
Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

XVI. évfolyam 2006. szeptember

Terjeszti a Magyar Posta

HIRDETMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi polgármester-jelölteket és
képviselõ-jelölteket vette nyilvántartásba:

Polgármester-jelölt:
Dr. György Balázs 2351 Alsónémedi, Kápolna u. 51. - független jelölt
Zolnai László 2351 Alsónémedi, Rákóczi u. 32. - független jelölt

Képviselõ-jelölt:
Antal György József 2351 Alsónémedi, Nefelejcs u. 47. - független jelölt
Bai Sándor 2351 Alsónémedi, Alsóerdõsor u. 29. - független jelölt
Bálint Sándor 2351 Alsónémedi, Széchenyi u. 153. - FIDESZ
Belágyi Tamás 2351 Alsónémedi, Árpád u. 77. - független jelölt
Dimitrov Péter 2351 Alsónémedi, Haraszti út 34. - független jelölt
Földesi Gábor 2351 Alsónémedi, Deák F. u. 7. - FIDESZ
Gábor Zoltán 2351 Alsónémedi, Magyari u. 18. - független jelölt
Györgyövics Károly 2351 Alsónémedi, Deák F. u. 27. - független jelölt
Jancsó-Todoranov Nikola 2351 Alsónémedi, József A. u. 16. - független jelölt
Józan Sándor 2351 Alsónémedi, Garay u. 1. - FIDESZ
Kerekes Miklós 2351 Alsónémedi, Rákóczi u. 21/A. - független jelölt
Kiss Ferenc 2351 Alsónémedi, Mátyás király u. 7. - független jelölt
Kiss Zoltán Albert 2351 Alsónémedi, Bercsényi u. 11. - MIÉP
Kotán Miklós András 2351 Alsónémedi, Garay u. 9. - független jelölt
Kozma Jenõ 2351 Alsónémedi, Fõ út 57. - független jelölt
Kozma Márta 2351 Alsónémedi, Deák F. u. 6. - független jelölt
Kulinyák Ágnes Veronika 2351 Alsónémedi, Deák F. 50. - független jelölt
Molnár Menyhért 2351 Alsónémedi, Felsõerdõsor u. 18. - független jelölt
Molnár Viktória 2351 Alsónémedi, Fõ út 145. - FIDESZ
Morvai János 2351 Alsónémedi, Ady E. u. 19. - független jelölt
Sokorai Viktor 2351 Alsónémedi, Templom u. 12. - független jelölt
Surányi Miklós Zoltán 2351 Alsónémedi, Bercsényi u. 3. - független jelölt
Szabó Endre 2351 Alsónémedi, Kápolna u. 77. - független jelölt
Szabó Jenõ 2351 Alsónémedi, Haraszti út 99. - független jelölt
Szántó Erzsébet 2351 Alsónémedi, Alsóerdõsor u. 66. - független jelölt
Szekeres István 2351 Alsónémedi, Liliom u. 24. - független jelölt
Szilas József Tamás 2351 Alsónémedi, Liliom u. 46. - független jelölt
dr. Tüske Zoltán 2351 Alsónémedi, Alsóerdõsor u. 13. - független jelölt
Zsin Géza 2351 Alsónémedi, Szabadság tér 10. - független jelölt

Bolgár kisebbségi képviselõ-jelöltek:
Jancsó-Todoranov Mária 2351 Alsónémedi, József A. u. 16.
Todoranov Matev Sztefán Budapest VII. ker. Izabella u. 27/A. fsz. 2.
Stefanov Miklós 2351 Alsónémedi, Fõ út 70.
Jancsó-Todoranov Nikola 2351 Alsónémedi, József A. u. 16.
Stefanov Miklósné 2351 Alsónémedi, Fõ út 70.

Gyõrvári Erzsébet sk.
a Helyi Választási Bizottság elnöke
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Tájékoztató Bizottsági beszámoló
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete az elmúlt idõszakban két rendkívüli és egy tervezett tes-
tületi ülést tartott.
2006. július 13-i rendkívüli testületi ülés:
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete zárt ülés ke-
retében határozott a 2006. Október 1-i helyhatósági választá-
sok Helyi Választási Bizottságának tagjairól.
2006. augusztus 21-i rendkívüli testületi ülés:
Az ülés összehívásának oka az idõközben hatályba lépett álta-
lános forgalmi adó módosítás volt, melynek kapcsán az ide
vonatkozó önkormányzati rendeleteket ugyancsak módosíta-
ni kellett. ( víz- és csatorna, étkezési térítési díj…)
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy az
Alsónémedi Amadeus Lovas Egyesület 2006. szeptember 2-
3-ra tervezett díjugrató és gyermek ügyességi versenyét
100.000.-Ft-tal támogatja a civil szervezetek támogatására
szánt keretbõl. Az Önkormányzat e támogatás felhasználását
kéri számlával igazolni 2006. szeptember 30-ig.
A Képviselõ-testület felhívta az Egyesület figyelmét arra,
hogy a jövõ évben csak úgy lesz módja támogatni õket, ha in-
dulnak a meghirdetendõ civil szervezetek pályázatán.
Ezután a Képviselõ-testület úgy döntött, hogy elviekben tá-
mogatja a Dabasi Halász Géza Szakorvosi Rendelõintézet ké-
rését ülõbetegeket szállító kisbusz vásárlása kapcsán.
2006. szeptember 8-i rendes testületi ülés:
A Képviselõ-testület elõször a Pénzügyi Bizottság határo-
zati javaslatai alapján a következõ döntéseket hozta:
- Elfogadta a 2006.évi költségvetés II. negyedéves módosításá-
ról szóló elõterjesztést és errõl a döntésrõl rendeletet alkotott.
- Elfogadta az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.
féléves teljesülésérõl szóló jegyzõi beszámolót.
- Engedélyezte a Polgármesteri Hivatalnak a bér- és járulékai
tartalék terhére, az elmaradt összeg kifizetését azon két pénz-
ügyi dolgozó számára, akiknek tévedésbõl 2003. január 01-
tõl 2006. augusztus 31-ig az Önkormányzat nem fizetett mér-
legképes könyvelõi végzettsége alapján, az ide vonatkozó
jogszabályok szerint pótlékot.
- Engedélyezte a Polgármesteri Hivatal számára, hogy a
2006. október 01-re kitûzött önkormányzat választás minden
résztvevõjének – szavazatszámláló bizottsági tagok, jegyzõ-
könyvvezetõk, helyi választási bizottsági tagok, helyi válasz-
tási iroda tagjai – tiszteletdíját kiegészítse bruttó 10.000.-Ft-
ra. Az ehhez szükséges, mindösszesen bruttó 60.000.-Ft+já-
rulékai összeget a tartalék terhére biztosítja.
- A Ványi úti híd felújításának lakatos munkáira 900.000.-
Ft+ÁFA összeget biztosít. Döntött a Testület arról is, hogy
amennyiben a Boldis Lakatosipari Bt. ezen összegért vállalja
a feladatot, õ végezheti el a munkát.
- A Ványi úti híd felújításának földmunkáira elfogadta a
Kurucz Trend Kft. 247.000.-Ft+ÁFA összegû ajánlatát és fel-
hatalmazza dr. György Balázs polgármestert a vállalkozói
szerzõdés megkötésére.
- A Kovács Dust-Mann Bt. által végzett szelektív hulladék-
gyûjtés vállalkozói díja a Bt. kérésének megfelelõen vissza-
menõlegesen 2006. január 01-tõl kerüljön az infláció mérté-

kével megegyezõ összeggel emelésre. A Képviselõ-testület
felhatalmazta a Polgármestert, hogy az Önkormányzat és a
szállítást végzõ Bt. által kötött szerzõdés módosításra kerül-
jön azzal, miszerint az éves vállalkozói díj évente a hivatalos
inflációs ráta mértékével automatikusan emelkedjen.
Ezután a Képviselõ-testület úgy határozott, hogy a Dabasi
Tûzoltóparancsnokság kérésére az Önkormányzat 2006. évi
költségvetésének tartalék keretébõl 100.000.-Ft-ot biztosít a
tûzoltóság mûködõképességének fenntartásához. A Képvise-
lõ-testület felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert le-
vél írására a tûzoltóságon keresztül annak fenntartója felé,
miszerint az Önkormányzat kifogásolja azt a tényt, hogy a
tûzoltóság mûködésének fenntartására a központi költségve-
tésbõl nem biztosítanak megfelelõ összeget.
A testület ezután engedélyezte a Polgármesteri Hivatal szá-
mára a TakarNet szolgálathoz való csatlakozást 2006. szep-
tember 01. napjától 6 éves idõtartamra 70.000.-Ft+ÁFA egy-
szeri csatlakozási díj kifizetésével a költségvetési tartalék ter-
hére. Ez a szolgáltatás a Földhivatalhoz való számítógépes
csatlakozást teszi lehetõvé, amelynek eredményeként az épí-
téshatósági ügyintézés a törvényben elõírt eljárási határidõt
be tudja tartani.
A Képviselõ-testület ezt követõen a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottság határozati
javaslatait tárgyalta és a következõképpen döntött:
- Kéri a Polgármesteri Hivatal mûszaki csoportját – szükség
esetén külsõ szakértõ bevonásával – vizsgáltassa felül a
Nagygödör és környéke csapadékvíz elvezetésének, illetve
szikkasztásának jelenlegi helyzetét a meglévõ tervek és a ki-
alakult helyzet kapcsán és adjon javaslatot a probléma meg-
szüntetésére.
- Javasolja az önkormányzati választások után megalakuló
Képviselõ-testület számára, fontolja meg annak szükségessé-
gét, hogy a biztonságosabb közlekedés érdekében a Hunyadi
út Nagygödör melletti részén kialakított parkoló 1 méterrel
szélesebb legyen.
Ezután a testület elfogadta a polgármester beszámolóját a
2006.évi beruházások idõarányos teljesítésérõl.
- A Testület felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert
nyilatkozat tételére a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség felé az alábbiak
szerint:
a. A Képviselõ-testület egyetért azzal, hogy a 0213/1-a hrsz-
ú, ún. „Sárkány-tó”, valamint a 0204/63 hrsz-ú „Weisz-tó”
mint helyi védettségû terület ex-lege védettséget kapjon.
b. A Képviselõ-testület javasolja az illetékes hatóság részére,
hogy a „Sárkány-tó” 0213-b hrsz-ú gyep területe is kapja meg
az ex-lege védettséget, mivel az Önkormányzat mindent meg
kíván tenni a vízvisszatartás érdekében, amely által a jelenle-
gi kiszáradás megfordulhatna és az ingatlan visszakaphatná
lápi jellegét.
Az ex lege védettség az 1996. évi LIII. Törvény értelmében a
törvény erejénél fogva védett területet (lápot) jelent.
Az ülés ezt követõ részében a Képviselõ-testület felhívta a Pol-
gármesteri Hivatal figyelmét arra, hogy a soron következõ ut-
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cák aszfaltozásakor az árkok kialakításánál vegye figyelembe a
lakosság igényét, a mûszaki lehetõségeket és az önkormányzat
költségvetését és ezeket összehangolva oldják meg a csapadék-
víz szikkasztásának, illetve elvezetésének problémáját.
Amennyiben mindhárom feltétel adott, a szikkasztó árkok
40x60-as méretû elemekbõl legyenek kialakítva.
A Képviselõ-testület továbbá úgy döntött, hogy a Helyi Épí-
tési Szabályzat folyamatban lévõ módosításakor vegyék be
azt a kitételt, miszerint azon utcákban, ahol a csapadékvíz
rendezés szikkasztó árkokkal van megoldva, az újonnan épí-
tendõ lakóházakról, egyéb építményekrõl lefolyó csapadék-
víz árokba vezetését megtiltja az építtetõ számára.
A testület ezután a Népjóléti és Egészségügyi Bizottság hatá-
rozati javaslata alapján elfogadta a Bursa Hungarica pályázat
elõterjesztett formában történõ kiírását.
A testület a témát illetõ kérdések és válaszok után elfogadta
dr. György Balázs polgármester beszámolóját az elmúlt ülé-
sen hozott határozatok végrehajtásáról, illetve a két ülés kö-
zött tett fontosabb intézkedésekrõl.
Döntés született arról, hogy az 1956-os évfordulóra készülõ
dombormûvet az eredeti elképzeléstõl eltérõen, (ami az épü-
let belsõ falát jelentette) a Polgármesteri Hivatal épületének
utcai frontján kívánja elhelyezni. Az ezzel kapcsolatosan fel-
merülõ plusz költségeket a tartalék keret terhére engedélyezi
kifizetni.

Döntött emellett a Testület arról, hogy a Polgármester értékel-
tesse fel két független ingatlanforgalmi szakértõi irodával az
önkormányzati tulajdonban lévõ, északi iparterületen elhe-
lyezkedõ 8,5 hektáros ipari ingatlant.
A Képviselõ-testület felhatalmazta a Polgármester Urat, vizs-
gáltassa meg a Hunyadi utca Kápolna és Széchenyi utca kö-
zötti szakaszának vízelvezetését. A vizsgálat eredményétõl
függõen a szükséges pótmunkálatokat végeztessék el a Szé-
chenyi utca III. szakaszának aszfaltozását végzõ céggel.
A testület ezután kérte a Polgármesteri Hivatalt, hívja fel az
Alsónémedi, Haraszti u. 22. sz. alatti ingatlan tulajdonosának
figyelmét arra, miszerint az ingatlan kerítése oly mértékben
megrongálódott, hogy az balesetveszélyes és írja elõ annak
helyrehozatalát. A Képviselõ-testület kéri továbbá a Polgár-
mesteri Hivatalt, hogy a Haraszti út – Rákóczi utca kereszte-
zõdésében a 22. sz. ingatlan elõtti járda helyrehozataláról is
intézkedjék, mert az nagy mértékben megsüllyedt.
Végül a testület zárt ülés keretében vissza nem térítendõ la-
kásépítési és vásárlási kérelmekrõl döntött, majd határozott a
2006. október 01. napján tartandó kisebbségi önkormányzati
választás Szavazatszámláló Bizottságainak tagjairól.

Tájékoztató Bizottság
Belágyi Tamás

Szabó Endre
Dr. Tüske Zoltán

A 2006. évi önkormányzati és kisebbségi önkormány-

zati választásokról
Tisztelt Alsónémediek!
A legutóbbi Hírmondóban tájékoztattuk Önöket a helyható-
sági választásokkal kapcsolatos tudnivalókról, most a még
aktuális teendõkrõl, valamint a választás napján a szavazás-
hoz szükséges információkról adunk számot. A Köztársasági
Elnök Úr 2006. október 01-jére (vasárnap) tûzte ki az önkor-
mányzati választás idõpontját és ugyanezen a napon, de külön
szavazókörben tartjuk a bolgár kisebbségi önkormányzat
megválasztását. Ezen a napon Alsónémediben szavazni fo-
gunk a következõ ciklus polgármesterérõl, helyi képviselõi-
rõl, a megyei közgyûlés tagjairól és az Alsónémedi bolgár
kisebbségi önkormányzat képviselõirõl.
2006. szeptember 08-án 16 órakor lejárt valamennyi jelölési
határidõ. A polgármester-jelöltséghez 114 db érvényes aján-
lást kellett összegyûjteni, míg a képviselõ-jelölteknek 38 db-ot
kellett leadni a Polgármesteri Hivatalban. Ahhoz, hogy valaki
kisebbségi önkormányzati képviselõ lehessen nem kellett külön
ajánlószelvényt gyûjteni, hanem valamilyen kisebbségi jelölõ
szervezet ajánlását kellett leadni. Azon jelölteknek, akik nem
adták le a fenti határidõig a Helyi Választási Irodában vala-
mennyi ajánlószelvényüket, a le nem adott szelvényeket meg
kellett semmisíteniük és az errõl szóló jegyzõkönyvet szep-
tember 14-ig kellett eljuttatniuk a Polgármesteri Hivatalba.
A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Gyõrvári Erzsébet

– elnök 2351 Alsónémedi, Haraszti út 85.

Kiss Tibor
– elnökhelyettes 2351 Alsónémedi, Haraszti út 52.

Marosi Boldizsár
– tag 2351 Alsónémedi, Széchenyi u. 46.

Krizsa Márta
– póttag 2351 Alsónémedi, Somogyi B. u. 18.

Horváth Miklós
– póttag 2351 Alsónémedi, Fõ út 144.

A helyi önkormányzati választásokon mindenki az állandó
lakóhelyén szavazhat, kivéve abban az esetben, ha valaki a
tartózkodási helyén kíván szavazni és ez a tartózkodási hely
2006. július 11-én már érvényben volt és 2006. október 01-
jén még érvényes. Ebben az esetben az állandó lakóhely sze-
rint illetékes jegyzõtõl lehet igazolást kérni a tartózkodási
helyen történõ szavazáshoz személyesen 2006. szeptember
29-én 16 óráig, levélben pedig úgy, hogy az legkésõbb szep-
tember 26-án megérkezzen a Polgármesteri Hivatalba.
Az önkormányzati (polgármester, képviselõ, megyei önkor-
mányzat) választást a tavaszi országgyûlési választásoknál
használt öt szavazókörben tartjuk, azaz a 4. sz. szavazókör az
Iskola u. 1. sz. helyett az Opál házban (Dózsa tér 2.) a könyv-
tárban lesz.

A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAI

I. szavazókör Alsónémedi, Kossuth L. u. 60/a.
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– Horváthné Szabó Csilla Alsónémedi, Fõ út 159. – elnök
– Krizsán Ferencné Alsónémedi, Felsõerdõsor u. 15.
– Mohácsi Emese Alsónémedi, Szabadság tér 5.
Jegyzõkönyvvezetõ: Szabóné Bán Julianna
II. szavazókör Alsónémedi, Fõ u. 58.
– Bai Tímea Alsónémedi, Fõ út 124. – elnök
– Acsai Katalin Alsónémedi, Iskola u. 14.
– Jobbágy Bálint Alsónémedi, Halászy K. u. 23.
Jegyzõkönyvvezetõ: Bainé Nagy Julianna

III. szavazókör Alsónémedi, Rákóczi u. 20.
– Kecskeméti Istvánné Alsónémedi, Nefelejcs u. 40. – elnök
– Gendúr Károlyné Alsónémedi, Toldi u. 13.
– Kalecz Katalin Alsónémedi, Kápolna u. 15.
Jegyzõkönyvvezetõ: Gyõrfi Gergely Józsefné

IV. szavazókör Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 2.
– dr. Tóth Éva Alsónémedi, Toldi u. 7. – elnök
– Zupka Éva Alsónémedi, Széchenyi u. 112.
– Surányi Szilárd Alsónémedi, Kossuth L. u. 20.
Jegyzõkönyvvezetõ: Kerekes Sándorné

V. szavazókör Alsónémedi, Szent István tér 8.
– Kiss Péter Alsónémedi, Kápolna u. 88.
– Szlovicsák Balázs Alsónémedi, Nefelejcs u. 4.
– Garai Mónika Alsónémedi, Hunyadi u. 5.
Jegyzõkönyvvezetõ: Gyõrvári István Lászlóné

Póttagok:
– Kerekesné Gyõrvári Andrea Alsónémedi, Kápolna u. 82.
– Garai Sándor Alsónémedi, Hunyadi u. 5.
– Szántai Mihály Alsónémedi, Felsõerdõsor u. 44/a.
– Kiss Szilvia Alsónémedi, Kápolna u. 88.
Pót jegyzõkönyvvezetõ: Dencsik Pálné

Mind a Helyi Választási Bizottság, mind a Szavazatszámláló
Bizottságok kiegészülhetnek a helyben induló jelöltek, illet-
ve pártok képviselõivel. Ezen képviselõk bejelentésének vég-
sõ határideje 2006. szeptember 22. 16 óra.
A szavazás október 01-jén 6 – 19 óráig tart. Szavazni kizá-
rólag személyesen a kopogtató cédulán feltüntetett szavazó-
körben lehet. Azok, akik tartózkodási helyükön igazolással
szavaznak, a tartózkodási helyük szerint illetékes szavazó-
körbe menjenek. A mozgásukban gátolt választópolgárok a
jegyzõtõl, illetve a Szavazatszámláló Bizottságoktól kérhetik
mozgóurna kiküldését. Mozgóurnázásra azonban kizárólag
az a Szavazatszámláló Bizottság jogosult, amelyiknek a kör-
zetében a mozgóurnát kérõ választópolgár állandó lakóhelye
található, azonban ez a bizottság nem mehet más bizottság il-
letékességi területére. Ebbõl következõen kérjük, hogy az
olyan esetekben, amikor valaki mozgásában gátolt és mozgó-
urát szeretne igénybevenni, a tényleges tartózkodási helyén a
szavazás napjáig létesítsen állandó lakcímet. Kérjük, hogy a
mozgóurnát legkésõbb a szavazás napján 12 óráig kérjék, így
tudjuk megszervezni a délután folyamán a mozgóurna szállí-
tását.

Mint már említettem, háromféle szavazólapot fognak a vá-
lasztópolgárok kapni. Egyiken a polgármesterrõl szavazhat-
nak (érvényesen a jelöltek közül egyre lehet szavazni), a má-
sodikon a helyi önkormányzati képviselõk megválasztásáról
döntenek (érvényesen legfeljebb 11 jelöltre lehet szavazni,
de nem kötelezõ 11-et bejelölni), a harmadikon a megyei köz-
gyûlésben résztvevõ pártokra, szervezetekre lehet szavazni
(érvényesen itt is csak egyet lehet megjelölni).
A választás kapcsán nincs érvényességi küszöb, azaz semmi
esetben sem lesz második forduló. A helyi Képviselõ-testü-
letbe a 11 legtöbb szavazatot kapott személy fog bekerülni.
Amennyiben a 11. helyen holtverseny alakul ki, akkor a kép-
viselõ személyérõl sorsolás dönt. Polgármesternek a leg-
több szavazatot kapott jelöltet választják. Azonos szavazat-
szám esetén idõközi választást kell kiírni a polgármester sze-
mélyére.

Szavazni a következõ igazolványok bemutatásával lehet:
a.) az érvényes lakcímet tartalmazó személyi azonosító
igazolvány, vagy
b. lakcímigazolvány és

a.) személyi azonosító igazolvány vagy
b.) útlevél vagy
c.) 2001. január 1-et követõen kiállított

vezetõi engedély vagy
d.) sorkatona esetén katonai igazolvány

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy érvényes okmányokkal
menjenek szavazni, ugyanis a lejárt igazolványok hitelt ér-
demlõen nem bizonyítják a személyazonosságot, illetve lak-
címet, ezért ezek a választópolgárok nem szavazhatnak! Az
idei országgyûlési választásokhoz hasonlóan nem szavaz-
hatnak azok, akiknek lakcímét valamilyen okból fiktívvé
nyilvánították. Ez elsõsorban azon esetekben történhet meg,
amikor valaki elköltözött, ám új lakóhelyén nem jelentkezik
be és annak érdekében, hogy a régi lakását megvásárló elke-
rülje a fölösleges zaklatásokat, fiktiváltatja a régi tulajdonos
lakcímét. Ezen személyeknek tehát alapvetõ érdekük a koráb-
ban elmulasztott kötelességük mellett, hogy új lakóhelyükön
érvényes állandó lakcímet létesítsenek, hiszen ennek hiányá-
ban nem gyakorolhatják szavazati jogukat.
Kérjük, hogy a Szavazatszámláló Bizottság munkájának
megkönnyítése érdekében az értesítõt is szíveskedjenek a
szavazásra magukkal hozni, ennek bemutatása azonban nem
feltétele a szavazásnak. Célszerû azoknak, akiknek szüksé-
gük van rá indulás elõtt a fenti okmányok megléte mellett el-
lenõrizni a szemüveget is, hiszen ennek megléte sok apró
bosszúságtól kímélheti meg Önöket.
A személyazonosság igazolása után a Szavazatszámláló Bi-
zottság átadja a választópolgárnak a szavazólapokat, melye-
ket bélyegzõ lenyomattal látnak el. A szavazólapok átvételét
a választópolgár a névjegyzéken aláírásával igazolja. A Sza-
vazatszámláló Bizottság szükség esetén megmagyarázza a
szavazás módját. A szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll
rendelkezésre, melyben a szavazólap kitöltésének ideje alatt
csak a szavazó tartózkodhat. Ha a választópolgár nem tud ol-
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vasni, illetõleg testi fogyatékossága, vagy valamilyen más ok
akadályozza a szavazásban, akkor más választópolgár – en-
nek hiányában a Szavazatszámláló Bizottság két tagjának –
segítségét igénybe veheti. A jelöltre érvényesen szavazni a
jelölt, lista neve alatti, melletti vagy feletti körben tollal írt
két, egymást metszõ vonallal lehet ( pl. + vagy x). Ha a vá-
lasztópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, a Szavazat-
számláló Bizottságtól a rontott szavazólap átadásával új sza-
vazólapot kérhet. A szavazólap kitöltése után a választópol-
gár borítékba teszi azt és a Szavazatszámláló Bizottság elõtti
urnába helyezi. 19 óra után az urnába – és ez vonatkozik a
mozgóurnára is – szavazatot elfogadni nem szabad.
A bolgár kisebbségi önkormányzat képviselõnek megvá-
lasztásával kapcsolatban az alábbi fontos tudnivalókra hívom
fel az érintettek figyelmét. Ezen képviselõkre csak azok sza-
vazhatnak (42-en vannak), akik 2006. július 15-ig kérték a
bolgár kisebbségi névjegyzékbe való felvételüket, majd a vá-
lasztási Bizottság döntése után külön értesítõt kaptak a név-
jegyzékbe kerülésükrõl, a szavazás helyérõl és idejérõl. Kü-
lön szavazókört kellett kialakítani ezen szavazáshoz, melyet a
Kossuth úti iskolaépületben tettünk meg, tehát kizárólag itt
lehet a kisebbségi képviselõkre szavazni. A kisebbségi vá-
lasztáson mûködõ Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

Kossuth L. u. 60.
Tagok:

Kiss Dániel 2351 Alsónémedi, Kápolna u. 88.
Dobsi Attila 2351 Alsónémedi, Rákóczi u. 15.
Vámosi Lajos Péterné

2351 Alsónémedi, Rákóczi u. 15.
Tóth Szilvia 2351 Alsónémedi, Alsóerdõsor u. 55.
Tóth Beáta 2351 Alsónémedi, Alsóerdõsor u. 55

Póttag:
Juhász Lászlóné 2351 Alsónémedi, Haraszti út 96.

Jegyzõkönyvvezetõ: Molnár Sándorné

A szavazásra vonatkozóan minden egyéb tudnivaló meg-
egyezik a fent leírtakkal. A jelöltek közül az 5 legtöbb szava-
zatot kapott jelölt lesz a kisebbségi önkormányzat tagja, akik
alakuló ülésükön fogják elnöküket és elnökhelyettesüket
megválasztani.
A választással kapcsolatos teendõkrõl a Polgármesteri Hiva-
talban az alábbiak szerint lehet érdeklõdni: névjegyzékkel és
a mozgóurnával kapcsolatban Gyõrfi Gergelynét, minden
egyéb esetben Rozgonyi Eriket a HVI vezetõjét és
Tornyainé Horváth Katalint a HVI vezetõ-helyettesét ke-
ressék. Tel.: 29/337-101, e-mail: alsonemedi@monornet.hu.

A 2003-2006. évekre elfogadott gazdasági (ciklus) program teljesülése
A ciklusprogramunkat közel 3 esztendõvel ezelõtt alkottuk
meg és fogadtuk el. A lakossággal ezt a programot a 2003. évi
decemberi Hírmondón keresztül ismertettük meg.
A 2004. évi munkatervünkben szerepelt, hogy nekem be kel-
lett számolnom annak idõarányos – félidei – teljesülésérõl. A
beszámolót Önök a Hírmondó 2004. novemberi számában ol-
vashatták. Jelen cikkben – alapozva a félidei beszámolóra –
az elmúlt 4 évet tekintem át.
Emlékezetes, hogy a ciklusprogram két fõ részre oszlik. Az
elsõ részében 11 pontban általánosságok, ezt követõen pedig
részletes elképzelések vannak abban leírva. Ugyanilyen szer-
kezetben haladok a következõkben.
A tények, illetve a megállapításaim a teljesülést, illetve el-
maradást illetõen a következõk!
Általánosságban
A folyamatosság továbbra is jellemzi településünk minden-
napjait, így az önkormányzati munkát is. Semmi olyan jelen-
tõs változás nem történt, ami ezt akadályozhatta volna ebben
a ciklusban. A fõvárosból való kitelepülés hatását változatla-
nul érezzük, ennek mértéke úgy érzem nem növekedett.
Némedi állandó népessége sem változott jelentõsen. Sajnos
sokan távoznak el közülünk és nem csak idõsek. Ennek elle-
nére leírható, látva a születésszámokat, hogy nagyon kicsi
mértékben, de fiatalodik településünk lakossága. Iskolánk a
korábbi bõvítés ellenére is szûk. Ismert okok miatt nem tud-
tunk hozzáfogni a szükséges bõvítéshez. Az óvoda bõvítése
érezteti áldásos hatását. Infrastruktúrák közül az útépítés
már kellõ ütemben halad. Két fõ feladatunk közül úgy gon-
dolom az elmúlt 4 évben mindkettõt szem elõtt tartva jártunk
el. Nevezetesen: a település mûködtetését jó szinten oldottuk

meg, illetve az évente rendelkezésünkre álló fejlesztési pén-
zeket jó célokra fordítottuk. Az EU bõvítés kapcsán azt vár-
tuk, hogy az infláció kevésbé sújt bennünket, azonban azt lát-
ni (különösen napjainkban), hogy a tõlünk független folya-
matok eredményeképpen ezzel még a továbbiakban is szá-
molnunk kell tervezéskor és végrehajtáskor egyaránt. Igyek-
szünk szabad pénzeszközeinket olyan befektetésekbe helyez-
ni, amelyek infláció feletti kamatokat biztosítanak. Én úgy
gondolom, továbbra is õrizzük azokat az értékeket és érték-
rendeket, amelyek Alsónémedire már régóta jellemzõek. Eh-
hez voltak segítségünkre civil szervezeteink, mûvelõdési in-
tézményeink, s történelmi egyházaink is. Úgy gondolom,
ugyanezt tükrözi vissza a 2004-ben elfogadott új ÁRT-nk is,
melyet a még korábban elfogadott településfejlesztési kon-
cepció alapozott meg. Továbbra is él az a tendencia, hogy az
állam csak hozzájárul kötelezõ feladataink ellátásához, azo-
kat 100 %-ban nem finanszírozza meg, így a saját bevétele-
inkre egyre nagyobb szükségünk van. Idén már a költségveté-
sünk 37 %-át adókból fedezzük. Továbbra is törekszünk
„adót termelõ” vállalkozások letelepítésére. Úgy tûnik „jö-
võnk záloga” az itt megtelepülõ vállalkozások ide fizetett
adója. Továbbra sem lehet számítani arra, hogy a még
mindig jelentõs volumenû mezõgazdasági termelést végzõ
családok, mezõgazdasági vállalkozások jelentõs adóval járul-
nának hozzá költségvetésünkhöz.
A programban jelzett lemaradások közül (három ilyet jeleztem)
kulturális téren az elmúlt 4 évben véleményem szerint jelen-
tõs elõrelépés volt. A helyi egészségügyi alapellátás területén
volt, melyben két jelentõsnek ítélhetõ változás történt. Az egyik
a központi orvosi ügyelet kialakítása, a másik pedig az I. sz. há-
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ziorvosi rendelõ élén történõ õrségváltás. Továbbra sem foglal-
kozott a Testület egy átfogó egészségügyi koncepció megalko-
tásával, amely azt gondolom – hallva a magyar egészségügy
tervezett átalakításáról az új kormányzati elképzeléseket is –
nem biztos, hogy most hiányként említhetõ. A harmadik terü-
let az ellenõrzés területe, ahol szintén jelentõs volt az elõrelé-
pés. Konkrétan az, hogy a közterület-felügyelõnk immár 8 órá-
ban látja el – véleményem szerint rendkívül szükséges és hasz-
nos tevékenységét – kül- és belterületen egyaránt. – Ebben a
ciklusban az ÁSZ is vizsgálódott nálunk és belsõ ellenõrünk
rendszeresen ellenõriz. Úgy tapasztaltam, hogy jelen Képvise-
lõ-testület, illetve az a Bizottság mely feladatkörében is köteles
volt foglalkozni a környezetvédelemmel, érzékenyebben és
többet foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, mint valamennyi
megelõzõ ilyen bizottság, illetve Testület. Ennek a pozitív vál-
tozásnak azt gondolom itt helyben egyetlen fõ oka és indoka
van nevezetesen, hogy a Bizottság élén erre a témára igencsak
fogékony és érzékeny képviselõ állt. Tulajdonképpen azokat a
környezetvédelmi, -gazdálkodási témaköröket, melyeket a Bi-
zottság és a Testület napirendre vett, szinte kivétel nélkül vala-
mennyit sikerrel oldotta meg. A helyben mûködõ történelmi
egyházaink élén jelentõs személyi változások történtek az el-
múlt idõszakban. Én remélem továbbra is joggal bízhatunk ab-
ban, hogy az új lelki vezetõkkel, rajtuk keresztül pedig az egy-
házközségekkel a korábbiakban kialakult jó kapcsolat, továbbra
is megmarad. Az elmúlt 4 esztendõben egy jelentõs önkor-
mányzati ingatlan eladás volt (Kistói utca mögött). Jelen pilla-
natban is van tárgyalás ingatlan értékesítés ügyben, ennek ki-
menetele azonban még bizonytalan. Ellenben volt egy, többek
által jónak ítélt vásárlás. Ez a volt tejüzem birtokbavétele. A
helyi hagyományok ápolását, a népi kultúra mûvelését változat-
lan intenzitással támogatjuk, végezzük, részben civil szerveze-
tek, a faluházunk, a mûvelõdési ház, iskolánk, óvodánk közre-
mûködésével. Új fejlemény, hogy két mûvészeti iskola is el-
kezdte mûködését 2004-ben, míg ezzel párhuzamosan az iskola
valamivel kevesebb ilyen oktatást nyújt tanulóinak. Továbbra is
megadunk minden szükséges segítséget azon embertársaink-
nak, akiket támogatnunk, segélyeznünk kell. Nem visszük ezt
túlzásba, mert azt gondolom, hogy az helytelen emberi maga-
tartásra sarkalná azokat, akik éppen dilemmában vannak a te-
kintetben, hogy segélyért forduljanak hozzánk vagy munkát ke-
ressenek. Legfrissebben a hozzánk fordulók számára felajánl-
juk, hogy végezzenek közterületen munkát, amit becsülettel
megfizetünk.
S végül az általánosságok szintjén le kell írni, hogy mind a
mezõõri szolgálat, mind a szociális ellátás és szolgáltatás, a
kistérségi kapcsolatrendszerünk településünk javát szolgálja,
míg a ciklusprogramban is felhozott sóderbányanyitási kez-
deményezések, látva a környezõ települések és ingatlantulaj-
donosok tiltakozásait, egyéni érdekeket szolgálnak. Sajnos
függetlenül attól, hogy a most újnak mondható, 2004. tava-
szán elfogadott ÁRT-nkben már egyértelmû tiltás szerepel
az új bányanyitások vonatkozásában, az elfogadást megelõ-
zõen megkezdett folyamatokban még a legmagasabb bírói fó-
rumot megjárva sem tudtunk eredményt elérni.
A továbbiakban a program részletes teljesülésérõl, illetve az
elmaradásokról írok. Nem biztosítottunk 10 milliós nagyság-

rendben olyan pénzügyi forrást, amelyekbõl a program szerint
újabb útterveket, idõsek napköziotthonát, egészségházat,
szennyvíztisztító telep bõvítését, gyalogjárdákat, további ke-
rékpárutat terveztettünk volna meg. Ezzel ellentétben azonban
indulva pályázaton, több más az elõzõekben fel nem sorolt ter-
veket készíttettünk el. Elkészült többek között a Fõ út 73. sz.
alatti épület átalakításának terve, egyik óvodai épület tornaszo-
ba terve, a Schuler-csarnok átalakításának terve, a hozzá vezetõ
úthálózat felújításával együtt, készültek játszótér tervek, fásítási
tervek, parkfelújítási tervek stb. Úgy gondolom tehát, nem a le-
írtakat szó szerint véve, de az aktualitásoknak megfelelõen jár-
tunk el. A kulturális centrum kialakításának terve szerintem
már megvalósult. Azzal a két döntésünkkel, hogy a Teleházat és
a községi könyvtárat is az Opál ház egyik szárnyában helyeztük
el, úgy gondolom a centrum részbeni kialakítását valósítottuk
meg. Nem tudtunk viszont hozzákezdeni az iskolai tornacsar-
nok és tanterem építési programunkhoz. A kormány a ciklus
egyik évében sem vette fel településünket a támogatottak listá-
jába, pedig pályázatunkat mintaként emlegették. 2007-re ismét
pályáztunk. A két óvodaépületünkbe tervezett tornaszoba közül
az egyik terve elkészült. A bekért árajánlatok szerint több mint
20 milliós nagyságrendû lesz annak megvalósítása. Az óvoda-
udvarok rendezése, a játékok szabványosítása megtörtént. Itt
nagy jelentõséggel bír az óvodai alapítvány. Az ide befolyt
összegek segítségével jelentõs ilyen jellegû munkák valósulnak
meg. Az óvodai fõzés, étkeztetés kiszervezése továbbra is úgy
értékelem, hogy bevált. Az iskolai sportudvarhoz biztosított
képviselõi keret felhasználása (annak megháromszorozása
után) idén ért célba. A késõbbiekben esetlegesen felszabaduló
Kossuth utcai iskolaépület idõsek napköziotthonává történõ át-
alakítása, az iskolabõvítés elmaradása miatt nincs napirenden.
További hasznosításáról – amennyiben az idõsek elhelyezését
más valaki megoldja helyettünk – késõbbiekben kell dönte-
nünk. A tervezett hivatali bõvítés – gondolok itt a tetõtér bõví-
tésre – mûszaki és gazdaságossági okok miatt nem javasolt. Az
irattár bõvítését egy ilyen célra alkalmas – a költségvetésünk-
ben biztosított összegbõl – egy konténer beállításával oldottuk
meg. Így tehát elmaradt a hátsó épület leírt bõvítése is. E ciklus
végére a kötelezõ közintézményi akadálymentesítés települé-
sünkön megtörtént. Az, hogy településünkön kivetett iparûzési
adó 5 évig nem emelkedett, úgy gondolom, jelentõs „támoga-
tás” volt a vállalkozói kör számára. Erkölcsi elismerésnek is fel-
fogható, hogy már 4-szer jelentettem meg a Hírmondóban azon
vállalkozások listáját (TOP 10), akik a hozzánk évente befolyó
helyi adók jelentõs részét fizetik. Ugyancsak ilyennek tekint-
hetõ a 2003-ban elõször, s azóta eleddig minden évben megren-
dezett év végi megvendégelése a legnagyobb vállalkozások ve-
zetõinek. A három jelentõs nagyságú, szabad beépítésre szánt
önkormányzati tulajdonú terület közül kettõ értékesítésérõl je-
lenleg is folynak tárgyalások. Amennyiben azok eredményre
vezetnek, úgy igen jelentõs saját bevételre számíthatunk, mely-
nek a helye már szinte eldöntöttnek mondható. A harmadik a
volt MAGÉV belterületi 1,4 hektáros területe, egyenlõre talon-
ban van. A helyi adózásról a ciklusprogramban leírtak, – mint
ahogy arra már az elõbb is utaltam – helytállóak. A CBA Rak-
tárbázis, Logisztikai Központ mára már múlt. 2006. év az elsõ
amikor az általuk ide fizetendõ adó 100 %-ával számolhatunk.
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A lakosság részére ígért és végrehajtott házadó eltörlése nem
vert különösen nagy hullámokat a faluban. Én azt gondolom,
hogy ez akkor egy jó döntés volt. Ugyanis ily módon is segítet-
tünk magunkon, látva az azóta eltelt idõszak, társadalmi válto-
zásait, a megszorításokat, inflációt, az áremeléseket. A to-
vábbiakban is szinte minden esztendõben, így jövõben is támo-
gatni fogom, hogy a helyi közszolgáltatást végzõ cégek árválto-
zásait – emeléseit – el kell fogadnunk. Meg kell szoknunk,
még ha nehéz is, hogy ezek az árak a szolgáltatás értékét teljes
mértékben tükrözzék. Ne legyenek azok eltérítettek attól, mint
amennyibe annak elõállítása a cégnek kerül. Más dolog, hogy
aki azt megfizetni különféle okok miatt nem tudja, annak ho-
gyan segítünk. Ez vonatkozik a vízre, csatornára, kommunális
szemétszállításra stb. A kuka használat teljeskörû bevezetése is
hasonló az elõzõekben leírtakra. Nem volt népszerû intézkedés,
de meg kellett lépnünk. A sport területén leírtak megvalósul-
tak, mûködnek. Sajnos azonban a karate oktatás, a kung-fu már
megszûnt településünkön. Amennyiben beadott pályázataink
egyszer célba érnek (tornacsarnok), úgy e területen is nagy elõ-
relépés lesz. Az e ciklusban alakult TÉSZ úgy tudom, hogy a
nagyon jelentõs központi támogatás, a tagok hozzájárulása és
az elõbbieknél kevesebb önkormányzati támogatás segítségé-
vel önálló életet él, saját lábára állt, összefogva nemcsak
alsónémedi mezõgazdasági termelõinek egy részét. A mezõ-
gazdasági termelõk érdekében jó lenne, ha a TÉSZ mûködése
példaértékû volna, nem pedig egy újabb irigység forrásává vál-
na sokak szemében. Visszatérek az alapellátásra az egészség-
ügy területén. Visszagondolva a négy év ilyen jellegû döntései-
re, nekem úgy tûnik, hogy az általam a ciklusprogramban is
szorgalmazott harmadik háziorvosi körzet kialakítása nincs na-
pirenden. Szerencsésen betöltöttük az I. sz. háziorvosi körzet
orvosi állását dr. Papp Zsolt személyében. A sürgõsségi ügye-
let több, mint 2 éve mûködik, Ócsával közösen. A döntés nem
volt könnyû, de úgy gondolom, hogy szükségszerû. A lakossá-
gi fogadtatás sem volt természetesen egyértelmû. Az ügyelet
mûködésérõl már többször kaptunk részletes tájékoztatást. Az
egészségügyi centrum kialakítása nem volt a Testület elõtt napi-
renden. A környezetvédelem területére térve leírható, hogy
több jogszabályi helynek is megfeleltünk. Elfogadtuk a Tele-
pülési Hulladékgazdálkodási Tervet és településünk Környe-
zetvédelmi Programját. Mûködik a szelektív hulladékgyûjtés
is, melynek fontosságáról több cikk is megjelent a Hírmondó
hasábjain. Több, mint 12 esztendeje van „igazán” vezetékes
ivóvíz-szolgáltatás Alsónémedin, eleddig véleményem szerint
hibátlanul. A csatorna-szolgáltató AIRVAC Kft. Kht-vá törté-
nõ átalakítása – ismerve az új gazdasági törvényt – nem aktuá-
lis. Aktuális viszont tevékenységének további bõvítése, ami
részben meg is történt lsd. a grédervásárlás. Ebben a ciklusban
sikerült több buszvárót is megépítenünk. Közlekedés terüle-
tén az egy évtizedes erõfeszítések jelentõs eredményt hoztak. A
Haraszti utcából a KÖZÚT Kht. ugyan kitiltotta a 7,5 tonnánál
nagyobb össztömegû jármûveket, de a tiltás nem érte el célját.
A Somogyi B. utca egy részének (Kossuth L. utcáig)
egyirányúsítása még mindig napirenden van, mivel az még nem
valósult meg, pedig szorgalmaztuk. Jelentõsen támogattuk –
azzal, hogy elnyertük a Biztonságos Település címet – KMB-s
rendõreinket. A Polgárõrség is megalakult. Továbbra is hiányo-

lom, hogy ebben a ciklusban nem kapott senki Alsónémedin
díszpolgári címet. Megvalósult viszont a díszpolgári cím mel-
lett az Alsónémediért Díj. Az elsõ díjazott dr. Kajáry László fõ-
orvos úr lett. Örvendetes, hogy intézményeink a fejlesztésre
szoruló gyermekek érdekében változtatni tudtak, illetve tudnak
eddigi oktatási formájukon, és az ún. integrált oktatás keretében
egyre több idõt, energiát fordítanak a sajnos egyre több fejlesz-
tendõ gyerekek oktatására. Ezt a célt szolgálja, hogy az óvoda
után már az iskola is kap fejkvótát az integrált oktatásra. Mind-
két intézményben szakképzett nevelõk végzik és irányítják a
fejlesztést. Nagyajtával a kapcsolat ugyanolyan hõfokon van,
mint az két évvel ezelõtt volt. Nagyobb ide-oda látogatás az
utóbbi 2 évben történt. Jelentõs változás náluk, hogy 2 éve az
önkormányzati választásokon az általunk jól ismert eddigi Pol-
gármester nem kapta meg a bizalmat. Az új Polgármester
asszony velem – kezdeményezésemre eddig egyszer találko-
zott, ugyanakkor 2004-ben egy ottani látogatáskor volt lehetõ-
sége több képviselõ-testületi taggal is találkozni. Az erdélyi
vendégmunkások jelenléte továbbra is jelentõs gondot okoz.
Nem sikerült egy nyugati, másik EU-s tagországgal kapcsolatot
létesíteni az elmúlt 4 esztendõben. Nem valósult meg azon tö-
rekvés, hogy minél több alsónémedi e-mail cím tulajdonossal
elektronikus úton is tudjak kommunikálni. Többszöri felhívá-
som ellenére sem gyarapodott ez a lehetõség. Az általános isko-
lába a közháló program keretében bevezették a szélessávú
internetet, felváltva ezzel az Önkormányzat által már egy évti-
zeddel korábban biztosított kapcsolatot. A Teleházban 9 számí-
tógép van. A térségi kapcsolatainkról, a szükséges szemlélet-
váltásról. Ez utóbbiban úgy gondolom csak részben történt elõ-
relépés. Bizonyítja ezt az is, hogy sikerült a jogszabály által biz-
tosított ún. többcélú kistérségi társulást létrehoznunk 5 másik
környezõ településsel összefogva. Létrejött és jól mûködik
Alsónémedi, Taksony, Dunaharaszti és Soroksár együttmûkö-
dése a Kisdunáért Társulásban. Minden esetre térségi szinten
koncepciók, operatív programok készültek, készülnek jelenleg
is. Térségi kapcsolatnak nevezhetõ az Ócsával közösen létre-
hozott ügyeleti társulás is. Mindezek ellenére azt gondolom,
hogy a szemlélet nem sokat változott, mert így közvetlen az
agglomerációban kevés a kényszerítõ erõ arra, hogy kisebb
vagy nagyobb térségben gondolkodjunk. A Polgármesteri Hi-
vatal szerkezetében leírtak nem sokat változtak. Továbbra is in-
dokolt egy második felsõfokú végzettségû mûszaki szakember
8 órás foglalkoztatása amely eleddig csak 4 órában valósult
meg. Megvalósult viszont a számítógépes iktatás. Továbbra is
rendelkezünk a gázközmû privatizálásából 43 millió Ft értékû
államkötvénnyel. Ennek felhasználásáról a következõ koncep-
cióban rendelkezni. A „minden évben egy utca” program a cik-
lus elsõ két évére (2003, 2004) volt érvényes. Az utóbbi két esz-
tendõben mindig egynél több utcát tudtunk leaszfaltoztatni.
Amennyiben az ezévi terveink is megvalósulnak, akkor e te-
lepülésen már csak néhány kisebb utca marad poros.

Alsónémedi, 2006. szeptember

Készítette:
Dr. György Balázs

polgármester
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Pályázati sikerek is segítették településünk töretlen
fejlõdését a 2002-2006-os években

Tisztelt Alsónémediek!
Ahogy azt a Hírmondó júliusi számában, annak is az 5. olda-
lán a „16 év a fejlõdés útján” címû cikkben jeleztem, most le-
írom Önöknek, hogy a most végzõdõ ciklusban mennyi pá-
lyázati pénzt sikerült megszereznünk.
Több bontásban is közlöm, hogy az összesen 231.577.390,-
Ft-ot milyen pályázatokon sikerült megszerezni és azt önerõ-
vel kiegészítve milyen célokra fordítottuk.
Az elsõ csoportosítás, a felhasználási cél szerinti:
- Az óvoda felújítására, eszközfejlesztésre, 9. csoportszoba
kialakítására, konyhabõvítésre nevezett idõszakban 18,5 mil-
lió Ft-ot nyertünk.
- Másik intézményünknek, az iskolának az elõzõnél jóval
szerényebb összeget sikerült megszereznünk, eszközfejlesz-
tésre, különbözõ iskolai programokra 1,407 millió Ft-ot.
- Új intézményünk a Halászy Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár is sikeres volt. Különféle, számukra kiírt pályáza-
tokon mindösszesen 1,38 millió Ft-ot nyert. Mûvelõdési in-
tézményünkhöz kapcsolódik, de részben nagyságrendjében,
részben jellegét tekintve más, így külön sorokon hozom azt,
hogy a Teleház építéséhez 4,37 milliót, míg a községi könyv-
tár iskolából történõ áttelepítéséhez az új hely kialakításához,
berendezéséhez 4,5 millió Ft-ot nyertünk.
- A legnagyobb összeget ebben a ciklusban a már idõközben
elkészült térfelújítási munkákra nyertük. Az 5 parkra össze-
sen 99,17 millió Ft-ot nyertünk az AVOP keretében.
- A másik legnagyobb tétel az útépítések, felújítások tárgy-
köre. A ciklus elején a Kossuth úti útépítéshez 15,5 milliót, a
Széchenyi u. I. szakaszára 15 milliót, a Halászy K. u. I. szaka-
szára 7,2 milliót, a Garay u.-Szabadság tér-Fõ úttal párhuza-
mos szervizútra 3,26 milliót, a Rákóczi-Iskola-Ady u. felújí-
tására 8,055 milliót, a Sertéstelepi út 1 km-es szakasz felújítá-

sára 21,087 milliót és a Tehéntelepi út egy szakaszának szé-
lesítésére, felújítására 21,35 milliót, azaz útépítésre összesen
91,47 milliót nyertünk.
- Polgárõr Egyesületünk támogatására is pályáztunk és
400.000,- Ft-ot nyertünk.
- A szelektív hulladékgyûjtés bevezetésére, szigetek kiépíté-
sére, edényzetek megvásárlására 2 ütemben (5+3) 2,323 mil-
liót tudhattunk magunkénak. Ide tartozik, hogy 2004-ben pá-
lyáztunk a közigazgatási területünkön összegyûlt illegális
hulladéklerakók felszámolására, mely feladat végrehajtásá-
hoz 584 ezerFt-ot kaptunk.
- Az ebben a ciklusban elfogadott új ÁRT-t is részben pályázati
pénzbõl fizettük, két tételben összesen 3,98 millió Ft-ot nyertünk.
- 2003-ban az augusztus 20-i ünnepség megrendezéséhez is
nyertünk 165 ezerFt-ot.
- Az emlékezetes 2003. év eleji nagy mennyiségû hó eltakarí-
tásához is kaptunk pályázati pénzt, mégpedig 690 ezerFt-ot.
- Az elõzõ ciklus nagy beruházásához a csatornaépítéshez
még 2003-ban hívtunk le az utolsó elnyert 1,6 millió Ft-ot.
- Településünk 2004-ben lett biztonságos település, melyhez
kereken 1 milliót kaptunk.
Egy másik bontásban évekre vonatkozóan a felsorolt pá-
lyázati célokra nyert összegek: 2003-ban 22,5; 2004-ben
22,5; 2005-ben 32,1; míg a 2006-ban 154,5 millió Ft-os
nagyságrendben érkeztek.
A már idézett júliusi Hírmondó cikkében közel két oldalon
írtam le a 4. ciklusban megvalósított beruházásokat, felújítá-
sokat. Vegyék elõ azt a cikket és olvassák egybe jelen tájé-
koztató adataival. A kettõ együttesen adja ki azt a képet,
amely igen szépnek és jónak nevezhetõ településünk elmúlt
4 évi fejlõdése szempontjából.

Polgármester

Négy év testületi munkája
(2003-2006) a számok tükrében

Tisztelt Alsónémediek!
Mindössze három hét választ el bennünket – jelen cikk megírá-
sakor – az új önkormányzati Képviselõ-testület megválasztásá-
tól. Az elmúlt, közel négy esztendõben a legutóbbi ülést is bele-
számolva a testület összesen 54-szer ülésezett. Ez 13,5/év ülés-
számot jelent átlagosan. Az 54 ülésen 1598 határozat született.
Ez több, mint az 1998-2002. közötti esztendõkben. Csökkent
viszont a megalkotott rendeletek száma 10-el. A Képviselõ-tes-
tület az elmúlt ciklusban 82 rendeletet alkotott. Örvendetes,
hogy hasonlóan az elõzõ ciklushoz, ebben az idõszakban sem
maradt el testületi ülés érdektelenség miatt. A Hírmondó jelen
számában közölt személyi statisztika is igen jó képet mutat.
Elismerõ hangon kell szólni a bizottsági munkáról is ebben a
ciklusban. Ellentétben az elõzõ ciklusban történtekkel (ahol is
érdektelenség miatt volt olyan bizottság amely több ízben
sem ülésezett), ebben a 4 esztendõben a 6 bizottság igen jól
végezte munkáját. Köszönet érte.
Jelen írás és a látogatási statisztika is az Önök jobb tájékozta-
tását hivatott szolgálni!

Polgármester

LÁTOGATÁSI STATISZTIKA (a 4. ciklus)
2002. október 04. – 2006. szeptember 08. (54 ülés)
A Képviselõ neve: Jelenlét Hiányzás %-os arány
dr. György Balázs 54 0 100
Györgyövics Károly 53 1 98
Bai Sándor 54 0 100
Belágyi Tamás 53 1 98
Józan Menyhért 36 18 67
dr. Kajáry László 54 0 100
Kerekes Miklós 54 0 100
Morvai János 51 3 94
dr. Mozsár József 43 11 80
Szabó Endre 52 2 96
Szántó Erzsébet 53 1 98
dr. Tüske Zoltán 50 4 93
Testületi átlag: 50,6 3,4
Látogatási átlag ülésenként 11,87 fõ. Ez azt jelenti, hogy
átlagosan valamennyi ülésen a 12 megválasztott képviselõbõl
11,87 „fõ” mindig jelen volt (eddig ez a legjobb az elmúlt 4
ciklusban).

Pgm.
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EMLÉKEZTETÕ
Önkormányzati visszapillantó 2002. október 20. – 2006. október 1.

Tisztelt Alsónémediek!
Aki rendszeres olvasója a Hírmondónak, bizonyára vissza-
emlékezik arra, hogy az eddigi valamennyi önkormányzati
ciklus vége felé – bár más és más címekkel – azonos tartalom-
mal egy összefoglalást jelentettem meg felelevenítve az adott
ciklus fontosabb eseményeit az olvasó számára. A mostani
összeállításban is úgy haladok az események felsorolásával,
ahogy azok sorrendben követték egymást, így tehát kezdem
2002. novemberével és befejezem 2006. szeptemberével.
– Az alakuló ülésen döntöttük el a polgármester járandóságát,
majd alpolgármestert választottunk. Erre a tisztségre ismét
Györgyövics Károly urat választottuk.
– A következõ ülésen már a bizottságokat hívtuk életre. Össze-
sen 6 szak-bizottság dolgozott ebben a ciklusban. Õk készítet-
ték elõ a Képviselõ-testületnek az adott témákban a döntéseket.
– Az elõbb említett ülésen 18, akkor felsõfokú iskolát végzõ
hallgatónak ítéltünk oda 15-15.000,- Ft-ot kiadásaik mérsék-
lésére. Ezen a jó szokásunkon nem változtattunk ebben a cik-
lusban sem, mert most is évente kétszer, azaz félévenként 15-
15.000,- Ft-ot juttatunk azoknak a nappali tagozatos tanu-
lóknak, akik ezt igénylik.
– 2002-ben volt 25 esztendeje annak, hogy megszervezõdött
az elsõ Alsónémedi kispályás labdarúgó csapat. Ez alkalom-
ból egy jubileumi kiadványt szerkesztettem a kispályás csa-
patok képviselõi segítségével.
– 2002. decemberében igen nagy megtiszteltetés érte Mayer
Istvánné igazgatónkat, hiszen Arany János Pedagógiai Díjat
kapott.
– Egyik képviselõnk egy tejzsírmérõ készüléket ajándékozott
a gyermekorvosi szolgálatnak.
– 4 óráról 8 órásra emeltük a közterület-felügyelõi álláshe-
lyet, melyet azóta is ezzel a kerettel tartunk fenn.
– Úgy döntöttünk, hogy a mezõõri szolgálat változatlan fel-
tételekkel mûködjön tovább is és a fizetési kötelezettség vala-
mennyi tulajdonosra és földhasználóra vonatkozzon.
– Felhívást tettünk közzé a községben tevékenykedõ mezõ-
gazdasági termelõk körében egy termelõ értékesítõ szervezet
(TÉSZ) megalakítása érdekében.
– Elhatároztuk, hogy 2003-ban a Polgármesteri Hivatal részé-
re 1 db (elsõsorban személyszállító) jármûvet vásárolunk.
Egy Opel Zafira, 6 + 1 személyes gépkocsit vásároltunk,
2004. januárban.
– A testület arról döntött 2002 decemberében, hogy be kíván-
ja vezetni – ellentétben az elõzõ 3 ciklussal – a tiszteletdíjat
a képviselõk és külsõs bizottsági tagok részére. Ugyanezen az
ülésen ennek a mértékét is meghatározták. Arról is határoz-
tak, hogy az Alpolgármester is részesüljön tiszteletdíjban,
amit ugyanúgy mint a képviselõknek, havonta folyósítunk.
– A korábban a község új ÁRT-jének tervezésére kiírt pályá-
zatot eredményesnek minõsítettük és annak elkészítésével a
PESTTERV Kft-t bíztuk meg.
– Pályázatot írtunk ki a Szent István téri óvodaépület bõvíté-
sére, átalakítására.

– Pályáztunk a Pest Megye Biztonságos települése címére,
melyet a ciklus közepén 2003-ban nyertünk el.
– Leszereltettük az elõzõ ciklusban kihelyezett képviselõi
postaládát érdektelenség miatt.
– 2002. december 16-án volt a ciklus elsõ közmeghallgatása.
Sajnálatos módon – mint minden évben addig és azóta is –
igen kevesen vesznek részt az év végi közmeghallgatásokon.
– Egy alsónémedi fiatalember – Kiss Viktor – segítségével 50
db használt számítógépet kaptunk.
– 2003-as évi költségvetési koncepció tárgyalásánál a Képvi-
selõ-testület úgy döntött, hogy eltörli a korábbi években meg-
lévõ és csak a lakóingatlanokra vonatkozó építményadót. E
döntés után mintegy 12 millió forint maradt (évente) az
Alsónémedin lakóingatlannal rendelkezõk pénztárcájában.
– 2003. elején a lakosság beadványban tiltakozott a szemétszállí-
tási szolgáltatással kapcsolatban életbe lépett változások ellen.
– 2003. január 21-én köszöntöttem az akkor éppen 100 esz-
tendõs Horváth Menyhért bácsit, aki azóta eltávozott az élõk
sorából.
– Január 26-án az azóta elhunyt Bubik István színmûvész lá-
togatott hozzánk. A Magyar Kultúra napja alkalmából elõ-
adóestjén vehettünk részt a református gyülekezet termében.
– Engedélyeztük, hogy a csatornaközmû hozzájárulás díjhát-
ralékkal rendelkezõk 2003. december 31-ig változatlan felté-
telekkel fizethetik azt meg. Idõközben 150.000,- Ft-ra emel-
tük – február 01-tõl – ezt a közmûfejlesztési hozzájárulást.
– Ugyancsak február 01-tõl 4 órás kézbesítõi álláshelyet léte-
sítettünk a Polgármesteri Hivatalba.
– A Garay bíró utca nevét Garay utcára változtattuk a januári
ülésen.
– Ekkor vezettük be, hogy minden testületi ülés elõtt 1 órával két
képviselõ fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban. Négy év
távlatában elmondható, hogy igen csekély érdeklõdés volt.
– Három pályázatot is hirdettünk, egyrészt a külterületi
gyûjtõutak felújítására, belterületi járdaépítéshez és belterü-
leti útalap készítéséhez. (Ezt évente ismételtük.)
– A lakossági beadvány alapján a február végi ülésen néhány pon-
ton változtattunk a szemétszállítás rendjén és szélesítettük a vá-
lasztható módozatokat, ugyanakkor a díjat változatlanul hagytuk.
– Pályázatot írtunk ki a Széchenyi István Általános Iskola
belsõ udvarának burkolására, és döntöttünk arról is, hogy az
iskolába ADSL vonalat vezettetünk be.
– 2,5 millióval támogattuk 2003-ban az ASE-t és további
500.000,- Ft-ot biztosítottunk kizárólag az utánpótlás nevelésére.
– Tetõtéri szigetelést végeztettünk a Szabadság téri üzletházakon.
– Úgy határoztunk, hogy a szelektív hulladékgyûjtés beveze-
tése kapcsán elõször papírgyûjtõ edényeket helyeztetünk el.
A hulladékgyûjtésbõl befolyt teljes összeg az iskolai és óvo-
dai alapítvány számlájára került.
– Úgy döntöttünk, hogy elindítjuk a „Tiszta udvar, rendes
ház” programot, melyet azóta is minden évben meghirdetünk.
A nyertesek részére a gyulai ingatlant egy hétre térítésmente-
sen biztosítjuk.
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– Pályázatot írtunk ki a Halászy Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár igazgatói állásának betöltésére.
– Az új református lelkész-házaspár a Hírmondó 2003. febru-
ári számában mutatkozott be.
– 2003. március 9-én iktatták be Alsónémediben Szappanos
Zoltán Református lelkipásztort az Egyházközség élére.
– 300.000,- Ft-ot biztosítottunk az óvodának logopédus szo-
ba berendezésére és 1 milliót a két óvodai nevelõi szoba be-
rendezésére.
– 2,5 milliót biztosítottunk az ASE öltözõjének tetõtéri kiala-
kítására.
– Úgy döntöttünk, hogy 2004-re is benyújtjuk az iskolabõví-
tési igényünket, melyet évek óta ismétlünk, de eddig sikerte-
lenül.
– Ugyancsak pályáztunk Alsónémedi belterületi felszíni víz-
elvezetésére, sajnos sikertelenül.
– Sikeres volt viszont az óvodaépületek felújítására, illetve a
készülõ településrendezési tervünk elkészíttetésére benyúj-
tott pályázatunk.
– 200.000,- Ft-ra emeltük a székelyföldi Nagyajta település
támogatására szánt összeget.
– Magunkra vállaltuk a katolikus templom melletti informá-
ciós tábla elkészíttetésének költségeit.
– Az új temetõrész elsõ parcellájának zöldnövény-telepítési
tervét elfogadtuk. A munkálatokat a Gyertyaláng részben sa-
ját költségén, részben a 600.000,- Ft-os hozzájárulásunkból
végezte el.
– A Szlov-Ép Bt. nyerte a Szent István téri óvodaépület bõví-
tési, felújítási munkáira kiírt pályázatot.
– 2003-ban is volt kedvezményes gázbekötési lehetõség,
melyrõl részletesen a Hírmondóban számoltunk be.
– 500.000,- Ft-os keretösszeget különítettük el a helyben
mûködõ civil szervezetek támogatására.
– A CBA Kft. saját költségére a Sertéstelepi úton a még bur-
kolatlan szakaszra szilárd burkolatot építtetett 2003 tavaszán.
– Ezen a tavaszon készült el Alsónémedi Nagyközség Telepü-
lésfejlesztési Koncepciója, melyben további kavicsbánya
nyitásokat nem engedélyezett a Képviselõ-testület.
– 2003. május 17-re szemétszedési akciót szerveztünk külte-
rületi útjainkra. Azóta ezt minden év tavaszán megismétel-
jük, de már úgy, hogy helyi vállalkozót kérünk fel ennek el-
végzésére, díjazás ellenében.
– Biztosítottuk az óvodai 9. csoportszoba berendezéséhez
szükséges 2 millió forintot.
– Úgy döntöttünk, hogy 2004-tõl betervezzük a költségve-
tésbe az önkormányzati dolgozók évi egy alkalommal meg-
szervezett kirándulásának támogatását.
– A Széchenyi Napok keretében végzett vastagbélrák szûrés
költségeit az Önkormányzat magára vállalta.
– Úgy döntöttünk, hogy nemzeti ünnepeinken a Hírmondó –
színes – ünnepi számként jelenjen meg. Ez elsõként 2003. au-
gusztusában volt így.
– A korábban a Kiss ikrek gyógykezeltetésére nyitott számlán
összegyûlt összeget a sajnálatos események után a családnak
kifizettük és a számlát megszüntettük.
– A Széchenyi István Általános Iskola 2003-ban május 26-30
között egészséghetet szervezett a Széchenyi Napok keretében.
– 2,3 milliós tagi kölcsönt nyújtottunk a 100 %-ban a tulajdo-
nunkban lévõ AIRVAC Kft-nek.

– Pályázatot nyújtottunk be a Mátyás kir. u. aszfaltozására,
sajnos eredménytelenül.
– Pályázatot írtunk ki az iskola belsõ nyílászáróinak (ajtók)
cseréjére.
– 2003. július 01-tõl Geiger Jánosnét neveztük ki a Halászy
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgatói posztjára.
– A korábban az iskola belsõ nyílászáróinak cseréjére kiírt pá-
lyázatot Szabó Endre alsónémedi vállalkozó nyerte (bruttó
7,95 millió).
– A még korábban a Kossuth L. u. útépítésre kiírt pályázatot
a Vakond Kft. nyerte (bruttó 36,25 millió).
– A Hunyadi u. útszélesítése, járdaépítése, csapadékvíz elve-
zetésére kiírt pályázatot a Kurucz Kft. nyerte (20,7 millió).
– Úgy döntöttünk, hogy a mezõõri szolgálatot egy 8 órás ál-
láshellyel bõvítjük és egyben 1 db URH készüléket 100.000,-
Ft összegben, valamint 360.000,- Ft + ÁFA összegben mezõ-
õri nyilvántartó programot is vásároltunk.
– Úgy döntöttünk, hogy 1,8 millió + ÁFA összegben útalapot
készíttettünk a Szent István téri óvodától indulva az Orgona
u. egy szakaszán az Árpád utcáig.
– Pályáztunk a külterületi illegális hulladéklerakások eltávo-
lítására, sikerrel.
– Egy új álláshelyet létesítettünk heti 16 órában a Polgár-
mesteri Hivatalban megszaporodott építéshatósági munkák
intézésére 2003. július 01-tõl.
– 2003. májusától „Ismerjük meg az önkormányzatot” cím-
mel új sorozatot indítottunk a Hírmondóban.
– A 2003. áprilisi EU-s népszavazás eredménye Alsónéme-
din 59% igen, 41% nem.
– Az Alsónémedi gyermekek igen szép sikert értek el a
Monori Regionális Ki Mit Tud?-on. Néptáncban, ugyanis el-
sõ helyen végeztek Józan Béláné gyerekei és leánya. Modern
táncosaink is szépen szerepeltek, 2 db 4. helyet, 1 db 2. helyet
és 1 db 1. helyet hoztak el.
– 2003. szeptember 01-tõl engedélyeztük az iskolának, hogy
1 fõ könyvtáros-fejlesztõ pedagógus álláshelyet létesítsen.
– Felújítottuk az iskola még megmaradt lapostetõjét
1.100.000,- Ft értékben.
– Döntöttünk arról, hogy a Rákóczi úti óvodaépület kerítésé-
nek felújítását 2003-ban elkészíttetjük.
– 2003-tól minden évben hozzájárulunk az Ócsán létesült
Tourinform Iroda létesítéséhez, a lakosságszám arányában.
– Úgy döntöttünk, hogy a Faluház 2003. õszétõl a Halászy
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár része.
– Az év õszén pályázatot nyújtottunk be – az Opál házba ter-
vezett – teleház kialakítására.
– Támogattuk a Mûvelõdési Házban indult citera oktatást,
valamint a 0-2 éves gyerekek Menjugate oltását (évente is-
métlõdõ).
– Segítettük életre hívni a védõnõi szolgálat mûködését tá-
mogató alapítványt.
– Próbálkoztunk a Bozsik programra pályázni, de sajnos
eredménytelenül.
– Ugyanazzal azzal a céggel, aki a Kossuth L. utcát aszfaltoz-
ta, hosszas tárgyalás eredményeképpen – igen kedvezõ áron
– a Templom u. hosszabbik részét (Kossuthtól a Református
templom irányába a közig. határig) leaszfaltoztattuk és a
csapadékvíz elvezetést is megoldottuk.
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– A Szlov-Ép Bt-t választottuk a Rákóczi u. óvodánál a kerí-
tés felújítására, árajánlata alapján.
– A Faluházban illemhelyet és mosdót alakíttattunk ki egy
helyi vállalkozóval.
– 2003. júniusában teljes terjedelemben közöltük a Hírmon-
dón keresztül Alsónémedi új Településfejlesztési Koncepcióját.
– Elkészült lakossági összefogással a Szilágyi E. u. útalapo-
zása is.
– Június 5-8 között volt a 3. Alsónémedi Falunap.
– Június 6-án Fónagy Miklósné Török Gabriella (Halászy
Károly leszármazottja) járt Alsónémediben.
– Augusztus 20-án elsõ ízben jelent meg színes kivitelben az
Alsónémedi Hírmondó ünnepi száma.
– Az idõközben megalakult Agrestis Szövetkezet kérésére
azt a mezõgazdasági területet, melyet telephely céljára kíván-
tak megvásárolni, az új ÁRT-ben iparterületté minõsítettük.
– Elfogadta a Képviselõ-testület az általam készített 2003-
2006-ra vonatkozó gazdasági (ciklus) programot.
– Több utcában a 30 km-es forgalomkorlátozást rendeltünk
el (Alsóerdõsor, új Kápolna).
– Betiltottuk a Fõ út 73. sz. alatti ingatlanban az árusításokat.
– Pályázatot írtunk ki a település hulladékgazdálkodási tervé-
nek és környezetvédelmi programjának elkészítésére (elké-
szült – jóváhagytuk).
– Átvilágíttattuk közoktatási intézményeinket, melynek
eredményeit késõbbi döntéshozatalainknál felhasználtuk.
– Elkészült a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda (Szent Ist-
ván téri épület) melegítõkonyhája és a 9. csoportszoba.
– Elsõ ízben 2003-ban egy baráti beszélgetés keretében talál-
koztunk – még karácsony elõtt – a legjelentõsebb, ill. legtöbb
adót fizetõ helyi vállalkozások vezetõivel (azóta minden év-
ben ugyanígy tettünk).
– Eldöntöttük, hogy mely helyekre kívánunk buszvárókat
építtetni fõútjainknál.
– 2003. végén tõkeemelést hajtottunk végre az Önkormány-
zat 100%-os tulajdonában lévõ AIRVAC Kft-nél, mely össze-
get a Kft. a helyi adó befizetésére és a szükséges fejlesztések-
re fordíthatott.
– Dura Miklóst bíztuk meg ez évtõl kezdõdõen a téli
síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkálatokra.
– Három éves bontásban 17 millió forintot biztosítottunk
óvodánknak a jogszabályokban elõírt eszközminimum norma
biztosítására.
– Mozi elõadásokat szerveztünk 2003. novemberétõl, de saj-
nos nem sok sikerrel, így ez a kezdeményezés is elhalt.
– Ebben az évben hunyt el Oláh Lajos tanár úr, aki évtizede-
kig oktatta-nevelte a gyermekeket Alsónémediben.
– Az Alsóerdõsor utcában is elkészült az útalap.
– Ekkor közöltem elõször a legnagyobb adófizetõk listáját
(TOP 10) az Alsónémedi Hírmondóban.
– 2003. október 15-én vették birtokba óvodásaink, valamint
az intézmény dolgozói a felújított és kibõvített Szent István
téri óvodaépületet.
– December 8-án volt a 2003. évi közmeghallgatás.
– 2003. Rákóczi év is volt, melyrõl kiállítás keretében emlé-
keztünk.
– 2003. november 26-án délután utcabál volt az új Kossuth
L. utcai aszfaltszõnyegen.

– Nagy sikerrel szerepelt az Alsónémedi katolikus férfi ének-
kar a Váci Kórustalálkozón.
– A Póni Kettes Fogathajtó Országos Bajnokságon második he-
lyezést ért el Kovács Dávid Alsónémedi, Kápolna utcai lakos.
– A Napfény Majorette csoport is szép sikereket ért el 2003-ban.
– 2004. január 01-tõl már nem engedélyeztük a kommunális
hulladék kizárólag zsákban történõ kihelyezését a szemét-
gyûjtési napokon.
– Ekkor döntött úgy a Képviselõ-testület, hogy az elõször há-
zasságot kötõ alsónémedi fiatalok (az új házaspár legalább
egyik tagja helyi lakos) egy hétre ajándékba megkapják a
gyulai ingatlant használatát.
– Még év elején úgy döntöttünk, hogy az Alsónémediért he-
lyi díj adományozásáról késõbb rendeletet alkotunk.
– Pályázatot írtunk ki a Széchenyi István Általános Iskola
igazgatói posztjára, melyet év közben ismét Mayer
Istvánné személyével töltöttünk be.
– Úgy döntöttünk, hogy pályázatokat nyújtunk be a
SAPARD kiírásra tereink felújítására, a Mûvelõdési Ház fel-
újítására, a buszvárók, táblák, házszámtáblák, köszöntõtábla
készítésére és külterületi útjaink javítására.
– Engedélyeztük az idõközben megüresedett Opál-házi zöldséges
helyére a községi könyvtár áthelyezését és átköltöztetését.
– Úgy döntöttünk, hogy településünk szépítése érdekében a falu-
központban a közvilágítási oszlopokra virágtartókat szereltetünk.
– Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy 2004. és 2005-ben 2-
2 millió forinttal járulunk hozzá az idõközben a római katoli-
kus templomban elkezdõdött oltár restaurálásokhoz.
– A Képviselõ-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a
szennyvíztisztító-telep bõvítésének tervezésére szerezzen be
árajánlatokat (beérkeztek az ajánlatok).
– Támogatta a Képviselõ-testület egy újabb kistérségi társu-
lásban való részvételünket (Kisdunáért).
– 2004-ben is vállaltuk az egészségügyi napok vizsgálatának költ-
ségeit a Széchenyi Napokon. Ugyanezen programsorozat kereté-
ben vállaltuk a Hídember c. film vetítésének költségeit is.
– Ebben az évben vásároltunk 5 millió forintért egy útjavító
önjáró grédert. A vásárlás úgy valósult meg, hogy a 100 %-os
tulajdonunkban lévõ AIRVAC Kft. részére akkora összegû ta-
gi kölcsönt nyújtottunk, mint amennyibe a gréder került.
– Megvásároltuk a volt Tejüzemet, annak felszámolása so-
rán (bruttó 15,55 millió Ft-ért).
– 2004-ben jubilált óvodánk, ugyanis 40 évvel ezelõtt 1964.
január 17-én nyílt meg az intézmény Szent István téri épülete.
– 2004-ben kaptunk értesítést az elõzõ évben az Alsónémedi
Széchenyi István Általános Iskolában is végzett országos
kompetencia mérés eredményeirõl. Mind matematikában,
mind olvasás-szövegértésben az országos átlagnál jobb ered-
ményeket értek el tanulóink (ez az iskolát dicséri) .
– 2004-ben volt 200 esztendõs katolikus templomunk Szent
Mihály harangja.
– 2004-ben nyerte el Alsónémedi a Biztonságos Település cí-
met, ugyanis a korábbi években sikerült a lélekszámhoz vi-
szonyított bûncselekmények számát 2 % alá csökkenteni.
– Január 25-én a Magyar Kultúra Napján Wass Albert emlék-
estet rendeztünk a református egyházközség gyülekezeti ter-
mében, ahol is Bitskey Tibor és színésztársai egy felejthetet-
len irodalmi összeállítással ajándékoztak meg bennünket.
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– Április 4-6 között rendeztük a hagyományõrzõ kulturális
rendezvénysorozatunkat, a Széchenyi Napokat, mely rendez-
vénysorozatot megtisztelte jelenlétével Eperjes Károly szín-
mûvész.
– 2004. április végén fogadtuk el a község új – régi nevén ÁRT
– Településszerkezeti Tervét és Helyi Építési Szabályzatát.
– A Biztonságos Település pályázaton nyert 1 millió forintból
a mezõõrök és a közterület-felügyelõnk részére is digitális
fényképezõgépet vásároltunk, valamint rendõreink egy-egy
laptopot (hordozható számítógépet) kaptak.
– Ez év közepétõl kezdtük gyûjteni a szárazelemeket telepü-
lésünkön.
– 15 millió forintos támogatást nyertünk a Széchenyi u. I.
szakaszának aszfaltozására és csapadékvíz elvezetésére.
– Ismét pályáztunk a Mátyás kir. u. burkolására, sajnos ered-
ménytelenül.
– Tárgyalásokat folytattunk dr. Gerle Adél háziorvossal – a
dr. Kajáry László tervezett nyugdíjba vonulása kapcsán – az I.
sz. háziorvosi körzet praxisjogának megvásárlásáról.
– Jóváhagytuk mind az iskola, mind az óvoda minõségirá-
nyítási programját.
– 12 tonnás korlátozást vezettünk be a Ványi út teljes szaka-
szán, beleértve a hidat is.
– Támogattuk a Kisfaludy-Bercsényi utcai lakók összefogá-
sát útalapozási, majd aszfaltozási témában (ugyanígy az Or-
gona utcaiakat is).
– Felhatalmazást kapott a polgármester a Haraszti-Hunyadi u.
keresztezõdésében gyalogos átkelõhely terveztetésére (folya-
matban az engedély kiadása).
– A Képviselõ-testület 2004. október 16-tól – tekintettel
nyugdíjba vonulására – mentesítette a munkavégzés alól dr.
Kajáry László fõorvos urat.
– Egy alsónémedi állampolgártól Széchenyi István mellszob-
rot vásároltunk az iskola számára.
– Tekintettel, hogy a SAPARD pályázaton nem nyertünk a
korább felsorolt témákban és ez a rendszer meg is szûnt, he-
lyette az újonnan megnyitott AVOP keretében nyújtottuk be
korábbi pályázatainkat a szükséges átdolgozások után.
– Lakossági kezdeményezéssel az ÁNTSZ-szel és az érintett
háziorvosokkal egyeztetve október 01-tõl heti 1 alkalommal
délután is rendelnek háziorvosaink és gyermekorvosunk.
– Pályázatot írtunk ki az I. sz. háziorvosi körzet orvosi állá-
sának mielõbbi betöltésére.
– Ócsa városával közösen központi Háziorvosi Ügyeleti Tár-
sulást hoztunk létre, mely mûködését 2004. szeptember 01-
jén kezdte meg.
– Pályáztunk és nyertünk a Halászy Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár telephelyének felújítására.
– Ugyancsak pályáztunk és nyertünk szelektív hulladék-
gyûjtõ szigetek kialakítására.
– 2004. június 13-án EU Parlamenti választások voltak Ma-
gyarországon, így Alsónémedin is. Településünkön igen
meggyõzõ többséggel (61,6%) a FIDESZ gyõzött, második
az MSZP (22%), harmadik a MIÉP (5,5%).
– Május 25-én raktuk le Baldauf László elnök úrral együtt a
CBA Kft. Alsónémedire tervezett Logisztikai Központjának
alapkövét.
– Május 27-30 között rendeztük a 4. Alsónémedi Napokat.

– 2004-ben is szép sikereket értek el a némediek a Regionális
Ki Mit Tud?-on.
– 2004. áprilisában ünnepelte 5 éves fennállását az Alsóné-
medi Millenniumi Énekkar vezetõjükkel Surányi Lászlóné-
val, Erzsi nénivel.
– Jelentõs összeget biztosítottunk az iskolai könyvtár és fej-
lesztõszoba kialakításához. (1.040.000,- Ft), valamint 0,5
milliót berendezésére.
– 2004-ben új mûvészeti iskolák kezdték meg mûködésü-
ket Alsónémediben (Fantázia, Keleti Andrea).
– 2004. augusztus 01-tõl új lelkipásztor került a katolikus
egyházközség élére, Pekker Imre Tiszteletbeli Fõesperes úr
személyében. Ezt megelõzõen közel 6 évi szolgálat után kö-
szönt el tõlünk Laczkó Mihály plébános atya, akit a Püspök
úr Gyálra helyezett át.
– Ebben az esztendõben készült Alsónémedirõl egy 20 perces
film, melyet azóta több televíziós csatorna is levetített.
– Az Alsónémediben már évek óta mûködõ az ún. nõorvosi
szakrendelés feltételeinek javítását Önkormányzatunk magá-
ra vállalta.
– Dr. Kajáry Lászlót felterjesztettük Pest Megyei Kitüntetõ
Díjra (Semmelweis Ignác Díj), azonban ezt nem neki ítélték
meg.
– Október végén választottuk ki a jelentkezõk közül a legalkal-
masabbnak vélt dr. Papp Zsolt belgyógyász szakorvost dr.
Kajáry fõorvos úr utódjának az I. sz. háziorvosi körzetbe. Dr.
Papp Zsolt még 2004. december végén elkezdte a rendelést.
– 2004. év végén kezdõdött az a hosszú folyamat, melynek
eredményeképpen ez év májusában felavathattuk az iskola
udvarán a mûfüves, több funkciós sportpályát.
– Már 54 felsõfokú tanulmányaikat folytató alsónémedi diák
részesült (félévenként) egyenként 15.000,- Ft-os támogatásban.
– A szociálisan rászoruló hallgatók további támogatást kap-
nak a Bursa Hungarica pályázat keretében.
– 2004. október végén döntöttünk úgy, hogy dr. Kajáry Lász-
ló háziorvost nyugdíjba vonulása alkalmából Alsónémediért
Díjban részesítjük.
– 2004. július 01-tõl talajterhelési díjat kell fizetni azoknak,
akik a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kö-
töttek rá.
– A 2004-2005-ös tanévtõl egy új nemzeti alaptanterv lépett
életbe.
– November 19-én nyílt meg a Könyvtár és Teleház.
– December 5-én népszavazás volt a kórház privatizációról és
a kettõs állampolgárságról. Az alsónémediek nagy többsége
azt támogatta, hogy a kórházak maradjanak állami kézben
(71%), míg a kettõs állampolgárság ügyében, hogy kapjanak
kettõs állampolgárságot a magukat magyar nemzetiségûnek
valló, nem Magyarországon lakó állampolgárok (54%).
– 2004. december 15-én a környezetvédelmi hatóság egy
helyszíni szemle után azonnali hatállyal bezáratta a koráb-
ban községi szeméttelepként, majd késõbb sitt-telepként mû-
ködõ, egy alsónémedi magánember tulajdonában lévõ tele-
pet. Ez a bezáratás elsõsorban a Jegyzõ úr szorgalmas és ki-
tartó hatósági munkájának, valamint a bezárást szorgalmazó
több alsónémedi lakosoknak tudható be.
– December 17-én „jelent meg” egy helybeli újdonság, Ju-
hász Sándorné Borika néni tollából. Az Õ gondozásában ké-
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szült el az Alsónémedi Református Egyházközség története
címû könyv.
– A Napfény Majorette csoport elsõ helyezést ért el 2004.
õszén a Fõvárosi Nagycirkuszban.
– December 13-án volt a szokásos közmeghallgatás.
– Újabb tagi kölcsönt (3,5 millió Ft) nyújtottunk a 100 %-os
önkormányzati tulajdonú Kft. részére a meghibásodott vá-
kuumszivattyú pótlása miatt.
– Az Önkormányzat tulajdonában lévõ Aranykorona mennyi-
ség terhére tulajdonunkba kértük a 0351 hrsz-ú 8819 m2
nagyságú természetvédelmi területet 5,56 Aranykorona ér-
tékben és a még fennmaradó Aranykoronáért tulajdont sze-
reztünk az ún. Weisz tó területébõl.
– Úgy döntöttünk, hogy a közoktatási intézmények szakmai
ellenõrzésével a Bázis I. szakmai szervezetet bízzuk meg.
– Jóváhagytuk az óvoda kérését, hogy 2,9 millió összegben
udvari tereprendezést végezhessenek.
– Tanulmánytervet készíttettünk az iskolai konyha bõvítésére.
– 2 millió + ÁFA összeget szavaztunk meg a Fõ út 34. sz. alat-
ti orvosi rendelõ bõvítési és felújítási munkáira.
– 2005-ben már 350-350.000,- Ft-tal támogattuk történelmi
egyházközségeinket itt helyben.
– Plusz 2 kerékpárt vásároltunk a gyulai ingatlanba, így ott
már 4 db van.
– Értékesítettük a 77/3 hrsz-ú belterületi ingatlanunkat (Ár-
pád u. sarok).
–Továbbra is ingyen biztosítottuk a Fantázia Alapfokú Mû-
vészeti intézmény számára a helyet a Mûvelõdési Ház helysé-
geiben.
– Pályázatot nyújtottunk be a Széchenyi u. középsõ szakaszá-
nak burkolására, sajnos sikertelenül.
– Ugyancsak nem volt sikeres az óvoda tornaszoba építésére
benyújtott pályázatunk sem.
– Sikeres volt viszont a Halászy K. u. felújítására benyújtott
pályázatunk (50 %-os támogatás).
– Idõközben az ÁSZ az önkormányzat gazdálkodásának átfogó el-
lenõrzését végezte el. Ebbõl megállapítható volt, hogy önkor-
mányzatunknál a gazdálkodás az elõírások alapján történik. A
feltárt kisebb hiányosságok kiküszöbölése idõközben megtörtént.
– Több bizottság javaslatára engedélyeztük, hogy az
alsónémedi fiatalok szervezésében létrejött „Area 51 Team”
az Alsónémedi, Fõ út 73. sz. ingatlant használhatja 3 heti
rendszerességgel.
– Az iskolában engedélyeztünk egy 8 órás pszichológusi ál-
láshely létesítését szeptember 01-tõl.
– Úgy döntöttünk – a magasabb normatívák lehívása érdeké-
ben – csatlakozunk a Gyáli Kistérség Többcélú Önkormány-
zati Társuláshoz és adott önkormányzati feladatokat ennek
keretében látjuk el.
– Fél millió forintot utaltunk át a Mátrakeresztesi Önkor-
mányzatnak, amely természeti katasztrófát élt át.
– Pályázatot írtunk ki a helyi köztemetõ és ravatalozó üze-
meltetésére, melyet végül is egy alsónémedi vállalkozás
(ELOHIM Kft.) nyert el 2005. õszétõl.
– Ismét fél millió forintot osztottunk ki a helyi civil szervezõ-
dések támogatására.
– Döntöttünk arról, hogy egyszerû közbeszerzési eljárás kere-
tében választjuk ki a község utcanév tábláinak beszerzésére

jelentkezõ, legjobb ajánlatot adó vállalkozót (megtörtént, s a
táblákat már kihelyeztük).
– Engedélyeztük a Fõ út 73. sz. ingatlanunkban havi 1-2 al-
kalommal mulatós élõzenei est rendezését 3 alsónémedi fiatal
megkeresésére (nem mûködik).
– 2005. elején távozott közülünk Kiss Ernõ tanár úr felesége,
Anna néni, aki 1960. augusztus 15-tõl községünk megbe-
csült tanítója volt.
– A 2005. évi Kultúra Napján ismét a reformátusok gyüleke-
zeti termében ünnepeltük. Meghallgattuk Sinkovics Imre fiá-
nak és mûvésztársának elõadói estjét. A rendezvény elején a
átadtam dr. Kajáry László fõorvos úrnak az Alsónémediért
Díjjal járó díszes oklevelet.
– Április 10-12 között volt a Széchenyi Napok rendezvényso-
rozat, melynek díszvendége Bánffy György Kossuth Díjas
mûvész volt.
– A Bocskai év tiszteletére február végén Bocsai és kora kiál-
lítás nyílt a Mûvelõdési Házban.
– Ugyancsak a Mûvelõdési Házban a Football-világ csillagai
A-Z-ig kiállítás is látogatható volt.
– Március 30-án elhunyt településünk legidõsebb lakója Hor-
váth Menyhért bácsi, aki több, mint 102 esztendõt élt közöt-
tünk.
– Május utolsó hétvégéjén rendeztük az 5. Falunapokat.
–Április 15-én Orbán Viktor volt miniszterelnök jelenlét-
ében nyílt meg településünkön a CBA Raktárbázis,
Logisztikai Központ.
– Május 5-én Megyei Rendõr Fõkapitányi látogatás volt
Alsónémedin. Megelégeltük ugyanis azokat a jelenségeket,
melyeket az örömlányok okoznak településünk külterületi út-
jain. Ígéretet kaptunk arra, hogy mindent megtesznek annak
érdekében, hogy ez az örömlány jelenlét csökkenjen települé-
sünkön.
– A Trianoni – 85 éves – évforduló alkalmából külön számot
jelentettünk meg. Ebben – mint minden évben – köszöntöttem
a köztisztviselõket és írás jelent meg a Pedagógus Nap, illetve
a Semmelweis Nap okán is.
– A Testület év közben úgy döntött, hogy minél több aszfaltos
utca megépítése érdekében az általa kiválasztott utcák tekin-
tetében a lakossághoz fordul és versenyt hirdet. Elmondhat-
juk, hogy eredményes volt a verseny már az elsõ esztendõben,
azaz 2005-ben, de az igazi siker 2006-ban jött el.
– Értékesítettük a Kistói u. mögötti önkormányzati tulajdo-
nú ingatlant 35 millió Ft + ÁFA összegért.
– 1 db motorkerékpárt vásároltunk (a másikat a helyi Takarék-
szövetkezet), így mindkét KMB-sünk kapott feladatainak haté-
konyabb ellátása érdekében, egy-egy kétkerekû jármûvet.
– Elvégeztettük a Ványi híd mûszaki állapotfelmérését és a na-
pokban döntünk arról, hogy a beérkezett ajánlatok alapján elvé-
geztetjük-e a legsürgõsebb beavatkozásokat a hídszerkezeten.
– Újabb 3 db hulladékgyûjtõ szigetre nyertünk pályázati pénzt.
– Sikeresek voltak pályázataink az ún. 1+1 Ft-os pályáza-
tokra, és így az idei esztendõben elkészülhetett a Rákóczi-
Iskola-Ady u. aszfaltburkolatok felújítása, valamint tavaly év
végén a Fõ út-Garay u.-Szabadság tér is.
– Értékesítettük az idõközben elhunyt Garai Mária tulajdo-
nából az önkormányzat tulajdonába került Alsóerdõsor u. 20.
sz. alatti lakóingatlant Tóth Gábor KMB-s számára bruttó 5
millió forintért.
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– A Vad-Print Kft. gyártotta le – az idõközben már közterüle-
tekre kikerült – tûzzománcból készült utcanév táblákat brut-
tó 1.900.040,- Ft-ért.
– 2005. õszén kicseréltettük az Arany-Deák F. utcákban a
vízvezeték csöveket. Ez volt az oka és indoka annak, hogy
csak 2006-ban készült el nevezett utcákban az aszfaltos út.
– 500.000,- Ft-tal támogattunk egy székelyföldi települést
(Simonfalva) az ott dúlt árvízi károk enyhítésére.
– Pályázatot nyújtottunk be az akkor alakulófélben volt Pol-
gárõr Egyesület mûködésének támogatására, melyet késõbb
400.000,- Ft összegben elnyertünk. Az arányos önrészt ön-
kormányzatunk biztosította (100.000,- Ft).
– Az önkormányzatiság 15 éves évfordulóján a két legrégeb-
bi (15 éve folyamatosan képviselõ) tagnak emléklapot vásá-
rolt az Önkormányzat (dr. Kajáry László, dr. György Balázs).
– Az év közepén településünkön is megindult a jelzõrendsze-
res házi segítségnyújtás a már említett Gyáli Önkormányzati
Társulás keretében.
– A 2004-2005-ös labdarúgó Diákolimpia elsõ korosztályos
bajnoka az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola
csapata lett.
– 2005. augusztus 28-án településünkre látogatott dr. Beer
Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke. Látogatásának célja
elsõsorban az volt, hogy az akkorra elkészült katolikus mû-
emléktemplomunk fõ- és mellékoltárait megszentelje.
– 2005. november 01-jén lépett hatályba és váltott fel egy ko-
rábbi 50 éves jogszabályt az új Közigazgatási eljárási tör-
vény.
– Szeptember 30-án volt 15 esztendeje annak, hogy az elsõ
önkormányzati választások megtörténtek Magyarországon.
– Tavaly szeptemberben a Hírmondóban tettünk közzé egy
felhívást a vonatkozásban, hogy keressünk méltó helyet tele-
pülésünkön egy az Önkormányzat által elkészítendõ 1956-os
eseményekre emlékezõ mûalkotás elhelyezésére. A mûalko-
tás készül és remény van arra, hogy az 50 éves évfordulóra
október 22-én méltó helyre kerül.
– Az Alsónémedi Hírmondó is jubilált. A XV. évfolyamba
„lépett”, ugyanis az elsõ szám „Életterünk Némedi” címmel
1991. szeptemberében jelent meg.
– 2005. õszén úgy döntött a Képviselõ-testület, hogy mind a
református, mind a katolikus egyházközség részére 1-1
Alsónémedi címerével ellátott hímzett zászlót adományoz. A
zászlókat a 2006. év eleji ökumenikus alkalmakon adtam át.
– Az éves koncepció elfogadásánál döntöttünk úgy, hogy az
ASE-t 3,3 millióval támogatjuk a következõ évben, melybõl
az Egyesület 600.000,- Ft-ot köteles az utánpótlás nevelésre
fordítani.
– A Képviselõ-testület az AIRVAC Kft. 105 milliós tagi tar-
tozásából 8 milliót elengedett, hogy a Kft. ne legyen veszte-
séges.
– Elektromos hulladék gyûjtése érdekében elfogadtuk az
AL-KO Kft. felajánlását és az E-Hulladék Kht-val is szerzõ-
dést kötöttünk.
– A 2005. évi közmeghallgatás december 12-én volt.
– Már 2005. év végén döntöttünk arról, hogy a 2006. évi
Megyei Területfejlesztési Pályázatokra milyen témában indu-
lunk. Így biztosítottuk az óvodai tornaszoba, a Mátyás kir.,
Temetõ és a Széchenyi u. III. szakaszának burkolásához a
30%-os önerõt.

– Ugyancsak év végén döntöttünk arról is, hogy a CBA Kft. a
saját beruházásaiban elkészült közmû szakaszokat (víz, csa-
torna) az üzemeltetõ cégek tulajdonába adja (DAKÖV Kft.,
AIRVAC Kft.) térítésmentesen.
– Polgárõrség alakult biztonságunk és nyugalmunk megõr-
zése érdekében 2005. október 3-án. Vezetõje Kiss Miklós Ha-
raszti utcai lakos. Létszáma több mint 50 – elsõsorban fiatal
– férfi.
– Óvodásaink november közepén nagy örömmel vették bir-
tokba a megújult udvarokat a sok-sok új játékkal együtt.
– 2006. január 01-tõl megváltozott a Polgármesteri Hivatal
munkarendje. Elsõsorban az ügyfelek érdekében – hétfõnként
– hosszított nyitva tartásban dolgozunk, ami azt jelenti,
hogy a hétfõi napokon 13 órától este fél 6-ig várjuk az ügyfe-
leket. A szerdai és pénteki fogadóórák változatlanok.
– A Magyar Kultúra Napja alkalmából Eperjes Károly szín-
mûvész volt a vendégünk és aratott nagy sikert elõadó estjén.
– Január 14-én ismét fõpásztori látogatás volt a katolikus
mûemlék templomunkban. E látogatás keretében a Püspök
atya felavatta, megszentelte az általa vezetett egyházmegye
fenntartásában mûködõ Szegletkõ Gyermekotthont.
– 2006. januárjában 600.000,- Ft összegben linóleum cserét
hajtottunk végre a Fõ út 73. sz. alatti volt Mûvelõdési Házban.
– Döntöttünk, hogy melyik két vállalkozó építheti meg a mû-
füves sportpályát az általunk biztosított bruttó 20 milliós ke-
retbõl.
– Az Alsónémedi Birgejárás gazdasági területre szabályozási
terv készült az ottani ingatlantulajdonosok finanszírozásában.
– A Ványi úton növényzetnyesést végeztünk 200.000,- Ft +
ÁFA összegért.
– 2006-ban is versenyt hirdettünk kijelölt utcák között asz-
faltozásra, melynek eredményeképpen csupán egyetlen utca
nem vállalta a telkenként kért összeg összegyûjtését a portala-
nítás érdekében (Mátyás kir. u.).
– Sajnos eredménytelenül pályáztunk ebben az esztendõben
az eddig benyújtott valamennyi pályázaton, ide nem értve a
korábban a terekre megnyert hatalmas összeget.
– A korábban és ebben az esztendõben is kiírt járda, belterüle-
ti útalap és külterületi útjavítás összegeit az idei aszfaltozási
munkákra csoportosítottuk át. Ugyanígy tettünk a nyeretlen
óvodai tornaszobára biztosított önerõvel is.
– Több fordulóban tárgyalásokat folytattunk egy esetleges
utcanyitásról (Orgona-Mátyás kir. között) az érintett lakóin-
gatlanok tulajdonosaival.
– Új elnöke van a Széchenyi István Általános Iskoláért Ala-
pítványnak Gyõrvári Pálné személyében.
– Döntöttünk arról, hogy az I. világháborús emlékmûre az
idei Trianoni évfordulóig emléktáblát helyezünk el. Az elhe-
lyezés július 2-án történt meg.
– A testület vállalta, hogy olyan szinten, mint eddig is, kar-
ban tartja a belterületi zsidó temetõt.
– Ebben az esztendõben egy népes delegáció érkezett telepü-
lésünkre Nagyajtáról a Kriza János Általános Iskolából. Õk
is aktívan vettek részt az idei Széchenyi Napok rendezvény-
sorozaton. Az ezzel kapcsolatos plusz kiadásokat természete-
sen az Önkormányzat fedezte.
– Benyújtottuk 2007-re vonatkozóan is az iskola tornaterem-
mel, aulával, termekkel történõ bõvítésére pályázatunkat a
Magyar Államkincstárhoz.
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– Nem értékesítettünk Nagy Vilmosné részére ingatlanrészt
az Opál házi raktárépületbõl. Ugyanakkor értékesítettük
számukra 50.000,- Ft-ért a Fõ út 73. sz. alatti ingatlanunkban
régóta használaton kívüli, rossz állapotban lévõ zongorát.
– Elkészült mindkét – Alsónémedi történelmérõl szóló –
könyv digitalizált változata.
–Újabb 5 évre bízta meg Kozma Miklóst a Képviselõ-testü-
let az AIRVAC Kft. ügyvezetõ teendõinél ellátásával.
– Átdolgoztattuk a Helyi Építési Szabályzatot és Szabályo-
zási Tervet annak érdekében, hogy az északi vállalkozói terü-
leten tömbfeltárások keretében minél több új vállalkozó tele-
pedhessen le.
– Járdát építtettünk a Fõ út 6-20 számú házak elõtt annak ér-
dekében, hogy a Kossuth úti iskolaépületbõl érkezõ gyerme-
kek és a kísérõ pedagógus is kultúrált körülmények között
tudjon az Iskola utca felé közlekedni.
– Támogattuk a Magyar Politikai Foglyok Szövetségét.
–Felkértük az iskolát, hogy a belterületi öreg temetõben lévõ
hõsi sírok gondozásában segítsenek be Végh Laci bácsinak.
– Idén elõször, részt vettünk – május 24-én – Kihívás Napja
versenysorozatban olyan eredménnyel, hogy a sorsoláson
75.000,- Ft-ot nyertünk sportszer vásárlásra, melyen az isko-
la és az óvoda osztozott.
– A korábbi könyvtár szakmai ellenõrzési vizsgálat alapján
szeptember 01-tõl egy pályázati úton kiválasztott szakember
Kulinyák Rezsõné közremûködése mellett szakmailag rend-
be teszi a községi könyvtárat.
– Úgy döntöttünk, hogy a Fõ út 34. sz. alatti szolgálati lakás
elõkertjében minimum 3 autó számára alkalmas parkolót
alakítunk ki, mely a napokban el is készült. Ez elsõsorban
olyan célt szolgál, hogy oda csak olyan autó álljon be, amely
mozgásában korlátozott vagy súlyos beteget szállít a házior-
vosi rendelõbe, ill. oda mentõ is be tud állni, ha a rendelõhöz
hívták.
– Új telefonközpont kerül beszerelésre a Polgármesteri Hi-
vatalba, így ha felhívják a Hivatalt, akkor egy kolléganõnk
hangja sorolja fel azon mellékállomások számát, amelyek be-
ütésével közvetlenül elérhetõek munkatársaink.
– Ez év február közepétõl hétvégénként ismét közlekedett
ún. színházi járat pénteken és szombaton 0 óra 20 perckor in-
dulva Soroksárról. Sajnos érdektelenség miatt ezt június 30-
al megszüntettük.
– A Faluházi Esték idén tavasszal nagyon színvonalas és bõ-
séges programokat ajánlott az odalátogatóknak. Tele is volt a
Faluház nagyobbik szobája szinte minden elõadáson. Vala-
mennyi elõadást DVD-n rögzítettünk.
– Idén is fél milliót biztosítottunk a helyi civil szervezetek tá-
mogatására.
– Már februárban megkezdõdtek köztereinken a felújítási
munkálatok így ez év közepére valamennyi eddig volt 4 te-
rünk megújult, míg az ötödik (Május 1. tér) újonnan épült.
– Beszámoltattuk a nagyközségben mûködõ egészségügyi
szolgáltatókat áprilisi ülésünkön, mely igen hasznos volt a
Képviselõk számára.
– Úgy döntöttünk, hogy bõvítjük a szárazelemgyûjtõ hálóza-
tot az ASA Kft. felajánlása alapján.
– Az elkészült mûfüves pálya üzemeltetési jogát, – mely az
iskola udvarán van – térítésmentesen átadtuk az iskolai alapít-
vány számára.

– Közbeszerzést hirdettünk a lakosság összefogásával épülõ
aszfaltozásokra, melynek eredményeképpen két nagy cég
kezdte meg az elmúlt hetekben az útépítési munkálatokat te-
lepülésünkön. A befejezési határidõ valamennyi utcánál ez év
október 31.
– Idõközben elkészült az Árpád u. folytatása (Toldi-
Határ), valamint az Orgona u. Kisfaludy és Arany J. u.
közti szakasza.
– A testület kinyilvánította azon szándékát – tekintettel a te-
lepülésünkön október 1-jén megválasztható bolgár kisebbsé-
gi önkormányzat mûködésére –, hogy nincs ellenvetése test-
vérközségi kapcsolat kialakítására a bulgáriai Ravda telepü-
léssel.
– Az országgyûlési választások eredménye a következõkép-
pen alakult itt helyben. Április 9-én a területi listán és egyéni-
ben is a FIDESZ gyõzött, második helyen az MSZP, harmadik
helyen a MIÉP-JOBBIK-Harmadik Út összefogás volt. 23-
án, amikor már csak egyéni választás volt, ismét a FIDESZ
gyõzött 62 %-al az MSZP-s jelölt elõtt.
– A 6. falunap május 19-én kezdõdött, 24-én és 27-én folyta-
tódott. Sajnos a 27-i szabadtéri programok jelentõs részét az
esti bõséges esõvel érkezõ vihar elmosta.
– Megjelent az Alsónémedi füzetek elsõ kiadványa a költé-
szet napjára. Ez egy helyi költõ, Kovács Sándor István verseit
tartalmazza.
– Ez évben volt 15 esztendõs a nagyajtai kapcsolat.
– Augusztus 19-én ünnepélyes keretek között avattuk fel el-
sõ királyunk, Szent István mellszobrát a róla elnevezett téren.
– „16 év a fejlõdés útján” címmel a Hírmondó júniusi szá-
mában a polgármester tollából 2,5 oldalas visszapillantó ol-
vasható.
– Ebben az esztendõben is a nyári iskolai szünet alatt progra-
mokat szerveztünk az Alsónémedi Iskolások számára.
– Sokorai Viktor, akirõl mostanában eleddig nem sokat hal-
lottunk, újabb sikereirõl számolt be a Hírmondó hasábjain.
Pár év kihagyás után visszatért és mindjárt világbajnoki arany
került a nyakába.
– Ez a nyár szomorú is számunkra, hiszen földi életének 85.
esztendejében elhunyt Lugosi Gyula, iskolánk nyugalma-
zott igazgatója.
– A tavaly év végén alakult Polgárõrség a jelentõs önkor-
mányzati támogatás mellett, most egy Suzuki személygép-
kocsival gazdagodott. Az elmúlt hetekben átadott, a déli
vállalkozói területen lévõ Suzuki autószalon tulajdonosa
Szûcs István úr július 10-én ajándékozta a Suzukit az Egye-
sületnek.
– Ez év május 22-én töltötte utolsó munkanapját a Hivatalban
Falusi Simeonné, közismerten csak Márti, aki 26 évi, a köz-
igazgatásban eltöltött dolgos esztendõ után nyugállományba
vonult. Mi vezetõk, de a kollégák is mindhiába marasztaltuk
Õt, hogy nyugdíjazás mellett is maradjon közöttünk. Nem
hallgatott ránk, így nem marad más hátra, mind tiszteletben
kell tartanunk a döntését. Kívánunk neki az önként vállalt
nyugdíjas évekre is minden elképzelhetõ jót. Természetesen
ha erre jár, – hiszen látom nap mint nap itt vezet az útja – szí-
vesen látjuk Õt és még az is lehet, hogy kikérjük véleményét
egy-egy aktuális ügyben.

Polgármester
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ÖNÖK MONDTÁK (ÍRTÁK)!
Egy 24 pontos kérdõívre (Helyi társadalom és önkormányzat)
adott válaszok elõzetes statisztikai kiértékelése
Tisztelt Alsónémediek!
Július végén augusztus elején több, mint 200 a címben megne-
vezett kérdõív került kiküldésre a faluba. A visszaérkezett ívek
jelentõs száma azt mutatja érdekelte Önöket egy ilyen véle-
mény nyilvánítás lehetõsége. A kérdõív a Magyar Tudományos
Akadémia Politikatudományi Intézetében készült (más telepü-
léseken is alkalmazták). A kérdõívek tudományos igényû fel-
dolgozása késõbb történik. Néhány elõzetes – elsõsorban sta-
tisztikai –megállapítás Hírmondóbeli közlése bizonyára felkel-
ti azok érdeklõdését is, akik nem kaptak ilyen kérdõívet és akik
visszaküldték azok pedig büszkék lehetnek arra, hogy vélemé-
nyükkel hozzájárultak e közvéleménykutatás sikeréhez.
A visszaküldõk:
� 77%-a több generáció óta él itt Alsónémedin
� 93%-a nem tervez lakóhelyváltoztatást
� 91%-ának megfelel a jelenlegi lakhelye
� 77%-a nem elégedett azzal, ahogy az országban mennek

a dolgok
� 64%-a elégedett azzal, ahogy itt helyben mennek a dol-

gok (36% elégedett, illetve teljesen elégedett)
� 75% a közepesnél picit jobban elégedett a saját helyzetével
� véleménye szerint jövõjüket az országos politika sokkal

jobban, míg a helyi kevésbé befolyásolja
� 34%-át a román állampolgárok (vendégmunkások) je-

lenléte, 14%-át az utak minõsége, 7%-át a közbiztonság
romlása és hiánya közel 10%-át még mindig – a tiltás el-
lenére is – a kamionok jelenléte, illetve az átmenõ utak te-
lítettsége zavarja leginkább.
� szerint a sikeres településpolitika legfõbb záloga (sor-

rendben): a polgármester rátermettsége, az önkormány-
zatot támogató kormánypolitika, a lakossági érdekeket
felkaroló képviselõk, szorosan mögötte a hivatali appa-
rátus gyors és szakszerû munkája és messze lemaradva a
lakosság aktivitása.
� az 1-7-es skálán becsületességbõl a helyi képviselõknek

5,5-ös, a hivatali dolgozóknak 5,5-ös, a jelenlegi polgár-
mesternek 6,7-es, körzetünk országgyûlési képviselõjé-
nek 4-es osztályzatot adtak
� többsége szerint (69 %) az egyházaknak a politikától tá-

vol kell maradniuk
� szerint a következõ három dolog, mely leginkább gon-

dot jelent I. az elszegényedés, II. a közbiztonság, III. az
utak állapota.
� az elõzõkért az önkormányzatot, a kormányt és a polgár-

mestert okolják elsõsorban, de igen önkritikusan több
válaszadó megemlítette a lakosokat is.
� szerint javult ebben ciklusban: az oktatás minõsége (is-

kola, óvoda), a csatornázottság, az utak állapota, az
egészségügyi szolgáltatások színvonala, a hulladéklera-
kó gondja, a sportolási lehetõségek, a településkép és a
szociális ellátás is.
� romlott: egyes rétegek elszegényedése, a munkanélküli-

ség, a szemétdíj mértéke, közbiztonság.
� nem változott: a helyi adók, nemzetiségek, etnikai ki-

sebbségek helyzete és a vállalkozások helyzete.
� 1-3-ig terjedõ skálán a jövedelemkülönbségek jelentõsen

(2,6) egyre jobban megosztanak bennünket, a településré-
szek közötti különbségek kissé (1,46), a pártszimpátiák
(1,84) az elõzõnél jobban, legkevésbé a helybeli dolgo-

zók-bejárók (1,14), a vallási felekezetek közepesen (1,44),
ugyanígy a településrészek közötti különbségek is.
� 79%-ának csupa jó jut eszébe a Polgármesteri Hivatal-

ról, annak munkájáról, a dolgozóiról, néhányan termé-
szetesen nem osztják a többség véleményét.
� nagy számban igen pozitív emberi tulajdonságot sorol-

tak fel a mostani polgármesterrõl.
� jelentõs többsége szerint a polgármesternek a közösség

érdekét, a többség akaratát kell képviselnie és igyekezni
kell összefogni a lakosságot.
� 75% szerint falunk sokat fejlõdött az utóbbi években,

ami a helyi vezetõk rátermettségének köszönhetõ,
� 91%-a azt karikázta be, hogy a település mindenkori ve-

zetõinek a döntéseknél figyelembe kell venni a lakosság
többségének akaratát,
� 73% szerint a polgármester betartotta választási ígéreteit,
� 47% szerint azért választjuk a település vezetõit, hogy õk

döntsenek a lakók helyett,
� 43% szerint nem mindegy, hogy egy települési vezetõ

melyeik párthoz tartozik,
� 34% szerint az utóbbi években a lakosság nagyobb része

jobban magáénak érzi a települést, mint 1990 elõtt
� mindössze 6% írta azt, hogy sok korrupt vezetõ van tele-

pülésünkön.
� 45%-a szerint településünkön még mindig nincs összetartás,
� szinte mindenki a Hírmondóból tájékozódik helyi szin-

ten (93%), de megjelent a település honlapja és az e-mail
is, mint hírforrás.
� 25%-a továbbra sem nem néz (rendszeresen) TV-t és

32% nem hallgat rádiót sem (rendszeresen)
� szinte mindenki olvas rendszeresen vagy idõnként újsá-

got, napilapot, hetilapot
� arra a kérdésre, hogy milyen változást hozott a válaszadó

életében az EU csatlakozás, illetve, hogy érezhetõ-e válto-
zás és mely területeken a válaszadók több mint a fele (52%)
nemmel válaszolt. Az igennel válaszolók (48%) 65%-a ne-
gatívnak, míg35 % pozitívnak érzi a változásokat.
� életkora 33 és 80 év közötti (átlag 51 év)
� neme: 46% nõ, illetve 54% férfi
� iskolai végzettség szerint 50% érettségizett, 27% felsõfo-

kú végzettségû, a többi 8 általános vagy annál kevesebb
iskolával rendelkezik
� beosztása szerint 20% vezetõ, 32% alkalmazott, 32%

nyugdíjas, 11% mezõgazdaságból élõ, 2% vállalkozó, a
többi nem válaszolt erre a kérdésre
� 72%-a házas, 7% elvált, a 2% nõtlen, 7% hajadon és 12%

özvegy
� 86%-a vallásos, a maradék nem
� gyermekeik száma átlagosan 1,7 (0 és 4 között)
� 88%-a önálló családi házban él, 5 % lakrésszel rendelke-

zik, a többi bérlõ, ill. még szüleivel él
� egy háztartásban átlagosan több, mint 3-an (3,07-en) élnek
� lakása, háza átlagosan 97 m2 alapterületû
� 97%-a rendelkezik színes TV-vel, 86%-a automata mo-

sógéppel, 95%-a vezetékes telefonnal, 82%-a mikróval,
66%-a mobil telefonnal, 61%-a számítógéppel, 46%-a
internettel, 89%-a autóval
� 64%-a nyaralt az idén, 4%-a nem, a többi pár napra eluta-

zott de többnyire otthon volt, pihent vagy dolgozott.
Köszönet a válaszadóknak! A tudományos kiértékelésrõl ké-
sõbb tájékoztatjuk Önöket. Pm.
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táblázat iskola
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FIGYELEM HATÁRIDÕK!
Felsõoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott ta-
nulmányok I. féléves támogatására a kérelmek benyújtási
határideje 2006. október 15.

A felsõoktatási intézmény tanulói részére kiírt Bursa
Hungarica pályázat benyújtási határideje 2006. novem-
ber 02. A pályázat részletes leírása jelen Hírmondóban
olvasható.

A gépjármû súlyadó, az építményadó, valamint az
iparûzési adó elõleg második félévi befizetésének határ-
ideje 2005. szeptember 15. volt.
A csekkeket a számlalapokkal együtt már július-augusz-
tusban postáztuk.

Rozgonyi Erik jegyzõ

A Soroksári Egyetértés Vadásztársaság értesítése
alapján 2006. december 16-án fácán-nyúl vadászat,
2007. január 20-án pedig Alsónémedi területén fácán
vadászat lesz. A vadászatok várható idõpontja 9-18
óráig tart. Az idõpontok az idõjárás miatt változhatnak.

Polgármesteri Hivatal

Alsónémedi új parkjairól röviden …
Ebben az évben a település AVOP támogatással jelentõs környe-
zet fejlesztést hajtott végre, amelynek során új parkok készültek.
A parképítést az idei, 2006. évi „rakoncátlan” idõjárás kedvezõt-
lenül befolyásolta. A megálmodott parkok elkészültek. Kisebb
bosszúságok sújtották a települést, de a kivitelezõt is (Békési Fa-
iskolát). Az építés folyamatában tapasztalható zökkenõk látható
jeleit most, pl. a füvesítés, valamint egyes fás növények eredése,
vízmosások és más még fel nem lelhetõ hibák kiküszöbölése a
kivitelezõ vállalkozó garanciális kötelezettsége.
A szembetûnõ legjelentõsebb hiányosság a rosszul kelõ füvesítésben
határozható meg. Ez abból ered, hogy a vetést követõen özönvízszerû
csapadék esett (a Nagygödörnél két nap alatt 100 mm), valamint a vá-
lasztott fûmagkeverék összetétele sem volt ideális. A látható ered-
mény nem elégítheti ki sem az önkormányzati, sem a szalmai igénye-
ket, ezért a kivitelezõ garanciális pótlással köteles ezeket kijavítani. A
füvesítés ideális idejében – szeptember hónapban – végrehajtandó a
még hiányzó mûveletekhez (megfelelõ talajmunka, gyomirtás után),
hazai nemesítésû szarvasi fûmagkeverékkel a vetést megismételni. Ez
a keverék több komponensbõl áll, amelynek alkotó elemei közül van-
nak gyorsan kelõ, rövid tenyészidejû (pl. angol perje) fûmagok, továb-
bá lassabban csírázó, kelõ, hosszabb életû tarackoló fajták (tarackos
tippan és csenkesz félék), amelyek õszi vetés esetén tavaszra dekora-
tív, strapabíró gyepet alkothatnak.
Gondos fûmagvetés – pótlás – azonban csak akkor fog örömet
okozni a nagyközség lakóinak, ha a folyamatos gondozás köve-
telményei is megvalósulnak. Ezt igényli a 20.895 m2 zöldterüle-
ten elültetett 404 db fa, 4.674 db cserje és szépszámú örökzöld is.
Ehhez kíván közös összefogással sikereket a nagyközség lakói-
nak környezetformálásához az Önök kertész szakértõje

Scherer István
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Alsónémedi Önkormányzata Családbarát Önkormányzat Díjat kapott
Idén egy szép nyári napon nagy meglepetés érte Önkor-
mányzatunkat. Faxon érkezett a hír, hogy Önkormányzatunk
elnyerte – a Nagynyárádi Önkormányzat mellett – Családba-
rát Önkormányzat Díjat, melyet a Polgármester úr 2006. júli-
us 11-én vehet át. A Polgármester urat éppen szabadsága alatt
zavartuk meg, számítson arra, hogy szabadsága utáni elsõ
napján e díj átadására kell Budapestre utaznia. Õt is váratla-
nul, de kellemesen érte a hír, hiszen nem tudott az Önkor-
mányzat arról, hogy a Platán Alsónémedi Nagycsaládos
Egyesület jelölte e díjra. Az oklevelet a Polgármester úr
örömmel vette át, hiszen szinte elsõként – a díjat 2005-ben
alapították – nyerte el Alsónémedi a sok száz település közül.
A díjat a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (a továbbiak-
ban: NOE) alapította annak érdekében, hogy megerõsítse, tá-
mogassa, követendõ példaként bemutassa azokat a jó gyakor-
latokat, amelyeket a helyi önkormányzatok a családok érde-
kében folytatnak. A díjat minden évben a Népesedés Világ-
napja alkalmából adják ki (július 11.), a települések kiválasz-
tása pedig a helyi közösségek jelölése alapján történik.
Szempont a díj elnyerésében, hogy az Önkormányzat, a Pol-
gármesteri Hivatal jó minõségben és a családok számára jól
elérhetõen mûködtesse a településen, valamennyi alapszol-
gáltatást (pl. óvoda, iskola, gyermekorvosi ellátás, védõnõi
szolgálat, családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat stb.). A he-
lyi rendeletek tartalmazzanak a családok, különösen a több
gyermeket nevelõk számára kedvezõ lehetõségeket, a törvény
által elõírt szabályozásokon felül. Az Önkormányzat – lehe-
tõségeihez képest – értékelje a gyermeket nevelõ családokat
és ez érdembeli lépés is legyen. Az ügyfélszolgálatok kiala-
kítása, az ügyintézõk hangneme, ill. az intézmények vezetõi-
nek a családokkal való bánásmódja humánus legyen. Támo-
gassák a családok lakáshoz jutását, ill. különösen a több gyer-
meket nevelõk számára segítsék a méltó körülmények megte-
remtését, fenntartását. Teremtsék meg az akadálymentesítést
intézményeikben. Legyenek a településen játszóterek, közös-
ségi terek, ifjúsági szabadidõs lehetõségek. A gyermekek és
fiatalok biztonsága (közlekedés, közbiztonság, játszóterek
stb.) legyen fontos az Önkormányzat számára. Támogassák
a gyermeket vállaló fiatal családokat. Legyen családbarát a
településfejlesztés. Az önkormányzat és intézményei család-

barát munkaadók (a család és a munkahely igényeinek
összeegyeztetése) legyenek. Biztosítsa az Önkormányzat a
tiszta és egészséges környezetet. Ezek a fõbb szempontok, de
mindegyiknek lehetetlen megfelelni, így a jelölési anyagból
mérlegelnek a bírálók.
A NOE honlapjára fellépve, megtalálható mi alapján nyerte el
Alsónémedi a Családbarát Önkormányzat Díjat. Íme egy
részlet:
„Az itt élõk hagyománytisztelõ, szorgalmas emberek, akik
számára a gyermekek értéket jelentenek, akikért komoly ál-
dozatokra is képesek. Ez a szemlélet az Önkormányzat és in-
tézményei munkájában is megmutatkozik. Anyagi helyzeté-
hez mérten az Önkormányzat mindent megtesz, hogy az itt
élõk jól érezzék magukat Alsónémedin. … a hozzáállás, a
szemlélet példaértékû lehet más önkormányzatok számára.
… a legfontosabb dolog, hogy az Önkormányzat kiegyensú-
lyozottan és kiszámíthatóan gazdálkodik, ezért az itt élõk
biztonságban érezhetik magukat. … Rá kellett jönnünk, hogy
sok dolgot természetesnek veszünk, ami talán egyáltalán nem
az, és ha ez tudatosul, talán jobban fogjuk értékelni Önkor-
mányzatunk erõfeszítéseit.”
A Díj átadása óta televízió, rádió riporterek is jártak már a
településen, hogy különbözõ anyagokat készítsenek. Ez is
öregbítette Alsónémedi hírnevét, hiszen volt olyan vendég
az Önkormányzatnál, aki pont egy ilyen riportból emlékezett
településünkre.
Itt köszönöm meg a helyi Nagycsaládos Egyesületnek és
Mozsárné Zagyva Gabriellának, hogy méltónak találta Ön-
kormányzatunkat egy ilyen díjra történõ jelölésre.
A továbbiakban is igyekezni fogunk megfelelni azoknak az
elvárásoknak, melyek e díj szempontrendszerében is szere-
peltek és teljesíthetõek egy községi önkormányzat számára.
Lehetõségeinkhez mérten továbbra is támogatjuk a NOE
építõ ötleteit (pl. korábban játszótér építéséhez adtunk anyagi
támogatást pályázatukhoz). Reméljük, hogy a továbbiakban
még többet tudunk segíteni abban, hogy a gyermekek jobban
érezzék magukat településünkön és felnõtté válásuk után se
törekedjenek arra, hogy egy másik településre költözzenek.

Polgármester

Köszönet!
Nagy örömmel és tisztelettel köszöntjük azokat, akik indíttatást éreztek és éreznek a közösségi helyszínek bár-

milyen rendbetételére, csinosítására és óvására.
Nagyon fontos mindnyájunk számára: ne csak az Önkormányzat véges lehetõségeitõl várjuk,

hogy köztereink, utcáink, árkaink, parkjaink és sportpályáink mindig olyanok maradjanak
mint amilyenek az elkészültekkor voltak.

Vigyázzunk értékeinkre és ha lehet egy kicsit tegyünk is érte.
Néhány tiszteletreméltó helyi polgár részérõl ez már megtörtént és történik.

Köszönet érte!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
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TÁJÉKOZTATÓ A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL
Gyermekjóléti ellátások
Jogszabály: Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzat a 9/2006. (VII.10.) sz.
rendelete a gyermekjóléti ellátásokról,
valamint az 1997. évi XXXI. törvény a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról ( továbbiakban: Gyvt. ).

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
– Ha a gyermeket gondozó család idõ-
szakosan létfenntartási gondokkal küzd,
vagy létfenntartást veszélyeztetõ rend-
kívüli élethelyzetbe kerül.
– Idõszakos létfenntartási gondnak, va-
lamint létfenntartást veszélyeztetõ rend-
kívüli élethelyzetnek kell tekintetni azt
az állapotot, ha a gyermek, fiatal felnõtt
közeli hozzátartozóinak alkalmanként
váratlan többletkiadása jelentkezik, kü-
lönösen a gyermek, fiatal felnõtt beteg-
sége, iskoláztatása vagy élelmezésének
biztosítása, illetve valamely családtag
betegsége, munkanélkülivé válása vagy
elemi kár miatt bekövetkezett rendkívü-
li kiadás miatt feltéve, hogy a családban
az egy fõre jutó havi jövedelem az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a kétszeresét ( 2006-ban
51.600.-Ft. ) nem haladja meg.
– A támogatási kérelemhez mellékelni
kell a Polgármesteri Hivatalban átvehe-
tõ vagy a
honlapról letölthetõ jövedelemnyilatko-
zatot.
– A rendkívüli támogatás összege -
gyermekenként – nem lehet kevesebb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 30%-ánál, de nem haladhat-
ja meg annak teljes összegét.
– A támogatásról döntést a Népjóléti és
Egészségügyi Bizottság hoz (továbbiak-
ban: NEB)

Gyermekjóléti alapellátások
– A gyermekek napközbeni ellátását az
Önkormányzat az általános iskola és az
óvoda napköziotthona útján gyakorolja.
– A gyermekek napközbeni ellátásán
belül az étkeztetésért a külön rendelet-
ben meghatározott térítési díjat kell
megfizetni.
– Amennyiben a kérelmezõ étkezési té-
rítési díj kedvezményt igényel, a kérel-
met a Polgármesteri Hivatalban besze-

rezhetõ, vagy a honlapról letölthetõ
nyomtatvánnyal és az érintett intéz-
mény javaslatával együtt a Polgármes-
teri Hivatalon keresztül a NEB elé kell
terjeszteni.
– A Gyvt. 148. §. (5) bek. b.) pontjában
biztosított 50%-os térítési díjkedvez-
ményen felül további 50%-os díjked-
vezményt (azaz ingyenességet) kap az a
gyermek, akinek családjában az egy fõ-
re esõ jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-át.
– 50%-os térítési díjkedvezményt kap-
hat az a gyermek, akinek családjában az
egy fõre esõ jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át és a
Gyvt. 148. §. (5) bekezdése szerint nor-
matív támogatásban nem részesül.

Gyermekjóléti szolgálat
A gyermekjóléti szolgáltatást
Alsónémedi Nagyközség Önkormány-
zata a „Kertváros” Gyáli Kistérség
Többcélú Társulással kötött szerzõdés
útján az Egressy Gábor Gyermekjóléti
és Családsegítõ Szolgálaton keresztül
biztosítja. Igénybevétele térítésmentes.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény
A Gyvt. 19. §. /1/ bek. szerint: „A rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság megállapításának célja
annak igazolása, hogy a gyermek szoci-
ális helyzete alapján jogosult
a./ a 148. §. /5/ bek. a./ és b/ pontjában
meghatározott gyermekétkeztetés
normatív kedvezményének,
(a./ - a bölcsõdés, óvodás, 1-4 évfolya-
mon nappali rendszerû iskolai oktatás-
ban részt vevõ és rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülõ
gyermek után az intézményi térítési díj
100%-a
b./ az a./ pont alá nem tartozó, rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ gyermek és tanuló után az
intézményi térítési díj 50%-a ).
b/ a 20/A. §-ban meghatározott pénz-
beli támogatásnak,
(egyszeri támogatás összege gyerme-
kenként 2006-ban 5.000.-Ft. )

c/ a külön jogszabályban meghatáro-
zott egyéb kedvezmények igénybevé-
telére.
(pl. ingyenes tankönyv, magánszemé-
lyek közmûfejlesztési támogatása,
lakáscélú hitelhátralékok terheinek mér-
séklésére).
– A települési önkormányzat jegyzõje
megállapítja a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát, amennyiben a gyermeket
gondozó családjában az egy fõre jutó jö-
vedelem összege nem haladja meg a
jogszabályban meghatározott jövede-
lemhatárt, az öregségi nyugdíj legki-
sebb összegének 110 %-át, illetve egyes
esetekben a 120%-át és vagyon, sem ne-
ki, sem vele közös háztartásban élõ kö-
zeli hozzátartozójának nincs.
– A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre való jogosultság megállapí-
tásához a kérelmet a szülõ vagy más tör-
vényes képviselõ, illetve a nagykorú jo-
gosult a lakóhelye szerint illetékes tele-
pülési önkormányzat polgármesteri hi-
vatalánál terjeszti elõ, mely nyomtat-
vány beszerezhetõ a Polgármesteri Hi-
vatalban, vagy letölthetõ a honlapról.
– A feltételek fennállása estén a telepü-
lési önkormányzat jegyzõje 1 év idõtar-
tamra megállapítja a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultságot.

Kiegészítõ gyermekvédelmi támoga-
tás
– Kiegészítõ gyermekvédelmi támoga-
tásra az a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ gyermek
gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult,
aki
a/ a gyermek tartására köteles, és
b/ nyugellátásban, vagy baleseti nyu-
gellátásban, vagy nyugdíjszerû rendsze-
res szociális pénzellátásban, vagy idõs-
korúak járadékában részesül.
– A kiegészítõ támogatás iránti kérel-
met a települési önkormányzat polgár-
mesteri hivatalánál kell elõterjeszteni.
– A kiegészítõ támogatásra való jogo-
sultságot a gyám lakóhelye szerinti ille-
tékes jegyzõ állapítja meg.
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Alsó-nemédeni
itt lakom túlnõtt Budapest tövében
mégse vonz nincs rám emelõbb hatása
megvagyok kétes ragyogása nélkül

tiszta örömben

kis falum bújtat menedéket adván
dúlt tömegtõl és közelembe jutni
azt nem engedvén kapu-módra védi

földje szülöttjét

én nem is bírnék sokaságban élni
meghal ott minden magasabb nagy eszme,
gizgaz és kóró virul – úgy tenyészik

mintha vetették

volna, sántító a hasonlat? Ó nem
õs-igazsághoz közelebb van és jár
mint te gondolnád, no de mégse kéne

bántani senkit

visszahúzódván ivor otthonomba
tornya cédákat kirekeszt de múzsát,
szûzi istennõt bebocsát vigadva:

kedves a vendég

hervadásból font koszorú mi ékít,
létem értelmét a tünékeny ének
adja: itt zeng még s csodaképpen aztán

átmegy örökbe.

Kovács István Sándor

Szülõfalunkról
Sokan vagyunk olyanok, akik
nem Alsónémedin születtünk,
ezért csak mi tudjuk, hogy mit
jelent a szülõfalunk nékünk.

Azt, hogy a sorsunk így alakult
Isten úgy rendelte, tréfásan
úgy is hívnak minket, hogy
gyütt-mentek, vagy beköltözöttek.

Eleinte mentünk haza, boldogan
vittük gyermekeinket, akkor
még éltek a szüleink, és õk is
a hazavitt unokákkal dicsekedtek.

Ha hazalátogattunk, elõjöttek a
gyermekkori emlékek, de már
nyoma sincs a szülõi háznak,
mert szüleink is rég elmentek.

Ahogy múlnak az évek már kevesebbet
megyünk, vagy csak szomorú eseményre,
vagy ha hazalátogatunk, akkor
leginkább a szüleink sírjához a temetõbe.

Az ott élõ ismerõsök is elfelejtenek
minket, mert lassan eljön az idõ,
hogy a testvéreink is elmennek.
Maradnak nekünk a fájó emlékek,
DE A SZÜLÕFALUNK ITT MARAD ÖRÖKRE

A SZÍVÜNKBE.

Nagy Zsigmondné

Tisztelt Alsónémediek!
Ezúton szeretném megköszönni azt, hogy az elmúlt négy
évben az Önök bizalmából az Alsónémedi Kt tagja lehet-
tem. Ezalatt az idõ alatt igyekeztem munkámmal meghá-
lálni a szavazataikkal nekem adott bizalmat. Sajnos egyéb
elfoglaltságaim miatt nem tudom vállalni a munka folyta-
tását olyan szinten, amit én szükségesnek tartok ahhoz,
hogy valaki a falu vezetõ testületében helyet foglalhas-
son. Ezért döntöttem úgy, hogy nem indulok képviselõje-
löltként az elõttünk álló helyhatósági választásokon.
Bízom benne, hogy szavataikkal a legmegfelelõbb je-
lölteket juttatják a következõ testületbe!
Szintén szeretném köszönetemet kifejezni azoknak,
akik képviselõségem alatt segítettek, támogattak és bíz-
ta erõt adtak!
A felálló testületnek eredményes munkát és sok sikert
kívánok!

Tisztelettel
Dr. Mozsár József

Kirándulók és színház-
látogatók figyelmébe!

2006. október 14-én Bogácsra kirándulunk. A környé-
ken látható nevezetességek megtekintése után a híres
bogácsi termálfürdõben töltjük a nap hátralévõ részét.
Ismét indul a színházi évad!

Október 21-én szombaton este Neil Simon nagysikerû
vígjátékát a „Legénylakás” címû darabot tekintjük
meg a Vidám Színpadon.
Fõbb szereplõk: Oroszlán Szonja, Nyertes Zsuzsa, Papp
János. Az elõadás megtekintését (felnõttek) minden
korosztálynak ajánlom. Utazás külön autóbusszal, de
természetesen egyénileg is lehetséges.

Várom szeretettel jelentkezését!
Telefon: 29/337-861, 06-30-357-1441

Üdvözlettel:
Szántó Erzsébet

a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
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Kaland van készülõben
Késõ este érkeztem az Észak-Laoszban fekvõ, meredek sziklafalairól, izgalmas folyójáról és gigantikus barlangjairól
elhíresült Vang Vienbe. Fõleg a barlangok érdekeltek, Magyarországon jártam néhány ismertebben és nagyon beléjük szeret-
tem. Másnap gyalog indultam a környék felfedezésére. A forróság tapintható volt, az út egy burkolat nélküli vörös portömeg,
melyet a ritkán, de eszeveszett iramban elhaladó traktorok vertek fel. A por vastagon ült a növényzeten, majd hamarosan a ru-
hámon, hajamon és torkomban is.
Úgy számítottam összesen 7-8 kilométert kell megtennem és közben három óriási üreget, látogathatok meg. Alig fél órája kutyagoltam,
amikor hátulról mellém vágódott biciklivel egy helyi srác és elkezdett lelkesen magyarázni valamit ékes lao nyelven. Igyekeztem angol-
ra váltani, mely úgy tûnt, némi nehézség árán ugyan, de a kommunikáció eszközévé válhat. A srác közölte, hogy õ is éppen arra tart
amerre én, és szívesen elvisz bicajjal. Mivel nem volt útitársam és õ jópofának bizonyult (ráadásul éppen kapóra jött némi tempó-gyorsí-
tás), nem haboztam sokáig. Õ maga legfeljebb 50 kilo lehetett, ezért én ültem a nyeregbe, õ pedig az acélból készült csomagtartóra, há-
tán a táskámmal. Még éppen idõben vettem észre, hogy fék az nincsen. Erre elmutogatta, hogy az egyik lábammal nyomjam neki a pat-
kóféket a felninek. Ezen a ponton éreztem elõször azt, hogy kaland van készülõben. Maga a jármû új értelmet adott a rozoga kifejezés-
nek, úgy nézett ki, mintha most tette volna meg a Moszkva-Peking kerékpáros szupermaratont és éppen a szerelõmûhelybe, vinnék. A
lejtõkön úgy száguldottunk, hogy a legelészõ vizibivalyok bõgve ügettek el a közelünkbõl. Az állva tekerés (különben õ nem fért volna
el) és a forróság miatt hamar elfáradtam, ezért felvetettem, hogy cseréljünk helyet, és õ hajtson tovább. Meglepõdtem, milyen készsége-
sen állt rá a cserére, ami azonban mégse nem bizonyult jó ötletnek, mert a méretes kövekkel tarkított út hamar puhára rázta a hátsó felem,
hiába minden technikás fészkelõdés. Ekkortájt vettem észre, hogy a bal keze felig béna, azért hordott, hogy elrejtse. Csodálatraméltóan
kitartónak bizonyult a tekerésben, béna karja ellenére is, amit egy elképesztõen piszkos hosszú ujjú tréningfelsõ takart. Bár igaz, a legki-
sebb emelkedõn is le kellett szállnom, mert túl nehezek voltunk nekem kellett javasolnom, hogy inkább én kicsit sétálok mellette, hogy
pihenjen és a hátsóm is visszarendezõdhessen eredeti állapotába. Kb egy óra váltott tekerés után érkeztünk egy táblához, mely jelezte,
már csak négy kilométer van hátra. Olyan érzés töltött el, mintha egy hét koplalás után ujjongva közölnék velem, hogy néhány nap és
élelemhez jutok. Egyszóval legszívesebben visszafordultam volna. A végén már fel sem szálltam, hanem csak gyalogoltam, ami szem-
mel láthatóan rosszul esett neki, de nem voltam olyan állapotban, hogy ez meggyõzzön döntésem helytelenségérõl. Megérkeztünk a
barlanghoz, de erõsen vesztettem az indulási lelkesedésembõl. Pedig ami bent várt, az a szavakkal leírhatatlan csoda volt: függõ és álló
cseppkövek tengere, gyönyörû formájú csillogó mészkõsziklák. És ami tovább növelte az élményt az a kb. 15 fokos hõmérséklet volt.
Üdítõen hatott a külsõ 40 után...
Miután elkalauzolt egy-kétszáz méterre a bejárattól, kihámoztam angoljából, hogy õ tulajdonképpen egy hivatásos túravezetõ
ezt akkor sem hittem volna el induláskor, ha igazolványt mutat, bár a laoszi turisztikai hatóságok ilyen szintû intézkedéseire
valószínûleg még várni kell néhány évtizedet és szeretne némi készpénzt szolgáltatásaiért. Elszomorított, hogy nem teljesen
önzetlenül szenvedett velem két órát, de közben jót nevettem saját naivitásomon is. Végül megállapodtunk egy mindkettõnk
által korrektnek ítélt összegben. A visszaút, ha lehet még borzasztóbb volt. Mindhárman ramaty állapotban voltunk: a bicaj, a
hátsom és jómagam is. A srác jópárszor megtehette már az utat, strapabírónak bizonyult. Félúton sikerült lestoppolnom egy
platós teherautót, így mindenestõl fölpakoltuk magunkat a már ott kucorgó tyúkok és nemzeti viseletben virító öregasszonyok
mellé. Így már jóval gyorsabb és relatíve kényelmesebb volt a hátralévõ út a városig.
Búcsúzáskor megpróbált rábeszélni, hogy másnap újabb barlangokat látogassunk meg együtt, illetve megpróbálta kisajtolni
belõlem, melyik vendégházban töltöm az éjszakát, de úgy éreztem nincs az a hatalom, ami rá bírna venni, hogy újra útra kel-
jek vele. Ez után felírta mobilszámát egy cetlire megdöbbentõ, hogy Laoszban sehol se látni utcai telefonfülkét vagy vonalas
telefont, csak mobilt és a lelkemre kötötte, hogy felhívom, ha bármire szükségem van. Kölcsönösen biztosítottuk egymást ba-
ráti érzéseinkrõl, majd leszálltam a teherautóról, és elindultam életem egyik legmegérdemeltebb hideg zuhanya felé.

Gárdonyi Zsolt

Szûrõvizsgálat!
A Dabasi Szakorvosi Rendelõintézetben ingyenes

komplex urológiai szûrés lesz 2006. szeptember 23-án
és október 14-én, szombati napokon 1/2 8 és 12 óra kö-
zött. A szûrést dr. Verebélyi András végzi. A vizsgá-
lat fájdalommentes. 45 év feletti férfiaknak mindenkép-
pen ajánlott a szûrésen résztvenni. A dabasi lakosság kö-
rében végzett szûrés nagyon eredményes volt.
A vizsgálatra reggeli elsõ vizeletet és a TAJ-kártyát
kell magukkal hozni.

dr. Papp Zsolt

PEDI-SULI akreditált oktatási központ
Kéz és lábápoló, mûköröm-építõ tanfolyamot indít

október 14-én
Ára 105.000 Ft amit 4 részletben lehet befizetni

30%-a levonható az SZJA-ból.
Helyszín: Bugyi, Arany j. u. 1 ( piactérnél )

Beiratkozás: 06-29-347-611, 06-309-158-214
Tóthné Farkas Erzsébet

Érdeklõdni: 06-309-418-571 Jécsai Éva
További információ: www.pedisuli.hu

Figyelem!!! Tandíjtámogatás igénybevehetõ.
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A Széchenyi István Általános Iskola célkitûzései az elõttünk álló tanévben
Iskolánkban, mint az ország összes oktatási intézményé-

ben, szeptember 1-jén megkezdõdött a tanítás. Jó kedvû, vi-
dám gyermekek vették birtokukba 181 tanítási napra intéz-
ményünket.

Tantestületünk teljes létszámban készen állt az új tanév
megkezdésére. A nyári felújítási és karbantartási munkák idõ-
ben befejezõdtek. Tiszta, rendezett környezet várta az új és ré-
gi diákokat.

Az augusztusban megtartott tanévnyitó értekezleten meg-
határoztuk a 2006-2007-es tanév feladatait, figyelembe véve
a közoktatási törvényben bekövetkezett változásokat.

Nevelõtestületünk úgy döntött, hogy az oktatás színvona-
lának emelése érdekében a 7. évfolyamon bevezetjük a nívó-
csoportos oktatást, melynek során az egy évfolyamra járó ta-
nulók a tantárgyak egy bizonyos körét az osztályoktól eltérõ,
különbözõ nívójú, közelítõen egyforma teljesítményû cso-
portokban tanulják. A tanulók nívószintek szerinti differenci-
álása a szaktárgyi teljesítmény optimális fejlesztését célozza.

A jobb képességû csoportok gyorsabban haladhatnak, így
számukra nagyobb mód nyílik további ismeretek feldolgozá-
sára, a készségek és jártasságok magasabb szintû kialakításá-
ra. A csoportok közti átjárhatóság biztosított.

Fontosnak és szükségesnek tartjuk –a tanulói óraszám-
csökkenés ellenére- gyermekeink minél alaposabb felkészíté-
sét a továbbtanulásra. Elsõ osztálytól egyéni fejlesztéseket,
felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálásokat, tehetség-
gondozó foglalkozásokat tartunk. Logopédus, pszichológus
foglalkozik a részképesség-zavarral küzdõ tanulókkal.

Kicsi, de annál értékesebb könyvtárunk örömmel várja az
olvasni vágyókat.

A jobb képességû tanulóknak, a területi és országos verse-
nyeken kívül, helyi tanulmányi versenyeket szervezünk, ku-
tatómunkára ösztönözzük õket, melyhez internethozzáférést
is biztosítunk.

Kiemelt helyen kezeljük a nyelvoktatást, melyhez jól
felszerelt nyelvi labor áll rendelkezésünkre. Az elsõ osz-
tály második félévétõl a jobb képességû tanulók játékos
módszerekkel ismerkedhetnek meg a felkínált német vagy
angol nyelvvel.

Törekszünk a rendezvények, sport, szabadidõs tevékeny-
ségek tartalmának, színvonalának emelésére, hogy ráirányít-
suk a gyermekek figyelmét szabadidejük okos és értelmes el-
töltésére.

Szeretnénk még szorosabb kapcsolatot kiépíteni a csalá-
dokkal, a szülõkkel, hiszen érdekeink azonosak. Iskola a csa-
lád nélkül, család az iskola nélkül eredményesen nem tevé-
kenykedhet!

Pedagógiai munkánk másik fõ területe a nevelés, melyre
egyre nagyobb idõt kell szentelni, az adódó nevelési területe-
ket, helyzeteket egyre mélyebben kell kiaknázni, a gyermeki
személyiség egészséges fejlõdése érdekében.

„A hagyományõrzés a humánum hiteles hordozója za-
varokkal teljes társadalmunkban.”(Babits Mihály)

A 2006/2007-es tanévben iskolánk folytatja „ A megtartó
hagyomány” mottó alatt megkezdett iskolai programját. A
2005. évi tanévnyitó értekezleten pedagógus közösségünk
megállapodott abban, hogy a Faluház megnyitásának 10. év-
fordulóján, újra a hagyományõrzést, a honismereti gyûjtõ-
munkát, szülõfalunk pusztuló néprajzi értékeinek mentését
tûzzük célul tanulóink elé.

Egyetértünk Babits Mihály fent idézett figyelmeztetésé-
vel, hiszen mai világunkban a sebesen áramló információk, a
tömegkommunikációs eszközök által sugárzott sokféle kultú-
ra, a fõváros vonzása eltereli a figyelmet azokról az értékek-
rõl, melyek itt helyben, saját környezetünkben találhatók,
amik elvesztése pótolhatatlan lenne.

Más népek, kultúrák után sóvárogva nem is vesszük észre,
mely értékeket hoztak létre nagyapáink, dédapáink, pedig ez
a miénk, ezt kellene megõriznünk.

Büszkék vagyunk rá, hogy iskolánk pedagógusai és tanu-
lói felvállalták a Faluházban lévõ értékek összegyûjtését, és
sokat fáradoztak azon, hogy a nagyszülõktõl fennmaradt érté-
kek ne az ószeresek teherautóin vagy a szemétbányák mélyén
kallódjanak el.

A fogyasztói világ, melyet ma élünk, nem az õrzésre, ha-
nem a habzsolásra rendezkedett be, a reklámok szüntelen vá-
sárlásra ösztönöznek, a régi tárgyakra nincs hely, látszólag ér-
téküket vesztik.

Remélhetõleg eljön az idõ, amikor az emberek gondolko-
dásában ismét visszaáll a rend, újra felismerik majd, hogy
nem a pénzen megvett divatra alapozható a család, a kultúra,
az élet.

Babits Mihály fent idézett szavai figyelmeztetnek: vi-
gyáznunk kell saját kultúránkra, õrizni kell helyi hagyomá-
nyainkat, hogy tudjuk, miért ragaszkodunk településünkhöz,
hogy akarjunk itthon maradni, hogy fejlesszük és gyarapítsuk
azt, amit örököltünk. Ne hagyjuk cserbe azt, aki felnevelt, ne
legyünk közönyösek községünk és annak lakói iránt.

„A megtartó hagyomány” iskolai programunk azon cél ér-
dekében jött létre, hogy rányissa a gyermekek szemét a még
meglévõ, de lassan kihaló értékeinkre.

Az elsõ évben két témacsoportot dolgoztunk fel. Az elsõ:
„Bölcsõtõl a koporsóig” Ennek keretében a gyermekszüle-
téshez kapcsolódó helyi népszokásokat, hagyományokat ele-
venítettük fel, pl. komázás, komaebéd a gyermekágyásnak, a
kisbaba pólyázása, gondozása stb. Illetve a temetkezési szo-
kásokról tudhattak meg sok érdekeset tanulóink, pl. a haran-
gok hangjából már tudni lehetett, férfi, nõ vagy gyermek a
halott.

A tavalyi év második témaköre az iskoláskor, ez a téma
különösen közel állt a gyermekekhez, külön érdekes volt,
hogy Dobosné Mancika néni és Lugosi Gyula igazgató bácsi
személyesen is mesélt az régi iskolához fûzõdõ élményeirõl.
Az elõadásokra való felkészülés során video- és hangfelvéte-
leket készítettünk, értékes dokumentumok és fényképek ke-
rültek be az archívumba, melyek további kutatómunka alapját
képezik.
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A 2006/2007-es tanévben ismét két témakört szeretnénk
feldolgozni. Az elsõ félévben a kamaszkortól a házasságig
terjedõ idõszakot szeretnénk bemutatni, a második félévben
pedig a község régi állattartási, földmûvelési szokásaival, a
falusi iparosok tevékenységével, a népi kézmûvességgel sze-
retnénk megismertetni a gyerekeket.

A kutatómunkát pedagógusok és tanulók közösen végzik.
Az elõadások összefoglaló és figyelemfelkeltõ célzatúak. Az
összegyûjtött anyagot DVD-n rögzítjük.

Bízunk benne, hogy evvel a munkával kettõs célt érünk el.
Egyrészt a tanulóink számára értékeket mutatunk fel. Arra
biztatjuk õket, hogy legyenek büszkék szülõfalujukra, család-
jukra, õrizzék a múlt értékeit.

Másrészt az utókor számára hangkazettán, DVD-n meg-
õrizzük azoknak az alakját, hangját, akik már idõsek lévén ki-
felé ballagnak az idõbõl. Megállíthatjuk a porladó papír, sár-
guló fénykép pusztulását.

S mindaz, amit elnyel az idõ, mégis köztünk maradhat,
hogy az eljövendõ generációk is tanulhassanak, emlékezhes-
senek.

Tudjunk, hogy munkánk csak csepp a tengerben. A leg-
fõbb értékõrzõ maga a család.

Minden erõnkkel arra neveljük a ránk bízott gyermekeket,
hogy hagyományõrzõ felnõttekké váljanak. Olyanokká, akik
úgy európaiak, hogy közben nem felejtik el, hogy magyarok.

Csak az képes szeretni a hazáját, aki ragaszkodik a szülõ-
földjéhez, családi hagyományaihoz.

Az iskola ennek érdekében megtesz, amit keretein belül
lehet.

A családnak is meg kell tenni, ami az õ kötelessége.
Így, közös erõfeszítéssel bizakodhatunk csak gyermeke-

ink szebb és tartalmasabb jövõjében.
Minden Szülõnek és iskolánk minden tanulójának ered-

ményekben, sikerekben gazdag új tanévet kívánunk!
Kérjük, tekintsék meg iskolánk honlapját!
(www.szechenyi-alsonemedi.hu)

A Széchenyi István Általános Iskola nevelõtestülete nevében:
Mayer Istvánné

igazgató

Sokunk örömére szolgál, hogy 2001 nyarán Alsónémedi kultu-
rális életébe mi is (Chek-Nisszá & Rezervátum) bekapcsolód-
hattunk egy programmal, amely idén már hatodik alkalommal
került megrendezésre. A Némedi Parádé évrõl évre növekvõ
színvonalú szórakozási lehetõséget nyújt több száz helybéli és
környékbeli fiatalnak, s idõsnek egyaránt! Július 22.-én szom-
baton egy olyan eseménynek lehettünk részesei, mely a környé-
ken (a Budapest Parádé kivételével) szinte egyedülálló. Nem
sok község, falu vagy város dicsekedhet ilyen szabású rendez-
vénnyel, amely ráadásul ingyenes! A tavalyi évhez hasonlóan,
idén is 3 kamionnal vonultunk végig Alsónémedi utcáin egé-
szen a célállomásig, a Némedi Horgásztóig! Utólag szeretnénk
elnézést kérni az érintett utcák lakóitól, a késõ esti hangzavar
miatt! Köszönjük türelmüket, s megértésüket! Reméljük egy
évben egyszer, elnézik ezt nekünk!
Sajnos a Civil szervezeteknek kiírt pályázaton idén nem nyer-
tünk támogatást, ezért nagy szükségünk volt a falu összefogásá-
ra e közös cél érdekében! Alsónémedi vállalkozói jóformán egy
emberként álltak az ügy mögé. Örömmel fogadtuk, hogy több
helyi vállalkozó meghallgatott minket, és amiben csak lehetett,
segített nekünk! Ezúton szeretnénk megköszönni fõ támogató-
inknak a TRIFÓLIUM KFT-nek, az AGRIMOTOR KFT-
nek, és ZOLNAI KFT-nek, illetve minden cégnek, magánsze-

mélynek a segítséget, aki kicsit is hozzájárult ahhoz, hogy létre-
jöhessen a 6. Némedi Parádé. Megkeresésünkre azonnali támo-
gatásáról biztosított bennünket az AL-KO kft (külön köszönet
az ott dolgozó munkásoknak), Ifj. Balázs Sándor, a Robben kft,
Cibula Gábor, Acsai Károly, Ifj. Horváth Sándor, Kerekes Mik-
lós (Rákóczi utca), a Boldizs bt, a Zsuzsa video, a Józan kft, a T-
shirTom, a Néda büfé, és természetesen a NÉMEDI HOR-
GÁSZTÓ tulajdonosai.
Valamint köszönjük a Napfény Mazsorett Csoportnak a si-
keres bemutatót, amely még hangulatosabbá tette a felvonu-
lást, és nem utolsó sorban köszönjük Nektek, akik ott volta-
tok! A www.nemediparade.hu honlapunkon Mindenki meg-
tekintheti a party-n készült fényképeket, videókat, szóval
mindent, ami a parádéhoz kapcsolódik!
A NÉMEDI PARÁDÉ különleges esemény községünk fia-
taljainak életében. Ne feledjük, azon kívül, hogy sokaknak
nyújt önfeledt szórakozást, öregbíthetjük falunk jó hírét egy-
egy ilyen sikeres rendezvénnyel. Bízunk benne, hogy a jövõ-
ben még több vállalkozó nyújt nekünk önzetlen támogatást,
illetve a Parádé sikerét látva a pályázatunkat is pozitívan fog-
ja elbírálni a Képviselõtestület, és így 2007-ben újra találkoz-
hatunk!

A szervezõk
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Búcsú
Mielõtt innen végképp elmegyek,
Szeretnék elköszönni, emberek.

Mint rab, akinek int a szabad út,
Búcsút rebeg, mielõtt szabadult.

Mint madár, kit Dél vár arra túl,
Az eresz alján még egy dalt tanul.

Mit is daloljak, én szegény beteg,
Mit is dadogjak nektek, emberek?

Talán nem is kell még búcsúzni se?
Hisz észre sem vett engem senkise.

Csak egy könny voltam, aki porba hull,
Csak egy sóhaj, ki égbe szabadul.

Csak egy csók, aki hideg kõre lel,
Csak egy szó, kire visszhang nem felel.

Egy pillangó, ki csillagot keres
S elgázolja egy durva szekeres.

(Juhász Gyula)

“Ha az ember azt akarja, hogy emlékezzenek rá, adjon virágot,
ha azt akarja, hogy sokáig gondoljanak rá, ültessen fát,
s ha azt akarja, hogy soha ne feledjék,
NEVELJEN EMBERT”

Ezt tette Gyuszi bácsi töretlen hittel, odaadó szeretettel szinte az utolsó percig. 40 évet szentelt hivatásának, 40 évig volt is-
kolaigazgató. Az újtelep kivételével kevés olyan család van a faluban, akivel ne lett volna kapcsolata, akit ne tanított volna.
Igaz, hogy 25 éve már nyugdíjas volt, de minden nap hallotta szíve mélyén a csengõszót, figyelte az oktatásban leját-
szódó változásokat, részese volt iskolánk mindennapjainak.
Örültünk, mikor kis Trabijával megállt intézményünk elõtt. Kevés olyan iskolai rendezvény volt, amelyen nem jelent
meg. Jó volt látni gondoskodó tekintetét, jó volt érezni, hallani õszinte, szívbõl jövõ mondatait. Segített, dicsért, buzdí-
tott. Tette ezt, mint egy jó apa, akinek a két fia mellett rengeteg gyermeke és egy falunyi unokája volt.
Legutoljára, mikor a kórházból hazajött a következõket mondta: Lejelentkezem, megjöttem. Várlak benneteket!
Mindig örömmel nyitott kaput, készítette a kávét, a süteményt. Apró termetében nagy szív lakozott.
Tavasszal megkértük meséljen életérõl, munkásságáról. Ült a karosszékében, rágyújtott a pipájára, és boldogan élte új-
ra pedagógus pályáját. Irigylésre méltó emlékezettel, pontosan tudta a falu életében történt jelentõs események idõ-
pontját, az iskola történetének minden mozzanatát.
Megnyugvással nézte vissza a videofelvételt, s így nyugtázta: Jól van! Ez a felvétel nagy kincs, történelem. Mondatai-
ból az elmúlásba való békés belenyugvás érzése sugárzott.
S pár hét múlva e hatalmas szív elfáradt, bevégezte munkáját. A pipa kialudt, illata az örök hazába szállt.
Gyuszi bácsi az igazi kántortanító, az iskola igazgatója egy egész falut tanított.
Példát adott helytállásból a nehéz történelmi idõkben is. Példát adott szakmai tisztaságban, etikusságban, pedagógiai
következetességben.
De például szolgált emberségével, személyiségével mindnyájunknak, akik valamilyen vonatkozásban tanítványai
lehettünk.
Élete teljes élet volt, gazdag tárháza a hivatás kincseinek, melyeket bõ marokkal osztogatott. Szeretet és tisztelet vette körül.
Élete lezárult, alakját, arcát már csak fényképek, emlékek õrzik. A régi tablókról mosolygó tekintete, az összegyûjtött
községi és iskolai dokumentumok, az oly szeretettel esztergált emléktárgyak.
Gazdag örökséget hagyott ránk, akik vele együtt dolgozhattunk.
Köszönjük, hogy nevelt, tanított, szép szóval oktatott. Köszönjük, hogy tanítványai lehettünk. Emlékét szívünkben
örökké megõrizzük.
Emlékére ettõl tanévtõl az elõadótermet, melyben fizika óráit tartotta,
Lugosi teremnek neveztük el.

Nyugodjon békében!
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Kulturális hírek Ez történt…
Július 31-tõl augusztus 4-ig a Faluházban a NYITOTT MÛ-
HELY munkatársainak vezetésével izgalmas foglalkozásso-
rozatot tartottunk a Halászy Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár és a Nagycsaládosok Alsónémedi Platán Egyesüle-
tének szervezésében és anyagi támogatásával az alsónémedi
gyerekeknek. Animációs filmet készítettek, megismerkedtek
különös hangszerekkel, különbözõ mûvészeti technikák al-
kalmazását gyakorolhatták. Az egyhetes program napközis
jellegû volt, délben ebéd várta a gyerekeket. A zárónapon az
elkészített munkákból kiállítást rendeztünk, amelyre a szülõ-
ket is meghívtuk. A résztvevõk és a szülõk egybehangzó ké-
résére jövõre ismét meghirdetjük a nyári „nyitott mûhelyt”!

A „Fedezzük fel közösen!” nyári programsorozat kirándulá-
sainak nagy részét a kedvezõtlen idõjárás meghiúsította. Hol
a tikkasztó meleg, hol az egész napos esõzés késztetett itthon
maradásra az érdeklõdõket. Nagy élmény volt a Természettu-
dományi Múzeum állandó kiállításainak, valamint a váci fe-
hérek templomából elõkerült múmiákból rendezett idõszaki
kiállításnak megtekintése.

Augusztus 19-én a Szent István téren Lovász Zoltán szob-
rászmûvész alkotását avattuk fel a már hagyományos meg-
emlékezésen. Dr. György Balázs a négyéves önkormányzati
ciklus utolsó ünnepi beszédét mondta el, összegezve a négy
esztendõ eredményeit és az elõttünk álló feladatokra is ráirá-
nyította figyelmet. A keresztény magyar állam alapítójának
érdemeit méltatva napjaink társadalmi problémáinak megol-
dásához is a Szent István-i útmutatás követését ajánlotta.
Pekker Imre katolikus plébános felszentelte az elsõ katoli-
kus király szent szobrát, majd Szappanos Zoltán tiszteletes
úrral megáldották az új kenyeret, kérve a Mindenhatót, hogy a
következõ aratásig legyen elegendõ kenyér minden magyar
család asztalán.
Józan Renáta, Seregély Csilla, Belágyi Benjámin, György
Péter és Szekeres Krisztián énekkel, versekkel és imával
idézték meg a nagy király alakját. A szobrászmûvész az alko-
tás folyamatáról, személyes kapcsolatáról a megformázandó
történelmi alakkal osztotta meg gondolatait az ünneplõ
alsónémediekkel. Sötétedésig, a zenés tûzijáték kezdetéig a
Kakucsi Kálvin zenekar Kálvin János vezetésével térzené-
vel szórakoztatta a megjelenteket.

SZÜRETI FELVONULÁS és BÁL
2006. október 7-én szombaton!

Ismét megrendezzük október 7-én szombaton a már ha-
gyományos szüreti felvonulást és bált a Fantázia és a Ke-
leti Andrea Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmények
alsónémedi táncosainak közremûködésével. Jakab Gede-
on úr és zenekara kíséri a felvonulókat. A bál a Schuller
csarnokban kezdõdik este 8 órakor, játszik Tóth János és
zenekara.
Részletes program:

• Gyülekezés és fényképezkedés 11 órától a Széchenyi
utca Vásár téri végénél

• A hintók, kocsik és lovasok a Széchényi utcában sora-
koznak fel

• 13 órakor az elsõ bemutató a Széchenyi utca Vásár téri
végénél

• A menet 1330 órakor indul
• Útvonal:

Széchenyi utca – Hunyadi utca – Víztorony – Ha-
raszti út – Toldi u. – Árpád u. – Deák Ferenc utca –
Haraszti út – Dózsa György tér – Kossuth utca – Al-
szeg – Fõ út – Templom tér – Schuller csarnok

• Megálló helyek:
Víztorony – Árpád utca és Deák Ferenc utca sarok –
Dózsa György tér – Alszeg, Csermák vendéglõ – Ka-
tolikus templom elõtt

• A bál 2000 órakor kezdõdik a Schuller csarnokban
• Nyitótáncok 2100 órakor

Az elõzõ évekhez hasonlóan kérjük a
helyi vállalkozókat, magánszemélyeket,
hogy lehetõségeikhez mérten járuljanak
hozzá a tombola ajándékok összegyûjté-
séhez. A tombola árusításából befolyt
összeget a rendezvény költségeinek
csökkentésére fordítjuk. Elõre is köszö-
nünk minden segítséget és támogatást!
Minden felvonulónak, nézõnek, bálozó-
nak élményekben szép napot kívánunk!

2006. október 30-án délután 1700 órakor a Mûvelõdési Ház
(volt Opál ház) emeleti nagytermében „Szép város Kolozs-
vár, híres operett slágerek” címmel Szász Kati és Egri Jó-
zsef az Interoperett szubrettje és táncos komikusa várják az
érdeklõdõket egy zenés, vidám délutánra. Ezzel az elõadással
köszöntjük településünk idõs lakóit, hozzátartozóit. A belé-
pés díjtalan! Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
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Könyvtári hírek!

A Könyvtár és a Teleház 2006. szeptember 1-tõl ismét a
régi nyitva tartással üzemel.
Kedd, csütörtök és péntek 16-20 óráig,
szerda és szombat 9-13 óráig.

A Faluházban megrendezett „Hazatérés” c. elõadássorozat-
ról készült DVD lemezek kölcsönözhetõek folyamatosan. Az
új könyvek mellett hangos könyvek CD lemez formájában
kölcsönözhetõk könyvtári tagoknak. A hangos könyvek kö-
zött mesék, regények, izgalmas krimik találhatóak. Mindenki
kedve és ízlése szerint válogathat.

Napilap, színes heti és havi folyóiratok, idõszaki kiadványok
is várják a látogatókat, melyeket szintén kikölcsönözhetnek.

Új szerzemények, érdekes olvasnivalók a könyvtárban:
�Gönczi Tamás: Nimród gyûrûje. A könyvben szeren-

csésen találkozik a mítosz, a mese és a vallásos tradíci-
ókat õrzõ néphagyomány.
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�Györffyné dr. Molnár Júlia: Négy évszak növényvé-
delme. Kertészkedõk kézikönyve

�Klaus Oberbeil: Vitaminnal frissen, fürgén, egészsé-
gesen

�Gyõrffy - Villám András: A lovasturizmus kézi-
könyve

�Tréfás, csúfolódó erdélyi népköltészet

�Agatha Christie: Három vak egér – krimi

�Szabó Magda: Zeusz küszöbén – regény

�Milan Kundera: A nevetés és felejtés könyve – regény

�Barbara Taylor: Emma titka – romantikus regény

�Mireille Camel: A farkasok bálja – történelmi regény

�Varga Katalin: Madzag és cimborái – mese

�Varga Katalin: Madzag és a világ - mese

Kovács Sándor: Válogatott versek 2005. címû kötete a
könyvtárban megvásárolható. Az eladásból befolyó összeget
alapítványba fizetjük be, melynek segítségével a következõ
Alsónémedi Füzet kiadására készülünk. Kérjük támogassák
vásárlásaikkal azt a nemes tervet, hogy a füzetek kiadásával a
község kulturális értékeit megõrizhessük az utókornak.

A Teleházban az internet használata mellett szakfolyóiratok
olvashatóak, valamint a folyóiratok mellékleteken összegyûj-
tött DVD lemezek kölcsönözhetõek is.

Geiger Jánosné kulturális igazgató

Segítségre szorul egy többgyermekes alsónémedi család
Pár évvel ezelõtt fordult a helyi lakossághoz az Alsónémedi Hírmondó egy cikke, amikor is Kránicz Pista bácsi háza leégett.
Most ismét egy „segélykiáltással” fordulunk a lap olvasóihoz, az olvasókon keresztül pedig minden embertársunkhoz.
Szarka Mónika és élettársa Pócsik Róbert jelenleg három gyermekkel él egy szûkös albérletben, amin változtatni sze-
rettek volna. Most adódott számukra egy lehetõség – Mónika örökölt házrészét sikerült eladni –, amit az ún. szocpol.
igénybevételével szerettek volna kihasználni. Megvásárolták a Kossuth L. u. 40. sz. alatti házrészt, ami egy szobából és
egy konyhából állt, udvarrésszel. Igen, sajnos csak állt. Terveik szerint bõvíteni szerették volna a lakást és már intézték a
közmûvesítést is, de egyik reggelre szörnyû kép fogadta õket, a ház összerogyott. Így a tervek, az álmok egyik percrõl a
másikra elrepültek. Nem tudják felújítani és kibõvíteni a lakást, hogy gyermekeik jobb körülmények közé kerüljenek. Há-
rom gyermekük mellé hamarosan megérkezik negyedik gyermekük, így még nagyobb szükségük lenne arra, hogy egy
közmûvesített, tiszta, kultúrált körülmények közé kerüljenek. Ehhez kérjük az Önök segítségét!
A Képviselõ-testület 2006. szeptember 8-i ülésén úgy döntött, hogy az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetben
számlát nyit Szarka Mónika családjának megsegítésére 400.000,- Ft-os összeggel. A számlát már megnyitottuk –
számlaszám: 64400068-30006055-71100020 (Segítsük Szarka Mónika családját) –, így bárki, aki a Takarékszö-
vetkezetbe befárad, befizethet az Önkormányzat által megnyitott számlára, hogy segítsen ezen az alsónémedi nagy-
családon.
A család pénzbeli segítségen kívül szívesen fogad bárminemû építõanyagot, hiszen újonnan kell felépíteniük családi
fészküket az összeomlott ház helyén, melynek építõanyagát szinte már lehetetlen felhasználni. Vállalkozók, fõleg épí-
tési vállalkozások segítségét is várnák, hiszen egy ház felépítése nem kis munkával és anyagi teherrel jár.
Tisztelt Olvasók! Korábbi segítségkérésünk nem volt hiábavaló. Reméljük tehát, hogy e pár sor is megértõ fülekre
talál és a számlán hamarosan gyarapodni fog a fészekrakáshoz szükséges pénzösszeg. Azt is reméljük, hogy akár egy
helyi vállalkozás vagy helyi vállalkozások összefogásban szakmunkával segítenek Szarka Mónika családjának csalá-
di házuk felépítésében.
A család elõre is köszöni segítségüket.

Polgármester

GYORS HITEL
ELÕZETES KÖLTSÉGEK NÉLKÜL
JÖVEDELEMIGAZOLÁS NÉLKÜL
ÉRTÉKBECSLÉSI ÉS KÖZJEGYZÕIDÍJ NÉLKÜL

BÁRLISTÁSOKNAK IS.

JELZÁLOGHITEL, FELMONDOTT HITELEK.
D.N.P. CREDIT. 0670-212-8385

Telefon:
411-13-41 0630-468-5959 0620-469-5269

Fax: 411-13-42

8 1/2-es háromnegyedes vas fóliavázak ELADÓK!
Iskola út 6. Telefon: 338-582
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Eladó 1293 helyrajzi számú, rendezett tulajdoni viszonyú
(egy tulajdonos), 137 négyszögöl nagyságú kenderföldi

belterület. Tel.: 1 - 287-1627 v. 06 30/ 202 1187.
�����

Liliom utca 78. alatt családi ház eladó. 220 n-öl, 2 szoba,
összkomfort, pince, melléképületek, víz, gáz, csatorna,
telefon. Irányár 16 millió forint. Tel.: 06-30/448-64-58

�����

A Bau-Hilfe Bt. gépi földmunkát vállal:
– alap- és árokásás – betontörés – törmelék rakodás – raklap rakodás

Tel.: 20/9362-534
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FIZETETT VÁLASZTÁSI HIRDETÉS!

A VÁLASZTÓHOZ!
E mostani (október 01.) önkormányzati választások során remélem békésen,
tisztességes megmérettetésben, a közérdek harmóniájában kapnak majd emberek felhatalmazást e tele-
pülés sorsának, az itt élõ emberek életkörülményeinek jobbítására.
Múlhatatlanul szükség van és lesz tehát õszinte, tiszta jobbító szándékra, hiteles, tettre kész emberekre, az
igazságot kimondó szóra.

dr. György Balázs
polgármester-jelölt

Döntsenek megfelelõen!
Tisztelt leendõ Választóim!
Az Önök jóvoltából ismét (immár ötödször) indulhatok az alsónémedi polgármesteri tisztség betöltéséért
az október 01-i önkormányzati választásokon. Augusztus végéig annyi ajánlást juttattak el hozzám, amely
bõven elegendõ volt a jelöltséghez. Ezt helyrõl is megköszönöm. Településünkön a személyesen is tapasz-
talt közhangulatból jól kivehetõ, hogy az itt élõk többsége értékeli azokat az erõfeszítéseket, amelyeket az
elmúlt 16 esztendõben folyamatosan tettem (természetesen nem egyedül ) Mindannyiunkért! Bízom ab-
ban, hogy október 01-én a többség jóvoltából újra bizalmat kapok a folytatáshoz! Ott szeretném folytatni,
ahol abba sem kívánom hagyni! Nagyon fontos! Nem mindegy, hogy milyen összetételû testületet választ
mellém a falu! Remélem 11 olyan képviselõt válogatnak össze, akikkel nem lesz nehéz megoldani az elõt-
tünk álló feladatokat! Gondoljanak erre, amikor legfeljebb 11 jelölt neve mellé teszik az „X”-et!! Kérem
Önöket: október 01-én éljenek a választás lehetõségével! Menjenek el és minden külsõ kényszer és befo-
lyás nélkül VÁLASSZANAK polgármesternek ENGEM és mellém 11 olyan pártoktól igazán független
képviselõt (ugyanis szerintem a független jelöltek nem mindegyike az) akik majd tudásuk legjavát adva a
lehetõségekhez képest TENNI akarnak Önökért!

dr. György Balázs
polgármester-jelölt

FIZETETT VÁLASZTÁSI HIRDETÉS!

NAGYPOLITIKÁTÓL MENTES
HELYI ÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOT

Tisztelt Alsónémedi Választópolgár !
Egy héttel önkormányzati választások elõtt gondoljunk vissza az elmúlt 16 esztendõre. Megállapíthatjuk,
hogy messzirõl indultunk. Nem csak idõben, hanem a korábban elõttünk álló feladatokat illetõen is. Muní-
ciónk 1990 õszén (és azóta mindig) tettrekészségünk és elszántságunk volt ahhoz a sok-sok látható és látha-
tatlan feladat megoldásához, mely elõttünk tornyosult. Ehhez segítséget kaptunk a Képviselõ-testülettõl
(mindegyiktõl) és e település lakóitól. Értõ és megértõ a fõbb irányokba egységes környezet vett bennün-
ket körül, ahol nyugodtan lehetett (és lehet) dolgozni bárhogy is viharzott körülöttünk a világ, a nagy politi-
ka. Nyugalmas és zárt sziget községünk, nagyon jó környezet ahhoz, hogy elképzeléseinket megvalósítsuk.
Ennek a fejlõdésnek a töretlenségén szeretnék továbbra is dolgozni, megválasztott polgármesterként.
Aki az emberek bizalmába akar férkõzni, az nyíltan számot ad illetve elszámol tetteivel, életével, munkás-
ságával. Nekem is ezt kellene most tennem. Van viszont egy sajátságos helyzet. Ez pedig az, hogy életem
nyitott könyv. Amit írtam, amit mondtam, amit tettem a 16 év alatt, az mind benne van ebben a nyitott

folytatás a 29. oldalon
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könyvben. Ez a könyv életem könyve, melynek egy nagy fejezete az önkormányzatiságot, a közjó eddigi
szolgálatát tartalmazza.
Ismét eljött az idõ, hogy sorsunkat a falu tisztességes polgárai kezébe tegyük. Nem könnyû errõl a válla-
lásról szóló személyes döntést meghozni. Más út viszont nincs annak aki a köz szolgálatát elhivatottság-
ként vállalja.
A választások sajnos a – legtöbb településen – a pártoknak egyfajta küzdõterévé vált. Az Országgyûlés
1990 óta a nyílt és rejtett célzatú pártcsatározások színtere.
A helyhatósági választásokon korábban kivívott önkormányzatiság forog kockán. Ez is képviseleti demok-
rácia azzal a különbséggel, hogy a választópolgár végig megtartja az együttgondolkodás lehetõségét a vá-
lasztottal. Ezért – véleményem szerint – a pártok szerepét itt másként kell értelmezni. Szûkített szerepkör-
rel. Nem jó az, ha az önkormányzatiságot párideológiák szerint szedik szét különbözõ csoportok. Az a jó,
ha szakmai, emberi, közösségi értékek mentén születnek a döntések az önkormányzatban. A helyiben is és
a megyei közgyûlésben egyaránt. A Megyei Közgyûlést – 1994 óta – uralják a pártok. Nem tesz neki jót. Sé-
rül a civil kontroll és a személyes képviselet.
Ezért kérem községünk választópolgárait, ne pártokra szavazzanak a megyei közgyûlés tagjait illetõen.
Szavazzanak a civil szervezõdésekre. A Pest Megyei Független Polgárok és Polgármesterek Szövetsége
– melynek Én is vezetõségi tagja vagyok – ilyen szervezõdés. A mostani választásokra a Pest Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamarával, valamint a Magyar Önkormányzati Szövetséggel közösen állítottunk me-
gyei listát. Ez a lista, a megyei szavazólapon az 5. helyen lesz (MÖSZ-PMKIK), ahol dr. György Ba-
lázs, a település polgármestere az elõkelõ harmadik helyen szerepel. Mi a közgyûlésben a megye és a te-
lepülések érdekeit tartjuk szem elõtt. Ezt számos példa bizonyítja.
Tisztelt Választók! Kérem Önöket, ha túlnyomó többségben egyetértenek törekvéseinkkel, s azzal amit ed-
dig tettem, és amelynek szellemében továbbra is dolgozni szeretnék szülõfalum fejlõdése, anyagi, szellemi
gyarapodása és egy nagyobb közösség javára, akkor támogassanak 2006. október 01-én.
Tegyünk továbbra is együtt szülõfalunk felemelkedéséért, építõ hittel és becsülettel szolgáló odaadással.
Köszönve bizalmukat, számítva, támogató egyetértésükre

Tisztelettel:
Dr. György Balázs

a MÖSZ-PMKIK megyei
lista jelöltje

folytatás a 30. oldalon

FIZETETT VÁLASZTÁSI HIRDETÉS!

Juttassuk be
Dr. György Balázst a Pest-megyei Közgyûlésbe!

A Magyar Köztársaság Elnöke 2006. október 1-re kitûzte az önkormányzatok képviselõinek és polgármes-
tereinek választását. Ekkor kerül sor a megyei közgyûlés tagjainak, képviselõinek megválasztására is.

A pártok jelöltjei mellett – a független, pártokhoz nem kötõdõ választópolgárok érdekeinek képviseletére
vállalkozva összefogtak a civil szervezetek. A Pest Megyei Független Polgárok és Polgármesterek Szö-
vetsége együttmûködést alakított ki a Magyar Önkormányzatok Szövetségével és a Pest Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarával. A megyei önkormányzati választásokon együtt indulunk, a szavazólapon a kö-
vetkezõ megjelölés lesz: Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Pest megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara.

folytatás a 28. oldalról
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A tisztelt választópolgárokat tájékoztatjuk arról, hogy ez a választási lista a mi szövetségünk támogatásával
indul. (Korábbi években önállóan indultunk.)

Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy a pártok politikusai mellett minden testületben nagy szükség van azok-
ra, akik a gazdaságot és a szakmát képviselik, erõsítik. Közös listákon olyan jelölteket állítottunk, akik a ma-
guk területén kiváló szakemberek, polgármesterek, ill. a gazdasági életben bizonyították rátermettségüket.
A választók véleményének érvényesülését a megyei közgyûlésben is el kívánjuk érni.

A legfontosabb célkitûzéseink:

– A megyei önkormányzat az eddigieknél jobban segítse a települések fejlõdését, a területfejlesztést, a
kis és középvállalkozások fejlõdéséhez biztosítson gazdasági forrásokat.

– A gazdaság fejlesztésével teremtsünk minél több munkahelyet, csökkenjen a munkanélküliség, gya-
rapodjanak megyénk polgárai és vállalkozói.

– Erõsödjön a fogyasztók védelme, javuljon a környezetvédelem.

– A megyei önkormányzat kórházakat, rendelõintézeteket, szociális intézményeket, közoktatás és köz-
mûvelõdési intézményeket üzemeltet. Az intézmények hatékonyabban mûködjenek és ez által javul-
jon a megye polgárainak egészségügyi és szociális ellátása, fejlõdjön a kulturális élet és az idegenfor-
galom.

Amennyiben egyetért a célkitûzéseinkkel, kérjük, hogy a választáson, a megyei szavazólapon szavazzon a
Pest Megyei Független polgárok és Polgármesterek Szövetsége által támogatott, velünk közös listán in-
duló Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara listájára.

Keresse az 5. listát a megyei szavazólapon!
Ott találja dr. György Balázs képviselõjelölt nevét is.

Alsónémedi, 2006. augusztus hó

Dr. György Balázs Dr. Schmidt Géza
polgármester a szövetség elnöke

a lista 3. helyén lévõ képviselõjelölt

FIZETETT VÁLASZTÁSI HIRDETÉS!

Szántó Erzsébet Független képviselõjelölt
1957-ben születtem. Szüleim, rokonaim, barátaim, ismerõseim, életemnek minden fontosabb eseménye szülõfa-
lumhoz, Alsónémedihez köt.
Pedagógus vagyok, 28 éve tanítok. Munkámat a gyermekszeretet és a hivatástudat vezérli.
1998 óta önkormányzati képviselõként, a kulturális és oktatási bizottság elnökeként tevékenykedem. Nagyon fontos szá-
momra, hogy tudásommal, tapasztalatommal hozzájáruljak a településünkön mûködõ kulturális és oktatási intézmények
fejlõdéséhez, az ott folyó szakmai munka emeléséhez, a korszerû tudás megszerzésének lehetõségéhez.
Szeretném, ha községünkben mindenki megtalálná a szórakozási lehetõséget. Lényegesnek tartom, hogy a fiata-

lok számára még több tartalmas, szabadidõs programot biztosítsunk.
Továbbra is tenni szeretnék mindazokért, akik szívesen vettek részt az általam szervezett kirándulásokon, színház- és múzeumlátogatásokon.
Támogatom azokat az elképzeléseket, melyek a község életét, fejlõdését elõsegítik, az itt lakók életkörülményeit javítják.
Köszönöm mindazok támogatását, akik ajánlószelvényeik átadásával lehetõvé tették, hogy képviselõjelöltként ismét induljak a helyi
önkormányzati választásokon.
Mint a Széchenyi István Általános Iskola tanítója iskolánk névadójának, a legnagyobb magyarnak gondolatait választottam mottóul:
„Az ember annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, s az által az egész emberiségnek”
Megválasztásom esetén gondolataimmal, cselekedeteimmel az egész település érdekében tovább munkálkodnék.

Kérem Önöket, hogy a választás napján támogassanak szavazatukkal!

folytatás a 29. oldalról
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Magyar Polgári Szövetség helyi képviselõ jelöltjei:
Józan Sándor: 40 éves alsónémedi lakos vagyok. Születésem óta ebben a községben élek
feleségemmel és két kisfiammal.
Tanulmányaim befejezését követõen szüleimmel kezdtem el gazdálkodni, majd önálló gazda-
ságot hoztam létre, melyet fáradhatatlan odaadással bõvítek, fejlesztek.
2002-ben a FIDESZ helyi szervezetének alapító tagja voltam, s jelenleg is elnöki feladatait lá-
tom el.
Amennyiben megtisztel bizalmával, képviselõi munkámmal mindent el fogok követni a lakos-
ság terheinek csökkentése, életminõségének javítása érdekében. Kötelességemnek érzem a
mezõgazdaságból élõk problémáinak képviseletét helyi és országos szinten egyaránt.

Bálint Sándor: 1971-ben születtem, azóta Alsónémedin élek, tõsgyökeres némedi családból
származom. Feleségemmel és két gyermekemmel együtt boldog családban élünk.
1990-ben gépjármû technikusként végeztem a Fáy András szakközépiskolában. Az iskola után
évekig alkalmazottként dolgoztam, elõször Budapesten, majd egy helyi vállalkozónál. 1996-
ban egyéni vállalkozó lettem, és saját mûhelyemben mezõgazdasági gépek, kisteherautók
javításával foglalkozom. 2004-ben egy helyben lévõ nemzetközi kerti-gép forgalmazó cég
megbízott a termékeinek területi szervízelésével.
Többrétû vállalkozásomnak köszönhetõen sok emberrel találkozom, és a velük folytatott
beszélgetések motiváltak arra, hogy induljak a helyi képviselõ-választáson. Magánéletemben
és vállalkozásomban egyaránt igyekszem a legjobb döntéseket meghozni ahhoz, hogy a
családom és a munkám fejlõdését biztosítsam. Képviselõként is az a célom, hogy települé-
sünk és az itt élõ emberek (újszülöttõl az iskolásig, gazdálkodótól a vállalkozókig, bérbõl élõk-
tõl a nyugdíjasokig) érdekeit a legjobb tudásom szerint és minden elfogultság nélkül képvi-
seljem.
Megköszönöm mindazok bizalmát, akik segítségével képviselõjelölt lehetek, és kérem, hogy
szavazatukkal támogassák a képviselõ-testületbe való bejutásomat is, hogy döntéseim-
mel, javaslataimmal és szavazataimmal a községünk és lakói javát szolgáljam.

Molnár Viktória: Születésem óta, azaz huszonnégy éve, Alsónémedin élek. Minden ideköt.
Itt születtem, itt jártam iskolába, itt élnek a barátaim és családot is itt szeretnék alapítani.
Itt érzem jól magam, ez az otthonom. Lényegesnek tartom, hogy minden fiatal így érezzen, de
ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy foglalkozzunk velük és segítsünk nekik elérni
céljaikat és megvalósítani álmaikat. Fontos, hogy érezzék, támogatjuk Õket, és lehetõségeket
biztosítunk számukra! Ebben szeretnék aktívan részt venni és segítséget nyújtani. Ezért is
kérem arra - ha egyetért gondolataimmal - támogasson!

Földesi Gábor: 1972-ben születtem. Azóta megszakítás nélkül élek Alsónémedin. Szüleim
állattenyésztõként családi gazdaságot vezettek. Épületasztalos tanulmányaim elvégzése után,
jelenleg is a családi gazdaságban dolgozom. Ehhez a munkához nagy kitartás és elhivatottság
szükséges. Ezeket a képességeimet szeretném a település fejlõdésének is szolgálatába állítani.

Kérjük szavazzon ránk és tiszteljen meg minket
bizalmával, hogy a lakosság érdekeit képviselhessük

a következõ négy évben.
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FIZETETT VÁLASZTÁSI HIRDETÉS!

Tisztelt Alsónémedi
Választópolgárok

Immáron már nyolc éve, hogy az Önök bizalmát elnyer-
tem, és Önkormányzatunk képviselõje lettem.
Minden esetben úgy a bizottsági mint a testületi munká-
ban a tudásom legjavát adtam.

Köszönöm, hogy számos választópolgár ajánlószelvé-
nyét részemre átadta, és ezzel lehetõvé tették, hogy kép-
viselõjelöltként indulni tudjak a helyi Önkormányzati vá-
lasztásokon.

Kérem Önöket, hogy továbbra is tiszteljenek meg bizal-
mukkal és a választáson szavazzanak rám is a képviselõ-
jelöltek közül.

Megválasztásom esetén ígérem, hogy döntéseimet, mint
eddig községünk érdekeit szem elõtt tartva, legjobb tudá-
som szerint hozom meg.

Tisztelettel:
Bai Sándor

független képviselõjelölt

FIZETETT VÁLASZTÁSI HIRDETÉS!

Tisztelt Alsónémedi
Választópolgárok!

Kotán Miklós András, 39 éves,
Alsónémedi lakos, nõs, 3 gyerek édes-
apja vagyok. Minden ehhez a település-
hez köt gyermekkorom óta.

16 éve dolgozom pedagógusként a község általános iskolájá-
ban, 8 éve gazdasági igazgatóhelyettesként segítem az intéz-
ményt, hogy minél jobb körülmények közt mûködjön.
Az elmúlt 4 évben a Kulturális és Oktatási Bizottság tagja-
ként dolgoztam.
6 éve irányítom az Alsónémedi SE utánpótlást, ahol a gyere-
kekkel és a szülõkkel karöltve évrõl- évre, szebbnél- szebb
eredményeket értünk el.
A változás, a fejlõdés szükségszerû és elkerülhetetlen, de
fontos, hogy ez úgy történjen, hogy mi irányítjuk azt. Egy
olyan Alsónémedit szeretnék, ahol gyermekeink a legjobb
körülmények között, biztonságban nevelkedhetnének, a fia-
taloknak lenne módja és helye elképzeléseik megvalósításá-
ra, a felnõttek pedig - egyenlõen megosztva a közterheket - a
hagyományok megõrzése, továbbadása mellett látnák a la-
kóhelyük fejlõdését és örömmel, büszkén mondanák, hogy
õk itt Alsónémedin élnek.
Úgy érzem, képviselõként még többet tudnék tenni települé-
sünkért.

Kérem Önöket, tiszteljenek meg
a bizalmukkal, szavazatukkal!

Kotán Miklós

FIZETETT VÁLASZTÁSI HIRDETÉS!

Kiss Ferenc
Független jelölt

Mezõgazdasági õstermelõként dolgo-
zom, feleségem némettanárnõ a helyi
általános iskolában. 2 gyermekem

van, fiam okleveles közgazdász, lányom az ELTE 3. éves
hallgatója, német bölcsész szakon.

Céltudatosan, nagy fegyelemmel élem mindennapjaimat.
Az életforma, amit választottam nem könnyû, ennek elle-
nére szeretem. Nagyon sok erõt ad, hogy a családom min-
den törekvésemben támogat. A becsületesség, a becs-
vágy és a kitartó munka az, amiben hiszek.

Amit elkezdek, azt megpróbálom véghezvinni. Nagyon
fontosnak tartom, hogy mindenbõl a lehetõ legtöbbet
hozzam ki. Ezen szigorú irányvonal mentén élek és ugya-
nezt a szemléletmódot várom el közvetlen környezetem-
tõl is.

Amennyiben elnyerem az Önök támogatását, törekedni
fogok arra, hogy a falu fejlõdése szempontjából fontos
kérdésekben nagy körültekintéssel járjak el.

FIZETETT VÁLASZTÁSI HIRDETÉS!

Tisztelt Alsónémediek!
Ezúton köszönöm azok támogatását, akik ajánlószelvényeik át-
adásával lehetõvé tették számomra, hogy független képviselõ-
jelöltként induljak a helyi önkormányzati választásokon.
Már nyolc éve, hogy Önök megbíztak bennem és én mindig a
legjobb tudásom szerint, a község érdekeinek feltétlen érvénye-
sülésére törekedtem. Ez az idõszak eredményekben bõvelke-
dik. Büszkén gondolok azokra a befejezett feladatokra, amelye-
ket döntéseimmel elõsegíthettem, ahol láttam az emberek ar-
cán a boldogságot és azt, hogy képesek örülni a közösséget épí-
tõ eredményeknek.
Most és mindig amikor a választópolgárok voksolnak, szerzõ-
dést is kötnek a gyõztessel, valamint felhatalmazást adnak az
ezt követõ munkájához.
Az elkövetkezõ napokban nagyon sokan és sokfélét fognak
ígérni. Én csak további helytállást, tisztes és független köte-
lezettségvállalást ígérhetek. Olyan helytállást, aminek egy az
alapelve: ezen a helyen a helybeli polgárok a legfontosabbak.
Úgy gondolom, hogy csakis olyan jelöltre érdemes szavazniuk,
aki nem egy szûk csoport vagy saját érdekeit képviseli, hanem
az egész közösségét.
Széchenyi István írta egykor: „Az ember annyit ér, amennyi
hasznot hajt embertársainak.” Ezt vallom én is.
Kérem, ismét tiszteljenek meg bizalmukkal és alakítsuk
együtt Alsónémedi jelenét és jövõjét.

Belágyi Tamás
képviselõjelölt
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MEGNYITOTTUNK!

SZÛRÕCENTRUM
Baldwin Szûrõk hivatalos forgalmazója Ócsán a
Némedi úton a volt TSZ major bejárójánál, közvetlen a
sarkon:

– haszongépjármûvekhez,
– kisteherautókhoz,
– földmunkagépekhez,
– mezõgazdasági gépekhez,
– igény szerint személyautókhoz is

olaj, levegõ, üzemanyag,
valamint speciális szûrõk forgalmazása.

Tel.: 06-29/379-766, 06-30-9324-957, 06-20-588-1544

Nyitva tartás: Hétfõ-Péntek 8-17 óráig
Szombat 8-12 óráig

Nyitási akció
a nyitástól számított 1 hónapig (október 15-ig):

minden szûrõ árából 10% kedvezmény!

PAPÍR-ÍRÓSZER-NYOMTATVÁNY

GYÓGYNÖVÉNY BOLT
Alsónémedi, Fõ út 87. (HENTESHÁZ)

NYITVA:
hétfõtõl - péntekig: 8 – 17

30
, szombaton: 8 - 13

Telefon: 06-29-338-412

Iskolakezdési akció 2006. 07. 17. – 10. 01-ig
A/5 füzetek 25,- Ft-tól
A/4 füzetek 60,- Ft-tól

A/5 spirálfüzetek 170,- Ft-tól
Színes füzetborítók 24,- Ft-tól

Iskolatáskák, tolltartók, iskolai és díszcsomagolók,
Vonalzók, színesceruzák, zsírkréták, vízfestékek kedvezõ áron!

Beiskolázási utalványokat elfogadunk /Sodexho Pass; Ticket Service, stb./

MMC HITEL- és
INGATLANIRODÁK
www.mmchitelesingatlan.hu

Szolgáltatásaink:
� Szabad felhasználású hitelek már! 1000 000 Ft

7430 Ft/hó törlesztõ részlettel 6,83 % THM
�Hitelkiváltás
�Vállalkozói hitelek, pályázatírás, tanácsadás
� Ingatlanközvetítés, adás-vétel teljes körû jogi

képviselettel

Személyi Hitel AKCIÓ!!!
400000 Ft. 9639 Ft/hó törlesztõ részlettõl

Akár fedezet nélkül
Használja ki a lehetõséget, hívjon bennünket!

Minõség, Megbízhatóság, Csalódások nélkül

MMC Taksony
Taksony, fõ út 100.

Tel: 0620-938-5648, 24/487-067
taksony@mmchitelesingatlan. hu
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Sárkány center

Ünnepélyes keretek közt nyílt meg
a SUZUKI ULLMANN II.

Verõfényes napsütésben 2006. augusztus 26-án a Suzuki Ullmann megnyitójára egész napos programmal vártuk a
hozzánk ellátogató vendégeket. Szakáll Miklós (az RTL televízió riportere) köszöntõ szavai után az Alsónémedi
Napfény Mazsorett-tagjai nyitották meg és tették még ünnepélyesebbé a rendezvényt. A meghívott vendégek
köszöntõ gondolatai után dr. György Balázs polgármester úr átvágta a nemzeti színû szalagot, és ezzel hivatalosan is
megnyílt az autókereskedés és szerviz. Majd közismert dallamok csendültek fel neves mûvészek elõadásában:
Apostol együttes, Aradszky László, Dupla kávé. A jól ismert dalokat velük együtt énekelve, jó hangulatban telt a
délután. Közben a büfében finom italok és ételek várták a jelenlévõket.

Külön köszönetet mondunk a Polgármester úrnak, a
Képviselõ-testület megjelent tagjainak, valamint a
Takarékszövetkezet vezetõinek megjelenésükért.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik még nem látták
telephelyünket!
Ígérhetjük: aki akár egyszer is ellátogat a Suzuki
Ullmann Alsónémedi autókereskedéshez, elégedetten
fog távozni.
Pénzéért a legjobb árut és szolgáltatást kapja.

Szûcs István
igazgató-tulajdonos
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Suzuki
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takszöv


