
EMLÉKEZZÜNK! 
 
 

Tisztelt Alsónémediek! Lapzárta után érkezett a szomorú hír: 
Földi életének 85. esztendejében elhunyt Lugosi Gyula nyugalmazott általános 

iskolai igazgató. 

Az Ő igazgatóságának idején járta ki a 8 osztályt településünk jelenlegi lakóinak 
egy nagy része. Igen nehéz időkben állt az iskola élén, de becsülettel tette a dolgát. 
Nyugdíjbavonulása után (’81. december 31.) is aktívan dolgozott e falu 
közösségéért. 
 

Emlékét kegyelettel őrizzük meg! 
 
 

Pgm. 



Közelegnek az önkormányzati választások 
 

Tisztelt Alsónémediek! 
 
 
A Köztársasági Elnök úr 2006. október 1-re tűzte ki az idei önkormányzati 
választásokat. Újdonság az elmúlt évek szavazásaihoz képest, hogy ideén 
Alsónémediben a bolgár kisebbségi önkormányzat megválasztására is készülünk, 
hiszen a megadott határidőig a jogszabályban meghatározott számú 
választópolgár ezt kezdeményezte.  
A választási kampány a választás kitűzésétől a választást megelőző nap 0.00 óráig 
tart, így községünkben már a nyár folyamán elkezdődhet. Alsónémediben 
polgármestert és települési képviselőt fogunk választani, illetve szavazni lehet 
majd a megyei közgyűlés összetételére is, a fent említett bolgár kisebbségi 
önkormányzaton kívül.  Míg a képviselőkre, a polgármesterre és a megyei 
közgyűlési tagokra minden alsónémedi választópolgár leadhatja szavazatát, addig 
a bolgár kisebbségi önkormányzatra csak az ezen választást kezdeményező és így 
a kisebbségi választói névjegyzékbe felvételt nyert állampolgárok voksolhatnak. 
 
Legkésőbb a szavazás napja előtti 58. napig, azaz 2006. augusztus 4-ig fogják 
megkapni a kopogtató cédulákat, illetve ezzel együtt az ajánlási szelvényeket. A 
jelölteket az ajánlószelvényen lehet ajánlani a szavazást megelőző 23. napig, azaz 
2006. szeptember 8-ig. Egy ajánlószelvényen csak egy jelöltet lehet ajánlani és 
nagyon fontos, hogy az ajánlószelvényt pontosan kitöltve, az ajánló választópolgár 
saját kezű aláírásával ellátva kell átadni a jelöltnek.  
 
Ahhoz, hogy valaki jelölt lehessen, a névjegyzék kifüggesztésének időpontjában a 
névjegyzéken szereplő választópolgárok bizonyos százalékának az ajánlását kell 
megszereznie, az ajánlószelvényeket a Polgármesteri Hivatalban a Helyi 
Választási Bizottságnál leadnia és egy megfelelő formanyomtatvány kitöltésével 
nyilvántartásba vétetnie magát. Alsónémediben a polgármester-jelöltséghez a 
választópolgárok 3%-ának (ez kb. 114 ajánlás), míg képviselőjelöltséghez a 
választópolgárok 1%-ának (kb. 38 fő) ajánlása szükséges. A pontos számról a 
névjegyzék kifüggesztésének időpontjában a Polgármesteri Hivatalban 
hirdetményt fogunk közzétenni. Fontos tudnivaló, hogy a helyi önkormányzati 
választásokon mindenki az állandó lakóhelyén szavazhat, így csak az ő ajánlásuk 
tekinthető érvényesnek. A szavazás kapcsán ettől el lehet térni abban az esetben, 
ha valaki legkésőbb a választás kitűzését megelőző napig (2006. július 10-ig) 
Alsónémediben tartózkodási helyet létesített, mert ebben az esetben igazolással 
szavazhat tartózkodási helyén is. Igazolás személyesen vagy maghatalmazott 
útján 2006. szeptember 29-ig lehet kérni az állandó lakhely szerint illetékes 
Polgármesteri Hivatalban, míg ajánlott levélben úgy, hogy szeptember 26-ig 
megérkezzen. Az ajánlószelvények gyűjtéséhez az országgyűlési 
képviselőválasztások kapcsán leírtak az érvényesek, azaz az állampolgárok 
zaklatása nélkül lehet ajánlószelvényt gyűjteni, de az ajánlásért az ajánlónak 
vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt 



kérni illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. Nem gyűjthető 
ajánlószelvény munkahelyen munkaidőben vagy más munkavégzésre irányuló 
jogviszonyból fakadó munkavégzési tevékenység végzése közben, szolgálati 
helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön 
illetőleg állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségeiben. 
A fentiek nem vonatkoznak a kisebbségi választásra, mivel ott jelöltet csak 
jogszabályban meghatározott feltételnek megfelelő társadalmi szervezetek 
állíthatnak, azaz független jelöltek indítására nincs lehetőség.  
 
A Helyi Választási Bizottság tagjait a Képviselő-testület az alábbiak szerint 
választotta meg: 
Maros Boldizsár Alsónémedi, Széchenyi u. 46. 
Győrvári Erzsébet Alsónémedi, Haraszti út 85. 
Kiss Tibor Alsónémedi, Haraszti út 52. 
Póttagok: 
Horváth Miklós Alsónémedi, Fő út 144. 
Krizsa Márta Alsónémedi, Somogyi Béla u. 18. 
 
A jelöltek legkésőbb a szavazást megelőző 23. napon, azaz 2006. szeptember 8-án 
16 óráig jelentkezhetnek be az ajánlószelvények átadásával, valamint a szükséges 
formanyomtatvány kitöltésével a Helyi Választási Bizottságnál. A jelöltek a Helyi 
Választási Bizottságba, illetve Szavazatszámláló Bizottságokba legkésőbb 
szeptember 22-én 16 óráig delegálhatnak. 
 
Fontos tudniuk, hogy sem a polgármesterségre, sem a helyi képviselő 
megválasztására nincs semmiféle mennyiségi korlát, azaz akárhányszor meg lehet 
választani őket tisztségükre.  
 
A választás egyfordulós lesz, azaz polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb 
érvényes szavazatot kapja, míg települési képviselőnek a 11 legtöbb szavazatot 
kapott jelöltet választják. Amennyiben a 11. helyen szavazategyenlőség van, úgy 
sorsolással dől el a képviselői mandátum sorsa.   
A kisebbségi választás esetében az 5 legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz kisebbségi 
önkormányzati képviselő. 
 
A következő Hírmondóban már a választásnapi aktualitásokról tájékoztatjuk 
Önöket.  
 

 Jegyző 



Tájékoztató  
polgármester- és képviselőjelöltek részére 

 
 
 

Tisztelt Jelöltek! 
 
 
 
Az elmúlt években több olyan jogszabály is megjelent, amelyeket figyelembe kell 
vennie a helyi önkormányzati képviselőjelölteknek és polgármester-jelölteknek 
akkor, amikor döntenek a választáson való részvételük felől. Ezekből adok most 
ízelítőt azért, hogy felelősségteljesen tudjanak dönteni indulásukról.  
 
A 2000. évi XCVI. tv. a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes 
kérdéseiről rendelkezik, s elég komoly összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg 
a most következő választástól kezdődően a képviselőkre. Ezek alapján az 
önkormányzati képviselő nem lehet 

- központi államigazgatási szerv köztisztviselője 
- a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője, köztisztviselője, továbbá 

annak a területi, helyi államigazgatási szervnek a köztisztviselője, 
amelynek feladatkörébe az adott önkormányzatot érintő ügyek tartoznak 
és illetékessége az önkormányzatra kiterjed 

- jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző, továbbá ugyanannál az 
önkormányzatnál a képviselő-testület hivatalának köztisztviselője 

- a területileg illetékes területfejlesztési tanács munkaszervezetének 
munkavállalója 

- kuratóriumi tagság kivételével a képviselő-testület által létrehozott 
közalapítvány kezelő szervének tisztségviselője 

- a képviselő-testület által alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója, 
vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, 
igazgatótanácsának, vezető testületének tagja 

- az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság 
vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető 
testületének, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója) 

- az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 
alapított gazdasági társaság vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, 
igazgatója, igazgató-helyettese, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy 
vezető testületének tagja,  

- helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető 
testületének tagja, ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja.  

 
Amennyiben a képviselő az összeférhetetlenségi okot 30 napon belül nem szünteti 
meg, úgy az összeférhetetlenségi eljárás eredményeképpen akár képviselői 



tisztsége is megszűnhet. Abban az esetben is megszűnik a képviselőség, ha a 
képviselő 1 évig nem vesz részt a Képviselő-testület ülésén.  
Emellett a 2001. CII. tv. módosította a fenti jogszabályt s bevezette a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a helyi önkormányzati képviselőknél is. Ez 
alapján az önkormányzati képviselő megbízólevelének átvételétől, majd ezt 
követően minden év január 1-től számított 30 napon belül a törvény által 
meghatározott vagyonnyilatkozatot köteles tenni, melyhez csatolni kell a vele 
közös háztartásban élő házas- vagy élettárs, valamint gyermek vagyonnyilatkozatát 
is. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az 
önkormányzati képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja és képviselői 
juttatásokban sem részesülhet. A képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez 
szolgáltatott azonosító adatok kivételével - nyilvános, míg a hozzátartozó 
nyilatkozatát csak az SZMSZ-ben erre kijelölt bizottság tagja tekintheti meg 
ellenőrzés céljából.  
 
A polgármester vonatkozásában szintén alkalmazni kell a fenn ismertetett 
vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat. Ha a polgármester 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja vagy nem a 
valóságnak megfelelően teljesíti, úgy a Képviselő-testület minősített többséggel 
hozott határozata alapján keresetet nyújthat be a polgármester ellen, tisztségének 
megszüntetése érdekében az illetékes megyei bírósághoz.  
 
A polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok is némiképpen 
módosultak, így ezek szerint a polgármester nem lehet 

- köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési 
biztosa 

- az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettese és számvevője 
- a Kormány tagja, államtitkár, helyettes államtitkár, központi 

államigazgatási szerv köztisztviselője 
- az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság 

igazgatóságának és felügyelő bizottságának elnöke és tagja, vezető 
alkalmazottja és munkavállalója 

- bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó 
- a fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja 
- más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester 
- más települési önkormányzat Képviselő-testületének tagja 
- a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője, köztisztviselője; annak a 

területi, helyi államigazgatási szervnek a köztisztviselője, amelynek 
feladatkörébe az adott önkormányzatot érintő ügyek tartoznak, és 
illetékességi területe az önkormányzatra kiterjed 

- jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző, a képviselő-testület hivatalának 
köztisztviselője 

- a területileg illetékes területfejlesztési tanács hivatali szervezetének 
munkavállalója 



- a képviselő-testület által alapított költségvetési szerv vezetője, vezető-
helyettese, gazdasági vezetője, továbbá olyan közalkalmazott, aki 
kinevezését, megbízását a képviselő-testülettől kapja 

- aki, illetve akinek a személyes közreműködésével működő gazdasági 
társaság önkormányzati feladatot a képviselő-testülettel vagy a képviselő-
testület szervével kötött vállalkozási, megbízási szerződés vagy 
munkaszerződés alapján lát el 

- kuratóriumi tagság kivételével a képviselő-testület által létrehozott 
közalapítvány kezelő szervének tisztségviselője 

- a képviselő-testület által alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója, 
vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgató-helyettese, 
igazgatótanácsának, vezető testületének tagja 

- az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság 
vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának  vagy vezető 
testületének, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója) 

- az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 
alapított gazdasági társaság vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, 
igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy 
vezető testületének tagja 

- helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető 
testületének tagja, ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja 

A főállású polgármester: 
a) a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá 

eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló 
jogviszonyt – az országgyűlési képviselői megbízatás kivételével – nem 
létesíthet; 

b) a képviselő testület hozzájárulása nélkül nem lehet 
- gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, 

igazgatóságának vagy vezető testületének, felügyelő bizottságának tagja, 
valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója) 

- szövetkezet tisztségviselője 
- alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője. 

 
Alsónémediben főállású polgármestert kell választani. 
A polgármester az összeférhetetlenségi okot 30 napon belül köteles megszüntetni. 
Amennyiben ez nem történik meg és a Képviselő-testület megállapítja az 
összeférhetetlenséget, az összeférhetetlenségi eljárás jogerős befejezéseként a 
polgármesteri tisztség megszűnik.  
 
Kérem, hogy a fentieket vegyék figyelembe indulásuknál a későbbi bonyodalmak 
elkerülése érdekében. 
 

 Jegyző 



Tájékoztató Bizottsági Beszámoló 
 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt időszakban három 
rendkívüli és egy tervezett testületi ülést tartott. 
 
2006. május 10-i rendkívüli testületi ülés: 
 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozta: 
-  Az iskolában elkészülő műfüves sportpálya üzemeltetési jogát, az 
ünnepélyes átadást követően határozatlan időre, térítésmentesen átadta a 
Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány számára.   
- Felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert tárgyalások folytatására a Békési Faiskola Kft-
vel arra vonatkozóan, hogy a folyamatban lévő parképítések kapcsán néhány elhagyható tétel 
fejében        (Nagygödörben lelátó tetőkészítés, térvilágítás a Nagygödör, Szent István tér, Dózsa 
György tér  kivételével a tereken, illetve a Nagygödör tervében eredetileg szerepelő betonalap 
nélküli jégpálya) a Nagygödörben 20x40 méter nagyságú, betonalapú jégpálya kerüljön 
kiépítésre.  
- Felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert a Békési Faiskola Kft-vel 
(5600 Békéscsaba, Attila u. 25.) az  Alsónémedi Nagyközség területén 
található közterek parkosítása, pótmunkáira vonatkozó kiegészítő 
szerződés aláírására  bruttó 24.877.594 .-Ft összegben a költségvetés és az 
AVOP támogatási keret terhére.  
- Felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert felkérő levél megírására a 
Dózsa György tér érintett lakói számára arra vonatkozóan, hogy  a saját 
tulajdonú ingatlanuk előtt pályázati támogatásból, illetőleg  25% 
önkormányzati önrésszel elkészített díszburkolat költségeihez – lehetőség 
szerint - az önkormányzati önrész arányában járuljanak hozzá. 
- A Képviselő-testület a némedi közterek felújítása kapcsán az önrész 
finanszírozására pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt, 
önkormányzati saját forrás kiegészítésére igényelhető  támogatásra és az 
ehhez szükséges döntéseket az egyes terek kapcsán meghozta.  
- Felhatalmazta dr. György Balázst tárgyalás folytatására Egri Lajos 
Alsónémedi, Liliom u. 68.sz. alatti lakossal az Árpád utca végén korábban 
az Önkormányzat tulajdonában lévő alsónémedi 77/3 hrsz-ú ingatlan 
további sorsával kapcsolatosan. A Képviselő-testület a tárgyalás alapjaként 
az alábbi felajánlásokat teszi: 
1.) Elsősorban kezdeményezi, hogy a területet visszavásárolja azon az áron, 

melyen azt értékesítette Christov Csaba Alsónémedi, Szilágyi E. U. 6.sz. 
alatti lakos számára. A Képviselő-testület elzárkózik a vételárra 
vonatkozóan kamat vagy kártérítés fizetésétől, mivel a területen a 
TIGÁZ-nak és a MONOR Telefon Társaságnak sem volt szolgalmi joga 
bejegyezve, mely a terület hasznosítását korlátozta volna. Ragaszkodik 
viszont ahhoz, hogy amennyiben a terület visszakerül önkormányzati 



tulajdonba, az új tulajdonos által a helyszínről kitermelt fa értéke is 
beszámításba kerüljön a vételárba.  

2.) Másodsorban – amennyiben a tulajdonos ragaszkodik a terület 
tulajdonjogához – a Polgármesteri Hivatal a rendelkezésére álló 
eszközökkel – de nem anyagi támogatással – segítsen a szolgalmi jogok 
problémájának megoldásában.  

A Képviselő-testület a második megoldás esetén kéri a Polgármesteri 
Hivatalt, nyilatkoztassa a tulajdonost, hogy a területen milyen 
tevékenységet kíván folytatni annak tudatában, hogy eredetileg motorbolt 
céljára értékesítette a területet és ezáltal a környékbeli lakókat ennél 
jobban zavaró tevékenység végzését nem támogatja. 
- Felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert válaszlevél megírására a 
Meleghegyi és Társa Kft. részére azzal a tartalommal, hogy szívesen veszi a 
Kft. műjégpálya építésére vonatkozó kezdeményezését, azonban megfelelő 
nagyságú és elhelyezkedésű önkormányzati tulajdonú területet nem tud 
biztosítani. Felajánlja ugyanakkor a Képviselő-testület az Önkormányzat 
segítségét a terület szükséges felkutatásában és a tulajdonosokkal való 
tárgyalásban. 
 
2006. június 6-i rendkívüli testületi ülés: 
 
A Képviselő-testület a 2006. május 10-i rendkívüli testületi ülésen a 
közterek felújítása vonatkozásában hozott döntései alapján felhatalmazta a 
Polgármestert 20 millió forint összegű likviditási hitelkeretről szóló 
szerződés aláírására az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezettel, a 
mindenkori jegybanki alapkamat + 3 %-os kamattal és egyszeri0,5 %-os 
kezelési költséggel. A hitel és kamatának törlesztésére az Önkormányzat az 
állami támogatást, a megosztott adóbevételét és az iparűzési adóbevételét 
ajánlotta fel. 
 
2006. június 8-i rendkívüli testületi ülés: 

 
Az ülés első részében az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az 1956 emlékére készítendő domborművet  Zsin Judit 
szobrászművésszel készítteti el az általa készített makett alapján. A 
dombormű elkészíttetéséhez  a szóban közölt   bruttó 1.200.000.-Ft  összeget 
a tartalék terhére  biztosítja. 
A Képviselő-testület az Előkészítő Bizottság javaslata alapján az  
„Alsónémedi nagyközség belterületi úthálózatának fejlesztése” 
közbeszerzési pályázat  01. része – Széchenyi utca III. szakasza –
vonatkozásában a STRABAG ÉPÍTŐ Zrt. 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37. 
ajánlatát  nyilvánította a legkedvezőbb ajánlatnak.  



Az ajánlati ár: bruttó 35.578.839.-Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. 
György Balázs polgármestert a szerződés aláírására.  
A testület az Előkészítő Bizottság javaslata alapján az  „Alsónémedi 
nagyközség belterületi úthálózatának fejlesztése” közbeszerzési pályázat  
02. része – Liliom utca teljes hossza, Orgona u., az ún. régi Kápolna u., 
Temető u., Nefelejcs u. – vonatkozásában az ALSÓNÉMEDI 2006 
KONZORCIUM 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.  ajánlatát  nyilvánította a 
legkedvezőbb ajánlatnak.  
Az ajánlati ár: bruttó 160.594.560.-Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza 
dr. György Balázs polgármestert a szerződés aláírására.  
A testület ezután az Előkészítő Bizottság javaslata alapján az  „Alsónémedi 
nagyközség belterületi úthálózatának fejlesztése” közbeszerzési pályázat  
03. része – Alsóerdősor és Határ utcák –vonatkozásában a STRABAG 
ÉPÍTŐ Zrt. 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37. ajánlatát  nyilvánította a 
legkedvezőbb ajánlatnak.  
Az ajánlati ár: bruttó 41.311.618.-Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. 
György Balázs polgármestert a szerződés aláírására.  
Ezt követően a Képviselő-testület úgy határozott, hogy az „Alsónémedi 
nagyközség belterületi úthálózatának fejlesztése” beruházás műszaki 
ellenőri feladataival a BR-BAU Bt.-t ( Újhartyán, Pipacs u. 24.) bízza meg 
az árajánlatban szerepelő 3.000.000.-Ft+ÁFA áron a tartalék terhére.  
 
Az ülés befejező részében a Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert, 
válaszlevél megírására Jancsó Todoranov Nikoláj számára, miszerint az 
Önkormányzatnak  nincs ellenvetése testvérközségi kapcsolat létrehozására 
a bulgáriai Ravda településsel. A helyi bolgár kisebbségi önkormányzat 
kialakításával és működtetésével kapcsolatosan azonban önkormányzati 
költségvetési támogatást nem áll módjában biztosítani, tekintettel a 
községben folyamatban lévő és még évekig várható nagy kiadással járó 
beruházásaira.  
 
2006. június 30-i rendes testületi ülés: 
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Széchenyi István Általános 
Iskola igazgatójának beszámolóját a 2005-/2006-os oktatási évről, a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vezetőjének beszámolóját a 2005/2006-
os nevelési évről, valamint elfogadta az Alsónémedi Községért 
Közalapítvány, a Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány, a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány, az Alsónémedi 
Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány, továbbá a Dabas és Környéke 
Üdülőtábor Alapítvány Kuratóriumainak beszámolóját a 2005. évi 
munkájukról.  Emellett megtárgyalta és elfogadta a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda részben átdolgozott és egységes szerkezetbe foglalt 



helyi nevelési programját. A Kulturális és Oktatási Bizottság javaslata 
alapján – figyelemmel arra, hogy időközben a Művelődési Ház székhelye az 
Opál Házba került, illetőleg megkezdte működését a Teleház – a Képviselő-
testület elfogadta a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alapító 
Okiratának e vonatkozású módosítását, mint ahogy  elfogadta az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát is.  
Ahogy arról korábban már tájékoztattuk a Tisztelt Lakosságot, a 
Képviselő-testület elhatározta a községi könyvtár rendbetételét és 
korszerűsítését. Ehhez megfelelő szakember bevonása vált szükségessé, 
mely okból felhívás került közzétételre ilyen szakember keresése érdekében. 
A felhívás sikeres volt és végül több jelentkező közül a Képviselő-testület 
Fecske András Úr mellett döntött, aki megfelelő könyvtárosi szakképesítése 
révén alkalmas a feladat végrehajtására. A Képviselő-testület engedélyezte 
Fecske Andrással 100.000.-Ft/hó megbízási díj kikötése mellett 2006. 
szeptember 01. napjától egy max. 12 hónapra kötendő szerződés aláírását. 
A Képviselő-testület természetesen vállalta a fenti megbízási díj 
járulékainak megfizetését is.  
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta az Alsónémedi AIRVAC Kft. és 
a DAKÖV Kft. 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a 
Fodor Könyvelő- és Adótanácsadó Kft. beszámolóját az Önkormányzatnál 
2005. évben elvégzett belső ellenőrzésekről.  
A Pénzügyi bizottsági javaslatok tárgyalása után a Képviselő-testület a 
Településfejlesztési Bizottság javaslatait tárgyalta meg. Ennek keretében 
felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert, hogy elsősorban helyi 
vállalkozóktól kérjen árajánlatokat a Ványi úti híd korlátjának 
megerősítésére, valamint a híd járófelületének javítási munkálataira, mely 
munkálatokat a Képviselő-testület halaszthatatlannak minősített. Ide 
kapcsolódóan a Képviselő-testület javaslatot tesz a 2006. évi önkormányzati 
választások során megválasztott új Képviselő-testület számára, hogy a 
jövőben esetleges pályázati lehetőségek kihasználásával tűzze ki céljául a 
híd teljes rekonstrukcióját, amelynek előzetesen becsült költsége cca. 30 
millió forint.  
A Kápolna utcai lakók a Nagygödör parkosítása, illetőleg az utca 
aszfaltozása kapcsán kérelmet intéztek a Képviselő-testület felé. Kérelmük 
egyrészt egy olyan járda kiépítésére irányult, amilyen járda a Dózsa 
György térhez kapcsolódóan került megépítésre, másrészt pedig a 
csapadékvíz elvezetésének megfelelő megoldását tartalmazta. A Képviselő-
testület a járdaépítésre vonatkozó kérelmet annak költségeire tekintettel 
nem tudta teljesíteni, azonban a csapadékvíz elvezetési probléma kapcsán 
felhívta a Polgármestert, hogy azt a kivitelezőkkel  egyeztetve oldják meg.   
Ugyanígy kérelem érkezett a Liliom utcai lakosok részéről, mely szerint a 
Halászy Károly utca felé eső szakasz igényelné, hogy vízelvezető árkok 
készüljenek a szikkasztó árkok helyett. A kérelemre a Képviselő-testület 



felhatalmazta a Polgármestert, hogy megfelelő szakemberek bevonásával 
vizsgáltassa ki, hogy műszakilag a vízelvezetés megvalósítása lehetséges-e és 
ha igen, ennek milyen költségtöbblet növelő hatása lenne a beruházások 
összegére.  
Ugyanígy felhatalmazta a Képviselő-testület a Polgármestert arra is, hogy 
hívja fel a PEMÁK KHT-t, mint a főközlekedési utak kezelőjét, miszerint a 
gyűjtőútként funkcionáló földutak és a főközlekedési utak kereszteződéseit 
vizsgálja meg és ha a kilátást gátoló  fák, bokrok növekedése ezt igényli, a 
balesetveszély elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
E körben különösen a Monari út és az Ócsai út, valamint a Kóhalmai út és 
a Bugyi út kereszteződései kerültek szóba.  
A Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 
felkérte a Polgármestert, hogy Győrvári Imre Alsónémedi, Haraszti u. 
79.sz. alatti lakos részére írjon köszönőlevelet, méltatva nevezett személy 
dicséretes ténykedését az ingatlana előtti  buszváró rendszeres takarítása 
miatt. Emellett felkérte a Képviselő-testület a Polgármestert arra is, hogy a 
Hírmondón keresztül általában kerüljön közzétételre egy köszönőlevél, 
elismerve azon helyi lakosok segítségét, akik teszik ezt önzetlenül a köz 
érdekében, a község rendezettségét előmozdítva.  
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Polgármester beszámolóját az 
elmúlt ülésen hozott határozatokról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
A  Népjóléti Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület elfogadta a 
község új, szociális ellátásokról szóló rendeletét.  
Mint azt a Tisztelt Lakosok is láthatták, lassan elkészülnek köztereink 
felújítási munkálatai, mely tényre tekintettel a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a terek ünnepélyes átadását a Szent István téri mellszobor 
leleplezésével és a Szent István téren, 2006. augusztus 19. napján fogja 
megtartani. Az ünnepség pontos időpontjáról még tájékoztatást fognak 
kapni az alsónémediek.  
A Képviselő-testület az ülés végén az ASE, illetőleg a kispályás labdarúgó 
csapatok futballpálya használatával kapcsolatosan felmerült problémát 
tárgyalta. A Képviselő-testület akként foglalt állást, hogy ezen probléma 
megoldása nem tartozik a kompetenciájába, mely tényre tekintettel az 
ügyben nem kívánt állást foglalni. Mindazonáltal a Képviselő-testület 
ajánlásként kéri mindkét felet az ügy tárgyalások útján történő 
kompromisszumos megoldására. Ezzel összefüggésben a Képviselő-testület 
javaslatot tett a 2006. évi önkormányzati választások során megalakuló új 
Képviselő-testület számára, hogy az Önkormányzat által felújított 
Nagygödörben és Szent István téren található labdarúgó pályák jövőbeni 
használatáról az érintett kispályás labdarúgó csapatok bevonásával hozzon 
hosszútávú döntést.  



Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete legközelebbi ülését: 2006. 
szeptember 8-án  pénteken, 17 órakor tartja. Ezt megelőzően l6 órakor 
képviselői fogadóórára várjuk a helybeli polgárokat. Kérjük ott azok 
vegyenek részt akiknek megválaszolatlan kérdésük van és ne 
hagyatkozzanak a pletykákra és más „jól értesült” forrásokra. A 
fogadóórán és az ezt követő testületi ülésen, hiteles válaszokat kaphatnak az 
Önöket érdeklő kérdésekre. A testületi ülések nyilvánosak, ezek 
időpontjáról  hirdetőtábláinkon és a Polgármesteri Hivatalban  is közzétett 
hirdetményről értesülhetnek. 
 
                                                                                        

                                                                                   Tájékoztató Bizottság 

 



Újabb világbajnoki arany 
 
 
Régen hallottunk Sokorai Viktorról, aki már három világbajnokságot is 
nyert a kung fu sportágban és most egy újabb aranyat tudhat magáénak. 
Tudnunk kell azonban, hogy bár volt egy pár év kihagyás a versenyzésben, 
ami nagyon jó volt arra, hogy feltöltődjön és kipihenje magát, de sosem 
könnyű a  visszatérés. 
Lássuk magát a bajnokot, hogy hogyan vélekedik erről. 
 
Volt pár kemény év az életemben, amikor nem úgy alakultak a dolgok 
,ahogy én azt szerettem volna és ez nagyon sok energiámat felemésztette. 
Szerencsére sikerült ezeken a nehézségeken túltennem magam, pár 
dologban változtattam az életemben és újra elkezdtem versenyezni Először 
is hogy bizonyítsam magamnak, hogy még mindig tudok küzdeni és nyerni. 
Másodszor tanítványaimnak is meg akartam mutatni, hogy mire vagyok 
képes. 
 
Nagyon örülünk, hogy sikerült túltenned magad a problémáidon és hogy 

megint egy csodálatos eredményt értél el. 

Hogy sikerült ezután a hosszú kihagyás után újra felküzdened magad a 

csúcsra? 

 
Hát először is ez még nem a csúcs, de lassan közeledek  felé. Már a 
visszavonuláson gondolkoztam, az életem olyan irányban haladt, hogy 
tudtam ez így nem mehet sokáig. A tanítványaim folyamatosan fogytak, 
gondjaim voltak a munkámban, a főiskolán, a magánéletemben, valamit 
tennem kellett. Elhatároztam, hogy megpróbálkozom újra a versenyzéssel. 
Először egy magyar bajnokságon indultam, ahol az első menetet 
elvesztetem és tudtam, hogy a másodikat hoznom kell ahhoz, hogy ne essek 
ki versenyből. 
Szerencsére így is lett egy nagyon kemény jobb egyenessel ütöttem ki az 
ellenfelem és ezzel meg is nyertem a meccset. Már csak a döntőbe kellett 
helytállnom, amit szintén sikerült és így én lehettem a magyar bajnok. 
Aztán megkerestek az Utcai Harcosok szövetségétől, mert hallották ,hogy 
megint versenyzek és meghívtak a következő bajnokságra Győrbe. 
Természetesen elfogadtam a meghívást és elkezdtem a felkészülést. 
Hat hét nagyon kemény erőnléti edzés következett, majd a technikai 
felkészülés. Aztán jött a verseny, ahol 9 harcos közül kellet eldönteni, hogy 
ki lesz a bajnok. Négy mecset kellett vívnom, ebből az első hármat kiütéssel 
megnyertem az egyik ellenfelem Tysoni győzelemmel 13 másodperc alatt 
ütöttem ki. Sajnos a döntőben alulmaradtam és így "csak" a második 
helyen végeztem. 



Aztán a tavalyi év végén Milánóban rendezték meg az általam már 
megnyert I.M.A.F világbajnokságát, ahol több küzdelem után a döntőben 
egy brazil fiúval mérhettem össze a tudásomat. Nem volt jobb nálam 
technikailag , de sajnos a bírók őt hozták ki jobbnak és így második lettem. 
A mostani első helyezésemet egy másik szervezetnél a W.C.K.A -nál 
szereztem. Ez a vb május 12-13-14 Perugia-ban volt. 3 mecset kellet 
küzdenem, minden meccsemet Tko-val nyertem és így született meg a 
negyedik világbajnoki címem. 
 
Ezek után hogyan tovább? 

 
Most volt júniusban egy magyar bajnokság, ahol a tavalyi év 
legeredményesebb versenyzőit hívták meg minden kategóriában. A verseny 
célja, a magyar kung fu válogatott összeállítása, ők képviselik majd 
hazánkat a hivatalos kung- fu szövetség nemzetközi versenyein. Mivel 
benne vagyok a válogatottban így sok verseny áll még előttem. 
Még az ősszel lesz egy Európa bajnokság Velencében, majd novemberben a 
világbajnokság Kínában. Aztán itt van az utcai harcosok bajnoksága ahol 
sokan szeretnének még látni bunyózni, jó lenne megnyerni egy selejtezőt és 
ezzel bekerülni a Budapesti döntőbe, ahol 1 Millió forint lesz a fődíj a 
nyertesnek. 
A legnagyobb álmom viszont 2008 Peking, az olimpián nagyon szeretnék 
részt venni, talán oda is meghívnak bennünket, de erre még nincs semmi 
konkrét lehetőség, de mindenesetre nagyon szeretnék kijutni. 
 
Gratulálunk neked és nagyon fogunk szurkolni, hogy sikerüljön nyerned 

ezeken a versenyeken is! 

 
 



Tanévzárás a Széchenyi István Általános Iskolában 
 
 A tikkasztó meleg ellenére vidám, felszabadult tanulók gyülekeztek a 
tanévzáró ünnepélyre.  
Ó, ió, ció, áció, káció, akáció, vakáció hangzott a műsort adó 2. osztályosok 
ajkáról. 
181 tanítási napot töltöttünk együtt tanárok-diákok-szülők. Nagy utat 
tettünk meg ősz óta, s elérkezett az összegzés, a számvetés időszaka.  
447 tanuló vette kézbe a bizonyítványt. Az első és második osztályosok 
szöveges értékelés, a többiek osztályzatok formájában kaptak számot az 
elmúlt tíz hónapban végzett iskolai munkáról, a tanulásról.  
A nevelőtestület az augusztus végén kihirdetett tantárgyfelosztás alapján 
végezte nevelő-oktató munkáját. Személyi változás nem történt. 
Oktatómunkánk kiemelt területei: 
 Nyelvoktatás (német tantárgyból megyei verseny I. helyezés) 
 Mindennapos testmozgás (országos labdarúgó döntő V. helyezés) 

Integrált oktatás (részképesség-zavarral küzdő tanulók fejlesztése: 
logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus segítségével 

 Felzárkóztatás, tehetséggondozás 
 Egészséges életmódra nevelés 
 Az iskola házirend betartása, betartatása 
 A munkához, a tanuláshoz való helyes viszony kialakítása 
 A nevelési helyzetekből adódó konfliktusok helyes kezelése 
 A szülőkkel való kapcsolattartás erősítése, együttgondolkodás a 
gyermekek érdekében 
 

Az iskola munkatervének vezéreleme a „Megtartó hagyományok”. Az 
év során osztály- és iskolai szintű rendezvényeinknek a hagyományápolás 
volt a központi témája. A háromnapos kulturális rendezvénysorozatunk, a 
Széchenyi Napok programjai is e téma köré csoportosultak. 
A következő területeken gyűjtöttük össze településünk hagyományait, 
szokásait, s megörökítettük a faluban élő idősebb emberek 
visszaemlékezéseit. 

1. téma: születéstől elmúlásig (születési, keresztelési, temetkezési 
szokások, hagyományok) 

2. téma: iskolás kor: fényképek, eredeti dokumentumok alapján 
ismerkedhettek tanulóink a”régi korok iskolájával”, a tanítási és 
tanulási szokásokkal, oktatási módszerekkel 

 
Örömmel fogadtuk az erdélyi, nagyajtai Kriza János Általános Iskola 

tanulóit és pedagógusait. Közös programokkal tettük emlékezetessé a 
nálunk töltött hetet. 
 



Továbbfolytatódott a szakmai munka ellenőrzése az Önkormányzat 
Képviselő-testülete által felkért szakértők közreműködésével. Minden alsó 
tagozatban tanító pedagógus munkáját áttekintették. A szakmai ellenőrzés 
a következő tanévben a felső tagozaton folytatódik.  
A belső ellenőrzés kiemelt területei: a földrajz és biológia tantárgy 

E tanév végén a pedagógusok közül többen vehették át másod- vagy 
harmad-diplomájukat. Újabb nyelvszakos tanárok végeztek (angol-német)  
Beszéd- és nyelvfejlesztés szakirányú diploma 
Etika tanári szak  
Szakmérnöki képzés 
17 nevelő szaktanfolyamon ismerkedett a részképesség-zavar okaival, a 
felismerést segítő mutatókkal, a kezelés alapvető módjaival. 
 
Az utolsó tanítási napon 59 nyolcadik osztályos tanuló ballagott el, mondott 
búcsút az ALMA MATER-nek, köszönt el a tanároktól, diáktársaiktól. 
A középiskolai felvételi eredményeink azt igazolják, hogy iskolánkban komoly szakmai 
munka folyik. 
 
   1. helyen megjelölt 2.helyen megjelölt 3. helyen megjelölt összesen:      
% 
Gimnázium        21   1   1  23       
39 
Szakközépisk.    25   3   0  28       
47 
Szakiskola       5   3   0     0       14 
 
A tanulók 86 %-a gimnáziumban, illetve szakközépiskolában folytatja 
tanulmányait, 
 csupán 8 tanuló jelentkezett szakiskolába. 
Igen jó érzés, hogy 51 tanuló az első helyen megjelölt iskolatípusba nyert 
felvételt. 
 

Minden tanév végén, az iskola emeletén lévő márványtáblára azoknak 
a nyolcadikos tanulóknak a neve kerül fel, akik nyolc éven át kiváló 
tanulmányi eredményükkel ezt kiérdemelték. 
Ebben az évben: Tóth Eszter 8.a,  Horváth Nóra, Sándor Anna, Seregély Diána, 
Varga Fanni 8.b, Korcz Adrienn és Marosi Nikolett 8. c osztályos tanulókra 
lehetünk a legbüszkébbek. 
 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a szülők rendszeresen keresték az iskola 
pszichológusát, kérték segítségét egy-egy nevelési helyzet megfelelő 
kezeléséhez. 
187 pszichológiai foglalkozás vettek részt a problémás tanulók.  



A tanév során változatos szabadidős programokat szerveztünk 
tanulóinknak és az érdeklődő szülőknek. 
A kínálat skálája igen széles: színház-mozi-múzeumlátogatások, 
mesedélutánok, kirándulások,  erdei iskola, sítábor, délutáni 
sportprogramok, rendszeres úszásoktatás, kézműves foglalkozások, 
szakkörök, gyárlátogatások, kerékpártúrák, filmklub előadásai, iskolai 
disco… hogy csak a legfontosabbak említsem. 

Megnyugtató számunkra, hogy egyre nagyobb számban látogatják 
gyermekeink az iskolai könyvtárat. Kellemes környezetben tölthetik el 
szabad idejüket, kapnak segítséget a házi feladatok elkészítéséhez, és az 
Internet használatával kutatómunkát végezhetnek. 

A nyár folyamán pedagógusaink vezetésével a tanulók több mint fele 
használja ki az iskola által nyújtott táborozási lehetőségeket.  
 
A tanévzárás a köszönetnyilvánítás ideje is. Megköszönöm 
Önkormányzatunk támogatását, a SZM tagjainak és minden szülőnek, 
hogy segítették az iskolában folyó nevelő-oktató munkát. Köszönöm a 
különböző felajánlásokat, a Széchenyi István Általános Iskoláért 
Alapítvány számlájára befizetett összegeket, a személyi jövedelemadó 1 %-
át. 
 
Kívánok minden Olvasónak kellemes nyarat, jó pihenést! Töltsenek el 
minél több időt gyermekükkel, unokájukkal, hiszen rohanó világunkban 
kevés idő jut egymásra, kevés idő jut beszélgetésre, közös programok 
szervezésére. 
       

A tantestület nevében:  
Mayer Istvánné igazgató 

      



16 év a fejlődés útján! /Vissza – s előretekintő/ 
 
Tisztelt Alsónémediek!  
 
 

Az elmúlt 15 év bizonyította, hogy az Önökkel történt összefogással, az Önök 
hozzájárulásával, sikeres pályázatokkal, hitel nélkül is igen nagy, településünkről még 
hiányzó beruházások valósíthatók meg.  

Az első ciklus (1991-1994) nagy beruházása az iskola tetőtér építése volt. Akkori 
árakon mintegy 35 millió Ft. Az óvoda egy csoportszobával történő bővítése 6 millióba 
került. A második ciklusra is áthúzódó vezetékes ivóvíz kiépítése 135 millió Ft.  
Az első ciklusban összesen számításaim szerint 85 milliót fordítottunk felújításra és 
beruházásra. A második ciklusban készült el az 1,8 km hosszú kerékpárút 6,2 millió Ft-
ért, megvásároltuk a Schuller csarnokot, felépült a faluház, elkészült a község ÁRT-je. 
Eladtuk a Betyár vendéglőt és a mozit. II. világháborús emlékművet készíttettünk. Elkészültek 
a szennyvízelvezetés kiviteli tervei. A Toldi és Rákóczi utcában gyalogjárda épült. Kívül- 
belül megújult a Kossuth L. utcai iskolaépület. Elkezdődött a nyílászáró csere program az 
Iskola utcai iskolaépületben. Megvásároltuk az Opál ház  75 %-át 32 millió Ft-ért. 1997-
1998-ban már folyt a csatorna beruházás is.  

A második ciklusban (1995-1998) beruházásra, felújításra vízzel csatornával együtt  
már 561 milliót fordítottunk. Természetesen itt csak a legnagyobb tételeket soroltam fel. (A 
víz itteni részesedése 68,84 millió; míg a szennyvíz ebben a ciklusban 369,633 millió). 

A harmadik önkormányzati (1999-2002) ciklusban a csatornaépítéssel együtt 
beruházásra, felújításra 635,5 milliót fordítottunk. Abban a ciklusban a csatorna részesedése 
valamivel több, mint fél milliárd volt (524,1 millió), tehát az összes beruházás, felújítás 82 %-
át az tette ki. A maradék 111,4 millió forintból több mint felét, 60 millió forintot az iskolára 
és az óvodára fordítottuk, durván fele-fele arányban. E 60 millió a következő főbb 
tételekből áll: valamennyi intézményünket rákötöttük az akkorra elkészült szennyvízhálózatra 
mintegy 3,5 millió összegben, kerítést építettünk az iskolában 4,5 millió forintért, több éven 
keresztül nyílászáró programot valósítottunk meg az iskolában összesen 8,5 millió forint 
értékben, 2001-ben kezdtük el az óvodaépületek felújítási programját így a ciklus utolsó 
két évében a Rákóczi úti óvodára melegítőkonyha kialakítással együtt 28 milliót fordítottunk, 
mintegy 3,3 millió forintért vásároltunk számítógépet az iskolába 2002-ben. A fennmaradó 
51 millió forint más területeken került elköltésre, az alábbi főbb tételek szerint:  az 
egészségügyre a ciklusban mintegy 2 milliót költöttünk, az összes szolgálati lakásunkat, a 
Polgármesteri Hivatalt, a művelődési épületeket is rákötöttük a szennyvízhálózatra 3 millió 
forint értékben, 10 millióba került abban a ciklusban a csapadékvíz elhelyezési terv, 4,2 
millióért az Arany János utcába járdát építettünk, 6,3 millióért buszforduló épült az új 
telepen, hozzájárultunk a Széchenyi utcai járdaépítéshez 700.000,- Ft értékben, művelődési 
épületeink átalakítási terveit készíttettük el 3 millióért, lakást vásároltunk Gyulán 4,1 
millióért, 8,3 millióért vásároltunk a Kistói utca mögött földterületet, amit azóta a 
többszöröséért értékesítettünk, 3 millióba kerültek az azóta nagyrészt elkészült aszfaltos 
utak tervei, 5,6 millióba került a déli vállalkozói terület víz- és csatornaterve. A csatorna 
beruházásra jelentős nagyságrendű állami támogatást nyertünk, több forrásból, 
céltámogatásképpen 278,5 milliót, a Központi Környezetvédelmi Alapból összesen 133 
milliót, megyei forrásból 19,2 milliót, a lakossági hozzájárulás 130 millió volt, míg a 
kivitelező 275,2 millióval járult hozzá a beruházáshoz. Megjegyzem, hogy a lakosság a 130 
millió forintnak a 15 %-át később visszakapta. Kimutatásaim szerint azzal, hogy a 
beruházásnál a kivitelező 1250 ingatlan ingyenes telken belüli bekötését vállalta és 
teljesítette, az ebbe a körbe tartozó alsónémediek zsebében összesen 62,5 millió forintot 



hagyott, másképpen fogalmazva, ennyit nem kellett kifizetnünk a telken belüli bekötésekért. 
Ehhez tartozik még, hogy a kivitelező saját költségén 950 folyóméter szilárd utat épített a 
Tehenészeti teleptől a szennyvíztisztítóig, melynek értéke akkori árakon mintegy 7 millió 
forint volt., Ugyancsak e beruházás részeként készült el a Deák F. u. északi végének szilárd 
útburkolata, értéke akkor 5 millió forint volt. Ezekkel is mind-mind gazdagodtunk a 3. 
ciklusban. 

Következzen a negyedik ciklus (2003-2006), amely még talán 3 hónapig tart. A 
negyedik ciklus első három lezárt évének adatai azt mutatják, hogy átlagosan évente 95 
milliót tudtunk felújításra, beruházásra fordítani.  
2003-ban felújításra 57,9 milliót költöttünk. Ennek legnagyobb részét 46,5 milliót a Szent 
István téri óvodaépületre költöttünk. Emlékezetes, hogy egy 9. csoportszobát építettünk, 
valamint melegítőkonyhát alakítottunk ki. Ez a két tétel tette ki a már említett összeget. Az 
iskola 6,8 millióval részesedik, melyből 4,2 milliót egy újabb nyílászáró program keretében a 
belső ajtók cseréjére költöttünk. Ugyanakkor az öltözőszekrények cseréjére is sor került és a 
tetőszerkezeten is javítani kellett. Nagyobb tétel még és nem az előbb felsorolt két 
intézményhez tartozik, hogy a Hivatal műszaki irodáját újítottuk fel 700.000,- Ft-ért. 3 
millióba került a vízi-közmű irányítástechnika kiépítése (a víztorony, a vízműépület és 
Dabasi Központ között). Beruházásra 73,7 milliót fordítottunk. Ebből a tételből az óvoda 4,4 
millióval részesedik, melyből legjelentősebb 2,8 millióért a Rákóczi úti kerítés megépíttetése 
volt. Az iskola 9,3 milliót könyvelhetett el e téren, melyből a legnagyobb tétel 7,3 millió a 
belső térburkolat elkészítése volt. A fennmaradó közel 60 millióból a legnagyobb  tétel 44,7 
millió a Kossuth L. utca építése, csapadékvíz elvezetés tétele. Ebben az évben vásároltunk 
4,2 millióért az Opel Zafirát, és 5 millióért a lakossággal összefogva útalapot készítettünk a 
Szilágyi Erzsébet utcában.  
2004-ben felújításra 18,4 millió fogyott el, az alábbi nagyobb tételek megoszlásában: az 
egészségügy területén 1,4 milliót költöttünk a Somogyi Béla úti orvosi rendelő 
akadálymentesítésére, bejáratának burkolására, EKG felújításra, valamint 300.000,- Ft-ot a 
többi rendelő akadálymentesítési tervére. Az általános iskolában 5 millió forintból többek 
között folytatódott a belső ajtók cseréje 1,5 millióért, a vizesblokk felújítása 1,2 millióért, 
akadálymentesítés a Kossuth úti épületnél 1,2 millióért és 0,5-0,5 millióért homlokzat felújítás 
és tornaterem parkettajavításra történt. Az óvodánál közel 700.000,- Ft-ból felújíttattunk 3 
számítógépet, udvari játékokat és megterveztettük a tornatermi részt, tehát elkészült a bővítés 
terve. Sokkal nagyobb tétel, 8 millió fordítódott a Művelődési háza, könyvtárra, emlékezetes, 
hogy teleházat alakítottunk ki, mely 6,6 millióba került, rendeztük a faluház melléképületét 
500.000,- Ft-ért, elkészíttettük a művelődési épületeink közül a Fő út 73. sz. alatti épület 
átalakítási engedélyes tervét, és 176.000,- Ft-ért az Opál ház emeleti feljáróját újíttattuk fel. 
Még egy nagy tétel, hogy 3 millióba került a Zrínyi utcában korábban lefektetett ivóvíz 
vezeték cseréje. Beruházásra 46,8 milliót fordítottunk az alábbiak szerint: hőlégsterilizátort 
kaptak a védőnők 280.000,- Ft-ért, 1,5 millióért különböző technikai berendezéseket 
vásároltunk az iskolába (mikrofon, nyomtató, kivetető, számítógépasztal, CD jogtár stb.), az 
óvodába 3,4 millióért fajátékok kerültek, a könyvtárba a teleházhoz 3,5 millióért 7 db 
számítógép és 3 db nyomtató került, természetesen ehhez asztalt, szekrényt, hangfalat 
szoftvert és lapolvasót is kellett vásárolnunk, ezek újabb 2 milliót tettek ki. Az 
intézményekhez nem tartózó nagy tétel, hogy a kedvező széljárást kihasználva, 
Önkormányzatunk megvásárolta a volt tejüzemet 13,7 millió forintért. 10,9 millióba került a 
Kisfaludy-Bercsényi, Nefelejcs és Ibolya utcák útalapozása lakossági összefogással, 5,7 
millióba került a településrendezési terv, 1,3 millióba az irattár bővítésére konténer 1,3 
millióba 4 számítógép és 3 nyomtató, 1,5 millióba autóbuszváró tervek, 600.000,- Ft-ba a 
hulladékgazdálkodási terv és még néhány apróbb tétel.  



2005-ben felújításra 27,6 milliót fordítottunk, melyből a legnagyobb – majd fele – a Halászy 
K. u. (egy részének) útburkolatának felújítása. 2,1 millióba került az akadálymentesítés a 
Polgármesteri Hivatal udvarába, 3,7 millióba a Fő út 34. sz. Alatti háziorvosi rendelő 
épületfelújítása és akadálymentesítése, fél millióba pedig az gyermekorvosi rendelő 
akadálymenetesítése. Az iskolába 2,2 millióba került a belső nyílászárók cseréjének ez évi 
része és 334.000,- Ft-ba (ez csak anyagköltség) előtető az iskola hátsó kijárata fölé. Az 
óvodába 2,5 millió volt a játszótér építés. Beruházásra ebben az évben 62 milliót 
fordítottunk. A nagyobb tételek: 22 milliót fizettünk ki a még be nem fejezett Széchenyi u. I. 
szakaszának burkolására, 14 milliót az új Kápolna utca burkolására, 6,5 milliót a Kisfaludy-
Bercsényi u. aszfaltozására, 1,8 milliót       2 db buszváró készítésére, 4 milliót 8 db szelektív 
hulladékgyűjtő sziget kialakítására, 444.000,- Ft a nőgyógyászati rendelés feltételeinek 
javítására az egészségházban, 2,8 milliót (10 tétel) az iskolai étkeztetés és oktatás 
szakfeladaton, százezres nagyságrendű tételekben (mosogatógép, telefonközpont, szekrény, 
térfigyelő, burgonyahámozó, lábas, laptop stb.) Jelentősebb tétel, hogy az óvodai fajátékokra 
3,6 milliót költöttünk és kaptak számítógépet 2 db-ot 362.000,- Ft, 4 db öltözőszekrényt 
225.000,- Ft-ért. Művelődési ház és könyvtár 603.000,- Ft-ért számítógépet, polcrendszert és 
mikrofont kapott. Fél millióért – a Takarékszövetkezettel karöltve – (1-1 db) motorkerékpárt 
kaptak rendőreink. 686.000,- Ft-ba került a települési környezetvédelmi program 765.000,- 
Ft-ba a Határ utcai útalap, újabb 3 db számítógép a Hivatalba 510.000,- Ft-ért, fénymásoló a 
Hivatalba 525.000,- Ft-ért. 
2006-ra szinte gigantikus tervekkel rendelkezünk. Beértek a korábbi évek pályázatai, 
legalábbis a legnagyobb tételek, hiszen 10 ún. AVOP pályázattal 70 %-os sikert értünk el, 
azaz 7 pályázat nyert. Ebből 5 köztereink felújítására, 2 pedig külterületi aszfaltos utak 
felújítására lett benyújtva. Tulajdonképpen mire e sorokat írom az AVOP pályázaton nyert 
pénzeket (75 %-os támogatás) már el is költöttük. Elkészültek tereink és elkészült a 
Sertéstelepi és Tehéntelepi út aszfaltozása is. Ezen 7 tétel (5 tér és 2 út) 186,5 millió forint a 
műszaki ellenőrzés nélkül. Időközben elkészült és már használatra át is adtuk – 20 millió – a 
műfüves sportpályát az általános iskola udvarán. Most fizettük, de tavaly készült el a 
Széchenyi u. második szakasza, ami 40 millióba került. Idén folytatódott az Orgona 
útépítés, elkészült az aszfaltozás is és a napokban fejezi be a kivitelező a csapadékvíz 
elhelyezés munkálatait.  Ugyancsak tavaly készült, de idén fizettük ki a Szabadság tér-Garay 
u.-Fő út útfelújítását és tavalyról húzódik át az Arany J.-Deák F. u., valamint a Ady-Iskola-
Rákóczi u. aszfaltozása is. Utóbbiakra a végleges bekerülési összeget a zárszámadás után 
tudom csak nagy pontossággal leírni. Időközben lezárult az elmúlt 15 év második 
legnagyobb közbeszerzési pályázata, amely közel azt az eredményt hozta, amit vártunk. Az 
idén aszfaltozásra lakossági összefogással kijelölt utcák közül mindössze egy nem tudta 
összeszedni a lakossági elvárt hozzájárulást. A többire kiírtuk a kötelező közbeszerzési 
eljárást, melynek eredményeképpen már kiválasztottuk a kivitelezőket is. A Széchenyi u. 
utolsó szakaszát és az útalapos Alsóerdősor és Határ utcákat a Strabag RT. készíti el, míg a 
többi útalap nélküli utcát az erre a munkára alakult két tagú konzorcium a Vakond Kft. és  a 
Duna Aszfalt Kft. készíti el a kiírásban szereplő elvárt legkésőbbi határidőre, azaz ez év 
október 31-re, a csapadékvíz rendezéssel együtt. E nagy beruházást – látva a számokat –  kb. 
250 millióba kerül, melyhez az érintett lakosság cca. 10 %-ban járul hozzá. Ezeken túl 
jelentősebb tervezett beruházásaink a következők: 3 db buszváró 2,7 millióért, számítógépes 
hálózat kialakítása a Hivatalba 1,1 millióért, klíma az iskolai számítógépes szobába 350.000,- 
Ft-ért, elszívóberendezés az iskolai konyhába 360.000,- Ft-ért. Felújítások közül a 
legjelentősebb tétel a Szent István téri óvodaépület tetőfelújítása tervezett 910.000,- Ft-ért. 
 



Tisztelt Alsónémediek! 
 

Ily módon visszatekintve a lassan elmúló 4. ciklusra úgy gondolom ismét csak nincs 
okunk a szégyenkezésre. Ebben a ciklusban is erőnkhöz mérten fejlesztettük településünket, 
lakókörnyezetünket, intézményeinket. E 4 éves periódusban – beszámítva a még be nem 
fejezett, de már folyamatban lévő idei beruházásainkat – láthatóan a belterületi útjaink 
korszerűsítésére, aszfaltozására és a hozzá tartozó csapadékvíz rendezésre fordítottuk a 
legtöbbet. Eleget tettünk tehát annak a jogos igénynek, amelyet sokaktól, sokszor hallottunk 
a megelőző években.  

A második fő csoport a beruházás, felújítás soron az intézményi jogos igények 
kielégítése volt. Befejeződött az óvoda felújítási programja. Büszkén mondják az ott 
dolgozók, de az ide látogató „idegenek” is, hogy közel-távol keresni kell egy ilyen, az 
Alsónémedi óvodához hasonló óvodát.  

A harmadik terület amire ugyancsak sokat költöttünk az a kultúra, a művelődés, az 
informatika. E ciklusban méltó helyre került a községi könyvtár, és teleházat alakítottunk ki 
településünkön. 

Nem érhettük volna el ezeket a szép és talán kiemelkedőnek mondható 
eredményeket, ha nem pályázunk és nem érünk el sikert a benyújtott pályázatokkal. Egy 
másik cikkben majd erről is beszámolok Önöknek, de már itt is leírható, hogy több száz 
milliót sikerült pályázati úton biztosítani korábban tervezett és más elkészült 
beruházásainkhoz.  

Azt is le kell írnom, hogy pályázatokhoz az önerőt elsősorban a befolyó  helyi 
adókból tudjuk biztosítani. Ez egy ördögi kör, ugyanis ha nem lenne saját erő, azaz nem 
lenne helyi adó, akkor nem tudnánk pályázni, tehát nem nyernénk pályázati pénzt, melynek 
segítségével az előzőekben felsorolt legnagyobb beruházásainkat valósítottuk meg. De ez még 
csak a kisebbik baj. A Hírmondóban, amelyikben e cikk is megjelenik, láthatják majd, hogy 
évek óta  mindig és mindig igen jelentős összeggel kell kiegészítenünk az állami 
normatívát, hogy két nagy intézményünk az iskola és az óvoda ilyen jó színvonalon tudjon 
működni. A helyi adók egy része ide is számítható. Természetesen a helyi adókon túl a 
szabadon felhasználható SZJA is jelentős tétel, tehát köszönet az adózó cégeknek, 
állampolgároknak egyaránt és mindenkinek, aki segíti munkánkat.  

Nem kívánhatok mást a következő ciklusra sem, mint azt, hogy újabb négy (vagy 
hat) év elmúltával majd hasonló eredményekről tudjak beszámolni Önöknek, mert tennivaló 
16 év után is jócskán akad.  

Egyik pályázati kudarcunk, ha ez annak mondható, hogy többszöri próbálkozás után 
sem sikerült több száz milliót nyerni tornacsarnok építéséhez és tanterem bővítésekhez. Ez a 
következő időszak, ciklus, ciklusok házi feladata lesz.  
Vannak a korábbi években megvásárolt, jelentős felújításra szoruló, de megfelelő funkcióval 
ellátható vásárolt épületeink (volt tejüzem, Schuler-csarnok).  

Amennyiben az iparűzési adó még néhány évig szedhető lesz településünkön, úgy 
annak felhasználásával e település továbbra is dinamikusan fejlődhet. A tervek 
megvalósításához természetesen a jövőben is kell, ill. kellene szűkebb és tágabb értelemben 
egy jó és kiszámítható gazdasági, társadalmi környezet. Az országgyűlési választások óta 
felröppent hírek, tények, adatok, országos gazdasági, politikai tervek véleményem szerint 
nem adnak okot a jövőt illetően az optimizmusra. Biztos, hogy az Önkormányzatokat is – 
nem is kis mértékben – érinteni fogják a tervezett megszorítások. Ennek következménye lehet 
az, hogy kevesebbet ér majd a leutalt normatíva. Nőnek a dologi és személyi kiadások, 
valamint azok költségvonzatai, melyeknek egyenes folyománya, hogy kevesebbet tudunk 
beruházásra, felújításra költeni. Könnyen lehet tehát, hogy négy szűk esztendő következik a 
magyar önkormányzatiság életében is.       Polgármester 



Kihívás Napja 2006. május 24. 

 
Az idei évben községünk is csatlakozott a világ egyik sportjátékához a 

„Kihívás Napjához”. 
A játék „Challange Day” néven volt ismert a világon. Idén közel 50 országban 

zajlottak sportprogramok, vidám, játékos vetélkedők. E sportjáték célja, hogy felhívja 
az ország önkormányzatainak és az országok polgárainak figyelmét az egészséges 
életmód fontosságára, a sport közösségformáló erejére. 
E játéknapon, önkormányzati szinten 15 perces pulzusnövelő mozgások szervezésével 
pontokat kellett összegyűjteni. Az összegyűjtött pontszámokat telefonon jelezni kellett.  
 Iskolánkban sokféle mozgásos sportjáték várta a kicsiket és nagyokat.  
Reggel ünnepélyes keretek között került átadásra a 20 millió forint értékű műfüves 
pálya, melynek kivitelezéséhez 6,5 millió forinttal az 1998-2002 közötti időszak 
önkormányzati képviselői tiszteletdíjuk felajánlásával járultak hozzá. Köszönet érte! 
A pályán reggeltől estig váltották egymást a csapatok. Képviselők-tanárok, tanárok-
diákok, diákcsapatok, valamint községünk csapatai mérték össze erejüket. 
Nagy sikere volt az udvaron felállított hatalmas légvárnak, melyet még a tanárok is 
kipróbáltak! 
Tanulóink kisebb-nagyobb csapatokban, jól megszervezett játékos-mozgásos 
feladatokban vettek részt. Benevezhettek tánctanulásra, zsákban futásra, ugráló-
kötelezésre, futóversenyre, ladbajátékokra. A nagyobbak kerékpártúrára indultak. 
Az óvodában is jó hangulatban folytak a játékos versenyek, vetélkedők. 
A délutáni órákban iskolánk egyik testnevelője még az önkormányzat dolgozóit is 
rávette egy 15 perces pontszerző mozgásra. 
Este a Faluház udvarában zenével és finom falatokkal fogadták a sportkedvelő 
csapatokat, szurkolókat, érdeklődőket. 

Május 26-án örömmel értesültünk arról, hogy 75.000,- Ft értékű sportszereket 
nyertünk. 

Bízunk abban, hogy ez a nap maradandó élményt nyújtott minden résztvevőnek, 
és kedvet teremtett a mozgáshoz, az egészségesebb életmód kialakításához. 
 
 
 

Szántó Erzsébet  

a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke 

 



Magyar nemzet tragédiája  - Trianon 1920. június 4. 
Emléktáblát avattunk a Szabadság téren. 

 
„Nem kell beszélni róla sohasem? 
De mindig, mindig gondoljunk reá!” 
                             / Juhász Gyula /     
 
Az elmúlt esztendőben Békéscsabáról kiindulva járta körbe az országot a 
felhívás, hogy a trianoni békediktátum aláírásának 85. évfordulóján ahol lehet 
városokban, községekben, falvakban örök mementóként emlékhelyek hívják fel a 
figyelmet a magyarok tragédiájára. Az emléktábla Alsónémedi 
Önkormányzatának egyhangú támogatásával megvalósulhatott. Helyi művészek 
– Kiss Ernő tanár úr, Császár Lajos művész úr, Bodó György művész úr – 
szakmai véleményével, Szepesi Tibor műköves munkájával nem az aláírás, 
hanem a békediktátum kihirdetésének - 1921. július 16. – 85. évfordulójára 
készült el községünk emléktáblája. Július 2-án 11 órakor ünnepélyes keretek 
között leplezte le a táblát Györgyövics Károly alpolgármester úr és Szántó Erzsébet 
az önkormányzat Kulturális és Oktatási Bizottságának elnöke. Zsin Géza tanár úr 
megemlékező beszédében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korától 
történelmi események sorozatán keresztül összefüggéseiben világította meg az 
eseményeket párhuzamot vonva napjaink társadalmi és politikai történéseivel. 
Győrvári Klára József Attila: Nem, nem, soha!, György Imre Babits Mihály: Áldás 
a magyarra című verseinek előadásával a magyar költészet nagy alakjainak 
gondolatait osztotta meg az emlékezőkkel. A Magyar Szabadság Napjára is 
emlékeztünk. Azokra a hősökre, akik a magyar történelemben a hazáért 
áldozatokat hoztak, sokszor saját életük feláldozásával a haza oltárán. Trianon 
tényével együtt élni ma is nap mint nap áldozatvállalásra kényszeríti a 
magyarságot. A meggyújtott mécsesek lángja a magyar föld tiszteletére és 
szeretetére figyelmeztetett mindannyiunkat.  
 

 „S itt valahol, ott valahol 
Esett, szép, szomorú fejekkel 

Négy-öt magyar összehajol. 
Miért is, miért is, miért is?” 

                                                                                                                    / Ady Endre / 
 
Geigerné Moldvai Marianna 



Közhasznúsági jelentés a Platán Alsónémedi Nagycsaládos Egyesület 
2005. évi tevékenységéről 

 
 

1. Pénzügyi beszámoló 
 

Bevételek: 601.085 Ft 
Ebből pályázati támogatás: 550.000 Ft 

                                  tagdíbefizetés: 50.400 Ft 
                            kamat: 685 Ft 

 

Költségek: 574 470Ft 
Ebből anyag, szolgáltatás: 262.200 Ft 
                  eszközvásárlás:285.000 Ft 
                      (mikroportok és keverő) 
    egyéb működési költség: 27.270 Ft 

 

                     Eredmény: 26.615 Ft 

 
Pénzeszközök változása: -103.385 Ft 

 
Év eleji nyitás:    Év végi zárás: 

   Bankszámla: 130.039 Ft   21.014 Ft 
   Pénztár:             1.510 Ft                7.150 Ft 
               131.549 Ft              28.164 Ft 
 
A pénzeszközök változása 103.385 Ft-os csökkenést mutat. A csökkenés abból adódik, hogy 130.000 
Ft kötelezettségünket (tagi kölcsön) visszafizettünk. (26.615 Ft – 130.000 Ft = -103.385 Ft)  
A Mérleg és Eredménykimutatás a Platán Egyesület székhelyén megtekinthető. 
 
2. Költségvetési támogatást egyesületünk 2005-ben nem kapott. 
3. Az egyesület nem rendelkezik vagyonnal. 
4. Egyesületünk cél szerinti juttatásban nem részesült. 
5. Pályázati támogatások: 

- Alsónémedi Önkormányzat: 200.000 Ft - működési költségekre 
- NCA 200.000 Ft - mikroport vásárlásra 
- Pest Megyei Önkormányzat 150.000 Ft (összesen 300.000 Ft, de kifizetésre ebben 

az évben csak 50 %-a került) - kulturális programokra 
6. Az egyesület vezető tisztségviselői sem cél szerinti pénzbeli kifizetésben, sem természetbeni 

juttatásban, tiszteletdíjban, megbízási díjban, kölcsönben vagy egyéb juttatásban nem részesültek. 

 
7. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 

 
Ebben az évben is támogattuk tombolaajándékokkal az Óvodai és az Iskolai Szülők Bálját. 
Nyáron egyhetes napközis tábort szerveztünk Bugyin, majd Némedin támogattuk - pénzbeli 
hozzájárulással és önkéntes munkával - a Művelődési Ház által szervezett "Fedezzük fel!" 
programsorozatot, melynek keretén belül eljutottunk a Gödöllői Kastélyba, Ráckevére, Királyrétre és a 
kecskeméti élményfürdőbe, illetve különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek.  

Családi nyaralásunk során ebben az évben az Őrségbe jutottunk el. 
A nyarat egyhetes kézműves táborral zártuk, melyet az ócsai Tájházban tartottunk meg. 
Októberben a Szüreti Bált támogattuk tombolaajándékokkal. 
Október 22-én tartottuk Közgyűlésünket, melyet a NOE 18. születésnapjának megünneplésével 
kötöttünk össze.  
November 18-19-én a Széchenyi István Általános Iskolával közösen nevelési tanácskozást szerveztünk, 
melyen elméletben és gyakorlatban is megismerkedhettünk a részképesség-zavaros gyerekek 
problémáival, speciális nevelési igényeikkel, a megoldási lehetőségekkel. 
Novemberben 10 alkalmas társastánc tanfolyamot indítottunk elsősorban felnőttek részére, de néhány 
nagyobb lány is nagy kedvvel vett részt ezeken a táncos alkalmakon. 



November 27-én tartottuk meg hagyományos Adventi Készülődés elnevezésű programunkat, a vártnál 
nagyobb érdeklődés mellett. 
Pályázati pénzből vásároltunk 4 db mikroport szettet, a hozzá tartozó rádióvevővel. A készüléket 
december 10-én próbálhattuk ki, amikor a Fantázia Művészeti Iskola színjátszó tagozatának növendékei 
előadták a Táltosjáték című műsorukat. A műsort azzal is támogattuk, hogy a zenekar költségeit 
Egyesületünk fedezte. 
December 16-án rendhagyó irodalomórát tartottunk. Filmklubbot szerveztünk, ahol a Gyermekrablás a 
Palánk utcában című filmet vetítettük, majd a forgatókönyv írójával, Nógrádi Gáborral beszélgettünk. A 
gyerekeknek és a felnőtteknek annyira tetszett a filmklub, hogy elhatároztuk, a jövőben rendszeresen 
sort kerítünk hasonló vetítésekre. Azóta már több filmet nézhettek meg a gyerekek. Ezeket a 
filmklubbokat ők maguk szervezik, egy-egy pedagógus segítségével, akivel a film után meg is 
beszélhetik élményeiket egy kis teázás közben. 
Az inárcsi Régióközpont munkáját megpróbáltuk segíteni, rendszeresen részt vettünk a vezetőségi 
találkozókon, illetve segítettünk a pályázatírásban.  
2005-ben anyagi támogatást vállalatoktól, magánszemélyektől nem kaptunk. Természetbeni 
juttatásokat, önkéntes munkát azonban sokat kaptunk, melyet ezúton is köszönünk mindenkinek! 
 
Programjaink és terveink a 2006-os évre 
 
A 2006-os év eddigi része nagyrészt szervezetünk átalakításával telt el. 2006. április 21-én közgyűlést 
tartottunk, melyen tisztújításra került sor és egyesületünk Alapszabályzatát is módosítottuk. A NOE 
ócsai csoportjának tagjai is csatlakoztak egyesületünkhöz.  
Az egyesület új neve: Platán Nagycsaládos Egyesület 
Székhelye: Ócsa, Erdősor u. 80. 
Elnöke: Balázsi Ferencné 
Elnökhelyettesei: Antics Zsolt és Fazekas Beáta. 
Ellenőrző Bizottságának tagjai: Mozsárné Zagyva Gabriella, Kubik Lászlóné, Budai Gusztávné 
 
Reméljük, hogy a szervezeti változások által egyesületünk hatékonyabban, eredményesebben, a tárgyi 
és személyi erőforrásokat jobban kihasználva tud majd működni. 
 
Hagyományos programjainkat továbbra is szeretnénk megvalósítani. Így idén nyáron is napközis 
táborokat szervezünk az iskoláskorú gyerekeknek. Június 26-30-ig a Nemzeti Múzeumba visszük a 
gyerekeket Históriás táborba, ahol megismerkedhetnek a régészek és a restaurátorok munkájával, 
megtudhatják, hogyan lesz az ásatási leletből kiállítási tárgy. Érdekes foglalkozásokon keresztül 
ismerkedhetnek az őskori ember életével, miközben felfedezhetik a Nemzeti Múzeum régészeti 
kiállítását. 
Július 31- augusztus 4-ig folyamán a Faluházban szeretnénk egyhetes napközis tábort szervezni a 
Nyitott Műhely segítségével, akik minden nap más-más érdekes foglalkozással várják majd a 
gyerekeket. Elkalauzolják őket az ősi földek varázslatos birodalmába, saját készítésű animációs film 
segítségével a gyerekek eljuthatnak az űrbe, saját színdarabuk rendezői, jelmez- és díszlettervezői 
vagy szereplői lehetnek, különböző művészeti technikákkal ismerkedhetnek (Hogyan feszítik és 
alapozzák a mesterek a vásznat, hogyan készül a fametszet, a dombormű, a drótszobor?), rejtvényeket, 
logikai feladatokat oldhatnak meg, miközben jópofa fizikai kísérletek tanúi lehetnek. 
Programjaink megvalósításához az Alsónémedi Önkormányzat 150.000 Ft támogatással járult hozzá, 
melyet ezúton is köszönünk! 
 
Továbbra is szeretettel várunk minden nagy- és kiscsaládost az Egyesületünkbe, programjainkon pedig 
ezután is szívesen látunk minden érdeklődőt tagságtól függetlenül. 
 
Én – leköszönő elnökként - személy szerint is szeretném megköszönni mindenkinek a támogatását, aki 
hatéves elnökségem ideje alatt hozzájárult ahhoz, hogy programjainkat megvalósíthassuk, hogy 
gyermekeinknek olyan értékeket adhassunk át, melyek – reményeink szerint – egész életükben 
meghatározóak lehetnek.    

Mozsárné Z. Gabriella



Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány  
2005. évi beszámolója 

 
 

Az Alapítvány 2006. május 29-én tartotta ülését, melyen elfogadta a 2005. 
évi mérleget, majd a 2006-os tervekről tartottunk megbeszélést. 

A tavalyi év bevételi és kiadási oldala pozitívan zárult. A pályázati 
összegekből és kölcsönzési díjakból összesen 456.880,- Ft áll rendelkezésére 
jelenleg az Alapítványnak, ebből a 2005-ös bevétele 230.256,- Ft volt. 2005-ben 
az Alapítvány összes kiadása 62.983,- Ft volt.  
Légzésfigyelő és digitális mérleg vásárlására fordítottunk jelentősebb összeget. 
Tapasztalat, hogy a hálós mérlegnél jobban szeretik az anyukák a digitális 
mérleget és könnyebb is a modern eszközzel a csecsemők mérése. A rászorulók 
természetesen díjmentesen vihették el az eszközöket. A bevételből finanszírozta 
még az Alapítvány a két év alatti gyermekek Neis-C oltását is, ami az 
önkormányzati támogatás fölött volt. A tavalyi évben szerencsére nagyon sok 
gyermek született. A bevételből támogattuk azokat a rászoruló anyákat is, akik a 
nem kívánt terhesség miatt akartak védekezni (5-7 fő). 
Több alkalommal kapott az Alapítvány használt babakocsit, ruhát, babaápolási 
cikkeket is, amivel szintén a rászoruló családokat támogattuk.  

Itt szeretném megköszönni a jó szándékú embereknek, családoknak mind 
a pénzbeni, mind a természetbeni támogatást, a támogatott családok nevében is. 

Aktuális problémává vált az, hogy több esetben a védőnőhöz fordultak 
pénzbeli segítségért, mert nem tudtak kenyeret, tejet venni a családnak. Ezt 
orvosolandó 1.000,- Ft-ot kapott a kérelmező, azzal a kitétellel, hogy számlát 
hozzon a vásárolt élelmiszerekről, hogy az Alapítvány el tudjon számolni a 
támogatással. Sajnos ez nem vált be, de a Kuratórium úgy döntött, hogy 
továbbra is vállalja a családok ilyen irányú támogatását, a családdal való 
előzetes egyeztetés után. 
Az Alapítvány továbbra is felvállalja az eddigi védőoltások anyagi támogatását. 
 Köszönjük eddigi támogatásaikat és továbbra is várjuk segítő szándékú 
emberek, családok jelentkezését. 
 
 
        Dénes Zsuzsanna 
               a Kuratórium elnöke 

 


