
Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

XVII. évfolyam 2007. július

Terjeszti a Magyar Posta

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete legutóbbi
rendes ülését június 29-én tartotta.
A Képviselõ-testület az ülés elején elfogadta – a Kulturális és
Oktatási Bizottság által is tárgyalt – intézményvezetõi be-
számolókat: a Széchenyi István Általános Iskola 2006/2007.
tanévérõl, valamint a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2006/2007. nevelési évérõl.
Minden év júniusában a Képviselõ-testület elé kerülnek az
alapítványok beszámolói is, mely kapcsán a testület elfo-
gadta az Önkormányzat által alapított

– Alsónémedi Községért Közalapítvány,
– Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány,
– Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány
– Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány,
– valamint a Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány

kuratóriumainak beszámolóját 2006. évi munkájukról.
Következõ napirendben a Képviselõ-testület a Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetõi posztjára beérke-
zett pályázatot értékelte és úgy döntött, hogy Mikusné Végh
Magdolna pályázót nevezi ki 5 éves határozott idõtartam-
ra, 2007. augusztus 01-tõl 2012. július 31-ig. Bérezése a Kjt.
szerinti besorolási béren felül további 30.000,- Ft/hó, vala-
mint a vezetõi pótlék mértéke a mindenkori pótlékalap
300%-a.
A testület ezután a Pénzügyi Bizottság határozati javasla-
tait tárgyalta és a következõ döntéseket hozta:
– a 8,5 hektáros terület értékesítésébõl befolyó összeg fel-
használására a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság, ill. a Pénzügyi Bizottság következõ
ülésén tegyen javaslatot.
– elfogadta az AIRVAC Kft. 2006. évi tevékenységérõl szóló
beszámolóját.
– elfogadta az DAKÖV Kft. 2006. évi tevékenységérõl szóló
beszámolóját.
– a Szilágyi Erzsébet utcában Gödöllei Attila és Szarka Gede-
on részére felajánlott területek megvásárlásához (mely terüle-
teket csak Õk tudják saját ingatlanaikkal egyesítve használni)
– az érintettek kérelmére – kamatmentes részletfizetést en-
gedélyez, 2009. december 31-i fizetési határidõ kiszabásával.
– a temetõi ravatalozó elõtetõjének az elkészítését a 6 x 8
méteres oszlopközzel engedélyezi.
– a Halászy Károly Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Teleház ré-
szére engedélyezni Jakab Bélával fennálló vállalkozási szer-
zõdés díjának emelését (napi 4 óra 22 munkanapon 1.600,-

Ft/óra díjjal, plusz havi 1 alkalommal szombati napon 4 órá-
ban informatikai verseny vagy más foglalkozás tartása).
A Pénzügyi Bizottság javaslatára az Iskola utcai épület tekin-
tetében felhatalmazta a Polgármesteri Hivatalt

– 1 db Buderus Logano GE-515 típusú, 350 kW gázkazán
megvásárlására és beszereltetésére vezérléssel, még a
fûtési idény megkezdése elõtt,

– pályázat kiírására a külsõ hõszigetelésére, valamint a
tetõtéri hõszigetelés pótlására, fokozására,

– a fûtési csõrendszer felújításának tervezésére.
Fenti munkálatok költségeit a Képviselõ-testület a 2007. évi
költségvetési tartalék terhére biztosítja.
A Képviselõ-testület ezután a Kulturális és Oktatási Bi-
zottság határozati javaslatait tárgyalta és a következõ
döntéseket hozta:
– elfogadta a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda intézke-
dési ütemtervének felülvizsgálatáról szóló beszámolót.
– elfogadta a Széchenyi István Általános Iskola 2007-2008.
tanévre vonatkozó Gyermek- és ifjúságvédelmi program-
ját, melynek teljesítésérõl a gyermekvédelmi felelõsnek
2008. június 30-ig kell beszámolnia.
Következõ napirendben a Településfejlesztési, Mezõgaz-
dasági és Környezetvédelmi Bizottság határozati javasla-
tait tárgyalta és a következõkrõl döntött:
– nem zárkózik el Bugyi Polgármesteri Hivatala megkeresé-
sének teljesítésétõl az elképzelt elkerülõ út megvalósítását il-
letõen. Azonban készítsenek tanulmánytervet mindkét lehet-
séges nyomvonalról, a Képviselõ-testület – jelen állás szerint
– elsõsorban a régi Bugyi útra való forgalomterelést támo-
gatja. Az Önkormányzat már a tanulmányterv készítésének
fázisában kéri, hogy a tervezõ egyeztessen a Településfej-
lesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsággal,
ill. Képviselõ-testülettel a felmerült elképzelésekrõl.
– a Golden Pyramids Kft. telephelyének külterületi úton va-
ló biztonságos megközelítése érdekében:

– felhívja a Golden Pyramids Kft-t, hogy saját költségén
haladéktalanul kezdje el a 0306 hrsz-ú út elkészítésére
és a 0311 hrsz-ú út megerõsítésére vonatkozó engedé-
lyes tervek elkészíttetését,

– az engedélyes tervben szereplõ rétegszerkezet alapján
saját költségén legkésõbb 2007. december 31-ig ké-
szíttesse el az útalapot annak érdekében, hogy a kami-
onforgalom ezután már csak ezen az útszakaszon köze-
líthesse meg a Kft. telephelyét,
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– akár lesz pályázati lehetõség az útépítésre, akár nem, a
teljes útszakaszra az engedélyes terv alapján 2008. de-
cember 31-ig el kell készíttetni az aszfaltburkolatot,
kiegészítõ létesítményeivel együtt (csapadékvíz ren-
dezés stb.).

– a Képviselõ-testület fentiek figyelembevételével 2007.
december 31-ig a Halászy K. utcában a súlykorláto-
zást megszünteti és 30 km-es sebességkorlátozást
rendel el, a biztonságos közlekedés érdekében.

– A Képviselõ-testület felkéri a Golden Pyramids Kft.
ügyvezetését, tegyenek meg mindent a biztonságos
közlekedés és a közlekedési szabályok betartása ér-
dekében, hívják fel a saját és a telephelyre szállító gép-
kocsivezetõk figyelmét, hogy tanúsítsanak mértékle-
tességet a közlekedésben és tartsák be az Önkormány-
zat által elrendelt tilalmat.

– a Pyrus Rumpold Környezetvédõ Szolgáltató Kft. által be-
nyújtott anyagokat figyelembevéve, valamint a cég meghall-
gatása után a Képviselõ-testület elfogadta a Pyrus Rumpold
Kft. meghívását a grazi – komplex hulladékgazdálkodással
foglalkozó – telep, valamint egy magyarországi telep meg-
tekintésére, a cég Alsónémedin történõ letelepedésére irá-
nyuló kérelmében való megfontolt döntés meghozatala elõtt.
– a HÉSZ módosítása kapcsán a Képviselõ-testület úgy
döntött, hogy az alábbi fogalom meghatározást is szerepelteti
a szabályozásban: „Major: az Alsónémedi területén található
mezõgazdasági területekhez tartozó igazgatási, üzemviteli
központ, melynek arányban kell állnia a növénytermesztéssel
és állattartással foglalkozó saját gazdaság méreteivel.”
Ezen határozata után – az elõterjesztés fenti kiegészítésével –
elfogadta a HÉSZ módosítására vonatkozó rendeletet. A fõ
módosítás – amirõl már egy megelõzõ testületi ülésen tárgyalt
a Képviselõ-testület – az, hogy egy lakótelken belül csak 2
lakás legyen építhetõ.
A testület ezután elutasította azon képviselõi javaslatot,
mely arra irányult, hogy a Képviselõ-testület még ebben az
évben vizsgálja meg, van-e olyan lakóterület Alsónémedi-
ben, amelyen a HÉSZ-ben szabályozott, egy telken legfeljebb
2 lakás építésére vonatkozó elõírást enyhíteni lehetne.
– a Képviselõ-testület felülbírálta a Településfejlesztési, Me-
zõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság határozatát, úgy
döntött, hogy a 2007. évben nem adja ki a „Legrendezet-
tebb utca” díjat.
– elfogadta a környezetvédelmi program részleges felülvizs-
gálatát, melyrõl jelen Hírmondóban részletesen olvashatnak
az érdeklõdõk.
– a következõ témakör az iparterületeken lévõ külterületi
utak elnevezése volt, melyek az alábbiak:

– 075 hrsz-ú út Sertéstelepi utca,
– a 2603 hrsz-ú út Tankcsapda utca,
– a 2706, 052/22 hrsz-ú út Vállalkozói utca,
– a 057 hrsz-ú út Összekötõ utca,
– a 060 hrsz-ú út Feltáró utca,
– a 061/14 hrsz-ú út Domb utca,
– 0113 hrsz-ú út Tagi utca,
– a 0320/44-45 hrsz-ú út Déli utca,
– a 0317, 2759 hrsz-ú út Páskom utca.

– engedélyezte a 2401 hrsz-ú út folytatását az Öregországút-
tal párhuzamosan szervizútként, annak önkormányzati tulaj-
donba kerülésével. Csak ezzel a feltétellel járul hozzá a Kép-
viselõ-testület a Mega-Rent Kft. által benyújtott út áthelyezé-
si kérelméhez.
– a Haraszti-Hunyadi utca keresztezõdésénél tervezett lám-
pás gyalogátkelõhely megvalósítására bruttó 10.000.000,-
Ft-ot biztosít, melynek kivitelezésére a vonatkozó jogsza-
bályok szerint kiírja a szükséges pályázatot.
– a kezdeményezi az 5-ös számú fõút kezelõjénél az Alsó-
némedi Kisfaludy utcától Budapest irányába esõ belterületi
útszakasz forgalmi helyzetének felülvizsgálatát, a parkolási,
tereprendezési, csapadékvíz-elvezetési problémák megoldá-
sa érdekében.
A Képviselõ-testület ezután a 230-231/2006. sz. önkor-
mányzati határozatával, az Alsónémedi szennyvíztisztító-
telep fejlesztése tárgyában létrehozott AD-HOC Bizottság
határozati javaslatát tárgyalta, melyben foglaltakat is
figyelembevéve – úgy döntött, hogy az Alsónémedi
Szennyvíztisztító Telep tervezett bõvítése és technológiai
korszerûsítése tárgyában a három tervezõ cég által bemu-
tatott elképzelések közül a HUNPLAN Mérnöki Iroda Bt.
tervezési elképzeléseit részesíti elõnyben, természetesen a
tervezõ cég garanciavállalása mellett. Megbízza fenti Mér-
nöki Irodát a tervezés elvégzésére bruttó 1.600.000,- Ft-ért,
valamint – köszönetnyilvánítás mellett feloszlatta az AD-
HOC Bizottságot, mivel feladatát teljesítette.
Az ülés következõ részében a testület a szóbeli kiegészítéssel
együtt, elfogadta a Polgármester beszámolóját az elõzõ ülé-
sen hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekrõl.
A testület ezután – a megelõzõ egyeztetések alapján –felha-
talmazta a polgármestert az Art-Index Kft-vel tárgyalások-
ra annak érdekében, hogy a mûfüves pálya pótmunkáinak pe-
ren kívüli rendezése érekében 500.000,- Ft + ÁFA pótvállal-
kozói díjban egyezzen meg. Amennyiben a megegyezés létre-
jön, úgy az Önkormányzat ezen összeget a tartalék terhére
biztosítja.
A Képviselõ-testület ezután – 78/2007. (03. 30.) sz. önkor-
mányzati határozatban foglaltak alapján – a 2007. évi aszfal-
tozások kiírásánál elsõ körben maximálisan kb. 700 méte-
res útszakaszra ír ki pályázatot, tekintettel az Önkormányzat
jelenlegi anyagi helyzetére, az alábbi prioritási sorrenddel a
felsorolt utcákra vonatkozóan:

1. A Kisfaludy utca Iskola u. és Fõ út közötti szakasza.
2. A Damjanich utca.
3. A Bajcsy-Zsilinszky u. teljes hossza.
4. A Vörösmarty és Ó utca.

A lakossági hozzájárulás mértéke 80.000,- Ft/ingatlan
úgy, hogy amennyiben egy ingatlanon több lakás található,
úgy a hozzájárulás összege lakásonként 80.000,- Ft. A la-
kossági hozzájárulást a pályázat határidejének lejártáig
az utca által nyitott bankszámlán befizetve kell a lakosság-
nak biztosítani.
A kiírandó pályázatra kizárólag az 1-4. pontban felsorolt ut-
cák pályázhatnak.
A beadási határidõ 2007. július 13., péntek 10 óra.
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A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
pályázati határidõ lejárta után a fenti prioritási sorrendnek
megfelelõen írja ki és bonyolítsa le a közbeszerzési eljárást.
A fentieken felüli aszfaltozásokkal kapcsolatosan a Képvise-
lõ-testület felhívást tesz közzé az összes, még nem aszfalto-
zott utca vonatkozásában. – lsd. külön cikk.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete
támogatta a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkor-
mányzati Társulása szociális és gyermekvédelmi feladatainak
(házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat) és a közoktatási szak-
szolgáltatás feladatainak (nevelési tanácsadás, logopédia, fej-
lesztõ felkészítés) a Társulás fenntartásában lévõ intézmé-
nyek útján való ellátását.
A Képviselõ-testület ezután – a vevõ kérésére – kötelezettsé-
get vállalt arra vonatkozóan, hogy 2010. június 30-ig a saját
hatáskörébe és illetékességébe tartozó szabályozások és dön-
tések kapcsán nem fogja megváltoztatni a most értékesített
8,5 hektáros önkormányzati ingatlanra vonatkozóan, 2007.
június 26-án érvényes beépítési és szabályozási elõírásokat,
különös tekintettel az ingatlan 40%-os beépíthetõségére.
Következõ határozatában a testület úgy határozott, hogy
pályázatot nyújt be a kerékpárutak fejlesztésének támoga-
tására központilag elkülönített keretre. A pályázat célja, hogy
az 5-ös fõút mellett a temetõtõl a Penny Marketig a kerékpárút
folytatásának tervei és engedélyei elkészülhessenek. A pályáza-

ti részvételhez szükséges 50%-os önrészt, azaz 900000 forintot
a pályázati önerõ tartalék terhére biztosítja.
Határozat született arról, hogy a Képviselõ-testület az Alsó-
némedi község helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervérõl szóló 8/2004. sz. rendeletében meghatározottak sze-
rint az alsónémedi 050/22 és 081/63 hrsz-ú ingatlanokat a
község belterületéhez kívánja csatolni.
A Képviselõ-testület nem támogatta a Commenda Kft. ké-
relmében szereplõ T-Mobile hálózatbõvítéséhez szükséges új
állomás létesítését, ami több antennaegység felszerelését ten-
né szükségessé a víztorony tetején és fogadóállomás létesíté-
sét a torony mellett.
A Képviselõ-testület fenti határozatok és a jelzett HÉSZ ren-
delet módosítása mellett elfogadta a 2007. évi költségvetés-
ének I. negyedéves módosítását. Módosította továbbá a szo-
ciális rendeletét a közgyógyellátás vonatkozásában (lsd. kü-
lön cikk). Új rendeletet is alkotott, melyben a 8. osztályból
kikerülõ tehetséges (és rászoruló) tanulók támogatásáról
rendelkezett (lsd. külön cikk).
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete terv szerinti
legközelebbi ülését: 2007. szeptember 14-én, pénteken, 14
órakor tartja. Kérjük, jöjjenek el a testületi ülésekre, hiszen
itt hiteles válaszokat kaphatnak az Önöket érdeklõ kérdések-
re. A testületi ülések nyilvánosak, ezek idõpontjáról hirdetõ-
tábláinkon és a Polgármesteri Hivatalban is közzétett hirdet-
ményrõl értesülhetnek.

Jogi Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ
A folyószámla kivonatokkal kapcsolatos észrevételek bejelentése

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2007. június végén a
magánszemély és egyéni vállalkozó adózók részére megkez-
dõdött a folyószámla egyenlegértesítõk postázása. Azok a
magánszemélyek és egyéni vállalkozó adózók kapnak értesí-
tõt 2007. augusztus 31-ig, akiknek

– a folyószámlája 2006. december 31-i nappal magánsze-
mélyeknél 100 Ft-ot, egyéni vállalkozóknál 1000 Ft-ot
meghaladó tartozást, vagy túlfizetést mutat;

– az adóhatóság késedelmi pótlékot számít fel a 2006. év-
re vonatkozóan;

– az illeték adónemen (501 adónemkódtól kezdõdõen) és
illeték adónemhez kapcsolódóan más adónemen illeték
nyitóegyenleg került megképzésre.

Az értesítõ adószámmal nem rendelkezõ magánszemélyek
esetében a bejelentett lakcímre, az adószámmal rendelkezõ
magánszemélyek és az egyéni vállalkozók esetében a beje-
lentett levelezési címre, annak hiányában a bejelentett lak-
címre kerül postázásra.
Amennyiben a folyószámla-kivonattal, illetve pótlékértesítõvel
kapcsolatban észrevétele, rendezési igénye merül fel, úgy kér-
jük, hogy azt elsõsorban írásban jelezze a Közép-magyaror-
szági Regionális Igazgatóság felé. Írásbeli beadványát eljuttat-
hatja postai úton (postacím: 1438 Budapest, Pf. 511.), vagy be-
nyújthatja ügyfélszolgálati irodáinkon, kirendeltségeinken. Az
észrevétel megtételét elõsegítõ nyomtatvány letölthetõ a Kö-
zép-magyarországi Regionális Igazgatóság honlapjáról.

(www.apeh.hu/Szervezet/Regionális igazgatóságok/APEH Kö-
zép-magyarországi Regionális Igazgatósága/Helyi Hírek)
Telefonon történõ elõzetes idõpont egyeztetést követõen az
alábbiak szerint van lehetõség a folyószámla kivonattal
összefüggõ személyes egyeztetésre:
1. Amennyiben észrevétele, rendezési igénye az 501-es kód-
tól induló illeték adóneme(ke)t érinti, úgy

– az 501 Fõvárosi Illetékek adónemmel kapcsolatos ész-
revétel esetén a 1146. Budapest, Hungária Körút 179-
187. szám alatti (telefonszám: 383-9314; 467-7690;
467-7694);

– az 513 Pest Megyei illetékek adónemmel kapcsolatos
észrevétel esetén a 1148 Budapest, Fogarasi út 3. szám
alatti (telefonszám: 470-2245; 470-2254)

hivatali épületben az elõzetesen telefonon megbeszélt idõ-
pontban van lehetõség személyes egyeztetésre.
Vidéki illeték adónemek esetében az illeték adónem megne-
vezésében szereplõ regionális APEH igazgatóság illeték szer-
vezeti egységéhez szíveskedjék fordulni.
2. Amennyiben észrevétele, rendezési igénye egyéb adóne-
meket érint, úgy telefonos idõpont egyeztetést követõen
Igazgatóságunk 1132 Budapest, Kresz Géza utca 13-15. szám
alatti hivatali épületében van lehetõség személyes folyószám-
la egyeztetésre. Az idõpont egyeztetésre szolgáló telefonszá-
mokat a folyószámla kivonat tartalmazza.

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 2007. június 6.

Megerõsítve folytatják tevékenységüket a Rapid csoportok
Június elejétõl a korábbiaknál is erõteljesebben lépnek akcióba az adóellenõrökkel és pénzügyõrrel felálló
Rapid csoportok. A rendõrségi mobil egységekhez hasonlóan az APEH speciális egységei, az újjászervezett
Rapid csoportok is folytatják mûködésüket. A minimum két adóellenõrbõl és egy fõ hivatásos pénzügyõr-

bõl álló egységek az APEH Kiemelt Adózók Igazgatóságának koordinálásával végzik ellenõrzéseiket.
Az APEH nyolc régiójában a korábbiakhoz képest nagyobb számban felállított egységek részben önállóan, részben a társszer-
vekkel együttmûködve lépnek fel a fekete gazdaság visszaszorítására.
Mint ismeretes a gyorsreagálású egységeket még 2005. augusztusának elején hívták életre a feketegazdaság elleni fellépés céljából. A
revizorok gépkocsival, mobiltelefonnal, laptoppal felszerelkezve, az irányító személlyel és egymással is folyamatos összeköttetésben
járják az országot, és ellenõrzik – elõre be nem jelentett módon – többi között az áruk beszerzéséhez és értékesítéséhez kapcsolódó adó-
kötelezettségek betartását. Emellett leltároznak és vizsgálják a számla-, illetve nyugtaadást is. A Rapid csoportok az értékesítési láncban
az áru útját is nyomon követik, illetve igyekeznek kiszûrni a fiktív számlákat, illetve a fantomvállalkozásokat is.
A Rapid csoport eddigi vizsgálatai a tevékenységek széles körét érintették: ellenõriztek többi között színesfém-, hulladék-
gyûjtõ kereskedõket, számítástechnikai eszközöket, illatszereket – elsõsorban piacokon, közterületeken – árusító kereskedõ-
ket, ruházati és cipõkereskedõket, de robogókat árusítókat is. Kiemelt figyelmet fordítottak az írható adathordozókat (CD,
DVD, pendrive) értékesítõkön kívül a mûsoros (zene, film) adathordozókat értékesítõ vállalkozásokra, kölcsönzõkre.
A Rapid csoportok eddig mintegy három és félezer vizsgálatot végeztek, hiba, hiányosság feltárását követõen közel százmil-
lió forint mulasztási bírságot szabtak ki. A jelzésükre indított 250 adónem-ellenõrzések jelentõs része állapított meg adóhi-
ányt. Az eljárások a hatósági eljárás különbözõ szakaszaiban vannak, de összességében elmondható: mintegy 5 milliárd forint
adóhiányt állapítottak meg a Rapid csoportok által ellenõrzötteknél.

APEH Sajtó- és Kommunikációs Fõosztály

APEH KÖZLEMÉNY Új kártyákkal bõvül a START-program
Július 1-tõl START PLUSZ és START EXTRA kártya is igényelhetõ

Július 1-jétõl újabb kártyákkal bõvül a START-program, a
START PLUSZ és a START EXTRA kártyákkal. Az új kár-
tyák a már rendszeresített START-kártyától jogosulti körük-
ben és az általuk biztosított kedvezményekben különböznek.
A START-programot 2005. októberében vezették be, hogy a
pályakezdõ fiatalok foglalkoztatását ösztönözzék.
A START-kártya, a START PLUSZ kártya és a START EXT-
RA kártya a 07T34START jelû – módosított tartalmú – adat-
lapon igényelhetõ. Az adatlap június 29-étõl érhetõ el az
APEH internetes honlapján, a www.apeh.hu weboldalon. (Az
adatlap elérési útvonala a honlapon a következõ: Letöltések
Nyomtatványkitöltõ programok Adatbejelentõk, adatmódo-
sítók.) Tekintettel arra, hogy módosult a START-kártyát
igénylõ személy nyilatkozati kötelezettségének tartalma, a
START-kártya is kizárólag az új, módosított adatlap benyúj-
tásával igényelhetõ.
A kártyák kiváltására való jogosultság feltételeit, valamint a
kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket a pályakezdõ fiata-
lok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek
gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát kere-
sõk foglakoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény tartalmazza.
A kártyák igénylésének idõpontjában az igénylõ – négy kivé-
tellel – nem állhat foglalkoztatási jogviszonyban. Az adatlap
benyújtásának (postára adásának) tehát meg kell elõznie a
foglalkoztatási jogviszony kezdetének napját. Az adatlapot
munkaviszony esetén a munkába lépés napját megelõzõen;
közszolgálati, szolgálati jogviszony esetén a kinevezés napját
megelõzõen kell benyújtani. Ez a szabály július 1-jétõl a
START-kártya igénylésére is érvényes.

A kártya igénylésének idõpontjában foglalkoztatási jogvi-
szonyban álló személy az alábbi esetekben jogosult a kártya
kiváltására:
1. START-kártya igénylése esetén 2005. október 1-jét meg-
elõzõ idõponttól pályakezdõként, illetve ösztöndíjasként fog-
lalkoztatják.
2. START PLUSZ kártya igénylése esetén olyan foglalkozta-
tási jogviszonyban áll, amely 2007. július 1-jét megelõzõ idõ-
pontban keletkezett, és ez a jogviszony gyermekgondozási
segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás,
valamint ápolási díj folyósításának megszûnését követõ fog-
lalkoztatásnak minõsül.
3. Mindkét esetben jogosult a kártya kiváltására az igénylõ
abban az esetben is, ha ugyanezen foglalkoztatási (ösztöndí-
jas foglalkoztatási) jogviszonya 2005. október 1-jén –
START PLUSZ kártya igénylése esetén 2007. július 1-jén –
vagy azt követõ idõpontban szûnt meg, és azóta nem létesített
újabb jogviszonyt.
4. A START PLUSZ kártya és a START EXTRA kártya 2007.
július 1-jétõl igényelhetõ, továbbá a START-kártya igénylé-
sének idõpontjára vonatkozó új szabály is ezen a napon lép
hatályba. Ezért kivételes szabály vonatkozik azokra az igény-
lõkre, akiknek foglalkoztatási jogviszonya július 1-jén (va-
sárnap), vagy 2-án (hétfõn) kezdõdik. Az adóhatóság kiállítja
a jogosult részére a kártyát, ha foglalkoztatási jogviszonya jú-
lius 1-jén, vagy 2-án kezdõdik, és igénylését legkésõbb 2007.
július 2-án postai úton, vagy személyesen benyújtja az adóha-
tósághoz.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Sajtó és Kommunikációs Fõosztály
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KÖRNYEZETVÉDELEM
A Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Gyakornoki idõm leteltének közeledtével beszámolok fõ fel-
adatomról: a Települési Környezetvédelmi Program felül-
vizsgálatáról.
Alsónémedi nagyközség 2005-2010-es idõszakra szóló Tele-
pülési Környezetvédelmi Programja 2005 júniusában készült
el. A települési önkormányzatoknak a programot szükség
szerint - de legalább kétévente – felül kell vizsgálniuk, ezt a
Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi gyakornokaként vé-
geztem el 2007 áprilisától júliusig.
A felülvizsgálat célja az eltelt 2 év során végrehajtott intézke-
dések által megváltozott környezeti állapot minél teljesebb
bemutatása, a változások értékelése, melynek ismeretében le-
het meghatározni az elérendõ környezetvédelmi célokat, a
következõ tervidõszakra vonatkozó cselekvési programokat.
Összességében elmondható, hogy 2005 óta több területen el-
indult, folytatódott a település fejlõdése, mely akkora mérté-
ket azonban nem öltött, hogy a környezeti állapotot veszé-
lyeztesse.

Röviden ismertetem a fõbb problémaköröket, feladatokat, és
megvalósításuk eddigi eredményeit.
Levegõtisztaság-védelem témakörében elmondható, hogy a
településen jelentõs légszennyezõ hatással bíró ipari tevé-
kenység nem folyik, elsõsorban a közlekedési emisszió mér-
téke számottevõ. A földgáz tüzelés arányának növelése folya-
matos, ez is csökkenti a légszennyezést. A szálló por mennyi-
sége Alsónémediben a mezoklimatikus- és talajviszonyok
következtében nagy, ennek csökkentése a burkolt utak ará-
nyának növelésével érhetõ el. 2006-ban 250 millió Ft-os össz-
költséggel, lakossági hozzájárulással 8 belterületi utca, vala-
mint EU-s pályázatok segítségével, 48,5 millió Ft-os támoga-
tással két külterületi út leburkolása valósult meg. 3, település-
központban található utca szilárd burkolatának felújítására
idén is pályázik az önkormányzat.
A kerékpárutak bõvítése a Kertváros Többcélú Kistérségfej-
lesztési Társulás nagyprojektjei között szerepel, de tervez-
zük a Penny Market központjáig meghosszabbítani a jelenle-
gi kerékpárutat, mely terveinek elkészítésére pályázatot
nyújtunk be.
Zaj és rezgés térkép készítése ügyében közlekedési zajvizs-
gálat, stratégiai zajtérkép, 24 órás zajmérés készült 2006-ban
a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség által, az 5-ös számú fõút egy szaka-
szán.
Az útszél karbantartás, parlagon hagyott területek kezelése a
parkgondozók munkája révén folyamatosan mûködik. A fásí-
tási, parkosítási program a közterületek, utak mentén a tavalyi
évben lendült fel, mikor AVOP támogatással 5 park került fel-
újításra.
A hulladékhasznosítás növelése, szelektív hulladékgyûjtés
tovább fejlesztése érdekében a meglévõ 5 sziget 3-mal bõvült.

3 helyen nincs teljes kapacitás: fémgyûjtõ nincs, ezt még le-
het fejleszteni. Szóba került hulladékgyûjtõ udvar létesítésé-
nek szükségessége, mivel bizonyos típusú hulladékok (pl.
használt sütõolaj) a településen sehol nem helyezhetõk el, de
ez most még nincs napirenden.
A hulladékégetés fennálló probléma. A házi hulladékégetés
viszonylag nehezen nyomonkövethetõ, de kisebb volumenû.
A vállalkozások esetében a hulladékégetés a közterület-fel-
ügyelõ és a mezõõrök által folyamatosan ellenõrzés alatt áll
és bírságolási rendszer mûködik.
A tisztított szennyvíz paramétereinek javítása, a felhasználási
lehetõségek mérlegelése, a tisztítótelep bõvítése folyamatban
van, a telep rekonstrukciója a tervezés stádiumában van.

Épületek, mûemlékek gondozása terén jelenleg aktuális a mû-
emlék jellegû református templom 400 éves évfordulóra tör-
ténõ felújítása. Alsónémediben egy mûemlék található, a ka-
tolikus templom, mely az elmúlt években került külsõ-belsõ
felújításra. A köztéri emlékmûvek állapota megfelelõ.
Településközpont esztétikai és funkcionális fenntartása, fej-
lesztése tervként szerepel a 2007-2013-as kistérségi nagypro-
jektekben. Az elmúlt évben a faluház fejlesztése a hátsó ud-
var, a tetõ, a kerítés javítására, újítására terjedt ki. 2005-ben
lett felújítva a faluház pincéje, tervbe van véve pinceklub ki-
alakítása.

Kitûzött cél fenntartható talajmûvelés alkalmazása a talajálla-
pot romlásának megakadályozása érdekében. Ennek elérésé-
hez viszont probléma, hogy talajtani szakvélemények, talaj-
vizsgálatok nem készülnek, így a termelõk nincsenek tisztá-
ban, milyen a talaj állapota az általuk mûvelt területeken,
emiatt a megfelelõ talajhasználati módokat sem tudják meg-
határozni.
A lakossági kérdõívek közül 70 darabot kaptam vissza, ez ah-
hoz elegendõ, hogy képet kapjak az általános közvélemény-
rõl, ahhoz kevés, hogy ez a kép árnyaltabb legyen, de remél-
hetõleg, aki szeretné, hogy számítson a véleménye, élt ezzel a
lehetõséggel.
A kérdõívkitöltõk többsége átlagosnak tartja Alsónémedi
környezeti állapotát, élhetõségét.
Legtöbben az illegális hulladéklerakást tekintik a település
legsúlyosabb környezeti problémájának. Ez talán azért is áll
elsõ helyen, mert a leglátványosabb, legszembetûnõbb prob-
léma, és persze azért, mert a legnehezebben tettenérhetõ, ke-
zelhetõ.
A gépjármûforgalomból eredõ zaj a többség számára zavaró,
és a kerékpáros közlekedést sem tartják biztonságosnak. A le-
vegõminõséget a válaszadók nagy része jónak találja, belterü-
leti állattartásból és a mezõgazdasági termelésbõl adódó bûz-
hatás viszont sokak számára zavaró. A belterületi zöldfelüle-
teket a többség kevésnek, de megfelelõ állapotúnak tartja. A
település külterületét közel 80% nem tartja megfelelõnek. A
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válaszadók 2/3-a elégedett az utcák, közterületek állapotával,
az épületek megjelenését, gondozottságát csaknem 90% meg-
felelõnek tartja. 20% nem tartja jó minõségûnek a település
ivóvizét, ennek tudományos alapját az elõzõ Hírmondóban
megjelent cikkem cáfolja.
A kérdõívkitöltõk közül néhányan a lakosok egymáshoz való
viszonyáról kialakult véleményüket is megosztották velem.
Ezek a dolgok már túlmutatnak a környezetvédelmen, de a
környezetminõséget, az itteni élet minõségét meghatározzák.
Munkám során én is sok olyan bejelentést kaptam, melyekkel
a lakosok szomszédaikra tettek panaszt. Ezeket a problémá-
kat sok esetben egymás között is rendezhetnék, és azt a kér-

dést is érdemes lenne mindenkinek feltenni, hogy szívesen
lenne-e a saját maga szomszédja.
Alsónémedi nagyközség, de akár egy nagy közösség is lehet-
ne, ha az alapvetõ emberi értékek: tolerancia, segítõkészség,
figyelmesség, stb. fennmaradnának, ezzel is vonzóvá válhat,
kiemelkedhet egy település, nemcsak fejlett infrastruktúrájá-
val, látványos építészetével, tiszta környezetével.

Czafrangó Ágnes
környezetvédelmi gyakornok

cz.agnes@alsonemedi.hu

FÓLIA
Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
A májusi Hírmondóban közöltük, hogy az önkormányzat lehetõséget tud biztosítani mûanyag fólia hulladék elszállítására,
ami köztudottan problémát jelent (lomtalanításkor nincs erre lehetõség). Kevés visszajelzést kaptunk, a megadott határidõ
(május 31.) lejárta miatt is, az elszállítást viszont csak nagy mennyiségû hulladék fólia összegyûlésekor áll módunkban meg-
szervezni. Ezért a jelentkezési határidõt augusztus 15- re módosítjuk.
Ha van rá igény, kérjük mielõbb jelezzék az önkormányzatnál, milyen mennyiségben áll rendelkezésükre hulladék fólia! Ezt
megtehetik személyesen, telefonon (06-29-337-101) vagy az alább látható e-mail címen. Ha kellõ mennyiségû elszállítandó
fólia gyûlik össze, augusztus végén megszervezzük egy kitûzött idõpontban és helyen a gyûjtést. A tiszta fólia elszállításáért a
megbízott vállalkozó (jelképes összeget) fizet is, a nagyon szennyezettért a hulladék átadójának kell fizetni, de még így is jól
jár vele, hogy nem kell gondot fordítania a tárolásra, elhelyezésre! Várjuk jelentkezésüket!

Czafrangó Ágnes
környezetvédelmi gyakornok

cz.agnes@alsonemedi.hu

FELHÍVÁS LAKOSSÁGI ÖSSZEFOGÁSRA!
Tisztelt Lakótársak!

Elõzetes információink szerint idén augusztusban pályá-
zatokat fognak kiírni EU-s támogatás elnyerésére belterü-
leti földutak aszfaltozására, csapadékvíz rendezésére. A
támogatási kérelmeket november 16-ig lehet majd benyújtani
és egyszerre döntenek valamennyi beadott pályázat felõl. Fel-
tétele a pályázatoknak, hogy legkésõbb a támogatási szerzõ-
dés megkötéséig engedélyes tervekkel kell rendelkezniük az
utcáknak.

Annak érdekében, hogy Önkormányzatunk azon utcák
vonatkozásában pályázatot tudjon benyújtani, ahol megvan a
lakosság önszervezõdõ képessége az idei év feltételei alapján
a hozzájárulás biztosításának, a Képviselõ-testület az aláb-
bi döntést hozta:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete felhívást tesz közzé az összes, még nem aszfaltozott utca
vonatkozásában a lakossági hozzájárulások biztosításának
érdekében, tekintettel arra, hogy a közeljövõben esetleg pá-
lyázati támogatás nyerhetõ az utcák szilárd burkolattal való
ellátására és csapadékvíz rendezésére.

A lakossági hozzájárulás mértéke 80.000,- Ft/ingatlan

úgy, hogy amennyiben egy ingatlanon több lakás található,
úgy a hozzájárulás összege lakásonként 80.000,- Ft. A lakos-

sági hozzájárulás összegét kötelezettségvállalási nyilatkozat-

tal kell biztosítaniuk az utcáknak 2007. augusztus 27., hétfõ

16 óráig, hogy az Önkormányzat elkészíttethesse az utcák
burkolásának terveit, mivel a pályázatokon való indulásnak
ez alapfeltétele.

A kötelezettségvállalásnak arról kell szólnia, hogy az ut-
cák lakói nyertes pályázat esetén legkésõbb a támogatási

szerzõdés aláírásáig összegyûjtik és egy bankszámlán elhe-
lyezik az utca által fizetendõ összeget, majd a beruházás elké-
szültével azt átadják az Önkormányzatnak.

A fenti határidõig benyújtott szándéknyilatkozatok alap-
ján a Képviselõ-testület szeptemberi ülésén döntene a tervek
elkészítésérõl, mellyel párhozamosan beadnánk pályázatun-
kat.

Nyertes pályázat esetén a támogatási szerzõdés megköté-
sére vélhetõen, a kivitelezésre pedig biztosan a következõ év-
ben kerül sor.

Az egyes utcákban található ingatlanok, ill. lakások szá-
máról felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban írásban
benyújtott kérésre, szintén írásban kaphatnak. Várjuk je-
lentkezésüket annak érdekében, hogy településünk vala-
mennyi utcája mielõbb szilárd burkolatot kapjon.

Jegyzõ
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ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Polgármesteri Hivatalhoz érkezett felhívása

Öntözés a 120 kV-os távvezetékek biztonsági övezetében,
Alsónémedi külterületén

A Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. És az Észak Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. Létrehozták az ELMÜ-ÉMÁSZ
Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft-t, aki 2007. január 01-tõl, a hálózati engedélyesek szolgáltatási területén elhelyezkedõ
villamosenergia elosztó hálózaton, hálózati szolgáltatási és üzemeltetési tevékenységet lát el.
Az Alsónémedi külterületén húzódó távvezetékek nyomvonalbejárása során a Társaság munkavállalói jelentették, hogy a táv-
vezetékek biztonsági övezetében több helyen, nagyüzemi mértékû öntözés történik. Korábbi tapasztalataik és az öntözést
végzõ személyek biztonsága érdekében azzal a kéréssel fordultak a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy tájékoztassuk a lakossá-
got a szabályozásokról, mely a következõ:

A távvezetékek biztonsági övezetében történõ öntözés során, minden körülmények között be kell tartani a villamosmû bizton-
sági övezetérõl szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet elõírásait, melyek többek között:

– Olyan fémtárgyat, amelyet hosszúsága vagy tömege miatt legalább két embernek kell szállítani, a távvezeték tartószer-
kezetétõl mért 15 méter távolságon belül csak akkor szabad vinni, ill. tartani, ha a munkavégzõket megfelelõ anyagú,
villamosan szigetelõ, sérülésmentes védõlábbeli védi, amely a talajtól villamosan szigetelõ, sérülésmentes védõlábbeli
védi, amely a talajtól villamosan elszigeteli (lsd. a 14. § (2) e.) pontját).

– Az öntözõberendezés kötött vízsugara a távvezeték áramvezetõ sodronyait, sem függõlegesen, sem pedig vízszintesen,
a legkedvezõbb helyzetben és esetben sem közelítheti meg 2 méternél jobban (lsd. a 14. § (2) h.) pontját).

– A használt öntözõvíz fajlagos villamos vezetõképessége nem lehet nagyobb, mint 16 mS/cm (ez megfelel 10 kg/m3

NaCl vizes oldat villamos vezetõképességének) (lsd. a 14. § (2) h.) pontját).

Figyelembe kell venni továbbá azt a követelményt, hogy a vízszállító- és elosztó csõvezeték és azok csatlakozási pontjainak
mûszaki megoldása és állapota mindenkor tökéletes vízzárású legyen, kiküszöbölve ezzel az ellenõrizetlen vízsugárból adódó
kockázatokat (pld. az áramvezetõ sodronyok veszélyes közelségén belül történõ megközelítése, tartószerkezet alámosása, ez-
zel a tartószerkezet állékonyságának veszélyeztetése stb.)
E feltételek és a rendelet egyéb, vonatkozó elõírásainak betartása a biztonsági övezetben mindenkor munkát végzõk köteles-
sége. Az elõírások be nem tartásából származó erkölcsi és anyagi felelõsség jogellenes tevékenységet végzõt terheli.
Kérik az érintetteket, hogy a távvezetékek biztonsági övezetében történõ öntözésnél, ill. egyéb munkavégzésnél a fentiek fi-
gyelembe vételével, rendkívüli gondossággal és körültekintéssel járjanak el.
A 120 kV-os távvezeték biztonsági övezete a szélsõ, nyugalomban lévõ áramvezetõktõl vízszintesen és nyomvonalukra merõle-
gesen márt 13 méter távolságra lévõ függõleges síkokig terjed (lsd. a 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 7. § (1) a.) pontját).

(Az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. hivatalos értesítése a Polgármesteri Hivatal Hirdetõtábláján megtalálható.)

Újabb ellátásokkal bõvült a helyi szociális háló
Tisztelt Alsónémediek!
A Képviselõ-testület 2007. június 29-i ülésén két olyan rendeletet is elfogadott, amelyekkel segíteni igyekszik lakótársainkon.
Módosult a helyi szociális rendelet méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó része. A módosítás lényege, hogy azokban az
esetekben, amikor valaki súlyos, krónikus betegségben szenved és nincs olyan Alsónémediben élõ közeli hozzátartozója, aki
anyagilag vagy fizikailag segítségére lehet, magasabb egy fõre esõ jövedelem mellett is megkaphatja méltányosságból a
közgyógyellátási igazolványt. A jövedelemhatár a nyugdíjminimum 250%-a, egyedülálló esetén 300%-a, a beadott kérelmekhez
mellékelni kell a háziorvos megfelelõ igazolását, ill. a kérelmezõ nyilatkozatát. Az ellátással kapcsolatban további kérdéseire vá-
laszt kaphat a Polgármesteri Hivatalban Kozma Kálmánnétól a 14-es melléken vagy érdeklõdjön a háziorvosánál.
Az egyik Képviselõ kezdeményezésére az Önkormányzat az idei évtõl kezdõdõen egyszeri 25.000,- Ft-os támogatásban ré-
szesít 10 alsónémedi gyermeket, aki az adott évben fejezte be a 8. osztályt, magatartása az elmúlt két tanévben legalább jó ren-
dû, tanulmányi átlageredménye megfelel a rendeletben foglalt szigorú kritériumoknak, melyek alapján tehetségesnek minõ-
síthetõ és családjában az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. Az idei évben augusz-
tus 15-ig lehet beadni a kérelmeket, a késõbbiekben július 31-ig a megfelelõ mellékletek csatolásával és a Képviselõ-testület
szeptember 15-ig dönt.
További információkat a Polgármesteri Hivatalban Somogyi Istvánnétól a 14-es melléken kaphatnak.

Rozgonyi Erik jegyzõ
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Tanévzárás a Széchenyi István Általános Iskolában
A tanév vége az összegzés, a számvetés idõszaka. Pedagógu-
sok, szülõk, tanulók értékelik az eltelt 9 hónap eseményeit,
mérlegre teszik az eredményeket. Be kell látni, hogy a szá-
mok, minõsítések mögött ott van a tanulói hozzáállások mi-
kéntje, az idõ- és energiabefektetés elégségessége vagy elég-
telensége, és olykor talán ott van a külsõ körülmények befo-
lyása is. Az összegzés csak így lehet igazán hiteles, a követ-
keztetések csak így lehetnek igazán hasznosak a jövõre vo-
natkozóan.

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munká-
sokkal fát gyûjtetsz, szó nélkül kiosztod közöttük a szer-
számokat, és rámutatsz a tervrajzra!”

Exupéry fenti gondolatai átszõtték nevelõ-oktató munkánk
minden területét.
Hiszem és vallom, hogy nevelõ-oktató munkánkban sikerek és
eredmények csak akkor érhetõk el, ha a szülõk, a tanulók és pe-
dagógusok együtt gondolkodnak, együtt munkálkodnak. Cél:
az alapkövetelmények elsajátíttatása, az egyéni készségek és
képességek fejlesztése, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás ha-
tékonyságának növelése. A legfontosabb emberi értékek köz-
vetítése, a nevelés minden területének kiaknázása.

A 2006/2007-es tanév végén 425 tanuló kapott bizonyítványt.
Az alsó tagozatban az elsõ három évfolyamon szöveges mi-
nõsítést kaptak a gyerekek.

A nyolcadik osztályos tanulók igen szép eredményeket értek
el a felvételi vizsgákon.
A 60 végzett diákból

Gimnáziumban 17-en
Szakközépiskolában 33-an
Szakmunkásképzõben 10-en

folytatják tanulmányaikat.

Örülünk annak, hogy az I. helyen megjelölt iskolába 45 tanu-
lónak sikerült minden nehézség nélkül bejutnia. Többen
nyertek felvételt a fõváros legjobb középiskoláiba. Bízunk
abban, hogy végzõs diákjaink új iskolájukban is hasonlóan
szép eredményeket érnek majd el.

E tanévben kiemelt szerepet szántunk a helyi hagyományok
megismerésére és megismertetésére, a település értékeinek
felkutatására, riportok, beszámolók készítésére, kiállítások
szervezésére. A háromnapos hagyományõrzõ kulturális ren-
dezvénysorozatunk igényes, értékes programjai kellemes él-
ményt nyújtottak, kicsinek-nagyoknak, szülõknek és minden
érdeklõdõnek.

Év közben a sportot kedvelõk focizhattak, kézilabdázhattak,
úszásoktatásban részesülhettek, tartásjavító tornára járhattak,
a tél örömeit élvezhették a sítáborba indulók, az erdei iskolá-
ban résztvevõk a tananyagot természetes környezetben sajá-

títhatták el, a német nyelvet Ausztriában gyakorolhatták a
nyelvi táborban részt vevõk.
Vetélkedõket, tanulmányi versenyeket szerveztünk, melynek
nyertesei egy napos jutalomkiránduláson vehettek részt.
Fejlesztõ, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások segítették
a tananyag mélyebb elsajátítását, a tehetséges tanulók magasabb
szintre juttatását. A 7. évfolyamon nívócsoportos oktatást vezet-
tünk be, mellyel már a középiskolára való felkészülést segítettük.
Az évfolyamszintû korrepetálások elérték céljukat.

Az országos kompetencia-mérés eredményei igen pozití-
vak, melyre büszkék vagyunk.

Matematikából
az országos átlag: 492
iskolánkban: 512

Magyar szövegértésbõl
az országos átlag: 497
iskolánkban: 520

A 2006/2007-es tanév tanulmányi versenyét az 5.b osztály
nyerte. Õk, képviselõ-testületi döntés alapján látogatást tehet-
nek egyik szomszédos ország magyarlakta területére.

Több körzeti, területi, megyei és országos versenyen is meg-
mérettük tanulóinkat. Eredményeink szépek, melyekre büsz-
kék vagyunk. Kiemelem a II. korcsoportos labdarúgók orszá-
gos II. helyezését, a megyei német elsõ és második helye-
zést, az anyanyelvi verseny 4. helyezését. Ezen eredmények
mellett számos dicsérõ oklevéllel, kiváló elismeréssel büsz-
kélkedhetünk.
A tantestület döntése alapján nevelõtestületi dicsértben része-
sültek a következõ felsõ tagozatos tanulók:
5.a: Palchuber Enikõ, Rigó Kitti
5.b Bodó Fanni, Hajdú Eszter, Rantal Renáta, Gendur Nikolett
6.a Horváth Ernõ, Jobbágy Ida
6.b Jobbágy Piroska
6.c Bálint Erika, Jobbágy Marianna, Korcz Noémi, Szarka Erika
7.a Varga Kata
7.b Nagy Edina, Varga Sára

A nevelõtestület döntése alapján az iskola márványtáblájára
Varga Sára neve kerül fel, aki 8 éven át kitûnõ tanulmányi
eredményével, szorgalmával, példamutató magatartásával el-
nyerte a tantestület elismerését.

A tanévzáró értekezleten és a tanévzáró ünnepélyen köszöne-
tet mondtunk Nyerges Miklósnénak, intézményünk szakács-
nõjének, aki 36 évi szolgálat után korkedvezményes nyugdí-
jazását kérte.
Õ az a személy, aki az iskolai konyha beindításakor állt mun-
kába, s azóta nagy odafigyeléssel, igen gondosan végezte fe-
lelõsségteljes munkáját.
Köszönjük, s kívánunk nagyon boldog, egészséges nyugdíjas
éveket!
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A Széchenyi István Általános Iskola Igazgatósága és Nevelõ-
testülete nevében köszönetet mondok Önkormányzatunk
Képviselõ-testületének, hogy biztosították a mûködéshez
szükséges anyagi feltételeket, támogatták a nevelõ-oktatató
munka fejlesztéséhez szükséges elképzeléseinket.
Köszönettel tartozom a Szülõi Munkaközösség elnökének,
Nagy Tibornénak, több éves lelkiismeretes munkájáért, vala-
mint a szülõi szervezet minden tagjának az osztályok, az isko-
la érdekét szolgáló tevékenységükért.
Köszönöm Kiss Miklós szülõnek, a Polgárvédelem Vezetõjé-
nek és a Polgárõrség minden tagjának, hogy rendezvényein-
ken õrzõ-védõ felügyeletet biztosítottak.
Köszönöm mindazoknak a szülõknek, magánszemélyeknek,
akik felajánlásaikkal támogatták a Széchenyi István Általá-
nos Iskoláért Alapítványt.
Köszönöm a Penny Market, és a Trifolium dolgozóinak se-
gítségét, támogatását.

Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozom iskolánk
minden pedagógusának és technikai dolgozójának, hiszen
mindannyian hozzájárultak, hogy sikeres és eredményes tan-
évet zárhattunk.

Kívánok a település minden lakosának kellemes nyarat, a
gyerekeknek jó pihenést, és sok értékes családi progra-
mot!

Szeptember 3-án, a 8 órakor kezdõdõ tanévnyitóra szeretettel
várom az élményekben gazdag, vidám, jókedvû tanulókat!

Mayer Istvánné
igazgató

Iskolai ügyelet:

Augusztus 3-án 8-12-ig
Augusztus 22-tõl naponta 8-12-ig

A tanévkezdéssel kapcsolatos információkat augusztus
24-én tesszük közzé!
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Jankovics Marcell Széchenyi Napokon mondott beszéde
Nagyon kedves volt, hogy a Himnusszal kezdtük a mûsort

és a Himnuszt énekeltük – anélkül, hogy zene kíséret lett vol-
na – és sokan énekelték, ez már önmagába véve azt jelenti,
hogy egy olyan helyre jöttem, hogy fölösleges vagyok én itt,
minden rendben van.

Aztán utána az, hogy a filmjeim felsorolásával kezdõdött a
történet, ez nekem nagyon jólesik, mert azt szerettem volna el-
mondani, hogy jobb lett volna, ha a filmjeimet vetítik, mintha
én itt vagyok – mert végül is amirõl én beszélek az lehetséges,
hogy így unalmas –, hiszen a filmjeim ugyanazt mondják el,
mint amiért itt vagyok. Feladatom az lenne, hogy a hagyo-
mány fontosságáról beszéljek, de hát olyanoknak, akik ezt már
tudják, minek beszélnék én a hagyományok fontosságáról?

Valamikor a ’70-es évek legelején történt az, hogy közele-
dett Petõfi Sándor születésének 150. évfordulója – ugye
1823-ban született – és mondhatnám így is, hogy „kitaláló-
dott”, készüljön a János vitézbõl egy egész estés rajzfilm és az
nem volt akkor már egy új gondolat, mert már a ’10-es évek-
ben, az 1910-es években, amikor a rajzfilm gondolata, mint
olyan felmerült Magyarországon, már akkor is ambicionál-
ták, hogyha rajzfilm készül egyszer Magyarországon, egy ki-
csit hosszabb kiadásban, akkor az feltétlenül a János vitéz
kell, hogy legyen. Úgyhogy ennek volt elõzménye és volt egy
általam nagyon tisztelt magyar grafikusmester, bizonyos
Jasik Álmos, akinek a vezetékneve nem magyar, de a kereszt-
neve viszont annál inkább. Õ bele is fogott ebbe a 40-es évek-
ben, aztán nem volt rá pénze és hát 1971-ben úgy történt,
hogy megnyílt elõttünk ez a lehetõség és a jó Isten megadta
nekem azt a csodálatos lehetõséget, hogy én csinálom meg ezt
a filmet a Kollégáimmal. És azért beszélek errõl egy kicsit
hosszasabban most, mert itt fordult meg az életem. Én ad-
dig, hogy úgy mondjam „önkifejezéssel” foglalkoztam, meg-
próbáltam olyan filmeket csinálni, amik nekem fontosak, ró-
lam szólnak, az én gondjaimról beszélnek. És a János vitézzel
belépett az életembe valami, amikor hirtelen rá kellett jön-
nöm, hogy az sokkal fontosabb, hogy olyan filmeket csi-
náljak, ami összekapcsol engemet hazámmal, a magya-
rokkal, mondhatnám úgy is, hogy a magyarjaimmal. Ez
egy nagyon fontos változás volt az életemben, merthogy a
mûvész pályán általában az ember világhírben gondolkodik,
meg abban, hogy mindenki ismeri és, hogy ez milyen fontos,
és rá kellett jönnöm a János vitéznél, hogy van Magyarorszá-
gon kívül még 1-2 millió magyar ember, ha mindent össze-
adunk 12-13 millió, talán még annál is több. Hát nem elég kö-
zönségnek ennyi? Ugyanakkor pedig, már akkor amikor ez a
film készült úgy nézett ki, hogyha minden rendben lenne és
közben egyre inkább hanyatlott az a gondolkodásmód, amit
úgy hívunk, hogy azonosságtudat, nemzettudat, hazafiság.
Amikor elkészült a film, akkor ugye ezt megpróbáltuk eladni
külföldre és a Szovjetuniónak is volt átvevõ bizottsága, és egy
bizonyos Alexandrov elvtárs azt találta nekem mondani –
mert személyesen vont felelõsségre azért, hogy olyan filmet
csináltam, amilyent –, azt mondta: „Jankovics elvtárs, ez egy
nacionalista film, nem vesszük át.” Mondom: „Hol naciona-
lista ez?” „Hát lobog benne a nacionalista magyar zászló.”
Gondolkodnom kellett egy pillanatra, hol lobog ebben a ma-

gyar zászló? Aztán kiderült, hogy igen, van egy olyan jelenet,
amikor a piros huszárok fehér lovon elgázolják a zöld törökö-
ket és 10 másodpercig, 10 másodpercig úgy néz ki, mintha
zászlóvá alakultak volna. Na ezt nehezményezte akkor a
Szovjetunió 1973-ban. Nos azóta lobog a magyar zászló, de
mostmár Magyarországon is nehezményezik, hogyha valaki
magyar zászlót lobogtat, úgyhogy egyre inkább úgy érzi az
ember, hogy Széchenyi, Széchenyikre – egy Széchenyi már
kevés lenne –, több Széchenyire volna szükség.

Na mindegy, az én életemben a János vitéz volt a kezdet és
azóta folyamatosan olyan filmet csinálok, már nem csinálok
mást csak ami valamilyen módon rólunk szól, nekünk szól. A
könyveimet, amiket írok azért írom, mert azt akarom velük
bebizonyítani, hogy nem vagyunk rosszabb más nemzetek-
nél. Én nem állítom, hogy a magyarok a legkülönbebbek a vi-
lágon. Nagyon sok csirkefogót van szerencsém ismerni eb-
ben az országban és hát ezt a televízió jóvoltából egyre többen
tudjuk, hogy mennyi csirkefogó él itt. Ennek ellenére azt
mondom, hogy nem vagyunk rosszabbak a világnál és amikor
megtapasztaljuk magunk körül a sok disznóságot akkor is ar-
ra gondolok, hogy a világ mindig ilyen volt. A mi dolgunk az,
hogy próbáljuk enyhíteni a bajt, gyógyítani a sebeket és tenni
a dolgunkat. És tenni a dolgunkat ennél szebb nincs.

Széchenyi azért egy nagyszerû választás, minden évben
lehet róla sokat beszélni és elmondani mindazt, amit Õ meg-
tett. Én bizony azt felvállalnám, hogy minden egyes ünnep al-
kalmával –, ha tudnám fejbõl most megtenném –, hogy mi
mindent tett ezért az országért. Széchenyi azért jó példa, elõ-
ször is mert nem magyarnak született. Magyar nevû, de hát
németül kezdett beszélni és ma reggel mielõtt jöttem volna,
fölnyitottam egy kötetet, amiben a kézirata van és ékes szép
magyar nyelven tanult meg írni, beszélni és még újította is a
nyelvet, mert az „önözés” – ha nem tudnák – Széchenyi talál-
ta ki, és Széchenyi elõtt nem volt az „önözés” és ez egy na-
gyon szellemes, hogy úgy mondjam szellemes magyar nyelvi
újítási megoldás, mert az „õ”-bõl – ugye az vezeti le az „önt”
az egyes szám harmadik személybõl – és ez más nyelvekben
is így van, tehát a nyelvi minták alapján volt annyira intelli-
gens, hogy ezt kitalálta. Még ebben is, hogy a Nemzeti Kaszi-
nó, a lóversenyezés, a gõzhajózás, a Duna és a Tisza szabá-
lyozása, a Vaskapunál az út megnyitása, annyi minden fûzõ-
dik az Õ nevéhez. Fontos és kevésbé fontos dolgok és az a
példamutatás amit Õ a többiek számára az ország elé fölad
leckének az bizony mindnyájunkat el kell, hogy gondolkoz-
tasson. Tette ezt úgy, hogy végtelenül keserû ember volt egész
letében, amit én úgy próbálok lefordítani, hogy „alkotó
pesszimizmus”. Tehát nem egyszerûen vígságból, meg derû-
bõl csinálta a jót, hanem abból, a negatív kikeseredettségbõl
ki kell mozdítani az országot abból a helyzetbõl ami van. És
akkor tette ezt, amikor az ország szinte a legjobb idejét élte.
Tessék belegondolni. 1711-ben véget ér a Rákóczi szabadság-
harc, úgy mondják, hogy leverik. De hát végül is az egy olyan
békekötéssel ért véget, hogy Rákóczi akár maradhatott is vol-
na Magyarországon, Õ csak dacból távozott, ahol nem is vol-
tak kivégzések, nem voltak gyilkosságok, az uralkodó nem
akart az ellenfeleivel leszámolni. És ezután jött egy hosszú
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békeidõ, aminek a reformkor lett az eredménye, az ország
épült és szépült, és egyre inkább virágzott. Tehát nagyon so-
kat lehet Neki köszönni, ha mást nem, pl. Alsónémedi két
templomot köszönhet ennek az idõszaknak, mert a Reformá-
tus temploma is, meg a Katolikus temploma is a XVIII. szá-
zadban épült, az úgynevezett barokk stílusban. Más kérdés,
hogy késõbb aztán – hozzá nem értõ emberek – átépítik eze-
ket a templomokat. Hát ez egy nagyon fontos idõszak és ezu-
tán jön csak a reformkor, amibe megint csak Széchenyi „be-
lép”, mint az egyik megteremtõje ennek az idõszaknak. És
mégis keserû ember, mégis úgy érzi, hogy elmaradottak va-
gyunk, hogy változtatni kell. Természetes, mert folyamatosan
változtatni kell. Egy olyan világban élünk, mi idõsebbek
ezt nagyobb keserûséggel éljük meg, mert azt látjuk,
mindaz ami szép és jó volt a mi életünkben, az elmegy. De
én nem az elõzõ politikai rendszerrõl beszélek, én nem azt si-
ratom el, azt én vígan eltemetem – még rá is taposok a sírjára
– hanem, hogy az a gondolkodásmód, az a mûveltség, az a ter-
mészetesség amivel éltük a mi magunk magyarságát az el-
múlt – mondhatnám már nyugodtan azt is, hogy – 2500 év óta,
mert a tudomány mai álláspontja szerint mi magyarok 2500
éve magyar nyelven beszélünk, és ez azt jelenti, hogy az
egyik legrégebbi nyelv a világon a magyar ami létezik. Te-
hát, hogyha azt nézik, hogy egy angolnak problémát okoz
Shakespeare-t megérteni, egy francia nem érti meg Villon
verseit a XV. századi Villon verseit, mi viszont megértjük a
szegény Ó Magyar Mária siralom költõjének a szavait, meg-
értjük a Halotti beszédet, megértjük az elsõ magyar mondatot,
amit leírnak a Tihanyi Alapítólevélben. Büszkék lehetünk
arra, hogy egy ilyen múlttal és egy ilyen kultúrával rendelke-
zünk és ehhez képest mit hallok. Ugye, hogy már három ma-
gyar óra egy héten az sok. Mit hallok? Azt hallom, hogy a gye-
rekek nem tudnak jól beszélni, a fiatalok dislexiások, mert
csak ülnek a TV elõtt és a TV-t nézik és õk maguk nem szólal-
nak meg. Én tanítok egyetemen és a diákjaimból nem tudok ki-
csikarni egy szót a nyilvánosság elõtt, mert szégyellik magukat
és akkor örülök annak, hogy van egy kisfiú, aki képes elénekel-
ni fiú létére egyedül, szépen egy éneket és egy kislány képes el-
mondani néhány értelmes mondatot. Ez nagyon nagy dolog,
ebbe meg kell kapaszkodni. És a Tiétek – akiket most letege-
zek, azok a fiatalok természetesen a Tiétek – a jövõ és ez egy
borzasztó nagy felelõsség, mert egy olyan világban indul a Ti
életetek, amikor a múltat megpróbálták végképp eltörölni,
50 éven keresztül ezt csinálták és most ugyanez folytatódik
másképp. Jön egy olyan idegen civilizáció, olyan idegen kul-
túra, amihez nem sok közünk van. A televízióban nem azt lát-
juk, ami a napi életünk, hanem egy egészen más életet látunk és
vágyunk arra az életre, amit a televízió felmutat, mint egy le-
hetséges életformát, de nincs módunkban abban élni és ez meg-
zavar minket, összerontja az életünket és az álmainkat és vala-
mibõl, ami úgy néz ki, mintha semmi lenne, kell egy új világot
teremteni. Tehát nem semmitek van, hanem nagyon sok min-
denetek van, ezt kapjátok a szüleitektõl, a nagyszüleitektõl, a
tanáraitoktól, egymástól. Egymástól is, mert hát mi a hagyo-
mány? Milyenek vagyunk mi? A hagyományból építkezünk.
Csak olyan szavakon tudok szólni, amiket kaptam, amiket hal-
lok, én nem tudok magamtól kitalálni. Talán játékosan össze
tudok tenni 1-2 szót, de még arra sem voltam képes életemben,
hogy olyat kitaláljak, mint Széchenyi, hogy „ön”. Hát ez egy

nagyon nagy dolog és ezzel nem szabad szégyenkezni, min-
denre büszkének kellene lenni. Nem tudjuk azt csinálni, hogy
a világ egészébõl építkezünk, mert túl nagy, túl hatalmas, túl
összetett, hanem saját magunkból, a kis szûk körünkbõl, ab-
ból a szobából ahol elindul az életünk, aztán abból a házból
amiben élünk, azoktól az emberektõl akik körülvesznek ben-
nünket, a családunk. Aztán a barátaink, aztán az iskola és így
tágul a világ, folyamatosan tágul, ha teszik, ha nem. Aki Al-
sónémediben született, annak a gyökerei itt vannak. A fa,
amelyik aztán jelképesen belõle kinõ és annak lombozata át-
lóghat más világba, a falevelek szépen eljuthatnak Budapest-
re is és a gyümölcsöt exportálhatják Londonba, Párizsba és
New York-ba. És törekedni is kell rá, mert minket magyarokat
jelentéktelen népnek tartanak, mert kicsik vagyunk, de ami-
kor felsoroljuk azt a sok-sok nagyságot vagy nagy tettet, amit
a magyarok hoztak, adtak a világnak, akkor kiderül, hogy bi-
zony szégyenkezhetnek. Ha csak a sport területét mondom,
nézem a folyosón a sok oklevelet, a márványba vésett gyerek-
neveket, nézem azt a táblát, ahol a tanár, edzõ és a fotball csa-
pat együtt szerepel, hát pont egy olyan országban, pont egy
olyan pillanatban látom, hogy „lebõgtünk”, hogy egy Európa
Bajnokságot sem tudunk megszervezni, meg aztán hogyan vi-
selkedünk, döbbentem meg. Ne azt a mintát kövessétek, amit
a televízióban láttok, hanem hallgassatok szüleitekre, hallgas-
satok a tanáraitokra és hallgassatok a hagyományra, ami egy
nagyon fontos dolog, és ami nélkül nem lehet jövõt építeni.
Széchenyi azt mondta – ez egy híres mondása –, hogy „Ma-
gyarország nem volt, hanem lesz.” és hogy „Nem a múltat kell
nézni, hanem a jövõt kell építeni.”, így mondja, nem a „reminis
szekciák” a fontosak. Igen, van Magyarországon egy olyan
réteg, amelyik nagyon erõsen kapaszkodik a múltba és nem tud
jövõt mutatni, rovásírással foglalkozik, honfoglaláskori verete-
ket visel a nyakában. Ha ez megmarad azon a szinten, hogy
örömszerzés és játék, nincs vele baj, de való igaz, hogy a múltat
csak átültetve a jelenbe lehet használni a jövõnek. Ti ezzel még
nem foglalkoztok. Van egy történetíró, római történetíró, úgy
hívják, hogy Titus Livius, Augusztus császár idejében élt, 2000
évvel ezelõtt és az Õ könyvébõl való az a mondat, ami az én el-
sõ latin órámon hangzott el elõször, akkor fel kellett olvasnunk:
„Historia est magistra vitae, non scolae sed vitae discimus.” Ez
azt jelenti, hogy „A történelem az élet tanítómestere, nem az
iskolának, hanem az életnek tanulunk.” Ezt 2000 évvel ez-
elõtt írta le egy olyan római, aki egy világbirodalomnak volt a
császári történésze, tehát egy nagyon fontos ember, a „meg-
mondó ember”, ahogy ezt ma mondanánk és egy olyan történe-
lemre hivatkozik, ami nem más mint hagyomány. Nem igazi
történelem, mert Rómának a 800 éves – akkor ugye nagyjából
már 800 éves történelem van a háta mögött – ebbõl a 800 esz-
tendõbõl kb. 400 év nem más mint mese, legenda. Olyan, mint
János vitéz, a Fehér ló fia, a Csodaszarvas film, vagy a Magyar
népmesék. És ez mégis elég alap volt ahhoz – ez a sok mese és
legenda –, hogy Róma világbirodalmat tudjon rá építeni. Nek-
tek nem kell világbirodalmat építeni, Nektek az a dolgotok,
hogy jobb élete legyen az életeteknek amikor felnõttök és a
gyerekeiteknek még jobbat tudjatok adni ebben a kicsi ország-
ban. Ez bõségesen elegendõ. De hát akkor is az, aminek el kell,
hogy hangozzon, ezt mondani: „Hajrá Magyarország! Hajrá
Alsónémedi!”

Köszönöm szépen.
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KULTURÁLIS HÍREK
Családi napot és kistérségi néptánc találkozót tartottunk júni-
us 9-én szombaton a Nagygödörnél lévõ sportpályán. Az
eseményre látogatókat hagyományos régi vásári ringlispil fo-
gadta, amit a kisebbek azonnal birtokukba vettek. Simonits
Henrietta támogatásával pónikon lovagolhattak, Varga Fe-
renc pedig íjazásra várta a lelkes alsónémedi gyerekeket.
A rendezvény néptánc találkozóval indult délután 3 órakor.
Vendégeink voltak a vecsési és a bugyi tánccsoportok. A
Fantázia Alapfokú Mûvészeti Intézmény alsónémedi tanít-
ványai is ezen a délutánon mutatták be évzáró programjukat.
Különleges élményt nyújtott a vendégek mûsora. A bugyi
gyermekcsoport koreográfusa az európahírû NOX együttes
tagja, így az általuk bemutatott produkció is magán viselte az
együttes egyedi stílusának jegyeit. A vecsésiek sváb telepü-
lésrõl érkeztek. Hangulatos, vidám táncaikkal méltán arattak
sikert a közönség soraiban. Az alsónémedi Cseppeket nagy
taps fogadta. A rekkenõ kánikulai délutánon a „Kiskacsa für-
dik” dallamára felvonuló táncosokat egy nyári zápor köszön-
tötte. Senkit nem zavart a pár perces esõ, a jó hangulatban elõ-
adott tánckompozíció végére ismét hétágra sütött a nap. A
mûvészeti iskola citerásai népdalcsokrot adtak elõ. Bátor
éneklésük, biztos hangszeres játékuk szép élményt nyújtott.
A délután következõ részében a Ládafia Bábszínház „ A
kiskakas gyémánt félkrajcárja „címû elõadásával ejtette
bámulatba az érdeklõdõ gyermekeket és felnõtteket.
Az ügyességi és sportversenyeken a még energiával és kedv-
vel rendelkezõk kipróbálhatták rajztudásukat, gyorsaságukat,
ügyességüket. Jó hangulatban az ajándékok kiosztásával feje-
zõdött be ez kánikulai, júniusi szombat. Reméljük, hogy lesz
még folytatás, mert úgy búcsúztunk egymástól, hogy viszont-
látásra a következõ családi hétvégén. Külön köszönet
Rapcsányi Istvánnak és kedves feleségének a versenyek
szervezésében és lebonyolításában való támogatásért.

Nyári programok

2007. augusztus 13-17-ig a Faluházban folytatjuk a „Fedez-
zük fel közösen„ nyári programsorozatot. Hétfõtõl péntekig
kézmûves foglalkozások, játszóház várja az érdeklõdõket a
Faluházban. A részvételi díj 5000,- Ft, mely tartalmazza a
foglalkozásokhoz szükséges minden segédanyagot. A gyer-
mekek az általuk elkészített alkotásokat hazavihetik. Lehetõ-
ség lesz az elmúlt évhez hasonlóan igény szerint ebédet ren-
delni, amit a gyermekek közösen elfogyasztanak. A foglalko-
zások 9-15 óráig tartanak.

Strandolásra hívjuk a családokat, unokákat nagyszülõkkel
augusztus 22-én szerdán Kecskemétre külön autóbusszal.

Augusztus 8-án szerdán autóbuszos kirándulást szervezünk
Komáromba. A program középpontjában a Monostori erõd
megtekintése áll.

A kirándulások részvételi díja – kirándulásonként 500,- Ft – a
jelentkezéskor befizetendõ. Jelentkezni lehet a mûvelõdési
házban és a könyvtárban.

Telefon: 06-29/337-198.

Indulás mindkét esetben reggel 8 órakor a Szabadság térrõl.
Az egyhetes faluházi foglakozásokra jelentkezés szintén a
mûvelõdési házban.

Könyvtári hírek

A könyvtár július 23- augusztus 20-ig zárva tart.

Teleház hírek

A teleház egész nyáron folyamatosan üzemel,

július 23-augusztus 20-ig az alábbi rend szerint
hétfõtõl péntekig 9-13 óráig,

szombaton zárva!

Augusztus 21-tõl a könyvtár és a teleház nyitva tartása
megváltozik a látogatottság figyelembe vételével. Kérjük
megértésüket. Reméljük, hogy az elkövetkezendõ idõben is
igényt tartanak a könyvár és a teleház által nyújtott szolgálta-
tásokra.

Augusztus 21-tõl új nyitva tartási rend

Könyvtár

hétfõ, szerda, péntek 14-20 óráig
kedd, csütörtök 9-15 óráig

Teleház

hétfõ, szerda, péntek 16-20 óráig
kedd, csütörtök 9-13 óráig

A könyvtár és a teleház augusztus 21-tõl szombaton zárva
tart!

Az intézmény minden munkatársa nevében kívánok minden
alsónémedi lakosnak,felnõttnek és gyermeknek egyaránt kel-
lemes, élményekben gazdag nyári vakációt!

Geigerné Moldvai Marianna
intézményvezetõ
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A Könyvtár és egy Wass Albert könyv ajánlása
Mindig felemelõ érzés, amikor egy Könyvtárba belépek. A Könyvtár számomra megmaradt a csodák birodalmának,
ahol hozzáférhetek az én kedves történeteimhez gyermek és felnõtt-meséimhez, ismeretlen világok és dolgok megis-
meréséhez. Sajnos ma már a tv, a film és a regények kilúgozott rövidített tartalmai sokaknak feleslegessé teszik az ol-
vasást.
Alsónémedi az utolsó elõtti pillanatban megmentette a saját könyvtárát.
Nagyban köszönhetõ ez a képviselõ-testületnek és Kulinyák Vera könyvtárosnak, aki már több évtizede áldozatkészen
áll az olvasást szeretõk és igénylõk szolgálatában.
Én a magam részérõl most ajánlom, a sok száz jobbnál-jobb könyv mellett:

WASS ALBERT:  JÖNNEK!  ADJÁTOK VISSZA A HEGYEIMET! címû könyvét.

Két egymással ellentétes lelkiállapotot tükröz ez a két kisregény. Az 1940-ben írt JÖNNEK!, tulajdonképpen „a vára-
kozás tizennégy napja”. Azt a két hetet öleli fel, amely egy a mai napig utolsó áldott állapotnak, Észak-Erdély vissza-
csatolása, nyilvánosságra kerülésének és a magyar csapatok bevonulásának ideje között telt el. A számvetésnek, az
örömnek, a lelkek ujjongásának, feszült pillanatai ezek, a románok fejveszett kapkodása, fosztogatása közepette.
Milyen jó lenne, ha az írónak nem kellett volna megírnia ezt a második: Adjátok vissza a hegyeimet!, címû regényét vagy
csak „orwelli” fantasztikum jegyében született volna. Sajnos szinte dokumentumszerûen ábrázolja az Erdélyben kisebb-
ségi sorba szakadt magyarok megpróbáltatásait. Ballada ez, az örök megaláztatás, a kiszolgáltatottság, az áldozati sors bal-
ladája.
Lehet, hogy van aki túlirtnak tartja az írások hangvételét, de én úgy gondolom lélekemelõ olvasmány mindkét regény.
Menjenek a Könyvtárba és olvassanak!
Ezt kéri tisztelettel:

Belágyi Tamás
a Jogi Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság Elnöke

A váci püspök földesurasága alatt 1398-1541
A váci püspök földesurasága alatt a falu történetében három
korszak különíthetõ el: egy török elõtti (1398-1541), egy tö-
rök alatti (1541-1686) és egy török utána (1686-1848) kor-
szak, mindegyik nagyjából másfél évszázados.

Mi is történt az elsõ, a török hódoltság elõtti idõkben?

Az új földesúr legelõször birtokai határát kívánta tisztázni. A
határjárás formailag a szigeti apácák kérésére történt,
taksonyi birtokuk határainak megállapítása végett már 1399.
november 18-án. A határkijelölés azonban most sem ment
zökkenõmentesen. Úgy látszik, hogy a váci püspök birtokjo-
ga nem terjedt ki egész Némedire. A korabeli iratok perekrõl,
erõszakoskodásokról, birtokháborításokról szólnak:
„… A Gecseiek alig két hónap múlva újabb panaszt tettek. Harasz-
ti udvarházukat az apácák varsányi jobbágyai Farkas László bu-
dai lakos vezetésével megtámadták, ott tizenhat jobbágyukat meg-
verték és egy erdejüket kivágták és a fát elhordták. A megtorlás
nem váratott sokáig magára. Aranyos Pál a szigeti apácák nevé-
ben elõadja Mátyás királynak, hogy Guthori László haraszti job-
bágyai az apácák taksonyi birtokán súlyos erõszakoskodásokat és
hatalmaskodásokat követtek el. Többek között jobbágyokat meg-
vertek, lisztjüket, gyümölcseiket elszedték, az egyik jobbágy nyár-
fáját kivágták és hajót készítettek belõle…”
Némedivel kapcsolatosan a határvitákon kívül ebben az idõ-
szakban keveset hallunk. Magában Alsónémediben már
1398-ban templom van. A katolikus templom bejárata felett

olvasható az 1458. évszám, feltehetõen a templom építésének
dátuma, mely a régi egyház helyén épülhetett.
Az oklevelek 1515. és 1541. között Némedire vonatkozóan meg-
ritkulnak. A község Pest szomszédságában annak sorsában oszto-
zik, 1541-ben török uralom alá kerül, a némedi nemesek eltûnnek,
a váci püspök földesurasága azonban a török alatt is megmarad.

Határhasználat és gazdálkodás

Az egyes paraszti gazdaságok birtokviszonyaira az 1770-es úr-
bérrendezés  idejérõl  rendelkezünk  pontos  adatokkal.  Ekkor
szabályozták a paraszti birtokok nagyságát. Mivel Alsónémedi
határát elsõ osztályba sorolták, egy telkes jobbágy 2 pozsonyi
mérõ (1 hold) fundushoz, 26 hold szántóhoz és 12 embervágó
kaszáló birtokába jutott. Ez a birtokmennyiség felelt meg 1 job-
bágyteleknek, sessiónak: Alsónémedin összesen 100 jobbágy-
telket írtak össze 1770-ben. A házas zsellérek csupán házas tel-
ket birtokolhattak, nem illette meg õket sem szántóföld, sem ka-
száló terület, bár kenderföldet juttatott nekik az uradalom.
Az 1853-as úrbéri egyezség nem tartotta szükségesnek a határ
földjeinek minõség szerinti osztályozását, ám több úrbéres
gazda tagosítva kívánta birtokát kiméretni, s ehhez már feltét-
lenül szükséges volt a minõségi osztályozás. A végsõ határ-
rendezés ennek figyelembevételével történt, s ez alapján mér-
ték ki a földeket 1862-ben. Ezzel az úrbéres viszonyokat fel-
számolták, a feudalizmusra jellemzõ gazdasági viszonyok je-
lentõs fejezete lezárult.
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A XVII. században, a török fennhatósága idején Alsónémedi
helyzeti adottságaiból következõen – más helységekhez, me-
zõvárosokhoz hasonlóan – az állattenyésztésnek számottevõ
szerepe volt a paraszti gazdaságokban. A XVIII-XIX. század-
ban az állattartás fõ célja, hogy igaerõt biztosítson a gazdaság
számára, valamint hússal és tejjel lássa el a családot. A rozs,
búza, köles, valamint a bor szintén a saját szükségleteket elé-
gítette ki, takarmányt pedig csak a saját állatállomány ellátá-
sára termeltek. Az 1900-as évek körül a szántóföldek aránya
ugrásszerûen megnõtt, a legelõk, rétek rovására. A
termesztvények közül a kukorica, a rozs és a bor vált a legfon-
tosabb termékké a XIX. század második felére. A rozstermés
feleslegét Soroksárra szállították, amit a feketepékek vásárol-
tak fel, s a belõle sütött kenyeret Budapestre vitték. Az 1920-
30-as években lendült fel a burgonyatermesztés, mely jöve-
delmezõ tevékenységnek számított. A legnagyobb kincsnek
azonban a kaszálókat, a szénatermést tartották. A szénát Bu-
dapestre hordták, amit a fuvarosok vásároltak fel. Ez volt a
legjövedelmezõbb árucikk.
A gazdálkodásban jelentõs fordulat az 1950-es években, a
szakszövetkezet létrejöttével történt.

Hosszadalmas lenne részletesen írni a mezõgazdasági terme-
lés minden ágáról. De talán érdekességképpen szóljunk né-
hány szót a gabonanövényekrõl.
A gabonák alá háromszor szántottak. Az õszi vetés alá elõször
az aratás után végezték az ugaroló vagy tarlóhántást. Júliusban
vagy augusztusban még kétszer szántották meg a földet. Azt
tartották, hogy Kisasszonyra, a búcsú idejére, de legkésõbb
Szent Mihály napjára be kellett fejezni a szántást. Azt is mondo-
gatták, hogy „a némedi búcsúra legyen zõdbúza”. A hagyo-
mány szerint a háromszori szántás „három karéj kenyeret” je-
lentett. A háromszori szántással a gyomirtást is szükségtelenné
tették a gabonaföldeken. Az 1900-as évek körül már általános
volt a vaseke használata. A gazdák a tüköracélból készített ekét
szerették, mert ennek fényes, sima felületén nem ragadt meg a
sár. Gólyaorrú göröndöllyel látták el, aminek az volt a nagy elõ-
nye, hogy nem akadt el a tarackban. Az ekét rendszerint szekér-
derékban szállították a földekre, de esetenként csúszófán, csúsz-
tatón is vontatták. Egy vastagabb rudat az eketaligára erõsítet-
tek, s a másik vége a földön csúszott és tartotta az ekét.
Általában a szántás, boronálás után fogtak a vetéshez. A szá-
zadforduló idején szinte kizárólag kézzel vetettek, házi szö-
vésû vetõzsákból. Elõfordult azonban az is, hogy szántás elõtt
szórták szét a magot. Ezt nevezték alulvetésnek (szemben a
szántás utáni felülvetéssel). A felülvetés után tüskeboronával
takarták be a magot. A tüskeboronát ócsaiak készítették, és
szekéren hozták át Némedire eladni.
A jó földben, kedvezõ idõjárás mellett már egy hét múlva kikelt
a rozs. Ekkor mondták, hogy „hasban van a feje”. A hagyomány
szerint, ha Szent György-nap táján a nyúl már elbújhat a vetés-
ben, akkor jó termés várható. Május végén „hánnya a fejit” a ga-
bona. A vetõmagnak szánt búzából ez után válogatták ki a rozs-
fejeket, amiket kaszával vagdostak le, „lehegyezték” a kalászo-
kat. Rendszerint Péter-Pál nap körül kezdõdött az aratás az ár-
pával, majd a rozsot, a búzát, végül a zabot kezdték vágni. Sás-
ból, csádéból, gyékénybõl már elõre fontak kötelet az árpának
és a rozsnak. A búzát kizárólag az aratás megkezdése elõtt kö-
tött szalmakötéllel kötötték kévébe.
A férfiak egymás után sorban haladtak, utánuk pedig az
asszonyok jöttek és sarlóval szedték a markot. Három markot
tettek egy kévébe, amit a soron visszajövet a kaszások kötöz-

tek össze kévekötõvel. Aratás végeztével összerakták a kévé-
ket. Legalulra kaparékot, vagy farkaskévét tettek, amelyre
4x3 kévét raktak egymás fölé kereszt alakban. A 12 kévére
még egyet raktak, amely a csomó feje, s ezt nevezték a katoli-
kusok papnak, papkévének, õrizve a gabona dézsmálásának
emlékét. A csomókat szalmakötéllel lekötözték, és három hé-
tig is kint hagyták a tarlón, ahol még „hízott” a szem. Ez után
fogtak a behordáshoz. Erre az alkalomra ponyvát tettek a sze-
kér derekába, nehogy elszóródjon a kalászból kipergett mag,
majd körösztfára erõsített vendégoldallal szerelték fel a sze-
keret, kocsit. A rakományokat a portákra, s a falu északi szé-
lén sorakozó kertekbe hordták be, és kazlakba rakták.
A század elején általánosan cséppel verték ki a rozsfejbõl a
magot. A szomszédos német falvakból csipesbandák jöttek
Alsónémedire, s részébõl vállalták a cséplést.
A többi gabonafélébõl nyomtatással nyerték ki a magot. Eh-
hez elõször elkészítették a szérût. Miután szérûnyesõvel el-
egyengették a talajt, s alaposan ledöngölték a földet, 15-16
kéve gabonát terítettek szét a szérûn úgy, hogy a kalászok be-
felé álltak. Lovakkal gázoltatták, karikára menve tapostatták
a gabonát. Közben favillával forgatták a szalmát. A nyomta-
tás végeztével az összetört szalmát lehúzták, a magot fagereb-
lyével garmadába tolták össze. A faluszéli kerteken kis kam-
rákba, polyvásokba rakták be a gabonát, s kint éjszakáztak
mellette, õrizték, nehogy ellopják a termést. Általában más-
nap fogtak a mag tisztításához. Eleinte lapáttal szórták a ma-
got, szeleltek, késõbb a munkát szórógép váltotta fel. A kézi
hajtású mellett használták a lójárgányos rostát is.
A rozsot helyben már évszázadokkal korábban is szárazmal-
mokban õröltették meg, de rendszeresen áthordták Soroksár-
ra is, ahol a vízimalmokban került feldolgozásra a gabona. Az
itt õrölt lisztet a helybéli feketepékek fel is vásárolták.
Régen nem tisztították meg a rozsot, ezért kígyóhajmás volt a
liszt, ami megkeserítette a kenyeret. A legnagyobb becsülete
a házikenyérnek volt Némedin. A gazdasszonyok otthon sü-
tötték a kenyeret a kemencében. Hajnalonta a sütõteknõben
dagasztották a kenyértésztát, amelyet az elõre elkészített ko-
vásszal gyúrtak össze. A dagasztás után vaskapoccsal szag-
gatták ki a kerek kenyeret, amit a jól befûtött kemencében
megsütöttek. A maradék tésztából kovásznak valót tettek fél-
re a következõ sütés alkalmára, a többibõl pedig kis kerek
tésztafélét, lángost sütöttek.
A rozsliszt – késõbb a búzaliszt is - fontos alapanyagául szolgált
a különbözõ levestésztáknak, fõtt és kõtt tésztáknak. A rozsliszt
finomabb „elejét” pitliknek nevezik, amelybõl az asszonyok
csipetkét, levesbe való tésztát gyúrtak és ujjal kiszaggattak. A
csipetkelevesbe húst és zöldséget is belefõztek, s berántva ízle-
tes levest készítettek. A reszelt levesbe is száraz tésztát reszel-
tek, amit gyakran megédesítettek és tejjel feleresztettek. A rozs-
lisztet rendszeresen krumplival keverték, ebbõl a tésztából ké-
szült a gombóc, a barátfüle. A kelt tészták készítéséhez azonban
a búzaliszt volt mindenkor a legalkalmasabb.

Hosszasan lehetne írni a kapásnövények, a zöldségfélék, a ta-
karmánynövények termesztésérõl is, de talán ízelítõnek elég
ennyi is, hogy lássuk, milyen hatalmas munka volt abban,
hogy a mindennapi ételek az asztalra kerülhessenek. A mun-
kát megkönnyítik manapság a gépek, a nagyüzemi termelés, a
kereskedelem. De vajon nem veszítettünk el ezzel valamit ab-
ból a harmóniából, ami 100 évvel ezelõtt még megvolt a föld-
mûves ember és a környezete – a föld, a növények és az álla-
tok – között?
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Emlékezés a Szabadság Napján (részletek Tolnai Zoltán beszédébõl)
Tisztelt Alsónémedi Emlékezõk !
Emlékezni jöttünk ide és ünnepelni. Ünnepelni szabadságunk
napját, és emlékezni szétszóratásunk napjáról, a trianoni tragé-
diáról… Minden kínunk és megpróbáltatásunk, melyet a múlt
században elszenvedtünk Trianonban született meg. Elõtte az
ország az 1800-as évek végén egy lendületes, dinamikus sza-
kaszt tudhatott magáénak. A magyar gazdaság elérte az európai
színvonalat, Budapest világvárossá vált, a millenniumi ünnep-
ségekre az ország még egyszer megmutatta élni akarását. Ezt a
több évtizedes békés fejlõdést vágta ketté a világháború 1914-
tõl, s az azt bezáró békerendszer pedig Trianont hozta.
Trianon: ha csak a rideg számokat nézzük, akkor is elénk tárul
a nemzet tragédiája. A történelmi Magyarország területe
(Horvátországot nem számítva) 282 000 km2 volt, Trianon
után 93 000 km2 maradt. A lakosság 18,2 millióról 7,8 millió-
ra csökkent, 3,5 millió magyar rekedt a határokon kívül. Ez a
nemzet testének brutális, mondhatni halálos megcsonkítása
volt, s a kortársak közül is sokan látták úgy, hogy ha az ország
testérõl a végtagokat amputálják, akkor ha nem is az azonnali
halál, de az elvérzés lesz a magyarság sorsa….
1920. június 4-e után színtiszta magyarok lakta területek kerül-
tek idegen uralom alá, nekünk pedig csak a remények maradtak,
hogy újra egy országban élhet a nemzet majd valamikor…
Ez a remény vitt bele a tragikus kimenetelû második világhá-
borúba. Hiába igyekeztünk borotvaélen táncolva, a lehetet-
lent megkísérelve úgy politizálni, hogy kimaradhassunk eb-
bõl a háborúból. A Felvidék déli részének, Kárpátaljának és
Észak-Erdélynek visszaszerzéséért drága árat kellett fizet-
nünk: hadviselõk lettünk a németek oldalán, majd vesztes fél,
végül szovjet gyarmat.
Ez a gyarmati lét az 1947-es párizsi békekötésig mint szüksé-
ges rossz volt elfogadható a magyarság számára, de úgy gon-
doltuk, hogy a békeszerzõdés napja egyben a szabadság nap-
ja, az orosz megszállás vége is lehet. A Szabadság Napjára
azonban még bõ negyven évet kellett várni. Sztálin birodal-
ma, mely az Elbáig terjeszkedett Európában, nem engedte el
ilyen könnyen zsákmányát…Évtizedeken keresztül meg kel-
lett tapasztalnunk egy diktatúra mindennapjait. Az 1956 utáni
megtorlások, bebörtönzések lassan gulyáskommunizmussá
szelídültek, 1989 és 90 között pedig recsegve-ropogva ránk
dõlt az öröknek hirdetett szocializmus rendszere.
Mi optimistán, reménykedve másztunk ki a romok alól, s hit-
tük, hogy most végre tényleg eljött a szabadság!
Vajon eljött-e igazán, itt van-e közöttünk??...
Tizenhat év telt el a szovjetek kivonulása óta. Gyermekeink
már egy új világban nõnek fel, s a romossá vált laktanyák, az
itt-ott felbukkanó hõsi emlékmûvek, a cirill betûs feliratok
mind a történelem ködébe vesznek számukra. Az orosz meg-
szállás ugyanolyan tananyagként jelenik meg, mint a mohácsi
vész vagy a tatárjárás.
Számunkra viszont, akik megéltük ezt a kort, s a szabadság
napján tizenhat évvel ezelõtt lázas terveket szõttünk, mást
kell hogy jelentsen a Szabadság Napja és az azt követõ idõ-
szak. Most Péter-Pál napján, az aratás idején arról is el kell

gondolkodnunk, hogy amikor betakarítjuk hosszú évek vá-
gyainak, reményeinek termését, elégedettek lehetünk-e.
Ezt akartuk, reméltük? S ha nem erre vágytunk, akkor ezért ma-
gunkat vagy másokat okolhatunk? No, de mielõtt végleg elbi-
zonytalanítanék mindenkit ezen a jeles napon, záró gondolatért
hadd forduljak Wass Alberthez. Nyerjünk tõle iránymutatást,
bíztatást! Így vall az erdélyi író: „Ha mi is megtesszük a magun-
két, bölcsen, egyetértésben és kitartó türelemmel, akkor hama-
rosan elérkezik az idõ, amikor a jó elkülönül a rossztól, az igaz-
ság a hamisságtól és az emberek, kicsik és nagyok, fölismerik
az idõtálló törvényeket, melyekre békés és fejlõdõ emberi kö-
zösséget lehet építeni. Ez az egyetlen lehetõsége annak, hogy a
szenvedések földje örömök földjévé változhasson újra, mind-
annyiunk számára egyformán.

Gondolatok a Világról
Mintha a Világ egy kissé megváltozott volna.
Mintha az Élet egy kicsit nehezebbé válna.
Mintha a rohanó Világ túl felgyorsult volna.
Mintha az Ember egy kicsit lemaradna róla.

Vannak, kiknek az a legfõbb gondjuk,
hogy tudnák a pénzüket jobban megforgatnuk.
Mások viszont – sajnos õk vannak ma többen –
siránkoznak, hogy a kiadásuk, sohasem csökken.
Sõt a számlák, a gyógyszerárak mindig emelkednek.
Nem kedvez ma az Élet az egyszerû embernek.

Láttam gyermekeket, kik az óvodányi játék, számítógép
között unatkoztak,

de olyat is, akik egy kislapáttal, vödörrel, jókedvvel homokoztak.
Rúgták a labdát, fésülték a babát, vidáman kacagtak,
és ha elfáradtak, a Nagyitól meséket, verseket tanultak.

Régebben mi is egyszerûbbek voltunk,
kevesebbet kaptunk, de sokkal többet adtunk.

Emlékszem, mikor Anyám a vasárnapi ebéd után,
kezembe nyomott egy tízest.
„Itt van fiam, jó voltál, egész héten tanultál,
fogjad a pénzt, tedd el, ha nem muszáj, ne költsd el!”
Jutott belõle mozira, a Horváth néninél egy csokira,
egy-két gombóc fagyira, és a nagypályás focira.

Késõbb aztán százast kaptunk, a kölcsönkapott autóba tankoltunk,
elvittük a kislányt egy körre, a cukiba, egy kávéra, likõrre.
Fiatalok és boldogok voltunk, a Fõ úton sétáltunk,
ismertük egymást, köszöntöttük, megálltunk és beszélgettünk.
Bulikba, bálokba eljártunk, hallgattuk a zenét, és táncoltunk.
Nem volt haragosunk, de volt sok barátunk,
ha kellett, segítettünk, bíztattunk,
egy jónagy közösséget alkottunk.

Meg kellene a gyermekeiknek mutatnunk:
A legfõbb érték Embernek maradnunk!

Alsónémedi, 2007. május

Ölvedi János
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KÖZLEMÉNY
Az Alsónémedi Általános Iskoláért Közalapítvány Alapító Okirata gazdálkodási adatainak közzétételére kötelezi
évenként az Alapítvány Kuratóriumát. Ezt az alábbiakban közöljük:
A 2006. évi mérleg 2.488 eFt. Ennek nagy része kamatozó betétben gyarapodik. Közhasznú bevétel 2006-ban 608
eFt, kiadás (könyvelési díj, mûfüves pálya õrzése) 339 eFt, a közhasznú eredmény 269 eFt. A Kuratórium vezetése és a
Felügyelõ Bizottság tagjai továbbra is ellenszolgáltatás nélkül látják el feladataikat, tevékenységükért polgárjogi
felelõsséggel tartoznak.
Köszönjük a magánszemélyek és gazdasági társaságok anyagi támogatását, és köszönet azoknak, akik adójuk 1%-
ával az Alapítványt támogatták.
Bevételi forrást jelent még a mûfüves pálya használatáért kapott adomány. Jó lenne, hogyha – aki teheti – igénybe
venné ezt a kiváló sportolási lehetõséget. A mozgás tudjuk, mindenkinek egészségére válik. Az iskola Vezetése
tisztálkodási lehetõséget is biztosított, így kellemesen felfrissülve lehet távozni sportolás után.
Kérjük, aki tud, segítsen abban, hogy a pálya kihasználtabb legyen a nyári hónapokban is. Ebben az ügyben hívható
telefon nyáron: 06-20-428-9988.
Alsónémedi, 2007. 07. 11.

Gyõrvári Pálné
a Kuratórium elnöke

Kirándulók figyelmébe!
2007. augusztus 11-én egésznapos kirándulásra hívok
minden érdeklõdõt Tiszakécskére. A környék neve-
zetességeinek megtekintése után a fürdõben töltjük a
nap hátralévõ részét.

o o o

2007. augusztus 4-8-ig Svájcba szervezünk négyna-
pos kirándulást. Röviden a programról:
1. nap: Melk az apátság megtekintése,
2. nap: Kirándulás Luzernbe, városnézés, majd kirán-
dulás a Pilátus-hegyre. Hajózás a Virwaldstätte-tavon,
3. nap: Csokoládégyár megtekintése Brochban.
4. nap: Lichtensteinben.
Utazás luxusautóbusszal.
Akinek még nincs nyári programja jelentkezzen!
Biztosan nem fogja megbánni.

A programokra várom a jelentkezõket!
Telefon: 30/357-1441 vagy 29/337-861
Üdvözlettel:

Szántó Erzsébet
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
2007. június 30. a parlagfû elleni védekezés kapcsán
ezen idõpontig minden ingatlanon (kül- és belterületen
egyformán) el kellett végezni a védekezést, azaz a
parlagfû virágbimbó kialakulását meg kell akadályoz-
ni és ezen állapotot a vegetációs idõszak alatt folyama-
tosan fenn kell tartani!

p p p

2007. július 31. a 2007. évi mezõõri járulék befizetésé-
nek határideje. A fizetési kötelezettségrõl mindenki levél-
ben értesítést és a befizetéshez csekket is kapott. Mivel
csak egy csekket küldtünk, így kérjük az értesítésben sze-
replõ összeget fizessék be a csekken.

p p p

2007. augusztus 15. a tehetséges, de rászoruló gyerekek
támogatásához az igénylések leadásának határideje.

p p p

2007. szeptember 17. az építményadó, gépjármûadó,
helyi iparûzési adó II. részletének befizetési határideje.
A befizetéshez augusztus végén- szeptember elején szám-
lalapot és csekket küldünk.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Alsónémediek!
Az elõzõ Hírmondóban két kérdõívet is közzé tettünk (kultúra, ill. környezetvédelem témakörében). A Hírmondó
technikai okok miatt késõbb került ki Önökhöz, így a kérdõívek kitöltésére, hozzánk való eljuttatására kevés idõ állt
rendelkezésre. Voltak ugyan olyanok, akik határidõ után is eljuttatták hozzánk a kitöltött kérdõívet, de ennek ellenére is
nagyon minimális visszajelzést kaptunk. Kérjük Önöket, áldozzanak idõt e kérdõívek kitöltésére, hogy megismerjük a
lakók igényét, elvárásait. 2007. augusztus 10-ig várjuk a kitöltött kérdõíveket a Polgármesteri Hivatalban vagy a
Mûvelõdési Házban (Opál ház). Amennyiben már nem áll rendelkezésükre a kérdõív, úgy azt honlapunkon megtalálják
vagy a Polgármesteri Hivatalban kérhetnek.

Polgármester
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Ügyfélfogadási rend

a Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!

Annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatal-
nál folyó ügyintézés zavartalan legyen, biztosíta-
ni tudjuk az egyes ügyfajtákban az illetékes ügy-
intézõ elérhetõségét és az egyre bonyolultabbá
váló ügyekben szakszerû és megfontolt döntést
hozzunk, nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy
a Polgármesteri Hivatal alábbi ügyfélfogadási
rendjét tartsa be:

Hétfõ: 13-17:30
Szerda: 8-12 és 13-16
Péntek: 8-12 óráig.

Egyéb idõpontokban csak idézésre vagy külön
felhívásra jöjjenek, mert nem tudjuk fogadni
Önöket.

Megértésüket köszönjük!

Rozgonyi Erik jegyzõ

Tisztelt Alsónémediek!
Ahogy már az MTT Magazinban olvashatták, ez-
úton tájékoztatjuk Önöket, hogy

2007. június 12-tõl megszûnik
Alsónémediben is a Monor Telefon Társaság Kft.
Mozgó ügyfélszolgálata.
Az állandó személyes ügyfélszolgálati irodákban
– Dabas, Nagykáta és Monor – továbbra is
teljeskörû ügyintézéssel várják az ügyfeleket, il-
letve az egyre népszerûbb elektronikus ügyinté-
zés lehetõsége is megmarad.
Amennyiben problémájuk adódik, a 1229-es tele-
fonon az MTT továbbra is fogadja hívásaikat.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Alsónémediek!
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a
Pest Megyei Bíróságon
és a megye valamennyi bíróságán

2007. július 16. napjától
2007. aug. 17. napjáig (5 hét)

és 2007. december 27. napjától
2007. december 29. napjáig

ítélkezési szünet lesz.

Polgármesteri Hivatal

Rögtönzött vallomás
találkozunk s fölzeng a legmély
ismét hiszek a szerelemben
és hallgatóbban  minden csendnél
neved susogom elveszetten

ki vagy te ismert ismeretlen?
akárha kedves húgom lennél
oly otthonos vagy a szivemben
mely általad lett újra szentély

nyúlánk vagy mint a gyertya lángja
hát megszülettél nagysokára
enyhíteni híved magányát

ha nem szeretsz nem átkozódom
csak fájok csöndbe férfimódon
emberöltõnyi éjszakán át

Kovács Sándor István

Alsónémedi Hírmondó
Kiadja: Schulcz Kft. Készült: Schulcz Kft., Dabas;

Telefon: (29) 360-901 Engedély szám: B/PHF/792/P/91

Tisztelt Alsónémediek!
A Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft.
értesítése alapján tájékoztatjuk Önöket,
hogy Alsónémedin

2007. július 01. és szeptember 30. között
végzik a 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 3-7. §-a értel-
mében elõírt kötelezõ kéményseprõ ipari közszolgál-
tatás körébe tartozó feladatokat.
A feladatokat fényképes igazolvánnyal rendelkezõ
dolgozók végzik, akik díjat is szednek.

Polgármesteri Hivatal
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KÖZLEMÉNY
Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös-
kereszt tájékoztatja a véradókat, hogy a harmincszoros
véradók vizitdíj- és kórházi napidíj-mentességéhez a
kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 18/A. § (6) bekezdés m) pontjá-
ban elõírt, igazolások kiadása a mai napon - 2007. júli-
us 2.-megkezdõdik.

Az igazolást - a véradó kérelmére – a külön jogszabály
szerint vérgyûjtést végzõ szerv, a területileg illetékes
vérellátó állomások adják ki. Kérjük a véradókat,
hogy az igazolások kiadásának meggyorsítása érdeké-
ben az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek ma-
gukkal vinni a kérelem bejelentéséhez:

- személyazonosításra alkalmas igazolvány (szemé-
lyi igazolvány vagy érvényes útlevél vagy új típusú jo-
gosítvány és lakcímkártya)

- TAJ kártya- mindazon dokumentumokat (véradó-
igazolvány, igazolás véradásról, más, a véradásait hi-
telt érdemlõen igazoló irat), amelyek alapján a nyil-
vántartásokból a szükséges adatok kikereshetõk.

Amennyiben a jogszabályban elõírt 30 térítésmentes
teljesvér-adás adatai egy helyszínen fellelhetõk, az
igazolás kiadása akár azonnal is megtörténhet, ha
azonban a véradások több vérgyûjtõ szerv közremû-
ködésével történtek, az igazolás kiadásához szüksé-
ges, nyilvántartott adatok összegyûjtése hosszabb idõt
is igénybe vehet.

További információk a
www.ovsz.hu,
www.veradas.hu és a
www.voroskereszt.hu

honlapokon érhetõk el.


