
Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

XVII. évfolyam ünnepi szám 2007. Húsvét

Terjeszti a Magyar Posta

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust,
és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta õt a halálból,
akkor üdvözülsz.”
(Római levél 10:9)

A húsvét üzenete, örömhíre: Jézus feltámadt a halálból!
Milyen egyszerû leírni és elolvasni ezt a mondatot és
milyen könnyû elfelejteni. Milyen nehéz ennek hatása
alá kerülni, milyen nehéz ennek hatása alatt élni, milyen
nehéz ennek örülni: minden nap. Pál apostol életét, sza-
vait teljesen meghatározta, és alapvetõen befolyásolta
az, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Õ már úgy
találkozott Vele, mint Aki feltámadott, õt már úgy szólí-
totta meg Jézus a damaszkuszi úton, mint aki feltámadt
a halálból. Nem is tudott, az akkor még Saul, ellenállni
Neki, és késõbb már nem is akart. Amíg Jézus neked
egy legyõzött és megsemmisített élet, azaz számodra
már és még a halálban van, nem üdvözülhetsz, csak ül-
dözheted az ügyét. Amíg szíveddel nem hiszel abban,
hogy Õ az Élet, addig totálisan halott vagy. Jézus nevét
elláthatod, feldíszítheted szebbnél szebb vagy/és hamis
jelzõkkel: kegyes, kedves, bölcs, naiv, álmodozó, val-
lásalapító, zseni, forradalmár stb. de ebbõl hiányzik a

„feltámadott”, akkor életed minden nap vereség, ku-
darc, szomorúság, szenvedés, félelem, reménytelenség,
fájdalom és tehetetlenség. Olvasod a Bibliát, imádko-
zol, templomba jársz, adakozol, de semmi hasznát nem
látod, semmi nem változik benned és körülötted? Sze-
rintem, neked még Jézus nem a Feltámadott. Valamit
csinálsz, Valaki nélkül. Remélem mindenki, aki húsvét-
kor nemcsak a nyuszikat simogatja, a tojásokat festege-
ti, a kölniket spriccelgeti, és a kereskedelmi tévécsator-
nák émelyítõ mûsora elõtt zsibbasztja magát, hanem a
Szentlélek és a szíve a húsvéti istentiszteletre is elvezér-
li, hálából és hitvallásból, meghallja a Feltámadott
hangját, megtapasztalja jelenlétét és áldásait, hogy utá-
na minden nap Úrnak vallja Jézust. Boldog, megújító
családi, gyülekezeti közösséget kívánok Jézus jelenlété-
ben mindenkinek e húsvét ünnepében is.

Szappanos Zoltán
lelkipásztor

Tisztelt Alsónémediek!

A hívõ keresztény ember legnagyobb

vallási ünnepe a Feltámadás!

Kívánom, hogy legyen Áldott Húsvétjuk

ebben az esztendõben is!

Dr. György Balázs

Polgármester
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Tájékoztató Bizottsági Beszámoló
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete legutóbbi
rendes ülését március 2-án tartotta.
Az ülés elsõ napirendi pontjaként az Önkormányzat Képviselõ-
testülete elfogadta Dabas Város Rendõrkapitányának Alsó-
némedi közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdeké-
ben tett intézkedésekrõl és az ezzel kapcsolatos feladatokról
szóló 2006. évi beszámolóját, a szóbeli kiegészítéssel együtt.
A Képviselõ-testület ezután az Alsónémedi Széchenyi utca
(Halászy K. és Rákóczi u. közötti szakaszának) hibás kivite-
lezése következtében keletkezett hibák kijavításának építé-
si munkálataira kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánította.
A kiírt pályázat nyertese a legkedvezõbb ajánlatot adó
Debmut ZRT lett, bruttó 11.488.200,- forinttal. Tájékoztatjuk
Önöket arról, hogy a további két pályázó 16.229.760,- Ft-os,
illetve 17.284.800,- Ft-os ajánlatot nyújtott be. A javítások
befejezési határideje: 2007. június 30.
A testület egyúttal felhatalmazta dr. György Balázs polgár-
mestert a kivitelezõi szerzõdés aláírására.
A Képviselõ-testület ezt követõen a Pénzügyi Bizottság
határozati javaslatát tárgyalta és a következõ döntést hoz-
ta: a Szilágyi Erzsébet utcában, a Mátyás király utcai kertvé-
geknél lévõ 107/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan eladási árát
Ölvedi János és családja részére 2.000,- Ft+ÁFA/m2-ben ha-
tározta meg.
A testület a Kulturális és Oktatási Bizottság valamint a Pénz-
ügyi Bizottság azonos tartalmú határozati javaslatára úgy
döntött, hogy a jelenlegi három 4. osztályt nem vonja össze,
azaz a 2007-2008-as tanévben három 5. osztály indítását en-
gedélyezi.
Döntést hozott a testület a vonatkozó bizottsági határozatok
figyelembevételével arról, hogy a 2007-2008-as tanévben in-
dítandó elsõ osztályok számáról (két vagy három osztály indí-
tása) az iskolai beiratkozás után, áprilisi ülésén dönt.
A Képviselõ-testület a bizottsági javaslatokkal összhangban
úgy döntött, hogy a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda ve-
zetõjét megbízza, mérje fel és dolgozza ki egy bölcsõdei
„minicsoport” indítására vonatkozó igényeket, a csoport indí-
tásának jogi, személyi és tárgyi feltételeit, illetve az összes al-
ternatívát dolgozza ki arra vonatkozóan, hogy egy óvodai
csoport megszüntetése, átalakítása milyen anyagi és személyi
feltételekkel járna. Az intézkedés célja az óvodai kihasznált-
ság növelése, mert a jelenlegi költségvetési finanszírozási
rendszerben a kihasználtság alacsonyabb fokán az Önkor-
mányzatnak lényegesen több pénzébe kerül az óvoda fenntar-
tása. Ebbõl következõen ezen intézkedés a falu ilyen irányú
igényeinek kielégítését és az óvodai munkahelyek megõrzé-
sét is célozza.
A testület úgy döntött, hogy indul a települési önkormányzati
szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának
támogatására kiírt pályázaton a Templom u. – Hõs u. –
Magyari u. burkolat felújításával, a pályázati önerõkeret
terhére. Egyben megbízza a Polgármesteri Hivatalt a pályázat
elkészítésére.
A testület elhatározta, hogy elvégezteti a Szivárvány Napkö-
ziotthonos Óvodában az ágyak cseréjét, a radiátorvédõ rá-

csok felszerelését, az ajtócseréket, a Rákóczi utcai épületé-
ben a mosóhelyiség felújítását (vezeték és burkolat csere).
A Képviselõ-testület a Széchenyi Általános Iskolát érintõ
döntései:
- Engedélyezi az iskolai könyvtár fejlesztését 2007. évben

500.000,- Ft-os kerettel.
- Engedélyezi 2007. szeptember 1-tõl a Széchenyi István Ál-
talános Iskolában félállású gyermekvédelmi felelõs állás-
hely létesítését azzal a feltétellel, hogy a 2007. júniusi Kultu-
rális és Oktatási Bizottság ülésére a leendõ félállású gyermek-
védelmi felelõs munkaprogramját állítsa össze.
- Nem engedélyezi a Széchenyi István Általános Iskolában a
tetõtéri lambériázás elvégeztetését.
- Az egész Iskola utcai épületre kiterjedõen egy hõenergia-

veszteség vizsgálatot – audit – végeztet el és ennek alapján a
szükséges felújításokra, átalakításokra kéri árajánlat beszer-
zését, majd az iskola fûtési rendszerének felújítását – az ár-
ajánlatok függvényében – a következõ tanévkezdésre elvégez-
teti. A tornaterem felújításánál szerepeltetett munkálatok kö-
zül engedélyezi a villanyszerelés elvégeztetését, míg a többi
munkára az audit eredményének ismeretében tér vissza.
A költségvetés terhére a további munkálatok elvégeztetését is
engedélyezi:
– a belsõ lépcsõk átvizsgálását, javítását és csiszolását,
– a mellékhelyiségek és a lépcsõforduló kisablakainak

cseréjét,
– Kossuth utcai épületében elvégzendõ munkálatok közül a

PVC burkolat cseréjét,
– Iskola utcai épülete udvari bejáratának murvázással tör-

ténõ rendbetételét,
– 18, 19, 20, 21, 23-as tantermekben a PVC burkolat cseréjét.
A testület ezt követõen a vonatkozó bizottsági javaslatok figye-
lembevételével úgy döntött, hogy nem engedélyezi a Halászy
Károly Mûvelõdési Ház tetõterében a klimatizálás megvaló-
sítását és laptop vásárlását. Az intézményvezetõ számítógép-
ének biztosítása a Polgármesteri Hivatalban felszabaduló szá-
mítógéppel – annak bõvítése után – lesz megoldva.
A Faluház nádtetejének és kapujának felújítását, az Opál
ház elõtti díszburkolat felújítását, világításának korszerû-
sítését, nyílászárók szigetelését engedélyezi.
A testület döntött arról, hogy a Pénzügyi Bizottság határozati
javaslatát elutasítva nem engedélyezi a Polgármesteri Hiva-
talban a klimatizálást, ugyanakkor engedélyezi a hivatal ki-
festését, a riasztórendszer bõvítését, a számítástechnika
fejlesztését.
A testület az I. sz. háziorvosi rendelõben (dr. Papp Zsolt ren-
delõje) a klimatizálás megvalósítását nem finanszírozza,
de a bejárati kapu teljes körû javítását és a parkoló kapu-
jának automatizálását igen.
A Képviselõ-testület – a vonatkozó bizottsági javaslatok fi-
gyelembevételével – úgy döntött, hogy a Haraszti – Deák F.
u. keresztezõdésében a buszváró megépítését és a vízelve-
zetés megoldását az elkészült tervek alapján elvégezteti.
Döntés született a temetõi WC felújításáról, új építésérõl,

valamint a ravatalozó tetejének javításáról. A temetõ kerítés-
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építésének megvalósítására a márciusi ülésén tér majd vissza,
ha a temetõ méltóságához illõ elképzelések kikristályosod-
nak. Engedélyezi továbbá a ravatalozó elõtti részre egy „ki-
ugró tetõrész” készítését és aljának burkolását.
A testület úgy döntött, hogy felhatalmazza dr. György Balázs
polgármestert a 3. sz. vízmû-kút megvalósítása érdekében
árajánlatok bekérésére mind a tervezésre, mind a kivitelezés-
re vonatkozóan. A 3. sz. vízmû-kút megépítésére a község
biztonságosabb vízellátása, illetve a növekvõ igények kielé-
gítése érdekében van szükség.
A testület úgy döntött, hogy egyelõre nem ír ki belterületi út
aszfaltozási pályázatot. A pályázat kiírását akkor tárgyalja
újra, amikor az iskola hõenergiaveszteségi szakvéleménye
elkészül és látni lehet az iskolai fûtésfelújítás pontos költsé-
geit, illetve az AVOP támogatások összege megérkezik az
Önkormányzathoz.
Ettõl függetlenül megbízza a Településfejlesztési, Mezõgaz-
dasági és Környezetvédelmi Bizottságot, valamint a Pénz-
ügyi Bizottságot a lakossági aszfaltozási pályázat 2007. évi
feltételeinek kidolgozására.
A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy elvégezteti a Diófa
utcában, valamint annak végén a Zrínyi-Diófa utcák össze-
kötésében és Kölcsey F. utcában a Deák F. utcától a Toldi
utcáig az azbeszt vízvezetékek cseréjét a korábbi konstruk-
cióban, a község egészsége érdekében.
Az ülés ezt követõ részében a testület az Önkormányzat tu-
lajdonában lévõ 8,5 hektáros alsónémedi 2602 hrsz-ú ingat-
lannal kapcsolatosan a következõ döntéseket hozta:
- A testület döntött az Önkormányzat tulajdonában lévõ 8,5
hektáros alsónémedi 2602 hrsz-ú ingatlan nyilvános verseny-
tárgyaláson történõ értékesítésérõl 5.000,- Ft + ÁFA/m2 kiki-
áltási áron. (Lsd. a külön felhívást)
- Emellett a testület értékesítés elõtt meg kívánja vizsgálni
annak lehetõségét, hogy egy esetleges megosztás javít-e az
értékesítés feltételein.
- Felkéri a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környe-

zetvédelmi Bizottságot az említett ingatlan megosztásának
kidolgozására, mind anyagi, mind mûszaki vonatkozásban.
A Képviselõ-testület az ülés ezt követõ részében a Településfej-
lesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság hatá-
rozati javaslatait tárgyalta és a következõ döntéseket hozta:
- A mezõõrök saját gépkocsi használata után fizetett térítést 3,-
Ft-ról 6,- Ft-ra emeli, 2007. január 1-tõl visszamenõlegesen.
- A HÉSZ módosításával megteszi a szükséges jogi lépése-
ket annak érdekében, hogy egy telken belül maximálisan 2
lakás legyen kialakítható.
- A 2007. évben is meghirdeti a „Tiszta udvar, rendes ház”
pályázatot a korábbi feltételekkel, azzal a módosítással, hogy
csak a gyõztes ingatlantulajdonos kap elismerõ táblát és a
gyulai ingatlan egy hetes ingyenes igénybevételére lehetõsé-
get. (Lsd. a külön felhívást.)
A Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság önálló határozatai, aminek keretében a bizottság a
következõképpen döntött:
- A mezõõrök munkájára a téli idõszakban is igényt tart,
így kéri a Polgármestert, mint munkáltatójukat, hogy intéz-
kedjen ez irányú munkabeosztásukról.

- A külterületen illegálisan kialakított utak megszüntetése
ügyében a polgármestert a szükséges lépések megtételére
kérte attól függõen, hogy az állami közútkezelõ vagy az Ön-
kormányzat jogosult az eljárás lefolytatására. A bizottság ja-
vasolja a munka elõkészítéséhez felhasználni a korábbi évek-
ben a bizottság által készített térképet, valamint felkéri
Stefanov Miklós mezõõrt is a közremûködésre.
- Felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy hívja fel a „birká-
sok” figyelmét a legeltetési szabályok betartására, különös
tekintettel arra, hogy természetvédelmi területen, illetve álta-
luk nem bérelt területeken ne legeltessenek és kéri a mezõõrö-
ket a hajtás útjának folyamatos ellenõrzésére.
- Elfogadta a mezõõrök beszámolóját a 2006. évi tevé-
kenységükrõl.
- Felkérte a közterület-felügyelõt, hogy írja össze a község
belterületén lévõ balesetveszélyesnek ítélhetõ szintkülönb-
séggel megépítetett járdaszakaszokkal érintett ingatlanok
tulajdonosait és a Polgármesteri Hivatal mûszaki csoportja
bevonásával egyeztessenek a problémák megoldása érdeké-
ben (szintkülönbség, bukkanók megszüntetése).
- Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt több tervezõtõl ár-
ajánlat bekérésére, hogy a község olyan utcáiban, ahol nincs
aszfaltos út, járda terv készüljön.
A Képviselõ-testület ezután megbízta a Kulturális és Oktatási
Bizottságot, valamint a Településfejlesztési, Mezõgazdasági
és Környezetvédelmi Bizottságot egy helyi népesedéspoliti-
kai koncepció kidolgozására.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete
2007-ben is meghirdeti a „Legrendezettebb utca” pályázatot
a korábbi feltételekkel, tehát a nyertes utca díja: 30 tõ mus-
kátli lesz.
A Képviselõ-testület ezután a Kulturális és Oktatási Bi-
zottság határozati javaslatait tárgyalta és a következõ
döntéseket hozta:
– Elfogadta a Széchenyi István Általános Iskola 2006-2010-

re vonatkozó intézkedési ütemtervének felülvizsgálatá-
ról szóló beszámolót.

– 2007-ben is kiírja a civil szervezetek támogatására szóló
pályázatát.

A testület 2006. évi pályázati feltételeket azzal módosítja,
hogy idén elõnyt élveznek azok a pályázók, akik a község
940. évfordulójának megünnepléséhez aktívan kapcsolód-
nak. (Lsd. a külön felhívást.)
Ezt követõen a testület megbízta a Kulturális és Oktatási Bi-
zottságot, hogy vizsgálja meg a honismeret tantárgy külön
tantárgyként való visszaállítása lehetõségét, valamint a
Pénzügyi Bizottság tárgyaljon a visszaállítás anyagi feltétele-
irõl.
Képviselõi felvetésre a Képviselõ-testület úgy határozott,
hogy a Csángó gyerekek magyar oktatására 100.000,- Ft-
ot biztosít a 2007. évi költségvetés tartalékának terhére, ugya-
nakkor a testület tagjai és a Polgármester fejenként 10 – 10
ezer forint személyes felajánlást tett. Aki szeretne e nemes
célra adakozni, az alábbi számlaszámra teheti meg:
11742173-20154778-00000000 A Moldvai Magyar Oktatá-
sért Alapítvány.
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A Képviselõ testület ezután a Jogi, Ügyrendi és Tájékozta-
tó Bizottság határozati javaslatait fogadta el a következõ
formában:
- Jóváhagyta a lakásbérleti szerzõdésekre készített terveze-
tet és errõl határozatot alkotott.
- A továbbiakban a lakásbérleti szerzõdéseket határozott idõ-
tartamra, azaz 1 évre köti meg.
Ezután a Képviselõ-testület elfogadta a Polgármester beszá-
molóját az elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrõl.
A testület jóváhagyta a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcé-
lú Önkormányzati Társulás társulást alkotó települések, há-
rom budapesti kerület, valamint a Stratégiai Kutató Intézet
KHT által egy agglomerációs modellkísérlet tárgyában kö-
tött szerzõdést. A szerzõdésben foglalt pénzügyi kötelezettsé-
geket az Önkormányzat 2007-évi költségvetésének tartaléká-
ból biztosítja.
A Képviselõ-testület felhatalmazta a Tájékoztató és Jogi -
Ügyrendi Bizottságot a BOSS-IMMOBILIEN Kft-vel az Al-
sónémedi 2602 hrsz-ú, 8,5 hektáros önkormányzati ingatlan

értékesítése tárgyában kötendõ szerzõdés feltételeinek ki-
dolgozására.
Az ülés ezt követõ részében a testület engedélyezte, hogy
községünk 2007-ben is részt vegyen a Kihívás Napján,
melyhez a szükséges költségeket a 2007. évi költségvetés tar-
talékának terhére biztosítja.
A Képviselõ-testület a fentieken kívül módosította a Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatról szóló, valamint a hatáskörök
átruházásáról szóló rendeleteit, illetve elfogadta a 2007. évi
költségvetési rendeletet is, melyrõl a Hírmondóban részletes
beszámoló készül Önöknek.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete legközeleb-
bi ülését: 2007. március 30-án, pénteken, 14 órakor tartja.
Kérjük, jöjjenek el a testületi ülésekre, hiszen itt hiteles vála-
szokat kaphatnak az Önöket érdeklõ kérdésekre. A testületi
ülések nyilvánosak, ezek idõpontjáról hirdetõtábláinkon és a
Polgármesteri Hivatalban is közzétett hirdetményrõl értesül-
hetnek.

Tájékoztató Bizottság

Az Egészségbiztosítási Törvény a 4/2007. (január 22.) Kormányrendelettel egészül ki, mely a

„vizitdíj és a kórházi napidíj” bevezetésérõl rendelkezik.
A kormány úgy döntött, hogy 2007. február 15-tõl a termé-
szetbeni egészségügyi szolgáltatások igénybevétele esetén a
szolgáltatást igénylõ, vizitdíjat köteles fizetni. Az egészség-
ügyi szolgáltatást nyújtó intézmény szabályzatban határozza
meg a vizitdíj befizetésének az intézmény által elfogadott
módját.
Betegeink tájékoztatása érdekében intézetünk jól láthatóan
elhelyezi a vizitdíj fizetésének kötelezettségérõl szóló tájé-
koztatót, mely tájékoztató tartalmazza a vizitdíj mértékét a fi-
zetés módját és helyét.
Betegeink naponta 300,- Ft összegû vizitdíj fizetésére kötele-
zettek. A vizitdíjat az ellátás igénybevételének megkezdéséig
kell befizetni. Intézetünk esetében ez a betegirányításnál va-
lósul meg. Döntésünk alapján a vizitdíj fizetési kötelezettség
készpénzzel teljesíthetõ. (A késõbbiekben más fizetési mód-
szer is bevezethetõ lehet.) Rendelõintézetünk esetében (illet-
ve annál a szolgáltatónál, akinek érvényes szerzõdése van az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral) egy nap több szak-
ellátás igénybevétele esetén is csak egy vizitdíjat köteles fi-
zetni a beteg. Rendelõintézetünkhöz tartozó önálló telephe-
lyen mûködõ Ideggondozó Intézet, Tüdõgondozó Intézet ese-
tében is csak napi egy vizitdíjat kell fizetni a betegnek, ha
ugyanazon a napon más szakrendelés szolgáltatásait is igény-
be veszi.
Sürgõs szükség fennállása esetén a vizitdíjat az ellátás igény-
bevételét követõen kell befizetni, amennyiben vizitdíj fizetés
nélkül nem vehetõ igénybe a szolgáltatás.
Az intézmény visszafizeti a biztosított részére a biztosított ál-
tal elõre befizetett vizitdíjat, amennyiben a biztosított az ellá-
tást nem vette igénybe.
Az intézet minden telephelye szerint biztosítja a vizitdíj fi-
zetésének lehetõségét:

2370 Dabas, Bartók Béla u. 61.
„Dr. Halász Géza” Szakorvosi Rendelõintézet

2370 Dabas, Bartók Béla u. 59.
Központi Ügyeleti Szolgálat

2370 Dabas, Vörösmarty u. 1.
Ideggondozó Intézet

2370 Dabas, Kossuth László u. 1.
Tüdõgondozó Intézet

Nem kell vizitdíjat fizetni abban az esetben, ha a szolgáltatás
nem az egészségbiztosítási alap terhére valósul meg:
– foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevétele ese-

tén (jogosítványújítás)
– sportorvosi szolgáltatás igénybevétele
A felsorolt ellátások körébe tartozó beavatkozásokat az
Egészségbiztosításért Felelõs Miniszter rendeletben állapítja
meg.
Nem kell vizitdíjat fizetni a külön jogszabályban meghatá-
rozott tartós orvosi kezelés részét képezõ ellátásokért.
– Rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedõ

betegek kezelése
– Vesebetegek dialízis kezelése
– A véralvadás rendszerének vele született betegségeiben

szenvedõk ellátása.
– Véradással összefüggõ vizsgálatok
– Cukorbetegség kezelése.
– Szerv- és szövetátültetésre várók, valamint szerv- és szö-

vetátültetésen átesettek gondozása.
– HIV fertõzés és AIDS betegség kezelés
– Szkizofrénia, szkizoaffektív pszichózis, súlyos depresszió,

súlyos bipoláris szindróma kórképek kezelése.
A tartós orvosi kezelések körébe tartozó betegségcsoportokat
a 2007. január 29-én az Egészségügyi Minisztériumban meg-
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tartott konferencián elhangzottakra hivatkozva a késõbbiek-
ben pontosítani tudjuk.
Nem kell vizitdíjat fizetni:
– Kötelezõ védõoltásokért
– Látlelet kiadása
– Bírói döntéshez szükséges szakorvosi véleményezés
– A kötelezõ járványügyi intézkedés részét képezõ ellátáso-

kért
– Katasztrófa – egészségügyi ellátás részét képezõ szolgálta-

tásokért
– Népegészségügyi célú szûrõvizsgálat esetén
– Terhesgondozás, szülés és gyermekágyas anya gondozása

céljából igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén
– A mentésért, amennyiben a beteg azonnali ellátásra szorul.
Alanyi jogon mentesülnek a vizitdíj fizetési kötelezettség
alól azok, akik a 18. életévet még nem töltötték be.
Sürgõs szükség esetén nyújtott szolgáltatásokért (a sürgõs
szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatásokat az
52/2006. (XII.28.) EüM rendelet alapján hirdetményben is-
mertetni fogjuk).
Emelt összegû vizitdíj fizetés ellenében vehetõ igénybe:
Háziorvosi ellátás esetén, ha az ellátás igénybevételére nem a
rendelõben kerül sor
– Ha nem a bejelentett tartozkódási helye, illetve nem annál a

háziorvosnál veszi igénybe az ellátást, amelyiknél be van
jelentkezve.

– Ügyeleti ellátásra amennyiben annak igénybevételét nem
indokolja sürgõs szükség

– Járóbeteg szakellátásnál, ha nem annál a szolgáltatónál ve-
szi igénybe az ellátást, amelynél a beutaló orvos azt kezde-
ményezte.

– A beutalóval igénybe vehetõ ellátást, beutaló nélkül veszi
igénybe.

Az emelt összegû vizitdíj 600,- Ft
Az ügyeleti ellátás esetében fizetendõ emelt összegû vizitdíj
1.000,- Ft.

A vizitdíjat alkalmanként, minden orvos és beteg között meg-
valósuló gyógyító, vagy diagnosztikai célú találkozás esetén
szükséges megfizetni. Alkalom alatt kell érteni az egészség-
ügyi szakdolgozó által a betegen végzett diagnosztikai ellátá-
sát is. Nem számít külön alkalomnak, ezért nem kell vizit-
díjat fizetni az orvos által elrendelt:
– injekciós, infúziós kúráért, kötözésért
– gyógytorna, és fizikótherápiás kezelésért
Külön szükséges kezelni a háziorvosi szolgálat, a járóbeteg
szakellátást és fogászati alapellátás területét a vizitdíj fizetés-
sel kapcsolatban. Abban az esetben, ha a beteg mindhárom
szolgáltatást egy napon belül veszi igénybe háromszor 300,-
Ft vizitdíj fizetésére kötelezett. Szintén külön szükséges ke-
zelni a háziorvosi szolgálatot a járóbeteg szakellátást és a fo-
gászati alapellátást az éves vizitdíj tekintetében, tehát a há-
romszor 20 vizitdíj megfizetése fölötti vizitdíj összegeket le-
hetséges a területileg illetékes jegyzõnél benyújtott kérelem
és a vizitdíj befizetést igazoló nyugta, vagy számla mellékle-
tével visszaigényelni.
A vizitdíjak beszedésérõl tételes adatszolgáltatási kötelezett-
ségünk van a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár felé, ami
alapján a tévesen beszedett, vagy elmaradt vizitdíj befizetése
esetén az Egészségbiztosító Pénztár bünteti a szolgáltatót. A
begyûjtött vizitdíj összege a szolgáltató finanszírozásának ré-
sze, az intézménynél marad, melybõl a beszedés költségeit
(létszámbõvítés, számítógépes program-átalakítás, hálózat
bõvítés, pénztári szolgáltatás) az intézetnek fizetni kell. A
fennmaradó árbevétel a mûködés költségeire hasznosítható.

Kérem betegeink megértését a vizitdíj bevezetésével kapcso-
latos kezdeti nehézségek leküzdése érdekében.

Klemencz Györgyné
intézetvezetõ

KÖRNYEZETVÉDELEM

Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Ezúton szeretnék bemutatkozni Önöknek: Czafrangó Ágnes
vagyok, a gödöllõi Szent István Egyetem környezetgazdálko-
dási agrármérnök szakának környezetvédelem szakirányos,
ötödéves hallgatója.
A Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért program kere-
tében most nekem adatott meg a lehetõség, hogy Bartha Szil-
via munkáját folytatva, környezetvédelmi gyakornokként te-
vékenykedjek az Önkormányzatnál. Dunaharaszti lakosként
ismerem a szomszédos településeket, és személyes kötõdé-
sem is motivál a környék fejlesztésében, a környezetvédelmi
problémák feltárásában, megoldásában, és megelõzésében.
Jó lehetõségnek és kihívásnak tekintem ezt a munkát, és re-
mélem, a vezetõséggel és a lakossággal folytatott eredményes
együttmûködés jellemzi majd az elkövetkezõ fél évet!
Elsõként szeretnék néhány hasznos, közérdekû információval
szolgálni, egyik legfontosabb helyi problémánk, a

hulladékelhelyezés kérdésében. Sajnálatos látvány, hogy a
település külterületén, a szántóföldeken, az utak mentén és az
erdõszéleken állandó jelenség az elhagyott hulladék. Annak
ellenére, hogy Alsónémediben minden lehetõség adott a kü-
lönbözõ fajtájú hulladékok megfelelõ, kultúrált és ingyenes
elhelyezésére, kezelésére.
A hulladékok kezelésével kapcsolatos elõírások nem vagy
nem megfelelõ teljesítése esetén a szabálysértõnek pénzbír-
ságot fizetnie kell amellett, hogy a hulladék elszállításának
költségei is õt terhelik. A hulladékgazdálkodási bírság mér-
tékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
szóló 271/2001. (XII. 21.) sz. kormányrendelet meghatározza
az alapbírságot. Ennek mértéke 9000 Forint. A külön jogsza-
bályban vagy hatósági határozatban meghatározott hulladék-
kezelési feladatok, továbbá az egyes hulladékfajtákra, el-
hagyott gépjármû hulladékra, illetõleg kezelésükre vonat-
kozó, jogszabályban elõírt kötelezettségek, mûszaki szabá-



6

lyok nem, vagy nem megfelelõ teljesítése esetén 15000 Ft.
Hulladékkezelõ létesítmény jogellenes létesítése; hulladék-
kezelésnek minõsülõ tevékenység jogellenes folytatása, va-
lamint települési hulladékkezelési közszolgáltatás jogellenes
végzése 18000 Ft alapbírsággal jár. Környezetveszélyeztetés
esetén 24000 Ft, környezetkárosítás esetén pedig 48000 Ft a
bírság összege.
Az alapbírsághoz a konkrét esetnek megfelelõen szorzószá-
mot állapítanak meg, így a befizetendõ összeg a százezres
nagyságrendet is eléri!
A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére
irányuló közszolgáltatásról szóló 12/2003.(07.04.) sz. önkor-
mányzati rendelet is meghatároz hulladékkezelésre vonatko-
zó magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat.
Ezek megszegése esetén a szabálysértõ többször kivethetõ
30.000.-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. A rendeletbe
foglalt szabálysértések miatt 10.000,-Ft-ig terjedõ helyszíni
bírság is kiszabható. Mivel közterület-felügyelõnk és me-
zõõreink is kiemelt figyelmet fordítanak az illegális
hulladékelhelyezés visszaszorítására, a helyszíni bírságolásra
és a szabálysértési feljelentésekre, így ha ilyet tapasztalnak
környezetükben, kérjük, hívják az alábbi telefonszámokat:
Közterület-felügyelõ:

Bodó Zoltán 06-30-9313-783
Mezõõrök:

Stefanov Miklós 06-30-508-6827
Bérczes Béla 06-30-423-2215
Panka István 06-30-508-6813
Horváth Zoltán 06-30-503-6739
Somogyi Sándor 06-30-488-3587

A fentiek elkerülése érdekében érdemes nyomon követni, és
figyelembe venni, mit, hova és hogyan helyezhetünk el!
Szárazelem-gyûjtésre a Polgármesteri Hivatal, az iskola és
az óvoda elõterében vannak elhelyezve elemgyûjtõk. Gyógy-
szerhulladék számára a Glória Gyógyszertárban van kihelye-
zett gyûjtõ. Állati tetemeket a Ványi úton található dögkon-
ténerbe szállíthatnak.
Mire jó a roncs gumiabroncs? A legjobb hulladék a „nem ke-
letkezõ hulladék”-alapelvet alkalmazva, ha az autógumi cse-
rét szerelõ végzi, legcélszerûbb nála hagyni a gumit. Ha elke-
rülhetetlen, hogy a háztartásban gumihulladék keletkezzen,
akkor is van megoldás, mivel a vegyes szemét közé nem he-
lyezhetjük el. Ócsán található egy gumifeldolgozó cég, amely
beveszi a feleslegessé vált gumihulladékot, majd feldolgozás
után játszótéri burkolatot, térburkolati elemet, gumi istállóla-
pot készít belõle. Érdemes élni ezzel a lehetõséggel, így a
használhatatlan szemét újra értékké válik, és például gyerme-
keink számára biztonságos játszótér- vagy iskolaudvar-bur-
kolat készül belõle! Számla felmutatása esetén a cég kg-on-
ként 2 Ft-ot fizet is a beszállított gumiért. A cég neve, címe és
telefonszáma:

C.S.O. Kereskedelmi és Gumifeldolgozó Kft.
2364 Ócsa, Némedi úti major 2.
Telefon: 29/378-283, 29/378-077

A háztartások és vendéglátóipari egységek legfontosabb hul-
ladékkezelési problémái közé tartozik a használt, már túl sok-
szor felhevített, csökkent élvezeti értékû sütõolaj, sütõzsira-

dék elhelyezése (melyet bár hivatalosan nem sorolnak a ve-
szélyes hulladékok közé, a fáradt (gépjármû)olajhoz hasonló
tulajdonságai, illetve a túlhevítés következtében keletkezõ
rákkeltõ hatása miatt azonban célszerû azzal azonos gondos-
sággal kezelni).
A használt sütõolajok és sütõzsiradékok begyûjtésével, újra-
hasznosításával a BIOFILTER Környezetvédelmi Zrt. fog-
lalkozik. A BIOFILTER Zrt. szerzõdéses partnereinek 60 lite-
res, zárható gyûjtõedényeket biztosít, amelyeket megegyezés
szerinti gyakorisággal ún. gyûjtõjárattal szállít el, illetve tele-
fonon egyeztetett idõpontban cseréli a megtelt hordókat üres-
re. Szolgáltatásuk ingyenes!
Az olajtisztítás-szûrés technológiával elõállított tisztított nö-
vényi olajokat minõségi vizsgálatok után ipari és takarmá-
nyozási céllal értékesíti, illetve felhasználásukkal maga a cég
is elõállít ipari és takarmányozási termékeket.
Elérhetõségük:
Kék szám: 06-40 / 442-999
További információ: http://www.biofilter.hu
Egyébként a használt sütõolaj a MOL benzinkutaknál talál-
ható veszélyeshulladék-gyûjtõ konténerekben is elhelyezhe-
tõ, illetve a Képviselõ-testület is tárgyalt a begyûjtés esetleges
megszervezésérõl.
Elektronikai hulladék gyûjtésére az ALKO Kft. a Haraszti
úton található telephelyén konténert helyezett el, ezt bárki té-
rítésmentesen használhatja munkaidõben.
Lomtalanításkor külön gyûjtik az elektronikai hulladékot.
Ha ilyen jellegû hulladékukat ekkor telefonon elõre bejelen-
tik a Polgármesteri Hivatalnál, akkor házhoz mennek, és el-
szállítják például a nehéz hûtõszekrényt, mosógépet.
Az A.S.A. K.F.T.-hez Gyálra 200 kg/év/ingatlan vegyes hul-
ladékot lehet ingyenesen beszállítani. Igazolni kell a sze-
mélyazonosságot, de rokonét is be lehet vinni az õ személyi
igazolványának felmutatásával.
Háztartásonként 1 tonna/év „tiszta” építési törmelék is be-
szállítható ingyenesen. Az A.S.A. K.F.T. ezt a hulladékot út-
építési alapanyagnak darálja be. Ha nem felel meg a tisztasá-
ga, fizetni kell. A tisztaság azt jelenti, hogy például nem lehet
benne csomagolóanyag (mûanyag fólia, karton, cementes
zsák), amiben az építõanyagot vásárolták, valamint a kibon-
tott faanyagok, ablak-, és ajtókeretek sem lehetnek benne.
Elérhetõségük:

A.S.A. Magyarország Kft.
2360 Gyál, Kõrösi út 53.
Tel.: 06/29/540-250
Fax: 06/29/540-251
titkárság@asa-hu.hu

Hulladékbeszállítás
Hétfõ-péntek: 07.00 órától 18.00 óráig
Szombaton: - április 1.-október 31.: 09.00-12.00 óráig

- november 1.-március 31.: zárva
Ha további információval, tanáccsal segítségükre lehetek,
forduljanak hozzám bizalommal, egyéb környezetvédelmi
ügyekben is! Tegyünk együtt környezetünk védelméért!

Czafrangó Ágnes
környezetvédelmi gyakornok

cz.agnes@alsonemedi.hu
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FELHÍVÁS a mezõgazdasági termelõk számára kötelezõ adatszolgáltatás teljesítésére

Környezetünk szerves része: a szervestrágya
A szervestrágya nem megfelelõ kezelésének a lakosság által
is közvetlenül érzékelt hatása a kellemetlen szagok terjedése.
A szervestrágya-tárolás során a nagy mennyiségben termelõ-
dõ CO2 (széndioxid), H2S (kénhidrogén) és NH3 (ammónia)
okozza a kellemetlen szagokat. Ez utóbbi zavarhatja a gondo-
zókat és a közelben élõket, illetve állattartás esetén magára az
állatra is veszélyes. Ez az anyag ugyanis maró hatású a szem-
re, a bõrre és a légzõrendszerre, kötõhártya- és légzõszervi
megbetegedést okozhat.
A szervestrágyát általában trágyaszarvasban tárolják, a
csurgalékvizek kezelése nélkül, a hígtrágyát pedig – technikai
védelem nélküli - földmedrû tárolókban. Ezek az elhelyezési,
tárolási körülmények nem felelnek meg a környezetvédelmi
elõírásoknak, talajvízszennyezés forrásai lehetnek!
A 49/2001.(IV.3.) Kormányrendelet 1. melléklete által elõírt
helyes mezõgazdasági gyakorlat meghatározza a kijuttatott
trágya mennyiségét, a trágyázási tilalmi idõszakot, a trágyaki-
juttatást erõsen lejtõs mezõgazdasági területeken, vízzel telített,
fagyott, hótakaróval borított talajon, a trágyázás szabályait vi-
zek környezetében. Tartalmazza az állattartó telepek trágyatáro-
ló mûtárgyainak kialakítására vonatkozó szabályokat, illetve a
mezõgazdasági területek trágyázásának szabályait.
A rendelet alapján ideiglenes trágyakazal, trágyaszarvas me-
zõgazdasági tábla szélén - legfeljebb 2 hónap idõtartamra -
olyan helyen alakítható ki elszivárgás elleni védelem nélkül,
ahol a talajvíz legmagasabb szintje 1,5 m alatt van; felszíni víz
nincs 100 m-en belül. Ideiglenes trágyakazal nem létesíthetõ
vízjárta területen, alagcsövezett mezõgazdasági tábla szélén.
Trágya nem juttatható ki felszíni víztõl, forrástól, emberi fo-
gyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól 10 m-es sáv-
ban, amennyiben jogszabály ettõl eltérõen nem rendelkezik.
A 27/2006.(II. 7.) Kormányrendelet szerint állattartó telephez
trágyatároló nem létesíthetõ külön jogszabály szerinti vízjár-
ta területeken; felszíni víztõl, valamint jogszabály által
nem szabályozott, ivóvízkivételt szolgáló felszín alatti víz-
kivételtõl számított 100 méteren belül; bányatavak 300 mé-

teres parti sávjában! A környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelõség a helyi adottságok alapján kisebb
védõtávolságot is megállapíthat!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 6/1997. számú
(IV. 25.) rendelete, valamint a módosítására kiadott
10/1999.(09.09.),12/2000.(09.13.)sz. és a 10/2003.(07.04.)sz.
önkormányzati rendelet határozza meg a község területén törté-
nõ állattartás azon részletes feltételeit, amelyekrõl más jogsza-
bályok nem rendelkeznek, s amelyek a környezetvédelmi, állat-
és közegészségügyi elõírásokat szem elõtt tartva mind az állat-
tartó, mind a környezetében élõ polgárok érdekeit szolgálják.
Az állattartásról szóló 6/1997.(04.25.)sz. önkormányzati ren-
delet 2.sz. melléklete elõírja az állatok tartására szolgáló épü-
letek, építmények, melléképületek és melléképítmények (ide
értve az ólat, istállót, kifutót, trágya-(trágyalé) tárolót is)
homlokzatától mért kötelezõ legkisebb távolságokat.
Az állattartással kapcsolatos állategészségügyi és környezethigié-
niás követelményeket a 6.§. írja elõ. Kimondja, hogy az állat tartó-
ja köteles gondoskodni a szagártalom csökkentésérõl, a zárt
rendszerû trágyakezelésrõl (a trágyát, trágyalét az istállóból folya-
matosan az elõre elkészített trágya/trágyalé tárolóba kell elhelyezni
úgy, hogy a trágya/trágyalé a saját és a szomszédos lakótelkek,
épületek és egyéb építmények rendeltetésszerû használatát ne aka-
dályozza, azok állagát ne veszélyeztesse, illetõleg használata a kör-
nyezetre káros hatást (légszennyezõdést, szivárgást, átfolyást stb.)
ne fejtsen ki. Kisebb mennyiségû trágyát végleges elhelyezéséig -
a fentiek figyelembevételével - fedett tartályban kell gyûjteni stb.).
Rendelkezik továbbá a fertõzésveszély csökkentésérõl, valamint
az esetleg fellépõ fertõzõ betegség elfojtásának elõsegítésérõl.
A rendelet megtekinthetõ a http:/www.alsonemedi.hu hon-
lapon a Rendelettáron belül a Közszolgáltatásokkal összefüg-
gõ rendeletek között.
További tájékoztatásért hozzám is fordulhatnak.

Czafrangó Ágnes
környezetvédelmi gyakornok

cz.agnes@alsonemedi.hu

A vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembe-
ni védelmérõl szóló 27/2006.(II. 7.) Kormányrendelet mel-
lékletének B része alapján Alsónémedi település a nitrátér-
zékeny területek közé tartozik.
A rendelet a nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékeny-
séget folytatók számára elõírásokat tartalmaz az állattartó tele-
peken a trágyatárolás létesítményeire, valamint a mezõgazdasá-
gi területek trágyázásának szabályozására vonatkozóan. Mezõ-
gazdasági területre éves szinten szerves trágyával kijuttatott
nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha-t!
Az elõírások betartását termõföldön a talajvédelmi hatóság,
az állattartó telepen pedig a környezetvédelmi felügyelõség
ellenõrzi. A hatóságok az elõírásokat megsértõ tevékenysé-
geket felfüggeszthetik, korlátozhatják és megtilthatják.
A rendelet elõírja a nitrátérzékeny területen mezõgazdasági
tevékenységet folytatóknak adatszolgáltatást megalapozó,

folyamatos nyilvántartás vezetését, és a tárgyévet követõ
február 28-ig adatszolgáltatási kötelezettséget. Az adatla-
pokat a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságához
kell beküldeni. Cím: 2100 Gödöllõ, Kotlán Sándor u. 3.
Az adatlap és a kitöltési útmutató elérhetõ a www.ontsz.hu
honlapon, kérhetõ a 28/512-440-es telefonszámon, vagy
beszerezhetõ a falugazdásznál.
A gazdálkodó az elõírások nem vagy nem megfelelõ teljesíté-
se esetén nitrátszenyezési és/vagy nitrát adatszolgáltatási
bírságot köteles fizetni. A nitrátszennyezési bírság 50000-
500000 Forintig, a nitrát adatszolgáltatási bírság 10000-
100000 Forintig terjedhet.
Aki érintett az adatszolgáltatás ügyében, ne mulasszon el tájé-
kozódni, tájékoztassa ismerõseit is a rendelet elõírásairól!
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Környezetvédelem
Hulladékcsökkentés ésszerûen: vissza a természetnek, ami a természeté!

Szerves hulladék komposztálása
Most induló cikksorozatomban a komposztálás lényegérõl, cél-
járól, lépéseirõl szeretném tájékoztatni Önöket. A házi kom-
posztálás egyszerû, kertes házban lakók számára könnyen elvé-
gezhetõ és több szempontból is hasznos módszer.
Mi is a komposzt? Földszerû, sötétbarna színû, magas szer-
vesanyag-tartalmú anyag, tulajdonképpen mesterséges hu-
musz, ami a növények számára nélkülözhetetlen tápanyago-
kat tartalmaz. Szerves hulladékokból, maradványokból elsõ-
sorban mikroorganizmusok tevékenységének hatására jön
létre, megfelelõ környezeti hatások mellett.

A komposztálás célja
Hazánkban egy átlagos állampolgár évente körülbelül 300 kg
hulladékot termel, melynek kb. 30%-a komposztálható szer-
ves anyag. Ez többnyire a kukába kerül, ahelyett, hogy a termé-
szetes körforgást meg nem szakítva, a talajba jutna vissza. A
komposztálással egyrészt a hulladékmennyiség csökkenthetõ,
másrészt a komposzt felhasználható a talaj javítására, a háztar-
tásban, a kerti munkák során keletkezõ szerves eredetû hulla-
dékban lévõ tápanyagok talajba juttatására. Házi komposztálás
esetén nem kell mûtrágyát venni a kertbe, és nem kell megfizet-
ni a nagyobb tömegû zöldhulladék elszállítását se.

Miért jó a talajnak a komposzt?
A komposztban lévõ humuszanyagokban a tápanyagok olyan
formában vannak jelen, hogy azt a növények könnyen fel tud-
ják venni. Javítja a talaj szerkezetét, ami segíti a levegõzését,
növeli a talaj biológiai aktivitását, sötét színe segíti a talaj fel-
melegedését, vízmegkötõ-képessége következtében pedig ja-
vul a talaj vízháztartása.

Mibõl készíthetünk komposztot?
A komposztba kerülhet: kaszálék, lomb (kivéve: diófa leve-
le), avar, ágnyesedék (max. 5 cm vastag és 5 cm hosszú lehet),
gyümölcs- és zöldségmaradék (pl. almacsutka, burgonyahéj),
virágok, évelõnövények, kávézacc, teafû (filterbõl kivéve),
tojáshéj (apróra törve), növényevõ kisállatok ürüléke, termé-
szetes alapú alom, kis mennyiségben: apró csont, fahamu, fû-
részpor, gyaluforgács, haj.

Mi nem kerülhet a komposztba?
Nem komposztálható: építési törmelék, vegyszerrel kezelt fa-
áru, húsmaradék, olaj, üveg-, fém-, mûanyag- és papírhulladék.

Mi kell a komposztkészítéshez?
A komposztáláshoz szükség van úgy nevezett komposztládára.
Ezt megvásárolhatjuk barkácsáruházakban, vagy magunk is ké-
szíthetünk komposztládát deszkából, illetve téglából. Nagyobb
kert esetén (200-300 m2) célszerûbb komposztprizmát készíteni.
Szükséges továbbá metszõolló, esetleg aprítógép (szintén
barkácsáruházban szerezhetõ be), rosta.

Kerti föld a rétegezéshez, takaráshoz kell. Ajánlott zeolit
(nedvszívó és szagtalanító hatású ásványi anyag) vagy alginit
(ásványi anyag, amelynek sok tápeleme hasznos a növények
számára) kiegészítést alkalmazni.

Hogyan készül a jó komposzt?
Legelõnyösebb félárnyékos, sík területet kiválasztani.
Friss hulladék hozzáadásakor elõzetesen össze kell keverni az
elõkészített zöldhulladékot!
20 cm-enként földréteget kell ráteríteni, hogy a komposzttest
ne száradjon ki.
A komposzthalmot, a mikroorganizmusok megfelelõ életkö-
rülményeinek biztosításához be kell nedvesíteni, célszerû
esõvízzel öntözni, illetve kilyuggatott mûanyag fóliával leta-
karni aszályosabb idõszakban.
Maximum 1 méter magasságig ideális rétegezni.
Nem rothad meg a komposzt, ha átnedvesedés esetén átrak-
ják, levegõztetik és száraz levelet, fûrészport vagy homokot
kevernek hozzá.
Akkor a leggyorsabb a komposztálódás folyamata, ha minden
egyes rétegben tápanyagban gazdag (pl. friss fûkaszálék,
konyhai hulladék) és cellulózban bõvelkedõ (pl. fanyesedék,
száraz lomb) hulladék keveredik.

Azoknak, akik szeretnék a komposztálás elméletét és gyakor-
latát jobban megismerni, egy jó lehetõséget, remek progra-
mot ajánlunk: Komposztálj! program
Az országos Komposztálj! mozgalom keretében április 21-
én, szombaton a KukaBúvár Egyesület harmadik alkalom-
mal rendezi meg a komposztmester-képzõ tanfolyamot,
Ócsán, a Tájházban.
A cím nagyon komolynak hangzik, de nem kell megijedni:
nem szakembereknek, hanem fõleg „laikusoknak” szánt
programról van szó. Részt vehet rajta bárki, akit aggaszt a las-
san mindent elborító szeméttenger, és hajlandó tenni is azért,
hogy ennek legalább egy része, a zöld háztartási, illetve kerti
szerves hulladék költségkímélõ, sõt hasznot hozó módon
visszakerüljön a természeti körforgásba.
Hogy ez lehetséges-e egyáltalán, és hogyan lehetséges? Ho-
gyan kell egyénileg komposztálni, illetve mozgalmat indíta-
ni? Nos, errõl fog szólni az a néhány órányi elõadás-sorozat
(az elõzetes tervek szerint 10-l5 óra között), melyben kiváló
szakemberek, a téma elméleti és gyakorlati ismerõi fogják
megosztani tudásukat mindazokkal, akik eljönnek õket meg-
hallgatni. A program keretében természetesen lesz lehetõség
felvetni mindazokat a kérdéseket, ötleteket is, amelyek a kér-
déssel kapcsolatban bárkiben felmerülnek.
Tehát érdemes a naptárba már most bejegyezni: április 21. –
komposzt-képzés!

Czafrangó Ágnes
környezetvédelmi gyakornok

cz.agnes@alsonemedi.hu
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FELHÍVÁS
Értesítjük a kedves Szülõket, hogy a tanköteles korú
gyermekek általános iskolai beíratása

2007. április 11-én (szerdán) 8 - 16 óráig
április 12-én (csütörtökön) 14 - 18 óráig

lesz a Széchenyi István Általános Iskolában.
(Tanköteles korú az a gyermek, aki 2007. május 31-ig
betölti a 6. életévét.)

A beíratáshoz szükségesek:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– óvodai szakvélemény
– a gyermek társadalombiztosítási azonosító jele

(TAJ)
– diákigazolványhoz: 1 db igazolványkép

Alsónémedi, 2007. március 5.
Mayer Istvánné

igazgató

„Hívogat az iskola…”
Valóban, ilyenkor tavasszal a leendõ elsõ osztályosokat
és szüleiket hívja, várja az iskola, hiszen április 11-12-
én történik a tanulók beíratása.
Gyermeknek, szülõnek, pedagógusnak egyaránt okoz
némi szorongást az iskolakezdés.
A szülõ olyan iskolát keres és választ, amelyikben gyer-
mekét a család elveinek, elvárásainak megfelelõ neve-
lésben, oktatásban részesítik.
Mit tud a Széchenyi István Általános Iskola ajánlani?
– Az oktatással kapcsolatos szolgáltatások (két idegen

nyelv, informatika, integrált képzés, fejlesztõ peda-
gógus, logopédus, pszichológus, úszás, sport, sza-
badidõs programok, erdei iskola)

– Az iskolában tölthetõ idõ mértéke 7-tõl 1630-ig (nap-
közi, különórák)

– Differenciált, egyénre szabott fejlesztések
– Az elsõ osztályt tanító pedagógus személyével kap-

csolatos ismertség, magas színvonalú szakmai kép-
zés, több éves gyakorlat

– A tanító több évig tartó változatlansága
– Az óvodai társakkal való kapcsolat fennmaradása
– Az iskola gyors és biztonságos elérhetõsége, õrzése
– Barátságos, esztétikus, igényesen berendezett tantermek
– Jól felszerelt, modern iskolai könyvtár
Iskolánk életébe betekintést nyerhetnek még honlapun-
kon (www.szechenyi-alsonemedi.hu), valamint kérdé-
seikkel személyesen is felkereshetik a vezetõséget illet-
ve a pedagógusokat.
Nagy szeretettel várjuk leendõ tanítványainkat és szü-
leiket!

Ladányi Istvánné
alsó tagozatos munkaközösség-vezetõ

HÍREK ISKOLÁNK ÉLETÉBÕL

Karneváli hangulat az iskolában
2007. február 9-én tartottuk az alsós farsangi bálunkat a Szé-
chenyi István Általános Iskola tornatermében, melyen nagyon
sok gyermek, szülõ, nagyszülõ búcsúztatta velünk együtt a telet.
A színes forgatagban élvezettel nyitottuk meg a báli hangula-
tot a közel 50 fõbõl álló harmadik évfolyammal. Bár a hely
szûkös volt, de a tapsvihar hatalmas, amellyel a közönség fo-
gadta a chelston táncunkat.
Ezután minden osztály felvonult egy-egy remek, ötletes, dí-
szes jelmezzel. Voltak ott: görögök, õsemberek, mesehõsök,
dzsungel lakók … stb.
Az egyéni felvonulók is nehéz helyzetbe hozták a zsûri tagja-
it, akik a legötletesebb jelmezeket díjazták is: török basa, mé-
hecske, mobil telefon, oroszlán … stb.
A mûsor szünetében a büfében roskadásig telt asztalokon:
melegszendvics, üdítõk, sütemények tömkelege fogadta az
éhes szájakat. A pocakunk telerakása után tánccal lehetett le-
vezetni az energiánkat. A tanító nénik pedig vetélkedõket,
versenyeket szerveztek a nyüzsgõ gyerekseregnek.
A tombolahúzás után kellemesen elfáradva térhetett minden-
ki haza.
A pedagógusainknak: Ladányi Istvánnénak, Szántó Erzsébet-
nek és a szüleinknek szeretnénk megköszönni minden fárado-
zásukat, a szervezést, a teremdíszítést, a színvonalas mûsor-
vezetést, a tombola ajándékok beszerzését és felajánlását és
egyéb díjakat, munkákat.
Külön megköszönjük Juhász Lászlónénak, hogy a csetlõ-bot-
ló lábainkat megtanította a helyes chelston lépésekre.
Reméljük maradandó élményekkel és színes emlékekkel gaz-
dagon telt ez a délután minden kedves vendégünknek.

Köszönjük:
a 3. évfolyam

Február 16-án, pénteken rendezte meg a farsangot a hetedik
évfolyam, vagyis mi. A rendezvény öt órakor kezdõdött, de a
jelmezesek már 4 óra körül megérkeztek. Nagyon készültünk
az elõzõ napokban a díszlettel, a büfével, a tombolával. A ta-
nítások közötti szünetekben a hetedikes diákoktól lehetett
venni bálkirály vagy bálkirálynõ szavazócédulát és szív küldi
szívnek szívesen címû üzenõ lapocskát. Már az elõzõ napok-
ban is rendkívül izgatottak voltunk. Mi, vagyis a hetedik osz-
tályos lányok táncoltunk legelõször. A többi osztály a külön-
bözõ korszakok divatjaival állt elõ. Sor került nagyanyáink
divatjától egészen az Egyiptomiakig és a mai divat is felvo-
nult. A közönségnek a tapsból ítélve nagyon tetszett.
A sok ügyes jelmez közül a zsûri az 5. b, 6. c és a 6. b osztályt
emelte ki. Nagy sikert aratott a 8. c osztály Jelen világ címû
jelenete, mely diákszemmel mutatta be iskolánk életét.
Szerintem érdekes és izgalmas volt a farsang, mindenki na-
gyon jól érezte magát!

Somogyi Tímea
7. a osztályos tanuló
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Kompetenciamérés
Magyarországon 2001 õszén került sor az Európa több orszá-
gában már ismert kompetenciamérés bevezetésére, majd en-
nek folytatása következett 2003 tavaszán.
Így iskolánk 2006. májusában negyedik alkalommal vett rész
az országos megmérettetésben.
Kompetencia az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a
bennünk lévõ tudást sikeres problémamegoldó cselekvéssé
alakítsuk.
A kompetencia alapú oktatás pedig ma olyan cél, amely
alapvetõen átalakítja az iskoláról, a tanításról és tanulásról va-
ló gondolkodást!
Az oktatás iránt egyre erõteljesebben fogalmazódik meg az
igény a kompetenciák, a megtanult ismeretek alkalmazásához
szükséges képességek fejlesztésére.
Mivel a kompetenciamérés célja a fejlesztés és támogatás –
nem minõsítõ funkciója van – ezért a mérés nem csak vissza-
jelzés a pedagógusok, a diákok valamint a szülõk számára, ha-
nem egyéb hozadékai is vannak: Segíthetik a gyerekek képessé-
geihez, kompetenciáinak fejlettségéhez illeszkedõ tanítási pro-
gram megtervezését. Ezen kívül fontos az iskola és a pedagógus
számára, hogy szembesüljön azzal, milyen képességekkel ér-
keznek diákjai a megelõzõ iskolaszakaszból, s ennek ismereté-
ben mit kell fejleszteni az adott szakaszban.
A mérés során a kijelölt évfolyamok tanulói egy OKÉV (Or-
szágos Közoktatási Értékelési Központ) által összeállított
tesztfüzetet töltenek ki magyarból és matematikából (4x45
perc). Ezeket beküldve az Oktatási Központban kijavítják, ki-
értékelik és értesítik az iskolát az elért teljesítményrõl.
Így részletes visszajelzést kap az iskola évrõl-évre, hogy
mennyire tér el a saját eredményünk az átlagtól. Lehetõsé-
günk nyílik eredményeink összevetésére az országos átlag-
gal, valamint a különbözõ szempontok alapján hasonló isko-
lák teljesítményével.

Ezek után nézzük a 2006-os kompetenciamérésen milyen tel-
jesítményt nyújtottak a Széchenyi István Általános Iskola di-
ákjai (4., 6. és 8. évfolyam) a kontroll iskolákkal való össze-
hasonlítás tükrében:

Matematika

Magyar

Összességében elmondhatjuk, nincs okunk a szégyenkezésre,
hiszen iskolánk tanulói jól megállták helyüket ezen az orszá-
gos megmérettetésen.
Reméljük, az ez évi eredményeik is hasonlóan jók (esetleg
jobbak) lesznek!

Sticzné Szántó Ilona
ped. igazgatóhelyettes

Tisztelt Sportbarátok! Tisztelt Olvasók!
Az Alsónémedi SE tájékoztatja Tisztelt Támogatóit, hogy az
Egyesület részére 2006-ban személyi jövedelemadójuk 1%-
ból 12.330 Ft -ot ajánlottak fel. Ezen összeget a korábban –
2004-ben – felajánlott 24.955 Ft-tal együtt az utánpótlás csa-
patok versenyeztetési költségeire fordítottuk.
Utólagosan is köszönjük támogatásaikat és kérjük továbbra is
éljenek az 1% felajánlásának lehetõségével. A legkisebb összeg
is segíthet a gyerekek sportolási lehetõségeinek biztosításában.
Az Alsónémedi SE adószáma: 19831167-1-13

ASE vezetõség
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Tanulmányi versenyek, sporteredmények
„Nyelvünkben élünk” megyei verseny

Bálint Bernadett 8. osztályos tanuló IV. helyezés
Kiss Nikolett 7. osztályos tanuló Elismerõ Oklevél

Megyei Diákolimpia kézilabda körzeti bajnokság
III. korcsoport fiúk: III. helyezés
IV. korcsoport lányok: IV. helyezés

Diákolimpia teremlabdarúgó bajnokság megyei döntõ
I. és II. korcsoport II. helyezés

Széchenyi Napok programjai
Április 26. csütörtök

900 Ünnepélyes megnyitó
Õrizzük népi hagyományainkat
Ünnepi beszédet mond: Jankovics Marcell
Kossuth-díjas rajzfilmrendezõ

1000 Szépen, helyesen magyarul – szaktárgyi verseny
Kézmûves foglalkozások
Alsós évfolyamok részvételével

Állattartás és mezõgazdasági
munkák hagyományai
vetítéssel egybekötött elõadás
Felsõ tagozat részére 1000 órakor
Alsó tagozat részére 1130-kor

1130 Felsõ tagozat részére
Szaktárgyi versenyek
Kreatív ügyességi vetélkedõk

Április 27. péntek

900 Janák László emléktorna a sportpályán

Fõzéssel egybekötött játékos délelõtt

Programok:
– Toma és játékos csapata közremûködésével

népi- és távolkeleti legénykedések, íjászat,
dárdavetés …

– Szabó László vadászati fõfelügyelõ
solymász bemutatója

– Intenzive Krav Maga közelharci technika
bemutató

Április 28. szombat

1400 Vásári forgatag az Iskola utcában
Népmûvészek és iskolánk tanulóinak
kirakodó vására

1500 Kalimba ütõegyüttes fellépése
Vezetõ: Katona Zsombori Pál

1530 Gála mûsor a hagyományápolás jegyében
Fellépnek iskolánk alsós tanulói

1700 Gála mûsor a felsõs diákok közremûködésével

1900 Bojtorján együttes koncertje

Egészségügyi szûrõvizsgálatok

Április 27. péntek: 9 órától 14 óráig
Helye: Széchenyi István Általános Iskola

Kiállítások

Népviseletbe öltöztetett babák
Polgári repülõgép-makett kiállítás

Programjainkra minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk!

A Széchenyi István Általános Iskola
Nevelõtestülete
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KULTURÁLIS HÍREK
Az alsónémedi óvodások nagy örömére ismét vendégünk volt
a Fabula Bábszínház. 2007. március 1-én 10 órakor a mûvelõ-
dési ház nagytermében Bálint Ágnes ma már hallhatatlan
kedves történetét a kismalac Mazsoláról keltették életre. Re-
mek díszletekkel, szép magyarsággal beszélõ színészek vi-
dám és tanulságos történetekkel szórakoztatták a kicsiket.

Program ajánlatok március és április hónapokra:

2007. március 29-én csütörtökön este 6 órakor a Faluház-
ban kezdõdnek a „Faluházi esték”.
Az idei esztendõben a magyar népzene lesz az esték témája, Mu-
zsikusportrék címmel. Az elõadássorozat Halmos Béla népzene-
kutató, népzenész vezetésével, gondozásában szervezõdik.
Csorba Judit, a Néprajzi Múzeum munkatársa az alábbi írá-
sával ajánlotta a zenészportrékat az érdeklõdõk figyelmébe:
Halmos Béla, az 1994-ben indult sorozat elindítója, szerkesztõje,
zenei rendezõje olyan muzsikusok életét, pályafutását szerette vol-
na filmen megörökíteni, akik még a 20. század végén is megõriz-
ték autentikus népzenei hagyományukat, és tudásukat igyekeznek
átadni a náluk fiatalabbaknak. Ezek, a többségükben erdélyi ci-
gány vagy magyar muzsikusok már több magyarországi népze-
nész generációt tanítottak, elõször Erdélyben, majd az 1990-es
évektõl már Magyarországon is. Halmos Béla elhatározásához
Szomjas György társult, aki több játék- és dokumentumfilm rende-
zõje. Az erdélyi zenészekkel való beszélgetésekben Kallós Zoltán
néprajzkutató segítette a filmek készítõit.
A portréfilmek készítõi az egyes részekben hasonló kérdések-
re keresnek választ. Honnan hozták a muzsikusok zenei örök-
ségüket? Hogyan és kitõl tanultak? Milyen zenei dialektuso-
kat játszanak, milyen stílust képviselnek? Milyen zenélési al-
kalmakban vesznek részt? Hogyan befolyásolja a közönség
etnikai összetétele repertoárjukat? A portréfilmek szereplõit
szoros kapcsolatok fûzik fiatalabb, „tanult” népzenészekhez.
A dokumentumfilmek bemutatják a közös zenélési alkalma-
kat, a tanulási folyamatot, ahogyan a zenészek átadják tudá-
sukat egy fiatalabb népzenész generációnak. A muzsikusok
közül többen nem csak Magyarországon zenéltek, hanem el-
jutottak olyan távoli országokba is, mint az Egyesült Álla-
mok. Fodor Sámuelt és a szászcsávási zenekart elkísérte a ka-
mera amerikai fellépésükre is.
A portréfilmek fõszereplõinek életében sok közös vonást fe-
dezhetünk fel. Többen árvaként nõttek fel, valamelyik õket
felnevelõ rokonuktól tanultak muzsikálni. Voltak, akiket szü-
leik nem tudtak iskoláztatni, helyette a muzsikálást kapták
mesterségként kezükbe. Az erdélyi népzenészekhez az 1970-
es, 80-as években magyarországi zenészek jártak tanulni,
gyûjteni. Ezért az ottani hatóságok sokszor zaklatták õket. Ma
már többen közülük magyarországi népzenei táborok rend-
szeres vendégei. A közös tematika és hasonló szerkesztési
rend mellett minden egyes részben más-más zenész- vagy
énekes egyéniséget ismerhetünk meg.”
Ezekkel a gondolatokkal hívunk minden érdeklõdõt a Falu-
házban az alábbi idõpontokban este 6 órára: március 29, áp-
rilis 12, 26, május 10.

2007. április 13-án pénteken a „Költészet Napja” alkalmá-
ból Arany János költeményei, életrajzi írások, kortársak
visszaemlékezései elevenednek meg Péterfy Annamária és
Péterfy Lajos nagyváradi színmûvészek elõadásában a mû-
velõdési ház nagytermében este 6 órakor. Az elõadóest aktu-
alitását adja, hogy március 2-án emlékeztünk a nagy magyar
költõ születésének 190. évfordulójára.

Könyvtári hírek:

A kedves olvasók és látogatók figyelmét felhívjuk arra, hogy
ebben az esztendõben a folyóirat állományuk részben meg-
újult. Ezek a dokumentumok is folyamatosan kölcsönözhetõ-
ek, vagy a helyszínen átlapozhatók. Az alábbi periodikák áll-
nak rendelkezésükre:

felnõtteknek
Szabad Föld, Õstermelõ, Magyar Nemzet, Lyukasóra, Hitel,
Heti Válasz, National Geographic, Nõk Lapja, Story Maga-
zin, Fürge Ujjak, Élet és Tudomány, Képmás Magazin, Ma-
gyar Konyha, Elixír, Természetgyógyász, Családi lap, Ezer-
mester, Lakáskultúra,

gyermekeknek:
Csodaceruza, Süni,

teleházban:
Computer DVD, Computerworld. A teleházban a folyóirat mel-
lékleteként ajándékba kapott DVD lemezek is kölcsönözhetõek.
Az „Alsónémedi Füzetek” elsõ kiadványa megvásárolható a
könyvtárban! Geiger Jánosné igazgató

Felhívás: „Mentsük meg értékeinket!”
Kedves Alsónémediek! Tisztelt Nagyszülõk, Szülõk és Gyerekek!
Településünk egyik gyöngyszeme a Faluház, ahol fellelhetõ-
ek falunk múltjának tárgyi emlékei. A berendezési és kiállítá-
si tárgyakat az Önök segítségével sikerült összegyûjteni. A
sok évvel ezelõtti gyûjtési akciót szeretnénk idén, az iskolai
hagyományõrzõ program keretében megismételni. Ezért kér-
jük Önöket, hogy környezetükben fellelhetõ, otthon nélkü-
lözhetõvé vagy feleslegessé vált régi használati tárgyaikat
adományozzák oda a Faluháznak, hogy azt minél többen
láthassák, megismerhessék!
Iskolánk diákjai között versenyt hirdetünk „Mentsük meg ér-
tékeinket!” címmel, melyet az az osztály nyer meg, amelyik a
legtöbb kiállítható tárgyat hozza be a Faluházba a húsvéti szü-
netet követõen, április 15-ig, naponta 15-17 óra között.
A beküldött tárgyakat az adományozó nevével, címével cím-
kézzék fel, hogy a Katalógusba pontosan kerülhessenek be.
Kerüljön rá a gyûjtõ neve és osztálya is.
Az adományozó és gyûjtõ személyek nevét a Hagyományõr-
zõ Programról készülõ CD-n megjelentetjük.
Fáradozásukat elõre is köszönjük!

Az iskola pedagógusai
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Alsónémedi története és néprajza
Régészeti források a honfoglalás koráig

Alsónémedi a legrégebbi Pest megyei települések közé tarto-
zik. Elsõ okleveles említése 1067-ben történt, így idén ünne-
pelhetjük 940 éves „születésnapját”. De már jóval ezt meg-
elõzõen, mintegy négyezer éve lakott hely – ahogy azt a régé-
szeti leletek is igazolják. A település története az újkõkorig
vezethetõ vissza.

A forrásanyagot a Kenderföldek homokdûnéje takarta mind-
addig, amíg az 1949-ben megnyitott homokbányából az ural-
kodó északnyugati szél ki nem „fújta” az évezredek óta ott
szunnyadó leletek nyomait.
Szántó György vadõr éles szeme és a régi dolgok iránti szere-
tete mentette meg az Alsónémedin és környékén található le-
lõhelyeket attól a sorstól, amelyben a változatos arculatú ho-
mokvilág oly sok lelõhelyének volt és van része még ma is. Õ
a felszínen látható gyöngyökért nem volt rest sokszor is leha-
jolni, és nem adta azokat oda játékszerül gyermekeinek, nem
ajándékozta el, hanem gondosan összegyûjtötte, megõrizte,
majd bejelentette a Magyar Nemzeti Múzeumba. Bejelentése
nyomán az 1949-ben végzett feltárás ráirányította a figyelmet
a község határában lévõ régészeti forrásanyagra, ahol ennek
nyomán több kisebb leletmentõ ásatás és gyûjtés is történt.
Késõbb Kékesi Béla lelkes megfigyelõ tevékenysége révén
olyan mennyiségû ismeretanyagot nyertek a szakértõk, amely
már lehetõséget adott a táj korai történetének felvázolására.

A Duna-Tisza köze az újkõkorban népesült be. A termelõ
életmódot folytató elsõ földmûvelõ és állattartó közösségek a
folyók közelében levõ löszös-áradmányos talajon telepedtek
le. Az összegyûjtött cseréplelet arra utal, hogy a Falurét nevû
részen az újkõkor középsõ szakaszán kisebb település állott.
E táj adottságai azonban nem feleltek meg az újkõkor paraszti
gazdálkodásának, ezért csupán kisebb települések, átmeneti
szállások alakulhattak ki.

Rézkor

A Duna-Tisza közének sûrû betelepülése i.e. 2200 körül kö-
vetkezett be - a legfejlettebb eszközanyag után -, a rézkornak
nevezett idõszakban. Ebbõl a korból származnak azok az ál-
lattemetkezések, amelyek ismertté tették Alsónémedi nevét.
Itt két olyan sírt találtak, melyben két szarvasmarhával – egy
tehénnel és egy borjúval – együtt temetkezetek az itt élõ em-
berek. Az eltemetett állatok minden bizonnyal háziasított, te-
hát nem vadászott, vagy szelídített példányok voltak. Így kö-
vetkeztetni lehet arra is, hogy az újkõkori településekhez kap-
csolódó földmûvelõ és vadászó életmód a rézkor folyamán át-
változott állattenyésztésre. A környék természeti adottságai
ennek a gazdálkodási formának már kedveztek, hiszen sok
volt a legeltetésre alkalmas füves terület.
Hasonlóan érdekesek a kenderföldi sírleletekbõl elõkerült
dentáliumok, melyek meleg tengeri agyag-csigák maradvá-

nyai. Feltételezhetõen a cserekereskedelem tárgyai voltak, il-
letve ékszereket készítettek belõlük. A vizsgálatok során
megállapították, hogy valamennyi, egész vagy szeletelt pél-
dány a felhasználásakor már fosszilis volt.

Az Alsónémedin feltárt sírok nemzetségi temetõt alkotnak,
ahol a két fõ sírba a társadalmi rendszerük csúcsán álló vezetõ
személyeket, a nemzetségfõket temették el. A temetõt 40-50
évig használták. A két nemzetségfõ egymást válthatta. A te-
metõ elemzése azt mutatja, hogy a társadalmi szervezetben a
férfiak játszották a vezetõ szerepet, amely a kialakulóban lévõ
állattartó közösség jellemzõje.

Bronzkor

A magyarországi bronzkori kultúra kialakításában a hazai õs-
lakosság mellett három népelem bevándorlása játszotta a fõ
szerepet. A Duna-könyök vidékére eljutott népek keverék
kultúrát hoztak létre, melynek jellegzetes tárgyai kerültek elõ
az Alsónémedi-Nagyhegy és Kenderföldek lelõhelyeirõl.
I.e. 1200 körül nagy népmozgások történtek. Ekkor Alsóné-
medi területe földrajzi fekvésébõl adódóan jelentõs szerepet
játszott, hiszen közel feküdt a dunai átkelõhelyhez. Az úgyne-
vezett vatyai kultúra fejlõdése során a földmûvelést felváltot-
ta az állattartó gazdálkodás, melynek feleslege nyújtotta a
legfõbb csereárut. Az Alföldön a korszak végére harcos, ke-
reskedõ, nemzetségi arisztokrácia alakult ki és vezette a kö-
zösséget. Õket az erõsebb, jobb fegyverzetû, úgynevezett ha-
lomsíros kultúra népe végül magába olvasztotta.

A vaskortól a honfoglalásig

I.e. 1000 idejétõl számítjuk a vaskort, amelynek utolsó nép-
hullámát a kelták alkották. Az idõszámításunk kezdete körüli
idõszak nagy változásokat hozott hazánk történetében. Az Al-
föld É-i peremét ebben az idõszakban a kelta boiusok lakták,
akik a dákokkal folytatott összeütközésekben alul maradtak.
A rómaiak i.e.12-ben meghódították a Kárpát-medence Duna
által határolt Ny-i felét és Pannónia néven tartománnyá szer-
vezték. Az Alföldön ebben az idõben a jazygok – a szarmaták
legnyugatibb törzse – telepedtek le és alkottak ütközõ államot
a dákok és a rómaiak között. A szarmata-jazygok a mai köz-
ség peremterületét igen sûrûn lakták. Ezek emlékeit õrzik a
feltárt sírok, telephelyek.
A Duna-Tisza köze a késõ avarkorban a birodalom központja.
A VIII.-IX. század fordulója közötti idõben ismét nyugtalan-
ná vált az élet, és a Nagy Károly által megindított hadjáratok
az avar birodalom felbomlásához vezettek. A területen frank
fennhatóság alatt élõ szláv hercegség került uralomra.
A honfoglaló magyarok Alsónémedin való megjelenésének
emlékeit a Faluréti dombon szórványként talált leletek õrzik.
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Alsónémedi földrajzi nevei
Alsónémedi látszólag egyszerû és közérthetõ neve sok, még
megfejtésre váró titkot rejt magában. Eredetével kapcsolat-
ban nincsen egyértelmû állásfoglalás.
Némedi elnevezésével kapcsolatban eddig kétféle eredezte-
tést lehet a különbözõ munkákból közvetve, vagy közvetlenül
kihámozni.

1. A német népnévvel azonosítják, amit elsõsorban mai
alakja támaszt alá.

2. A Magyar Nyelv Történeti Etimológiai szótára a nyû
(féreg lárvája, kukac) szóval hozza - igaz kérdõjellel –
kapcsolatba. Ezek szerint olyan területet jelenthetett,
ahol sok a nyû, rovar. Ilyenféle elnevezés nem egyedül-
álló a magyar nyelvterületen. (Férged, Legyes,
Bögölypatony, stb.)

1067-tõl 1696-ig igen sokféle alakban jelent meg településünk
neve: Nywyg, Neveg, Neueg(i), Nemeg, Neweg, Nevege,
Nyuig, Nemigh, Nemeg(i), Nemegh, Nemeg, Nemeghi,
Nemegy, Nÿmegh, Nymegh, Alsó-némedi, Alsónémedi.
A felsorolt nevekbõl három különbözõ formát emelhetünk ki:

1. Nywyg - Neueg - Nyuig: ezt a formát 1067-1323 között
jegyezték fel.

2. Nemegh – Nimegh: 1276-1578 között
3. Némedi – Alsónémedi: 1668-tól

Bizonyos ingadozást községünk nevében elsõsorban a 16. század
közepén látunk és azt gyaníthatjuk, hogy valami váltás ekkor kö-
vetkezhetett be. A falu nevének alakulásában minden bizonnyal
ennél korábban is a német népnévnek és a belõle képzett falune-
veknek a hatását lehet kimutatni, ennél messzebb menõbb megál-
lapításokat azonban a szakértõk sem tudtak tenni.
Nemcsak a települések nevei, hanem egyes részeinek, utcáinak,
tereinek elnevezései, a határ földrajzi megjelölései sok esetben
évszázadokon keresztül megmaradnak és nagyon sokat elárul-
nak a múlt történetébõl, néprajzából, a földrajzi viszonyokból, a
lakosság foglalkozásából és életkörülményeibõl.
Alsónémedin és környékén 111 földrajzi elnevezést gyûjtött
össze Balassa Iván az Agyagostól a Zsellérpáskomig. Az elne-
vezéseket vizsgálva kitûnik, hogy erõteljesen tükrözõdnek ben-
nük a szomszédos, de néha távolabbi települések nevei (Harasz-
ti határ, Ványi föld, Bugyi út, stb.). A határban viszonylag kevés
az épület, nem jellemzõ a tanyásodás, ezért ritkák az ilyen föld-
rajzi nevek is (Csárda-dûlõ, Püspök-major, Gyál-puszta, Emil-
tanya, Ványtelek). A térszíni formák megjelölésében Alsóné-
medi határa nem nagyon változatos. A gödör viszonylag ritkán
fordul elõ (Bányagödrök, Cigánygödör). Sokkal gyakoribb a
halom, melyekkel az egész határ tele van szórva (Fehér-halom,
Kó-halom, stb.). Formában és magasságban a halmoktól nemi-
gen különíthetõk el a hegyek, melyek ugyancsak szép számban
fordulnak elõ (Cenk-hegy, Templom-hegy, stb.). A lapos olyan
mélyenfekvõ terület, melyet a víz régebben évenként esetleg
többször is megfutott (Kó-halom lapossa, Körtvélyfa-lapos). A
vályogvetõ, kenderáztató többnyire mesterséges gödör, melyet
a szükségnek megfelelõen a falu közelében alakítottak ki. A
völgy, völgyes csak egy-egy névvel képviselt a határban (Kes-
keny völgyes, Ürgevölgyek).

A fenti térszíni formákhoz szorosan kapcsolódnak a vízrajzi
nevek, mégsem olyan gazdagok, mint várni lehetne, bár a ha-
tár déli része mocsaras-lápos terület volt. Az ér kisebb, de ál-
landó vízfolyást jelentett (Horvátér, Tiborér). Ehhez közel áll
a folyás, melyet csak a Sírtelek folyása elnevezés képvisel. A
Tekerület egyrészt jelenti a kacskaringós vízfolyást és az álta-
la körülvett területet. A tó sem tartozik a gyakoribb vízrajzi
nevekhez (Sárkány-tó, Weisz-tó). Annál gyakoribb a turján a
határ déli részében ez itt, mint közszó is, ingoványos, mocsa-
ras, nádas, helyenként bozótos területet jelent. Néhány eset-
ben a rét is jelentett mocsaras területet (Láposi-rét).
A gazdálkodástörténeti nevek közül elsõsorban azok fonto-
sak, melyek a talaj minõségére vonatkoznak. Agyagos, rossz
minõségû földek a határ ÉNY-i felében fordulnak elõ (Agya-
gos, Csipa-hegy). A homok a terület egyik uralkodó talajféle-
sége (Homok-dûlõ, Tarhomok, stb.) A rosszderekú meghatá-
rozás nemcsak a föld minõségére vonatkozik, hanem arra is,
hogy annak középsõ részét - vagyis a derekát – a víz el szokta
önteni (Rossz-derekú-dûlõ).
A földrajzi nevekben csak azokat a növényeket találjuk meg,
melyeket hosszabb ideig egy helyre vetettek, illetve nagy sze-
repet játszottak a falu életében (Káposztások, Kenderáztató,
Cenk-hegyi-szõlõ, Tökföld-halom).
Az állattartással kapcsolatban is szép számmal találunk föld-
rajzi neveket. A legelõ jellegzetes Duna-Tisza közi elnevezé-
se a járás (Birge-járás, Borjú-járás), de a legelõ elnevezéssel
is találkozhatunk (Közös-legelõ, Zsellérek legelõje). A pás-
kom kezdetben ugyancsak legelõt jelentett, de amikor azokat
feltörték, sok esetben a szántóföld elnevezése is megmaradt
(Alsópáskom, Zsellérpáskom). Szintén az állattartáshoz kap-
csolódnak a rétek, ahonnan a téli takarmányt kaszálták. Ezek
legnagyobb része a déli határrészben található (Áporkai rét,
Falurét, stb.)
Érdekesek a birtoklástörténeti nevek. Köztük egy dûlõ
(Regale-dûlõ) talán annak emléke, hogy a falu lakosai 1844-
ben bérleti szerzõdést kötöttek a Váci Püspökséggel, de szám-
talan olyan földrajzi elnevezés van, mely a tagosításra utal
(Tagos-erdõ, Közösgazdák legelõje, Zsellér-páskom, Község
nagy rétje).
A földrajzi nevek között elõfordulnak állatnevek (Liba-
mezõ-dûlõ, Nagy-rókás, Ürgevölgy), növénynevek (Re-
kettyés), mûtárgyak nevei (Ökörcsorda kútja, Nagycsatorna,
Szivattyúház).
Külön csoportot alkotnak a személynevekbõl kialakult föld-
rajzi nevek (Rád, Vány, Horvát-ér, Juhász Kálmán-dûlõ, stb.).
Ez a rövid áttekintés arról gyõzhet meg bennünket, hogy Al-
sónémedi földrajzi nevei jól tükrözik a határ természeti képét,
a falu gazdasági, társadalmi történetét, sõt még a parasztság
rétegei között egykor megvolt különbségeket is. A földrajzi
nevek néhány olyan néprajzi jelenséget is idéznek, melyeket
már a legidõsebbek emlékezetében sem lehet megtalálni, ép-
pen ezért lenne fontos minél többet megmenteni ezekbõl.

Alsónémedi története és néprajza
(szerk.: Balassa Iván) alapján/
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2007. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
Víz (Ft/m3) Szennyvíz (Ft/m3) Alapdíj (Ft/hó)

Víz Szennyvíz

lakossági közületek lakosság közületek lakosság közületek lakosság közületek

Dunavarsány 220 + ÁFA 285 + ÁFA 270 + ÁFA 748 + ÁFA 330 + Áfa 330 + ÁFA 700 + ÁFA 700 + ÁFA

Kakucs 208 bruttó 315 bruttó 208 bruttó 372 bruttó 202 bruttó 900 bruttó 200 bruttó 900 bruttó

Üllõ 312 bruttó 408 bruttó 312 bruttó 984 bruttó 0 0 0 0

Taksony 230 + ÁFA 350 + ÁFA 295 + ÁFA 748 + ÁFA 350 + ÁFA 400 + ÁFA 770 + ÁFA 700 + ÁFA

Bugyi 190 bruttó 314 bruttó 190 bruttó 366 bruttó 180 bruttó 900 bruttó 190 bruttó 900 bruttó

Ócsa 217,2 bruttó 518,4 bruttó 270 bruttó 613 bruttó 0 0 0 0

Gyál
(nincs tisztító) 186 + ÁFA 200 + ÁFA 138 + ÁFA 491 + ÁFA 0 0 0 0

Alsónémedi 150 + ÁFA 245 + ÁFA 204 + ÁFA 316 + ÁFA 150 + ÁFA 750 + ÁFA 204 + ÁFA 316 + ÁFA

Megjegyzés: ÁFA 2006. szeptember 01-tõl egységesen 20%

Pgm. gyûjtése

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete
nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az 1/1 tulajdoni
hányaddal a tulajdonában lévõ alsónémedi 2602 hrsz-ú,
85.349 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésû, kivett
mûvelési ágú ingatlant. Az ingatlan kikiáltási ára 426.745.000,-
Ft + ÁFA. Az ingatlan Gip-1 övezetben egyéb ipari terület besoro-
lásként szerepel a település szabályozási tervében. Fizetési határ-
idõ a szerzõdéskötéstõl számított 90 napon belül. A versenytárgya-
lásra a Polgármesteri Hivatalban munkaidõben hétfõtõl-péntekig
8-12 óráig átvehetõ regisztrációs lap az Alsónémedi Polgármesteri
Hivatalban (2351 Alsónémedi, Fõ út 58.) történõ leadásával lehet
jelentkezni 2007. április 16-án 16 óráig. Legkésõbb ezen idõpontig
meg kell érkeznie az Önkormányzat elszámolási számlájára az 10
millió forint összegû bánatpénznek is, mely a versenytárgyaláson
való részvétel további feltétele és a vételárba beszámítandó. A ver-
senytárgyalás idõpontja 2007. április 16-án 16 óra 10 perckor, he-
lye az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal (2351 Alsónémedi, Fõ út
58.) tanácskozóterme. A versenytárgyaláson a licitlépcsõ 5 millió
forint. Szerzõdéskötés a sikeres ajánlattevõvel legkésõbb 2007.
május 16-ig. Amennyiben fenti idõpontig az ajánlattevõ hibájából
nem kerül sor a szerzõdéskötésre, úgy a Képviselõ-testület legké-
sõbb 2007. június 16-ig a második legmagasabb összegû ajánlatot
tevõvel köt szerzõdést, míg a legmagasabb összegû ajánlatot tevõ
bánatpénze az Alsónémedi Önkormányzaté marad. Amennyiben
ez a szerzõdéskötés is meghiúsul az ajánlattevõ hibájából, úgy bá-
natpénzét õ is elveszti és a Képviselõ-testület a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítja, míg a többi ajánlattevõ felé a befizetet
bánatpénzt legkésõbb a szerzõdéskötést követõ 3. banki munkana-
pon visszautalja az Önkormányzat.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban dr. György
Balázs polgármesternél a 06-29/337-101-es telefonszámon
kapható.

LOMTALANÍTÁS
A húsvét elõtti szokásos tavaszi lomtalanításra

2007. március 31-én szombaton reggel 6 és 18 óra
közötti idõszakban kerül sor.

Kérjük, hogy azt a hulladékot, mely a lakásban feleslegessé
vált, de a heti szemétszállítás alkalmával nem helyezték, nem he-
lyezhették ki, még pénteken tegyék ki az ingatlanuk elõtti közte-
rületre, hogy szombaton korán reggel indulni tudjon a vállalkozó
azt összegyûjteni.
Szinte minden évben leírjuk, de nem elég ismételni: a lomtalanítási
akció nem arra szolgál, hogy kommunális hulladékot rakjanak ki,
mert azt ez alkalomból nem viszi el a szolgáltató (azok a rendes
hulladékgyûjtési napokon díjazás ellenében kell, hogy kikerülje-
nek portáink elé). Ugyancsak nem viszi el a szolgáltató, mert nem
a lom kategóriájába tartoznak a veszélyes hulladékok, az akkumu-
látorok, a gumihulladékok, a tavaszi kertmegújításból származó
hulladékok, így a gaz, a fagally, a nyesedék, stb. Kérjük tehát
Önöket, hogy mindezeket szem elõtt tartva az olyan lim-lomokat
tegyék ki, amelyek valóban elszállíthatók a lerakóra.
Új lehetõség az e-hulladék elszállítása lakóhelyünkrõl. Önkor-
mányzatunk 2006-ban szerzõdést kötött egy e-hulladék elszállítá-
sával és ártalmatlanításával foglalkozó céggel, aki felvállalta, hogy
az évente kétszer megszervezett községi lomtalanítás alkalmával
igény szerint elszállítja az e-hulladékokat (háztartási nagygépek,
számítógépek, szórakoztató elektronikai cikkek, barkácsgépek,
ipari szerszámok, mobiltelefonok, elektromos játékok).
Ennek módja a következõ. A Polgármesteri Hivatalba 2007. március
29-én (csütörtök) 16 óráig be kell jelenteni a szállítási igényt, címet,
megnevezve a terméket, annak méretét, illetve megadni egy telefonos
elérhetõséget is. A bejelentést meg lehet tenni személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, telefonon (337-101/16-os mellék),
illetve az alsonemedi@monornet.hu e-mail címen. A cég a bejelentés
alapján a lomtalanítás napján felkeresi a megadott címet, ahol a beje-
lentett e-hulladékot átveszi és elszállítja.
Ez a szolgáltatás is – ahogy az a többi ilyenkor elszállított hulla-
dék esetében is – térítésmentes a lakosság részére.

Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt adófizetõ állampolgárok!
Az Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapít-
vány 2003 óta mûködik Alsónémedin. A közösségbe nem já-
ró gyermekekért és családjaiért jött létre. Segítséget tudunk
nyújtani rossz helyzetben lévõ gyermekeknek és anyáknak.
Ez lehet pénzbeni vagy tárgyi juttatás.
Ezt azonban csak úgy tudjuk megtenni, ha mi is kapunk vala-
honnan. Itt szeretném megköszönni Polgármester Úr és a
Testület egy jelentõsebb összegû felajánlását, és Szlovicsák-
né Mészáros Mária pénzbeli támogatását.
Alapítványunk kiemelkedõen közhasznú tevékenységet foly-
tat, a tavalyi adóévtõl elfogadhatjuk a felajánlott adó 1 %-át.
Így azt szeretném kérni, hogy aki még nem döntötte el hova
ajánlja fel ezt az összeget, tegye azt az Alsónémedi Gyerme-
kekért és Anyákért Közalapítvány javára
Az Alapítvány adószáma:18701380-1-13
Mindenkinek a segítségét elõre is köszönöm!
Alsónémedi, 2007. március 5.

Dénes Zsuzsa

Pályázat civil szervezetek részére
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete 800.000,- Ft-os összeget különített el az Alsónémedin
mûködõ civil szervezetek támogatására. A fenti összeg fel-
használására az alábbi feltételekkel pályázatot ír ki:

– a jelentkezõknek részletes bemutatkozást kell benyújta-
nia, mely keretében a civil szervezet szerepeltessen be-
számolót eddigi tevékenységérõl, annak eredményeirõl,

– a pályázó jelölje meg, hogy mire kéri a támogatást, a
megpályázott összeg tervezett felhasználásáról csatol-
jon elõzetes költségvetést,

– a pályázónak meg kell jelölnie – kapcsolódva az elõzõ-
ekhez –, hogy mekkora támogatási összeget kér,

– a pályázat során elõnyt élvez az a pályázó, illetve pályá-
zat, amelynek benyújtója jogilag rendezett formában
mûködik,

– a kiíró elvárja, hogy a pályázó folytatott tevékenységé-
vel járuljon hozzá a település hagyományos értékrend-
jének megõrzéséhez,

– elõnyt élveznek azok a pályázók, akik a község 940. év-
fordulójának megünnepléséhez aktívan bekapcsolód-
nak, programot szerveznek.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Képviselõ-testület a pályá-
zati lehetõségbõl kizárja azokat, akik a település mindenkori
éves költségvetésébõl rendszeresen, azaz évente támogatást
kapnak. A megítélt támogatással való elszámolás véghatár-
ideje 2008. március 31.

A pályázat benyújtási határideje:
2007. április 13. péntek 12 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal.

A pályázatokról a Képviselõ-testület áprilisi ülésén dönt.

Folytatódik

a „Tiszta udvar, rendes ház” program
Ebben az évben is folytatódik a „Tiszta udvar, rendes ház”
program, egy kis módosítással (csak egy díjazott lesz). A Te-
lepülésfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bi-
zottság és a Képviselõ-testület ezzel is szeretné elõmozdítani,
hogy falunk tiszta, rendezett, virágos legyen.
Jutalmazásra kerül az az ingatlantulajdonos, aki idõt és ener-
giát fektet saját portája és az utcafront rendbetartására, ezáltal
az egész falukép javításának is tevékeny részese.
Természetesen most sem a befektetett pénz nagysága lesz díjaz-
va, hanem a tiszta és rendezett állapot folyamatos fenntartása,
virágokkal való díszítése falunk jellegének megõrzése mellett.
Részt vehetnek a „versengésben” mindazok, akik jelentkeznek
és azok is akiket mások vagy a közterület-felügyelõ javasol.
A legérdemesebb porta tulajdonosa (lakói) elõzetes dátum-
egyeztetéssel 1 hétre térítésmentesen vehetik igénybe a falu
tulajdonában lévõ gyulai üdülõlakást, a „Tiszta udvar, rendes
ház” táblával történõ díjazás mellett.
A Képviselõ-testület 2007-ben is meghirdeti a „Legrendezet-
tebb utca” pályázatot, a nyertes utca díja 30 tõ muskátli lesz.
A jelentkezés határideje: 2007. május 31.
Helye: Polgármesteri Hivatal.
A nyertesrõl a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Me-
zõgazdasági Bizottság dönt 2007. június 30. napjáig.

Honlapunkon már az iparûzési adó-
bevallás is kitölthetõ!

Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét arra, hogy települé-
sünk honlapján (www.alsonemedi.hu) az ügyintézés menü-
pont alatt március második felétõl megtalálható az a program,
amelynek segítségével ki tudják tölteni iparûzési adóbevallá-
sukat. A program használata nagy elõnyt jelent, hiszen segít-
ségével kiküszöbölhetõek a számítási hibák, illetve a logikai
helytelenségek. Mivel a honlapon kitöltött adóbevallás ki-
nyomtatható és így benyújtható a Polgármesteri Hivatalba a
jogszabály alapján elõírt május 31-i határidõig, így nem kül-
dünk adóbevallási nyomtatványt senkinek, de kérésre termé-
szetesen minden érintettnek adunk (ez irányú kéréseikkel for-
duljanak Somogyiné Kiss Idához a 29/337-101/19-es mellé-
ken vagy a somogyine@alsonemedi.hu e-mail címen).
A kitöltött és kinyomtatott nyomtatványt ne felejtsék el aláír-
ni, a fenti idõpontig eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba.

Rozgonyi Erik jegyzõ

FIGYELEM!!! MUNKAREND VÁLTOZÁS!!!
2007. április 21. szombat munkanap,

ügyfélfogadás 8-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban.

2007. április 30. hétfõ pihenõnap,
így a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Polgármesteri Hivatal
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Vizitdíj visszaigénylés

a Polgármesteri Hivatalban
Tisztelt Alsónémediek!
A 4/2007. (I. 22.) sz. Korm. rend. szól a vizitdíj visszaté-
rítésérõl. A tárgyévben befizetett 20 alkalmat meghala-
dó háziorvosi ellátások és járóbeteg szakellátások kap-
csán a 21. megfizetett vizitdíjtól kezdõdõen lehet
visszaigényelni a díjat a helyi Polgármesteri Hivatalban.
Fontos, hogy a 20 alkalmat mind a háziorvosi ellátá-
sok, mind a járóbeteg szakellátások tekintetében kü-
lön-külön kell figyelembe venni. A visszaigénylési ké-
relmeket legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon belül
lehet beadni a Polgármesteri Hivatalba és csatolni kell
hozzá a kifizetett vizitdíjakról kiállított valamennyi
nyugtát, ill. számlát. A kérelemben le kell írni, hogy a
visszatérítést postai úton vagy személyes átvétel útján
igénylik, és a kérelemrõl 15 napon belül határozatban
döntünk. Lehetõség lesz arra, hogy minden hónap elsõ
hétfõjén 13-17 óráig a Polgármesteri Hivatal házi-
pénztárában azonnal hozzájussanak pénzükhöz a fenti
bizonylatok bemutatásával.
Kérjük a fenti ügyfélfogadási idõ betartását, mert
egyéb esetekben a pénztár zárva tart.

Rozgonyi Erik jegyzõ

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
2007. március 19. volt az építményadó, iparûzési
adóelõleg 2007. évi I. féléves részletének megfizetése.
A gépjármûadót az azt megállapító határozat kézhez-
vételtõl számított 30. napig kell befizetni.
2007. március 31-ig kell eljuttatni az igénylõlapokat a Ma-
gyar Államkincstárhoz ahhoz, hogy visszamenõlegesen
2007. január 01-tõl megkaphassák a gázár-támogatást.
2007. április 02. a 2006. évi talajterhelési díj bevallási
nyomtatványok benyújtásának és az esetleges különbö-
zet megfizetésének a határideje.
2007. április 02. a lakásépítésre, -felújításra, -vásárlás-
ra vonatkozó önkormányzati támogatás iránti kére-
lem benyújtásának a határideje.
2007. május 02. a mozgáskorlátozottak közlekedési
kedvezményeinek igénybevételéhez a kérelmek be-
nyújtásának határideje.

Polgármesteri Hivatal

Országgyûlési képviselõnk
fogadóórát tart

Végh Tibor egyéni országgyûlési képviselõnk
2007. március 30-án (pénteken) 17 órakor a Polgármesteri
Hivatalban fogadóórát tart Alsónémedi lakosai részére.

Pályázati felhívás
Az Egressy Gábor KHT Családsegítõ és Gyermekjóléti szol-
gálat pályázatot hirdet

1 fõ családgondozó
álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények

szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
15/1998. (IV.30) NM. rendelet 2. számú melléklete szerint
elõírt szakirányú képzettség.

– Büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell:
– Szakmai önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– végzettséget igazoló okiratok másolata
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. évi törvény alapján.
A pályázat benyújtásának helye:
Egressy Gábor KHT: Családsegítõ és Gyermekjóléti szolgálat
2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 46-48.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 23.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ idõt kö-
vetõ 8 munkanap, a pályázók meghallgatására kiértesítés útján
kerül sor a szolgálat székhelyén, Ócsa, Bajcsy Zs. u. 46-48.

Földiné Hajdú Anna
ügyvezetõ igazgató


