék terhére. Felhatalmazta  a Polgármester Urat a 
megbízási szerződés aláírására.  
  
A testület ezután  foglalkozott a Somogyi Béla út folytatásának telkesítési körülményeivel az 
érintett ingatlantulajdonosok megkeresése nyomán, miután nehezményezték, hogy 
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telekalakítási ügyük hosszú évek óta húzódik. Jegyző Úr vállalta, hogy az ülést követő héten 
áttekinti az iratokat, kialakítja véleményét az évek óta tartó hosszú folyamat körülményeiről.  
Elfogadásra került a Polgármester beszámolója az elmúlt ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről 
 
A testület ezt követően elfogadta a 2005.évi közmeghallgatás napirendi pontjait az 
Alsónémedi  
Hírmondó 2005. novemberi számának 14. oldalán megjelentek szerint. 
 
Elfogadta a Képviselő-testülete, saját 2006. évi munkatervét az alábbiak szerint: 
Időpont:     Főbb napirendek 
 
Január 27 . péntek -     2006. évi költségvetés tervezet beterjesztése 

- A helyi szociális és gyermekjóléti ellátásról szóló rendeletek 
módosítása 

- Pályázat kiírások ( út, járda, útalap) 
Március 3. péntek -    A 2006. évi költségvetési rendelet elfogadása 

- A 2004-2005. évi pályázati beszámoló 
- A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2005. évi 

beszámolója 
- Dabas város rendőrkapitányának beszámolója 

Március 31. péntek      -    Választási előkészületek 
- 2005. évi költségvetési rendelet IV. negyedéves módosítása 
- A 2006. évi költségvetésben nem nevesített beruházások eldöntése 

Április 28.  -    2005. évi zárszámadás 
- 2006. évi önkormányzati költségvetés I. negyedéves módosítása0 
- A helyi egészségügyi szolgáltatók beszámolói ( háziorvosok, 

gyermekorvos, fogorvos, védőnők) 
Június 30.  -    Intézményvezetői beszámolók ( iskola, óvoda) 

- Alapítványi beszámolók 
- Önkormányzati alapítású cégek vezetőinek beszámolója ( DAKÖV 

Kft, AIRVAC Kft.) 
Szeptember 8.  -    2006. évi önkormányzati költségvetés II. negyedéves módosítása  

- I. féléves költségvetési beszámoló 
- Beszámoló a 2006. évre tervezett beruházások időarányos 

teljesüléséről 
 

Ezután az Önkormányzat Képviselő-testülete 2006.évre az alábbi önkormányzati célokat tűzte 
ki a köztisztviselői teljesítményértékeléshez: 

-     Közszolgáltatások minőségi színvonalának emelésében való közreműködés 

- Humánus és jogszerű hivatali működéshez kapcsolódó elvárások 

- A hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása 

- Országgyűlési és helyhatósági választások lebonyolítása. 

 

A testületi ülés befejező részében a képviselők zárt ülés keretében döntöttek a Bursa 
Hungarica pályázatokról, illetve szociális otthonba történő beutalásról.  

Alsónémedi Önkormányzat képviselő testülete legközelebbi rendes ülését 
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2006. évi január 27-én pénteken 17 órakor tartja .Ezt megelőzően  16 órakor képviselői  

fogadóórára várjuk a helybeli polgárokat . Kérjük ott  azok vegyenek részt, akiknek 
megválaszolatlan kérdésük van és ne hagyatkozzanak a „szájhagyomány” útján történő 
információ-áramlásra, mivel itt a hallomásokkal ellentétben hiteles válaszokat kapnak.  

A testületi és bizottsági ülések NYILVÁNOSAK, ezek időpontjáról hirdetőtábláinkon  és a 
Polgármesteri Hivatalban is közzétett hirdetményről értesülhetnek. 

 

EZÚTON KÍVÁNUNK ALSÓNÉMEDI VALAMENNYI LAKOSÁNAK, BÉKÉS, 
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ 
ESZTENDŐT!    

 

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁG   
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AZ   ÉV   UTOLSÓ   DÖNTÉSEI 
 
 

Tisztelt Lakótársak! 
 
 
 
 A Képviselő-testület e hónap 12-re hirdette meg szokásos éves közmeghallgatását, 
mely előtt a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület is ülésezett. 
A Képviselő-testület – figyelembevéve a Pénzügyi Bizottság ülésén született javaslatokat – 
több döntést is hozott díjemelésekkel kapcsolatban. A szemétszállítást végző Kovács Dust-
Mann Kft-nek úgy engedélyezte a díjemelést, hogy a KSH által később nyilvánosságra hozott 
szolgáltatási infláció mértékével emeli díját visszamenőleg január 1-től. Döntött a 2006. évi 
víz- és csatornadíjakról, mely tekintetben az alábbi emelt, ÁFA-t már tartalmazó díjak 
születtek:  vízdíj a lakosság részére 160,- Ft/m3, mindössze 5 Ft-os emelés köbméterenként, 
alapdíj 160,- Ft/hó/ingatlan, vízdíj a közületek részére 260,- Ft/m3, alapdíj 800,- 
Ft/hó/ingatlan. A szennyvíz díjak a következők: a lakosság részére 215,- Ft/m3, alapdíj 215,- 
Ft/ingatlan/hó, a közületek részére 330,- Ft/m3, az alapdíj 330,- Ft/hó/ingatlan.  
Sajnos vannak még olyan ingatlanok, ahol nincsenek rákötve a központi csatornarendszerre. 
Onnan a szippantott szennyvíz leeresztési díját az önkormányzati tulajdonú szennyvíztelepen 
550,- Ft/m3-ben határozta meg a Testület, de ilyen esetben még számolnia kell az 
ingatlantulajdonosnak a talajterhelési díj fizetésével is, melyről részletesen korábbi 
Hírmondókban olvashattak. Természetesen, ha az ingatlan központi rendszerre való rákötése 
igazoltan megtörténik, úgy csak a fentiekben meghatározott díjat kell fizetni, a talajterhelési 
díjfizetés megszűnik. 
 Ezután a Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a 2006-ban készülő 
terek felújítására kiválassza a műszaki ellenőrt, tekintettel arra, hogy eddig csak egy pályázat 
érkezett és kedvezőbb árat kívánnak elérni e tekintetben. 
 A Liliom utca aszfaltozása és csapadékvíz elvezetése 2005-ben nem valósulhatott 
meg, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület által elvárt lakosság által finanszírozandó 
összeg nem jött össze. Az utca egyik lakója Németh József nagyobb összegű felajánlást tett 
az Önkormányzat felé, amennyiben fenti beruházás 2006-ban megvalósul. A Képviselő-
testület köszönettel fogadta a felajánlást, de csak abban az esetben végezteti el fenti 
munkálatokat, amennyiben az elvárt lakossági önerő a felajánlással együtt befolyik az 
Önkormányzathoz /s amennyiben a pályázaton elindul a Liliom utca adott szakasza/ . 
 2006-ban is kiírásra kerülnek a megyei CÉDE pályázatok, melyen az Önkormányzat 
indulni kíván. A költségvetésben már elkülönítette a Szent István téri óvodaépületnél 
megvalósítandó tornaszoba önerejét, melyet a pályázat sikeressége esetén használ fel. Mivel a 
Képviselő-testület tovább kívánja folytatni a megkezdett útépítéseket, így pályázatot nyújt 
be a már tervekkel rendelkező utcák (Mátyás Király, Temető és a Széchenyi u. harmadik 
szakasza) burkolására és csapadékvíz elevezetésére is. 
 A csatornaberuházást végző vállalkozó utolsó visszatartott számlájának kifizetésére 
szánt összeg eddig egy elkülönített számlán volt, melyet a Képviselő-testület most az 
Önkormányzat egyik alszámlájára utal át, a vállalkozó kérésére. 
 A vállalkozási területeken megvalósuló víz- és szennyvíz hálózatok az Önkormányzat 
tulajdonába kellene, hogy átkerüljenek Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatot ne terhelje 
nagyobb összegű adóbefizetés, az átadás kapcsán, a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 
két üzemeltető cég tulajdonába kerüljön az elkészült víz és csatorna hálózat. Ezzel 
egyidejűleg egy  korábbi határozatát visszavonta, melyben ugyancsak az Önkormányzat volt 
megjelölve  átvevőként. 
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 Immár másodszor volt kiírva az iskolai udvaron megvalósítandó műfüves sportpálya 
közbeszerzési eljárása. A Képviselő-testület ismét sikertelennek minősítette nevezett 
pályázatot, tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlatok még mindig meghaladták az erre szánt 
összeget. Ezzel egyidejűleg a Testület új közbeszerzési eljárás kiírásáról is gondoskodott. 
 

A ciklus utolsó közmeghallgatása 
  

A közmeghallgatás 18 órakor kezdődött az Opál házban. Annak ellenére, hogy az 
Alsónémedi Hírmondó minden lakásba eljut, ebben az évben is igen „gyér” volt az 
érdeklődés, hiszen idén is kevesen jöttek el arra a fórumra, ahol a Képviselő-testülettől, 
Polgármestertől, Jegyzőtől és a helyben szolgáltatást végző vállalkozások vezetőitől, 
meghívott vendégektől kérdezhettek, illetve problémáikat tolmácsolhatták . 

Elsőként a fent leírt testületi ülés döntéseiről számolt be röviden a Polgármester, majd 
a meghívott vendégek kapták meg a szót. Elsőként a Tűzoltóság Parancsnoka számolt be 
Alsónémedi vonatkozásában, mely erre az évre is igen kedvező képet mutatott.  
Utána a DAKÖV Kft. Ügyvezetője kapta  meg a szót, akihez kérdés is érkezett az 
Alsónémedin bizonyos utcákban még meglévő azbeszt vízvezeték cseréjéről. Erre a kérdésre 
Jasper úr és a Polgármester is megnyugtató választ adott, hiszen már tárgyalt a Képviselő-
testület a Deák F. és az Arany J. utcákban megkezdett vezetékcsere folytatásáról. Az 
AIRVAC Kft. Ügyvezetőjéhez nem érkezett kérdés. A díjemelésekről  a Polgármester adott 
tájékoztatást. 
Ezek után a Rendőrség képviselői (Csernus József Dabasról és a két helyi KMB-s) kaptak 
szót. Itt már nem volt olyan kedvező a kép, mint a tűzesetek kapcsán. Sajnos nálunk is 
előfordul szinte mindenféle bűncselekmény, mint  az országban bárhol. Az örömlányok 
jelenlétéről – amiről már többször is olvashattak a Hírmondóban –  kedvező képet kaptak a 
jelenlévők, habár az előállított lányok közül igen kevés esik a médiákban is emlegetett 
gyorsított eljárás alá, így az örömlányok órákon belül már folytathatják is tevékenységüket.  
Turóczi Béláné az utcájukban meggyilkolt Ilonka néni ügyében folyó eljárásról érdeklődött, 
de erről Csernus úr nem tudott részletesen beszámolni, tekintettel arra, hogy a Pest Megyi 
Főkapitányságon folyik az eljárás, de megígérte érdeklődik és visszajelez.  
Molnár Menyhért a gyalogos közlekedés, Kiss Miklós a „gyorsasági” motorosok, a 
kamionos forgalom, sóderos autók ügyében szólalt fel. Tüzér Jánosné a Hunyadi utcában 
átmenő főleg traktoros forgalom által okozott hatások (üzemanyag, por stb.), a Petrányi 
kocsmánál lévő parkolás, ittas vezetés problémakörével kapcsolatban szólalt fel, amikre a 
Rendőrkapitányság Képviselője adott választ. 
A ciklusban először tudott eljönni a közmeghallgatásra országgyűlési képviselőnk Pánczél 
Károly, aki arról számolt be, hogy pártja törvényjavaslatot készített az idénymunkások 
foglalkoztatásának megkönnyítésére, de sajnos eddig nem került a Parlament napirendjére. 
Szólt a tornaterem ügyében címzett támogatásra minden évben benyújtott pályázatunk 
sikertelenségéről . Az e tárgyban benyujtott módosító javaslata  sajnos szintén sikertelen volt. 
Arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Önkormányzatok költségvetése sajnos nem fog 
javulni 2006-ban sem. 
Pekarek Tibor a VOLÁNBUSZ képviselője a cég gazdasági és gépjármű állományának 
helyzetéről számolt be részletesen, tekintettel arra, hogy a menetrend változás a helyi 
járatokat nem nagyon érintette. Morvai János képviselő úr azt kifogásolta meg, hogy egyes 
járatok előbb elmennek, így többen lemeradnak a buszról. Pekarek úr tájékoztatta, hogy a 
járat nem mehet el előbb és kérte, hogy pontosan adják le azokat a napokat, járatokat, 
amikor ez előfordul, hogy intézkedni tudjon. Szabó Endre is problémát jelzett Pekarek úr 
felé, mivel az Árpád utcánál nem állnak meg a kint közlekedő járatok, így pl. hétvégén órákat 
kell várni a buszra. Ezeket a problémákat a Polgármester úr is megerősítette. Pekarek úr 
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ebben nem tudott részéről megnyugtató választ adni, mert nem a VOLÁNBUSZ, hanem más 
Társaságokat érintő járatokról van szó, de jelezni fogja az érintettek felé. 
A háziorvosok részéről dr. Papp Zsolt tudott eljönni a közmeghallgatásra, aki megköszönte a 
rendelő felújítását és munkája  kapcsán jó tapasztalatairól számolt be. Tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy elindult rendelőjében az arteriografias vizsgálat (melyről a Hírmondóban 
külön hirdetés olvasható és már korábban a Polgármester úr is írt cikket e tekintetbe), de Ő is 
pályázott gépre és valószínűleg később Ő is el tudja majd végezni ezeket a vizsgálatokat 
ingyen. 
 Miután több kérdés, hozzászólás nem érkezett a vendégekhez, így a Polgármester úr 
rétért a napirendek tárgyalására, azaz beszámolt a 2005. évi költségvetési év eddigi 
alakulásáról, és ismertette a 2006. évi koncepció főbb elemeit. A Képviselő-testület 
egyetértett a Polgármester beszámolójával. 
 Az utolsó napirend az érdeklődők kérdéseinek megválaszolása  volt. Bálint 
Menyhért bácsi a Széchenyi u. első szakaszának „befejezéséről” érdeklődött, melyre a 
Polgármester úr tájékoztatást adott arról, hogy a javítások valószínűleg a jövő évben 
befejeződnek, de már egy másik kivitelező munkája nyomán. Tüzér Jánosné a 
cspadékvízelvezetésről érdeklődött. Molnár Menyhért a Marika cukrászda élé kirakott 
virágládákat kifogásolta – joggal. Vékony Lászlóné arról érdeklődött, hogy a Mátyás K. utca 
várhatóan mikor lesz aszfaltozva? A polgármester az érdeklődő kérdésekre részletes választ 
adott.  A jó hangulatú 2005. évi Közmeghallgatás 8 óra előtt pár perccel az évvégi 
jókivánságok kölcsönös elmondásával ért véget!            
 
 

Polgármester 
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Járjuk az utunk… Járjuk az utunk? 
 
Legutóbb írtam egy pár sort  némedi közlekedő polgáraként, az őszi közlekedési lehetőségekről és 
veszélyekről. Most úgy gondoltam, hogy egy rövid sorozatot indítok  hónapról- hónapra végig 
gondolva a helyváltoztatásunk különböző módjait és ezzel is áttekintve településünk helyi viszonyait , 
nehézségeit és lehetőségeit. 
 
Először kezdjük azzal, amihez nem kell jármű. – szóval gyalogoljunk. „Gyalogolni jó!” mondta egyik 
híres magyar írónk- melyik is? 
Futunk , szaladunk, járunk, sétálunk, bandukolunk- haladunk. Rengeteg szép és még szebb  magyar 
szavunk van, amelyek mind más és más árnyalatát fejezik ki ugyanannak. Egészen kis korunktól – 
amikor meg tanuljuk az első lépéseket- idős korunkig, amikor még bottal is nehéz mozdulnunk  ez 
végig kísér életünkön. 
A gyalogsághoz, is több minden kell.  Képesség, lehetőség, szándék. A képesség, hogy tudjunk 
mozogni , legyen hozzá erőnk , legyen megfelelő cipőnk. A közösségünk fizikai , egészségügyi 
állapotát, nálamnál hozzáértőbbek jobban tudnák leírni. Fiataljaink, gyerekeink mozognak –e eleget és 
úgy, hogy megtudják alapozni szervezetük későbbi terhelését nem tudom. A táplálékok egy részt egyre 
jobbak – összehasonlítva a 20- 30 évvel ezelőttit, ugyanakkor egyre silányabbak is. / erről egyszer 
később talán /. A cipőkről csak annyit , hogy ott sem igazán törekszünk a minőségre vásárlásaink 
során , inkább az olcsóság számít, bár sokszor megtapasztaltuk már, hogy „olcsó húsnak híg a leve”. 
Térjünk inkább vissza fő témánkhoz- a gyalogláshoz. Kell a helyszín – a gyalogút- újkori nevén a 
járda.  Szinte minden évben kiírja az önkormányzat az utcáknak a lehetőséget, hogy építsenek járdát, 
ahol még nincs . Vajon hány méterrel gyarapodott némedi járdáinak száma az elmúlt 4 évben?  Bár 
most az utcák egy részénél  éppen a fő téma az utca burkolása ,- és néha erre gyűjtik a lakossági 
hozzájárulást – úgy gondolom, hogy a járdák kérdése nem kerülhet le a napirendről, hiszen mindig is 
lesz olyan amikor nem az utcán kellene közlekedni. 
Kik is vennék igénybe a járdákat? Iskolába igyekvő gyerekeink, buszra siető vagy hazafelé tartó 
lakótársaink és még sokan mások. 
A teljesség igénye nélkül nézzünk egy- két utcát ahol nincs vagy alig van járda. Árpád utca nagy 
részén egyik oldalon sincsen. Látott már valaki sötétben vagy szürkületben közlekedő gyalogosokat, 
autóból alig lehet őket észrevenni- és ez nem a közvilágításon múlik. Nagyobb sebességnél a veszély 
csak fokozódik, gyalogosoknak  semmi esélyük egy ilyen ütközésnél. 
Az egyik  legforgalmasabb utunkon a haraszti út egyik felén van járda, így a gyalogosok és a 
kerékpározók „békésen „ közlekedhetnek ott. A Toldi utca egy érdekesebb példa, az út aszfaltos , 
sehol sem túl széles  ,van ahol kifejezetten keskeny is. Itt a járdát sárga csíkkal jelzik az aszfalton  kb. 
80 cm szélesen, ebben a részben vannak a villanyoszlopok,  így a csíkon belüli közlekedés sok helyen 
nem lehetséges. 
Persze azt is mondhatjuk, hogy eddig azért volt napi renden a járda , mert nem volt megfelelően 
burkolt úttest és így a nem kocsin  járó embereknek is kellett lehetőséget biztosítani, hogy ne 
ragadjanak bele az út „porában”. Most , hogy van már végére van burkolt rész és akkor  majd szépen  
megférnek a gyalogosok és járművek.  
Sok helyen látjuk, hogy a járda, a járda széle, az árok külső- belső szegélye a háztulajdonosok 
kertészkedési területe. Bokrok, fák, virágok és minden amivel szépíteni lehet, ez így jó hiszen vegyen 
bennünket körül a szép, a zöld , legyünk esztétikusak, legyünk egészségesek. Néhány utcánk már 
régebben kapott burkolatot, szakszerű árokkiképzéssel és vízelvezetéssel, de van már olyan helye, ahol 
az ilyen árok közepébe kerülnek cserjék, egy nyári növények. 
Növényeinket is – mint mi magunk is – ápolást igényelnek. Nyírjuk a fákat és sövényeket, a falevelet 
gyűjtsük össze, és ne töltsük fel az árok út felé eső oldalát, -mert akkor a csapadék víz megmarad az 
úton, és még a legjobban megépített részen is hamarosan kátyúkat fogunk kerülgetni,-  gondoljunk 
arra, hogy mások is szeretnének közlekedni a járdánkon és az előttünk lévő úttesten is.   
Jó lenne több olyan rész községünkben, ahol érdemes sétálni, a nagyszülőknek az unokával, a 
fiataloknak , a házaspároknak , a családoknak. Szánjunk egyszer ki a járműből és sétáljunk egyet, 
érdekes élményekkel leszünk gazdagabbak! 
 

Suplicz Zsolt 
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Itt élnek közöttünk… 
 
Az idősek, a nyugdíjasok , az öregek. Nagyapáink, nagyanyáink, nagynénik, nagybácsik. 
Néha özvegyen, egyedül. Mit mond a biblia erről az állapotról nagyon szépen, költőien, 
igazán a Prédikátor könyvében: 
 
„És emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai 
el nem jőnek, és míg el nem jőnek az esztendők, melyekről azt mondod: nem szeretem ezeket! 
Amíg a nap meg nem setétedik, a világossággal, a holddal és csillagokkal egybe; és a sűrű 
felhők ismét visszatérnek az eső után. Az időben, mikor megremegnek a háznak őrizői, és 
megrogynak az erős férfiak, és megállanak az őrlő leányok, mert megkevesbedtek, és 
meghomályosodnak az ablakon kinézők. 
És az ajtók kívül bezáratnak, a mikor is a malom zúgása halkabbá lesz; és felkelnek a madár 
szóra, és halkabbakká lesznek minden éneklő leányok. 
Minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és a mandolafa 
megvirágzik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor; mert elmegy az ember 
az ő örökös házába, és az utcán körül járnak a sírók. 
Minekelőtte elszakadna az ezüst kötél és megromolna az arany palackocska, és a veder 
eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba, 
És a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, a ki adta volt azt.” 
 
Segítségre szorulnak, gondoskodást, törődést, odafigyelést, szeretetet kérnek. Kapnak? 
A bölcsek azt mondják, hogy egy ország, egy nép, lelkiállapotát arról is lehet mérni, hogyan 
gondoskodik az időseiről. Milyen a mi országunk állapota? 
Tudjuk, hogy növekszik országunkban az idősek száma. Az egészségügy siralmas állapota 
ellenére a gyógyszerek mégis éveket adnak az évekhez. De nem elég a testtel foglalkozni. 
Hiszen ők is teljes személyek - édesapáink, édesanyáink, papáink, mamáink. Ők dolgoztak, 
éltek, küzdöttek egy olyan korban, amikor mi nem. Vigyáztak ránk, ápoltak, neveltek 
bennünket. Van most adóságunk feléjük? Igen, szeretett adóságunk van! 
Kérik, várják látogatásunkat, ha nem élnek a közelünkben. Figyelmünket, türelmünket 
igénylik. Ezt nem oldja meg a nyugdíjas klub, az idősek otthona, a szeretett otthon. Bár ma 
már van választék bőven. „Derűs alkony, Boldog öregkor, Aranykor” és más hasonló, vonzó 
nevűek. Ezek nem helyettesítik a családi kapcsolatot. Nem helyettesítik a közösséget, az 
érdeklődést. Ők várják, hogy segítsenek, adjanak, amit még tudnak, és ez nem kevés! 
Tudod mennyire hiányoznak, akik már nincsenek! 
„Amit szeretnél, hogy veled tegyenek az emberek, te is azt tedd velük!” 
Ugye szeretnéd látni az unokáidat, szeretnéd, ha ők is ismernének és tisztelnének. Hát mutass 
példát a fiadnak, lányodnak, vődnek, mennyednek. 
Mutass példát abban, hogyan kell gondoskodni, ápolni, karba venni ha kell. Bármilyen nehéz 
is. Ismersz olyan személyeket, akik ezt megtették? Kérdezd meg őket, hogyan tudják ezt 
gyakorolni? Honnan az erő, honnan a szeretet? 
 
Köztünk élnek…! Adjunk nekik reményt. Adjunk nekik azt, amit szeretnének.  
Adjunk olyat ami nem ideigvaló , hanem örökkévaló! 
 

Suplicz Zsolt 
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ISMÉT    ÚTAVATÓ 
 
2005. november 6. nagy nap volt a Bercsényi és Kisfaludy utca lakóinak életében, ugyanis 
ezen a napon ünnepeltük a megszépült  – poros, sáros utcából egy új aszfaltos – utca 
újjászületését. 
2004. nyarán kezdődött – Surányi Miklós és Korcz Menyhért szervezésében – amikor 
összejöttünk egy utcagyűlésre és megtudtuk, hogy lehetőségünk van egy szebb utcát kapni. 
Természetesen hozzá kell anyagilag is járulnunk. Szinte eofolikus állapotba kerültünk és a 
közelben lakók már szaladtak is haza és hozták is a pénzt. Rekord idő alatt (kb. 2 óra) 
példaértékűen összegyűjtöttük a szükséges önerőt. 
Természetesen a lehető leghamarabb jeleztük a Polgármesteri Hivatal felé a pénz meglétét és 
ott a következő képviselő-testületi ülés alkalmával megkaptuk a hozzájárulást, illetve 
megszavazták a Képviselők utcánk alapozását. Ez volt az utcánk kulékaviccsal és zúzott 
kővel történő alapozása. 
Már ez is lényeges minőségi változás volt az előzményekhez képest. Ez történt 2004. őszén. 
2004. szeptember végén, október elején újabb lehetőség, újabb utcagyűlés volt. Ha hajlandóak 
vagyunk még anyagi áldozatot hozni, akkor lehet aszfaltos utcánk is. Ez azon az utcagyűlésen meg is 
lett szavazva, bár ez már kissé nehezebb volt. Utcáinkban ugyanis sok a (kis)nyugdíjas, egyedül élő 
ember. 
Köszönet érte, voltak akik az elvártnál többet is hajlandóak voltak fizetni és így az pótolta azok díját, 
akik kevesebbet fizettek. Ekkor szintén igen rövid időn belül összejött az az összeg, amit a Képviselő-
testület megszavazott, hozzájárulási költségeként a lakók részéről. 
– Most már igazi, szép aszfaltos útjaink legyenek. – mondtuk többen is. – Itt szintén gyorsan jeleztük a 
Polgármesteri Hivatal felé, hogy a hozzájárulás összejött és vártuk a folytatást. Sajnos ez 2004-ben 
nem jött össze. „De ami késik, nem múlik.” 2005. októberében eljött az az idő, amikor az álom 
megvalósult. Így ma már egy szép utcán közlekedhetünk, amit a gyerekeink, unokáink már nagy 
elánnal – örömmel – ki is próbáltak, boldogan kerékpároznak. 
 Mindezeket köszönjük a Polgármester Úrnak, a Képviselő-testületnek! Az én 
személyemben az utcáink lakosainak is, akik példamutató gyorsasággal elfogadták, hogy utcáink 
minőségi változásokon essenek át és ehhez anyagilag is hozzájárultak, rekord idő alatt a pénzt is 
összeadták. 
 Kívánom még, hogy mindannyian még sokáig használjuk azt erővel, egészséggel. Ez volt az a 
nagy nap, amit az elején említettem, az utcánk elkészült. 
Nagyon finom marhapörköltet főzött Végh Károly az utcánk hentesmestere a meghívott vendégeink és 
az utca lakosainak nagy örömére. Ezúttal is köszönjük neki. 
Iduska, aki a Polgármesteri Hivatal dolgozója, finom süteményeket rendelt és volt mivel a fentieket 
leöblíteni is. 
A Polgármester úr köszöntő szavai, a szalag átvágása és a finom ebéd elfogyasztása után ki-ki ahogy 
ideje engedte addig maradt. Szerencsére az idő is szép és kellemes volt. A legbátrabb férfiak még 
nótára is zendítettek és azt csak az este beálltakor kb. 7 óra magasságában hagyták abba. 

Még egyszer köszönet mindenkinek, aki ahhoz hozzájárult, hogy a Bercsényi és Kisfaludy 
utcák így megszépültek. Boldogok lennénk, ha ezt a többi utcák lakosai is követhetnék és 
mindannyian örülhetnénk, hogy Alsónémedi utcái megszépülnének, a kor követelményeinek 
megfelelnének. „ÖSSZEFOGÁSBAN   VAN  AZ   ERŐ!” 
Ui.: Ugyanakkor szeretnénk megkérni az autóval és egyéb járművel arra közlekedő lakosokat, vegyék 
figyelembe, hogy az új út nem rodeó-pálya! Gyermekeink is közlekednek arra, közel van az iskola, 
tartsák be a legideálisabb sebességet, mert  „MINDEN EMBER ÉLETE SZÁMÍT, HA ÍGY AZT 
MEG LEHET MENTENI!!!”  
 
Alsónémedi 2005. november 08. 
 
                   Köszönet érte: a megszépült utcák egyik lakója. 
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Bővült a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége településünkön 
 

Tisztelt Alsónémediek! 
 

Bizonyára örömmel vették birtokba az elmúlt napokban azt a három újabb 
hulladékszigetet – Iskola u., Vízműtelep, Fő út-Bajcsy u. sarok –, melyet pályázati pénz 
segítségével létesítettünk. Ezen hulladékszigetek beállításával immár 8-ra nőtt Alsónémediben 
a szelektív hulladékgyűjtő pontok száma, lehetőséget biztosítva arra, hogy a település 
valamennyi részéről viszonylag rövid távolságot megtéve szabadulhassanak meg 
hulladékuktól.  

A 3 új hulladékszigeten nincs lehetőség fém italos dobozok gyűjtésére, ugyanis 
eddigi tapasztalataink alapján erre viszonylag kicsi volt a kereslet, míg a műanyag palackok 
gyűjtésére szolgáló edények nagyon gyorsan megteltek, így ezekből kettőt állítottunk be.  

Lehetőség van arra, hogy az elektromos hulladékokat is szelektíven, a 
környezetvédelmi szempontok figyelembevételével gyűjtsük és ártalmatlanítsuk. A 
jogszabályok lehetővé teszik, hogy  egy elektromos eszköz vásárlása esetén  az adott boltban 
váljunk meg az elhasználódott eszközünktől, azonban tudomásunk szerint kevesen élnek ezzel 
a lehetőséggel. Felvette a kapcsolatot Önkormányzatunkkal az AL-KO Kft. és felajánlotta, 
hogy az Alsónémedi, Haraszti út 122. sz. alatt lévő telephelyén a kapun belül felállít egy 
konténert, melybe az alsónémedi lakosok munkaidőben, azaz 8-16 óra között 
munkanapokon szabadon beledobhatják elektromos hulladékukat.  

Ezen felül kapcsolatba kerültünk az E-Hulladék KHT-val és a kötendő 
együttműködési megállapodásunk alapján remélhetőleg már a 2006. tavaszi lomtalanításkor 
akár házunktól is elvitethetjük a használhatatlanná vált, megunt elektromos berendezéseinket. 
Ezek szerint abban az esetben, ha valaki nem tudja, vagy nem akarja otthonából elvinni ezeket 
a hulladékokat, ahhoz a lomtalanításkor házhoz mennek a szelektív hulladékgyűjtés minél 
teljesebb megvalósítása érdekében. A gyűjtés ezen formájáról a későbbiekben, még a 
lomtalanítás előtt  részletesen tájékoztatjuk Önöket.  
 Szintén örömteli hír, hogy már az alsónémedi Glória Gyógyszertárban is lehetőség 
van a lejárt gyógyszerek, gyógyászati készítményektől való megszabadulásra. Ezen tabletták, 
kenőcsök stb. ugyanis veszélyes hulladéknak minősülnek és a kommunális hulladék között 
szennyezik környezetünket. Annak érdekében, hogy a környezetszennyezés minél kisebb 
mértékű legyen, a gyógyszertár nyitvatartási ideje alatt mindenki szabadon bedobhatja a 
lejárt készítményeket az ott elhelyezett tárolóba.  
 
 
        Polgármesteri Hivatal 
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Újra támogatókra talált egy nemes cél! 
 

Idén november 19-én immár második alkalommal került megrendezésre a 
Csodalámpa Alapítványt támogató jótékonysági bál. A rendezvénynek most is a 
Betyár Étterem adott helyet. 
Eljöttek mindazok, akik fontosnak tartják az alapítvány tevékenységét, és segíteni 
szeretnék munkáját. 
 A terem zsúfolásig megtelt. Sokan voltak, akiket már nem tudtunk fogadni. 
Az est kezdetén az alapítvány vezetője Patzauer Gábor beszámolt arról, hogy az 
előző bál óta milyen kívánságokat teljesítettek. Elmondta, hogy több, mint 180 
tartósan beteg gyerek gyógyulását segítették a kívánságteljesítéssel. 
 Ezután a Keleti Andrea Táncművészeti Iskola növendékei mutatkoztak be 
standard és latin táncaikkal, melyek nagy tetszést arattak. Köszönjük. 
 Az ízletes vacsora elfogyasztása után kezdődött a bál. Morvai János és 
zenésztársai szolgáltatták a talp alá valót. 
 Éjfél körül került sor a tombolahúzásra, majd folytatódott a jó hangulatú 
mulatság egész reggelig. 
 Köszönjük az étterem vezetőjének és dolgozóinak a színvonalas vendéglátást, 
Zolnai úrnak és munkatársának az autóink biztonságát. Köszönjük minden 
résztvevőnek, hogy jegyet váltott és eljött, hiszen már ezzel is támogatta az 
alapítványt. 
 Köszönjük a rengeteg tombola ajándékot, melyeket: az AL-KO Kft., a CBA 
Áruház, a Csilla virág, dr. György Balázs, dr. Papp Zsolt, Gyógynövény szaküzlet, 
György Béláné, Györgyövics Gábor, Győrvári Erzsébet, Halászi Károly Művelődési 
Ház, Könyvtár és Teleház, Hangyás Erika, Horváth Hajnalka, Hörömpőné Molnár 
Erzsébet, ifj. Szarka Balázs, Inci Játék Nagyker., Jakabné Molnár Márti, Juhász Rezső, 
Kerekes Móni, Kiss Gábor, Kiss János, Kurupcsák József, Ladányi Béláné Judit, Láng 
Viktória, Lovas László, Marosi Béla, Marosi Boldizsár, Mászáros Zoltán, Mezei 
Borpincészet, Molnár Kriszti, Molnár Miklós, Mráz Gábor, Nagy Zoltán, özv. Molnár 
Sándorné, Patzauer Gábor, pelsőczi dezső, Pelsőczi István, Polgármesteri Hivatal, 
Silver Vend Kft., Sticz Béla, Surányi Mária, Szántó Erzsébet, Szarka Balázs, Szarka 
Menyhért, Szegletkő Gyermekotthon, Tóni ajándék, Tóth Éva és Zolnai László 
ajánlott fel. 
 Az Önök jóvoltából az idei bál bevétele meghaladta az előző évit, annak 
mintegy másfélszerese volt. Ígérjük, hogy ezt is beteg gyermekeknek a támogatására 
fordítjuk. A teljesítésről jövőre beszámolunk a következő Csodalámpás bálon. 
Addig is kívánunk erőt, egészséget, áldott ünnepeket és boldog új évet. 
 
         Szervezők 
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HARMADSZOR IS   (EGYMÁS UTÁN)   A  GÖDÖR  AZ IDEI  BAJNOK! 
 
 

Tisztelt kispályás labdarúgást is kedvelő Alsónémediek! 
 
 Idén immár huszonnyolcadszor rendezték a kispályás labdarúgó csapatok azt 
a kupasorozatot melynek végén ismét a Gödör bizonyult a legjobbnak. 
 November 26-án a Betyár Vendéglőben tartották a csapatok a hagyományos 
év végi záróeseményt egy bál keretében, amikor is a bajnok és a helyezett csapatok 
átvehették megérdemelt jutalmukat. A Gödör nagyon szoros versenyben három 
ponttal előzte meg a második helyezett Borozó csapatát. Az Iskola, aki a 
közelmúltban évekig uralta a mezőnyt, s alig talált legyőzőre, idén a harmadik 
helyen végzett. A Camping csapata, aki 2000-2002 között ugyancsak háromszor 
egymás után volt bajnok, 2003-ban a második, 2004-ben a harmadik, idén „már” csak 
a negyedik lett. Ötödik helyen az Alszeg, míg hatodik helyre idén a Szent István tér 
csapata került. 
A góllövő lista élére immár harmadszor egymás után Pleszkáts Péter az Iskola 
üdvöskéje került, aki ezért a szép sorozatért tőlem egy kis ajándékot is átvehetett 
(második Bérces Attila, harmadik Sipos Tamás). 
Minden csapat értékelte saját játékosainak teljesítményét, melynek keretében 
megválasztották az év csapatonkénti legjobb játékosait.  A Gödör csapata Sokorai 
Józsefre, a Borozó Bérces Attilára, az Iskola Vakulya  Andrásra, a Camping Jakab 
Tiborra, az Alszeg Szarka Lászlóra, a Szent István tér pedig Jakab Sándorra 
szavazott. 

Továbbra is két örökös csapatsorrendet tartok nyilván. Az egyik az 1986 és a 
mostani év közötti időszak, melyben 5 csapat szerepel. A másik 1995–2005 közötti, 
amely már az időközben visszatért Szent István tér csapatával együtt 6 csapatot 
rangsorol. Az elsőt  változatlanul a Gödör csapata vezeti, sőt azzal, hogy az Iskola 
idén csak a harmadik lett, meg is erősítette vele szemben vezető pozícióját. Harmadik 
a Camping, negyedik a Borozó, míg az utolsó az Alszeg. A hatcsapatos sorrend élén 
az Iskola tanyázik. Mögötte holtverseny van, melynek oka, hogy a Camping idén 
csak negyedik lett, míg a tavalyi harmadik Gödör idén bajnok lett. Negyedik a Szent 
István tér, ötödik a Borozó, utolsó az Alszeg.  

Gratulálok a győztesnek, a helyezetteknek, köszönöm a szponzoroknak, az 
nézőknek, akik immár 28 éve „tartják életben” településünkön ezt a nagyon 
sokaknak kellemes kikapcsolódást és szórakozást nyújtó kupasorozatot. Kíváncsian 
várom és bizonyára még többen várják, hogy a Gödör meg tudja-e ismételni az 
Iskola azon teljesítményét, melyet 1995 és 1998 között nyújtott azaz, hogy négyszer 
egymás után bajnok tud maradni. Bizonyára jövőre is „öldöklő” küzdelmekben dől 
el majd az év végi helyezések sorsa. 
 
         Polgármester 
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Tanulási zavarok- 
Lehet, hogy nem is buta és lusta a gyermekem?… 

 
2 napos őszi nevelési értekezletünket a Nagycsaládosok Platán Egyesületével közösen 
szerveztük, melynek témája: 
„  A részképesség-zavarral és egyéb tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, 

felzárkóztatása” volt.  
Az első napon, a zsúfolásig megtelt teremben a környező településekről érkező pedagógusok, 
szülők és tantestületünk tagjai gyűltek össze. A második napon a Platán Egyesület által hívott 
szakemberek gyakorlati példákon keresztül mutatták be a fejlesztési lehetőségeket, 
módszereket. 
Sikerült megnyernünk az indító előadás megtartására Dr. Földi Rita docens asszonyt, aki 
többek között a Károli Gáspár Református Egyetem Fejlődéslélektani Tanszékének vezetője, 
és e terület szakavatott neuropszichológiai képviselője. 
Talán nem túlzás állítanunk, hogy lebilincselően érdekes, valamennyi résztvevő számára 
hasznos, gyakorlati, módszertani ismeretek, technikák átadását is célzó előadás részesei 
lehettünk. Mind a pedagógusok, mind az érdeklődő szülők – feltett kérdéseik alapján – választ 
kaphattak az általuk felvetett problémák hátteréről és a terápiás lehetőségekről épp úgy, mint 
az egyénre szabott speciális fejlesztő technikákról, vagy éppenséggel a témában fellelhető 
szakirodalomról és azok hozzáférhetőségéről. 
Szó volt - a bennünket, pedagógusokat nagyon is érzékenyen érintő -  olvasástanítási 
módszerekről, azok helyes megválasztásának fontosságáról és ennek szoros kapcsolatáról a 
részképesség-zavarok latens  kialakulásával  összefüggésben. Ismét bebizonyosodott az 
elhangzott esettanulmányok ismertetése, a hallgatóság közbevetett hozzászólásai révén, hogy 
– rendkívül sajnálatos módon – a követelményrendszer messze nem veszi figyelembe a 
kisiskoláskorú gyermekek fiziológiás fejlődési szakaszait, és igen sok esetben irreális 
elvárásokat, szinteket határoz meg, melyek önmagukban is gerjeszthetnek részképesség-
zavarokat. Az előadás több ponton rávilágított az ún. genetikai okok meglétére is, melynek 
okozati, tünetei között gyakran szerepel a hiperaktivitás is. Ilyen esetekben a 
szakember(orvos, pszichológus), a pedagógus és a család  együttes, őszinteségen és bizalmon 
alapuló, hozzáértő, empátiás, türelemben nem szűkölködő közreműködése hozhatja meg az 
óhajtott eredményességet, a pozitív irányú változást a kisgyermek, s ezáltal az egész család 
életében.  
Álljon itt emlékeztetőül néhány gondolat a tanulási zavarok pszichológiai megközelítéséről: 
 
Tanulási zavarról abban az esetben beszélhetünk, ha a gyermek ép értelem és érzékszervi 
működés ellenére bizonyos tantárgyakból (főként írásból, olvasásból, matematikából) nem tud 
megfelelő teljesítményt nyújtani az iskolában, mert a tanuláshoz szükséges egy vagy több 
részképesség hibásan működik. 
 
A részképesség zavaros gyermekek intelligencia hányadosa legtöbbször a normál övezetbe 
esik, mégis gyakran éri őket az a vád, hogy „buták”, hiszen az iskolában nehezen veszik az 
akadályokat: rossz a helyesírásuk, nehezen olvasnak vagy számolnak, ebből kifolyólag a 
tanulmányi eredményük is gyenge lehet.  
Kutatók megfigyelték, hogy a tanulási zavaros gyermekek intelligenciája normális, de az 
intelligenciastruktúrájuk egyenetlen. A szóbeli, verbális intelligenciájuk (műveltségük, 
tájékozottságuk) például kitűnő lehet, ám a téri-vizuális képességeik (a téri tájékozódásban, a 
környezeti ingerek pontos észlelésében, az ingerek közötti finom különbségek észlelésében 
vagy a méret, a távolság és az irány észlelésében) gyengék.  
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Ezek a gyerekek bár kifogástalanul látnak, hallanak, az érzékszerveken át beérkező 
információkat pontatlanul értelmezik.  
Nehezen tesznek különbséget bizonyos vizuális (látott) ingerek között, vagyis pl. írásban 
felcserélik a „hasas betűket”, a b-t és a d-t. Írás, olvasás során betűket vagy szavakat hagynak 
ki, anélkül, hogy azt észrevennék. Összetett vizuális ingerhalmazból nem képesek a lényeget 
kiemelni és elkülöníteni a lényegtelentől, vagyis például olvasás során nem értik meg a 
szöveg lényegét.  
Ugyanezek a problémák jelentkezhetnek a hallott (auditív) információk feldolgozásánál is: a 
hasonló hangzású hangokat nem tudja megkülönböztetni; ha elbetűzünk neki egy szót, hallás 
után nem tudja a hangokat szóvá összeolvasztani; nem tudja kiszűrni a lényeges hallott 
információt a lényegtelentől.  
Gyakoriak a téri-idői viszonylatok észlelésének problémái is: a méret és a távolság 
megítélése pontatlan lehet, összetévesztheti az irányokat, tévesen határozhatja meg egy tárgy 
térbeli helyzetét.  
 
Láthatjuk tehát, hogy a tanulási zavar problémája –így a terápiája is- rendkívül összetett. 
Fontos lenne az iskolakezdés előtti problémafelismerés és fejlesztés. A fejlesztésnek a 
probléma azonosítása után az érintett részképességre kell irányulnia. 
 
Gyakorlati tapasztalataink, valamint az előadásban elhangzottak alapján még mélyebben 
tudatosult bennünk, hogy együttgondolkodásra, közös összefogásra van szükség ahhoz, hogy 
a részképesség-zavarral küzdő tanulókat a szülők és pedagógusok elfogadják olyannak, 
amilyenek, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy fejlődésük biztosított legyen. 

„…az élet egyszerű, de gyönyörű paradoxonja, ha úgy érezzük, 

hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok. 

Akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni e pontról: 

elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, 

még inkább azzá, amivé válnom csak lehetséges.” 
        (Thomas Gordon) 
 
  
 
Káli Erika fejlesztő pedagógus                                                   Fodor Ágnes pszichológus 
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