Tájékoztató Bizottság beszámolója
Tisztelt Olvasók!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a
következõ határozatok, döntések születtek:
A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel együtt fogadta el a
Képviselõ-testület.
Az ülés elsõ részében a Kulturális és Oktatási Bizottság által
is tárgyalt, közoktatási intézmények – a Széchenyi István Általános Iskola, a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda és a
Fantázia Mûvészeti Iskola –, 2009-2010. évi nevelési évérõl
szóló beszámolóit fogadta el a Testület. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy az elõzõekben felsorolt intézményeink a környezõ településeken is jó hírû, elismert munkát végeznek.
Ezután a Testület elfogadta az Önkormányzat által alapított:
– Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány,
– Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány,
– Alsónémedi Községért Közalapítvány,
– Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány,
– Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány kuratóriumainak 2009. évi munkájáról szóló beszámolóját azzal, hogy a
2010. évtõl kezdõdõen valamennyi alapítványtól egységes
szerkezetû beszámolót vár majd el.
Következõ napirenden a Kulturális és Oktatási Bizottság
határozati javaslatait tárgyalta a Képviselõ-testület, mely
során elõször a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda alapprogramjának módosítását hagyta jóvá.
Lakossági indítvány érkezett a Sportcsarnok elnevezésére
mármint, hogy külön neve legyen az új sportlétesítménynek.
A Testület úgy döntött, hogy egyelõre nem ad külön nevet.
Két Bizottság és a Képviselõ-testület is tárgyalt a Vackor
Mackó Családi Napközi mûködésérõl és úgy döntött, hogy
2010. december 31. napjáig továbbra is bérleti díj mentesen
biztosítja a Kossuth u. 60. sz. alatti iskolaépületet, valamint
az általuk szervezett nyári napközis tábor étkezési költségeihez is hozzájárul 2.000,- Ft/hét/alsónémedi gyermek
összeggel. A Pénzügyi Bizottság javaslatainál arról is döntöttünk, hogy a Vackor Mackó Családi Napközibe beiratkozott
alsónémedi gyermekek támogatásának ügyét a Képviselõtestület majd a 2010. szeptemberi ülésén, a létszám és a nevek pontos ismeretében fogja tárgyalni.
Jobbágy Ilona lélekemelõ, gondolatébresztõ elõadást tartott a Testület és a jelenlévõk részére a némedi Faluház értékeirõl. A fotókon pótolhatatlan pillanatok, sorslenyomatok
maradtak ránk megbecsülendõ feldolgozásra és megmentésre
váró emlékek. Ehhez egy gondolat József Attila A Dunánál c.
költeményébõl:
„Anyám szájából édes volt az étel,
apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, õk ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt ez az elmulás. Ebbõl vagyok. „Meglásd,
ha majd nem leszünk!...” - megszólítanak.”
A Testület felelt a megszólításra és természetesen engedélyezte a Faluház állományának digitális nyilvántartásba
vételét és az ehhez szükséges nettó 100.000,- Ft/hó megbízási
díjat a tartalék terhére, a 2010. július 01. és december 31. közötti idõszakra biztosította.

A pozitív visszajelzések és az iskola megkeresése nyomán a
Testület döntött arról is, hogy amennyiben azt az iskola igényli az iskolai ballagások minden évben a tornacsarnokban
kerülhetnek megrendezésre, az ABÉVA Kft-vel történõ elõzetes egyeztetést követõen.
Ezek után a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottság határozati javaslatait tárgyalta a
Képviselõ-testület.
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezõgazdasági
Bizottság ülésén még nem volt ismert az idei aszfaltozásokra
benyújtott árajánlat, mely a Képviselõ-testület ülésén vált ismertté, így a bizottsági javaslat után módosult a Felsõerdõsor
utca ügyében hozott javaslat (egységes árkok, esetlegesen
útalap készítése lakossági erõ felhasználásával). Valószínûleg
többeknek jó hír, hogy amennyiben a Felsõerdõsor utcai ingatlannal rendelkezõk összegyûjtik az aszfaltozások kapcsán
elvárt 80.000,- Ft/lakás vagy kialakítható telek összegû önerõt és azt 2010. július 31-ig legalább szándéknyilatkozat
formájában igazolják az Önkormányzat felé, úgy elkészülhet
az utca aszfaltozása és csapadékvíz rendezése.
A CBA Logisztikai Központ környékén történõ útrendezés kérdéskörérõl is született határozat, miszerint az elõterjesztéshez mellékelt térkép alapján az alsónémedi 0113 hrszú utat az Önkormányzat megosztja és az így kialakuló útból a
0103 hrsz-ú út felé esõ részt, a folyamatban lévõ telekalakítás
során kialakuló 2401/4 hrsz-ú utat és a 0128/66 hrsz-ú utat
„beépítetlen területté” kívánja minõsíteni. Majd az elõbb említett ingatlanokat elcseréli út céljára úgy, hogy az ingatlanok
kialakításával és a cserével kapcsolatos valamennyi költség a
cserét kezdeményezõ vállalkozást fogja terhelni.
A Testület véleményezésre alkalmasnak ítélte a 2010-2015.
közötti Hulladékgazdálkodási Tervet az alábbiak figyelembevételével:
– a talajvízszintet konkrét vízszint adat nélkül kell megemlíteni,
– legyen tájékoztatás az Alsónémedi Hírmondóban a gazdák
mezõgazdasági tevékenysége során keletkezett hulladékok
leadásának lehetõségeirõl,
– a szóbeli kiegészítés alapján kerüljenek korrigálásra a 2009.
évi hulladékmennyiségek.
A Képviselõ-testület ezután – mérlegelve a tervpályázat esetleges buktatóit –, úgy döntött, hogy nem ír ki tervpályázatot
az új Egészségház és Polgármesteri Hivatal engedélyes terveinek elkészítésére, hanem felhatalmazza a Polgármestert
szerzõdéskötésre a Farkas Építész Iroda Kft-vel a korábban
készített vázlatterve alapján az engedélyes tervek elkészítésére a 2010. évi költségvetésben szereplõ 9 millió Ft + ÁFA
díjért. Emellett felhatalmazta a Polgármestert három független szakember felkérésére – akár szerény megbízási díjért –
a fõ irányvonalak meghatározásának segítése céljából.
A bizottsági ülésen felmerült kérdésekben és a Bizottság javaslatára a Képviselõ-testület úgy határozott, hogy árajánlatot kér a bel- és külterületi csapadékvíz-elvezetõ gyûjtõ
árkok kitisztítására vonatkozóan (külön-külön).
Az esetleges „balesetek” elkerülése érdekében és a megfelelõ tájékozódás elõsegítése céljából a testület a Kisfaludy
utca Fõ úti torkolatába „Megállni tilos!” tábla kitételét rendeli el, amellett az Ady E. utcai keresztezõdésben az 5. sz. fõ-
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út elérését megkönnyítõ tájékoztató táblát állíttat ki. Szintén
az esetleges balesetek elkerülése végett döntés született arról
is, hogy a Deák F. u. és Arany János u. közlekedési rendjét
(Deák F. utca a védett út), a Kossuth L. u. és Templom u. forgalmi rendjét (a Kossuth L. u. a védett út) „Elsõbbségadás
kötelezõ!” tábla kitételével szabályozza.
A rendkívüli esõs idõ miatt rengeteg a szúnyog, ezért a bizottsági ülés óta bekért árajánlat alapján a Képviselõ-testület
felhatalmazta a Polgármestert – a lakosság megfelelõ tájékoztatása mellett – a településen szúnyogirtás elvégeztetésére, melynek költségeit a tartalék terhére biztosítja.
A községünk közepén elhelyezkedõ öreg temetõ – amely a
két történelmi egyház tulajdona – komoly költségek árán tartható csak rendben. Erre tekintettel az egyházak közös levélben kérték az Önkormányzatot, hogy a temetõ hátsó részét
(ahol már nem vagy alig találhatók sírok) átminõsítve tegye
lehetõvé a terület más irányú hasznosítását. Az általános
rendezési terv módosításának nehézkes, több problémát felvetõ összetettsége miatt a Képviselõ-testület úgy döntött,
hogy akkor foglalkozik a két egyházközségi temetõ terület átminõsítési kérelmével, amikor a településre vonatkozó jelenlegi rendezési terv felülvizsgálata készül. Egyben a két egyházközség részére az új temetõben térítésmentesen helyet
biztosít az átminõsítéssel érintett területekrõl az ott lévõ földi
maradványok áthelyezéséhez összesen 10 sírhelyig. Egyben
felhatalmazta a Képviselõ-testület dr. György Balázs polgármestert a rendezési terv felülvizsgálatának elvégzésére árajánlatok bekérésére.
Ezek után a Pénzügyi Bizottság által tárgyalt javaslatok
tárgyalása következett.
A folyamatban lévõ iskolai konyhabõvítés kapcsán a Testület
úgy döntött, hogy Alsónémedi közoktatási intézményeiben (iskola és óvoda) az étkezést és a szociális étkeztetést egy szolgáltató igénybevételével kívánja 2011. január 01-tõl megoldani azzal a feltétellel, hogy a jelenlegi konyhai dolgozókat át kell vennie és Alsónémediben a bõvített konyhában kell fõznie.
A közlekedés biztonságát, a balesetek megelõzését prioritásként kezeli a testület, ezért korábban újabb gyalogátkelõhelyet létesített. Ezzel kapcsolatban már döntött arról, hogy a
Haraszti úti gyalogos átkelõhelynél és a Dózsa György téren a
Fõ útra kanyarodás segítésére közlekedési lámpákat helyeztet el. Az árajánlatok bekérése után megbízza az ABÉVA Kftt, hogy a legolcsóbb árajánlatot benyújtó Signálterv Forgalomtechnikai Kft-vel végeztesse el a munkát és a megvalósításhoz a 2010. évi költségvetésben szereplõ összeghez további 1.212.808,- Ft biztosít, intézményfinanszírozás keretében,
a tartalék terhére. (Így kb. 10 millióba kerül a két lámpásítás.)
A Testület döntött arról is, hogy az ABÉVA Kft-vel az Iskola
u. 1. sz. alatti ingatlanra kötött üzemeltetési szerzõdését módosítja azzal, hogy 2010. május 11-tõl már havonta fizeti ki
részére az üzemeltetési díjat (mely erre az évre összesen
28.000.000,- Ft + ÁFA).
Az Önkormányzatot ismét megkeresték az Alsónémediben
végrehajtás alatt lévõ ingatlanok ügyében, de a Képviselõtestület úgy döntött, hogy egyik ingatlan tekintetében sem él
elõvásárlási jogával.
A Testület együtt érezve az árvíz által sújtott honfitársaink
tragédiájával felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert, hogy az árvízkárosult települések közül válasszon ki
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egyet, mely település Önkormányzata részére 5.000.000,Ft-os támogatást nyújt a károk enyhítésére. Ezen összeg
felett a Képviselõk egy havi bruttó tiszteletdíjukat is felajánlották árvízkárosultak javára, melyhez a külsõs bizottsági tagok is csatlakoztak.
A Képviselõ-testület elfogadta a DAKÖV Kft., valamint az
AIRVAC Kft. 2009. évi tevékenységérõl szóló beszámolóját.
Szükséges volt az Alsónémedi AIRVAC Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetõ Kft. ügyében – mint alapító, ill. egyszemélyi tulajdonos önkormányzat – is döntést hozni a társaság megbízott könyvvizsgálójának megválasztásában a
2013.05.31-ig terjedõ idõszakra (Lengyelné Gebei Ilona), akinek feladata a társaság 2010-2012. évi éves beszámolóinak felülvizsgálata és auditálása. A képviselõ-testület megerõsítette
korábbi döntését is a felügyelõ bizottság létrehozásáról és annak tagjairól, mely határozatlan idõre szól. A társaság jelenlegi
ügyvezetõjét, Kozma Miklóst határozatlan idõre választotta
meg a Testület. Ezen kívül a társaság jegyzett tõkéjét is megemeltük, valamint az alapító okirat is módosításra került.
Szintén a csatornahálózathoz kapcsolódik az a döntés, hogy a
már megépült elkerülõ vezeték építése kapcsán a 019/1 hrsz-ú
ingatlanból igénybe vett, Tótyik József ½-ed tulajdoni hányadát (131,5 m2) megvásárolta a Képviselõ-testület, 2.000,Ft/m2 áron, a tartalék terhére.
Örömteli hír, hogy folytatódnak településünkön az aszfaltozások. Ide tartozik a döntés, miszerint az “Új utak építése
Alsónémedin (2010)" tárgyú közbeszerzési eljárást a Testület
eredményesnek nyilvánította és a közbeszerzés nyertesének
a SOLTÚT KFT-t (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) hirdette ki
46.366.190 Ft + ÁFA összegû ajánlatával. A közbeszerzés
második helyezettjének a MAGYAR ASZFALT KFT-t (1135
Budapest, Szegedi út 35-37.) hirdette ki a Képviselõ-testület
52.574.768,- Ft + ÁFA összegû ajánlatával (erre azért volt
szükség, ha a nyertessel a szerzõdéskötés valami miatt meghiúsulna).
A soron következõ napirend a Polgármester beszámolója
volt az elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, melyet elfogadott a Képviselõ-testület.
Az egyebek napirend keretében több képviselõi felszólalás
történt, majd zárt ülés következett, melyen a Képviselõ-testület egy fellebbezésrõl (ápolási díj elutasítása) és vagyoni
ügyekrõl tárgyalt.
Tisztelt Olvasó! Amennyiben a Hírmondó elolvasása után az
abban foglaltakkal, de általában a település életével, az Önkormányzat mûködésével kapcsolatban, további érdeklõdésére tarthatunk számot, úgy kérjük jelezze nekünk és igyekszünk legjobb tudásunk szerint válaszolni. Ha pedig mi nem
tudnánk a választ, akkor azt továbbítjuk. Részletesebben az
Alsónémedi Hivatal folyosóján lévõ hirdetõtáblán, vagy a
www.alsonemedi.hu honlapon találhatnak felvilágosítást.
Képviselõ-testületünk soron következõ rendes ülését
2010. szeptember 10-én 14 órakor tartja, az azt megelõzõ
héten pedig a testületi ülést elõkészítõ bizottsági ülések is
megtartásra kerülnek. Már elõre látszik, hogy a nyáron is dolgozni fogunk, mert szükséges lesz rendkívüli ülés összehívására sort keríteni (pl. a településközpontra kiírt közbeszerzés
elbírálása ügyében).
Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság

Az 5. ciklus utolsó (4.) költségvetése (2010)
Tisztelt Alsónémediek!
Idei költségvetését a Képviselõ-testület 2010. február 26-án fogadta el. A tavalyi év végi – december 07-i – közmeghallgatáson is ismertetett, a novemberben elfogadott 2010. évi koncepcióból tulajdonképpen már kitapintható volt idei költségvetésünk mozgástere. Az említett idei költségvetési rendeletünkben
az induló bevételi fõösszeg 1.519,177 millió forint (kevesebb
mint a tavalyi), s természetesen ugyanennyi a kiadási fõösszeg
is, mely összeg magában foglal 594,257 millió forint tartalékot. Feladatainkat ebben az esztendõben 112 fõs (átlagos, 9 fõvel kevesebb, mint tavaly) létszámmal kívánjuk megoldani. A
112 fõ megoszlása a következõ: az oktatási intézményeinkben
(iskola, óvoda) 75 fõ dolgozik, a Polgármesteri Hivatalhoz
(parkgondozás 4, mezõõri szolgálat 4, igazgatás 22, Mûvelõdési ház 2, Könyvtár 2,5), valamint az egészségügyhöz (védõnõi
szolgálat 2,5) a maradék 38 fõ sorolható.
Bevételeink idén is 7 nagyobb csoportba sorolhatók be:
– az elsõ a volumenében is legnagyobb (615,500 millió forint) a saját bevételek csoportja, melybe többek között sorolandó az építményadóból, iparûzési adóból, gépjármûadóból tervezett és reméljük befolyó összegek, az intézményi saját bevételek,
– a második fõ csoport az ún. átvett pénzeszközök (30,216
millió forint), melyek között szerepel az egészségügy finanszírozására a TB-tõl kapott támogatás, a mezõõri szolgálathoz remélt támogatás, a lakosságtól kapott – útépítésre szánt – összeg,
– a harmadik csoportba idén is az állam hozzájárulása
(159,117 millió forint) szerepel kötelezõ feladataink végzéséhez kapott kötött és kötetlen normatív hozzájárulás(iskola, óvoda stb.),
– a negyedik az átengedett bevételek (-12,223 millió forint), itt az Alsónémedibõl SZJA-t fizetõk 2008-ban befizetett összegének egy meghatározott (8) %-a szerepel
(56,590 millió), csökkentve a jó adóerõ-képességünk miatt
elvont összeggel (68,813 millió), így ez negatív szám,
– idén is az ötödik csoportba külön szerepeltetjük a korábbi
években még visszafizetési kötelezettséggel, de kamatmentesen adott kölcsönök visszatérülését (1,3 millió),
– a hatodik csoportban a korábbiakban szabad pénzeszközeinkbõl vásárolt Kincstárjegyek eladásából befolyó összegeket tettük (összesen 485,267 millió),
– a hetedik csoport tartalmában idén is a tavalyról megmaradt ún. pénzmaradványt tartalmazza, mely terv szinten
240 millió forint.
Ez a hét tétel teszi ki az induló 1.519,177 millió forintos bevételt.
Mire költjük ezt az összeget a kiadási oldalon 2010-ben?
Tulajdonképpen a már említett koncepcióban megfogalmazottakat számszerûsítettük az idei költségvetésben, figyelemmel a számunkra jogszabályokban elõírt kötelezettségeinkre.
Az összes bevételi forrásunk jelentõs hányadát – mint már
korábban is – kiadási soron mûködésre fordítjuk. Nevezett
célra idén a teljes bevételünk 45,6 %-át, számszerûsítve
693,463 milliót terveztünk. Ebbõl az összegbõl 288,454 mil-

lió az ún. dologi kiadás, s a kettõ különbözetébõl fennmaradó
405,009 millió forint pedig a bér- és járulékai.
Az óvodai nevelés idén 104,446 millióba, az általános iskolai
oktatás 160,936 millióba, óvodában az étkeztetés 29,105
millióba, míg ugyanez az iskolában 29,656 millió forintba került. Az önkormányzati igazgatás tevékenysége (Polgármesteri Hivatal) kiadási terve 160,028 millió forint. Bel- és külterületi közútjaink karbantartására idén 20,875 milliót szánunk.
Közvilágításra 10,6 milliót terveztünk. Az egészségügy még
általunk teljes egészében finanszírozott része (orvosi ügyelet,
iskolaeü., védõnõk) idén már 20,760 millióba kerül. A települési hulladék kezelése, az eb befogás, az állati hullák elszállítása, a szelektív hulladékgyûjtés mûködtetése összességében
20,2 milliót igényel a mi költségvetésünkbõl túl a lakossági
befizetéseken. Közmûvelõdésre 28 milliót fordítunk. Ebben
az évben is adunk különbözõ szervezeteknek támogatást, így
pl. helybéli egyházközségeinknek 500-500.000,- Ft-ot, az
ASE-nek 4,5 milliót stb. Erdélyi testvértelepülésünket
(Nagyajta) a folyamatban lévõ óvodafelújításhoz idén
500.000,- Ft-tal támogatjuk. Társadalmi és szociálpolitikai
célokra (segélyezés) 20,6 milliót terveztünk. Fiatal házasok
elsõ lakáshoz jutásának támogatására 2004 óta már nem kölcsönt adunk, hanem a támogatást nem kérjük vissza. Ennek
keretösszege idén is 4 millió forint.
Beruházásra és felújításra 69,952 millió forintos bruttó összeget terveztünk, mely 13 tételbõl áll. Szerepel ebben a csomagban a már idõközben elkészült utcák aszfaltozása, az ugyancsak
elkészült Rákóczi úti óvodaépület fûtésfelújítása, a napokban
elkészülõ Árpád utcai járda, az új Polgármesteri Hivatal és az
Egészségház engedélyes terveinek elkészítése, a tervezett
szennyvíztisztító bõvítéshez az önerõ, az iskola udvarrendezés,
ill. mûfüves pálya köré atlétikai pálya terveinek elkészítése is.
Ún. fejlesztési céltartalékként bruttó 63,972 milliót terveztünk, mely három tételbõl adódik össze: legnagyobb tétel a
még poros utcák aszfaltozására tervezett önerõ 45,5 millió, a
településközpont fejlesztésére nyert pályázathoz szükséges
önerõ 9,7 millió és a várhatóan az iskolakezdésre elkészülõ
Haraszti úti gyalogátkelõ lámpásítása, és a Dózsa téren lévõ
lámpás csomópont korszerûsítése 8,7 milliós összegben.
Természetesen kötelezõen képeztünk 10 millió általános tartalékot, 5 millió bértartalékot, valamint ún. fél milliós mûködési céltartalékot, ami a helyi katasztrófaalap és a Bolgár
Kisebbségi Önkormányzat mûködésére 560.000,- Ft-ot.
Idéntõl kezdõdõen vélhetõen hosszú éveken át költségvetésünk
részét fogja képezni a kiadási soron az a két nagy tétel, amelyet
a 100%-ban tulajdonunkban lévõ ABÉVA Kft-nek fizetünk ki.
Ez a két tétel összességében idén 71 millió forint + 25% ÁFA.
Ebbõl 28 millió + ÁFA a régi iskolaépület üzemeltetésének
költsége, míg a maradék 43 millió forint az idén átadott, a Kft.
tulajdonában lévõ új épületegyüttes bérleti díja.
Amennyiben mindezeket számba vesszük – bevételi és kiadási oldalt egyaránt – még 514,785 millió forint maradt a költségvetésben további szabad felhasználásra, mely összeget
immár 3 éve úgy kell elneveznünk, hogy pályázati önerõ.
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Tisztelt Olvasó!
Jelen tájékoztatóm teljes képet nem tud nyújtani idei költségvetésünk számadatairól. Célom most is az volt, mint eleddig mindig, hogy fõ vonalakban tájékoztassam Önöket lehetõségeinkrõl, elképzeléseinkrõl és azok várható megvalósulásáról.
Összességében most is elmondható, illetve leírható, hogy a
2010. évi költségvetésünk a tervezett fejlesztési feladatokhoz, elképzelésekhez képest mint mindig, most is szûkös. Nagyon nagy szerencsénk – ki tudja meddig –, hogy az elmúlt
19 év alatt a helyben volt és megerõsödött, valamint az ide települt vállalkozások hozzánk fizetett adóforintjaikkal nagyban hozzájárultak költségvetésünk beruházási, fejlesztési
elképzeléseinek megvalósításához. Örvendetesen az látszik,
hogy részben a korábbi sikeres pályázatok segítségével, részben önerõbõl is több fejlesztést tudtunk megvalósítani. Idén a
tavalyinál is szerényebbek a lehetõségeink, különösen az
adóbevételek eddigi növekedési trendje bizonytalan. Az el-

határozott fejlesztéseket úgy tudjuk megvalósítani, hogy az
egyéb településüzemeltetési feladataink, illetve a teljes önkormányzati mûködés (iskolában, óvodában, egészségügyben, Polgármesteri Hivatalban stb.) továbbra sincs veszélyeztetve. Az idei tervezett fejlesztések közül a legfontosabbak e település számára a tervezett útépítések megvalósítása,
valamint a konyha és a jegyzõi lakás bõvítése. Amennyiben a
konyhabõvítés is megvalósul, úgy nem kell a továbbiakban
óvodánkba más településrõl hordani az ételt, hanem a bõvített
konyhában itt helyben tudjuk azt elkészíteni. Tovább folytatjuk a még poros útjaink szilárd útburkolattal történõ kiépítését a lakossági elvárt önerõ felhasználásával.
Az idei esztendõben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a ránk bízott javakkal, bevételi lehetõségeinkkel,
adózó állampolgáraink és vállalkozásaink hozzájárulásával jól
sáfárkodjunk és településünk további fejlõdését szolgáljuk.
Polgármester

KISTÉRSÉGI ELISMERÉS POLGÁRMESTERÜNKNEK
Nagy örömmel értesültünk Polgármester úr Képviselõ-testülethez írt beszámolójából, hogy 2010. június 07-én ünnepélyes
keretek között vehette át a „Kertváros” Gyáli Kistérségért Díjat, a kistérség érdekében hosszú idõn keresztül végzett munkájának elismeréseként.
Bizonyára sokuk elõtt ismert, hogy ez a kistérségi társulás, mely korábban 7, majd Vecsés és Üllõ kiválása óta 5 önkormányzat (Alsónémedi, Bugyi, Felsõpakony, Gyál, Ócsa) részvételével mûködik, tartja fenn a családsegítést, házi segítségnyújtást
és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást településünkön, valamint a gyáli székhellyel mûködõ nevelési tanácsadót. A kistérségi társulás megalakulása óta dr. György Balázs alelnöke ezen szervezõdésnek, a Pénzügyi Bizottság elnöke, illetve igen
gyakran Õ látja el az operatív vezetési teendõket. A társulás informálisan talán jogelõdjének is tekinthetõ korábbi önkéntes
társulásban Polgármesterünk elnöki tisztséget töltött be és valamennyi megbízatását a rá jellemzõ alapossággal, tisztességgel
és újító erejû gondolatok felvetésével látta és látja ma is el. Ezen hozzáállásnak és munkának szólt a díj, melyhez a Képviselõtestület nevében gratulálunk.
Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
Minden hónap 15. napja az elõzõ hónapban beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
2010. 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 akadályozni és ezen állapotot a vegetációs idõszak alatt folyamatosan fenn kell tartani!
2010. július 31. a 2010. évi mezõõri járulék befizetésének határideje. A fizetési kötelezettségrõl mindenki levélben értesítést és a befizetéshez csekket is kapott. Mivel csak egy csekket küldtünk, így kérjük az értesítésben szereplõ összeget fizessék
be, az értesítésben szereplõ névre.
2010. július 31. a 8. osztályt befejezett tehetséges tanulók támogatására vonatkozó kérelmek benyújtási határideje.
2010. augusztus 31. a lakáscélú támogatások (vásárlás, építés, korszerûsítés) második félévi benyújtási határideje.
2010. szeptember 15. az iparûzési adóelõleg, építmény- és gépjármûadó II. féléves befizetésének határideje. Reményeink
szerint augusztusban a csekket és az adóértesítõket postázzuk.
2010. október 15. a felsõoktatási intézményben tanulók 2010/2011-es tanév I. félévére vonatkozó támogatási kérelmének
beadási határideje.
Polgármesteri Hivatal

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
Az Alsónémedi Hírmondó májusi számában adtunk hírt arról, hogy az Alsónémedi Község szabályozási tervérõl és helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004. (V. 03.) sz. rendelet 3. § (2) bekezdését módosítani kívánjuk.
A beérkezett vélemények egyeztetése után a tervezett végleges szöveget, valamint a beérkezett, de el nem fogadott véleményeket azok indoklásával együtt meg lehet tekinteni ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Csoportjánál 2010. július 12-augusztus 11-ig, és arra az érintettek ezen idõtartam alatt észrevételt tehetnek.
Dr. György Balázs polgármester
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FELHÍVÁS PARLAGFÛ ELLENI VÉDEKEZÉSRE!!!
A 2007. évi XVI. tv. tovább szigorította a parlagfû elleni védekezést, illetve annak elmulasztása esetén az ellenõrzést és a
megteendõ intézkedéseket, melynek eredménye már a korábbi években is érzékelhetõ volt. Ennek következtében belterületen a Polgármesteri Hivatal, külterületen pedig a Növény és Talajvédelmi Szolgálat jogosult eljárni, míg a fertõzött területek
felkutatása ezen hatóságok mellett a földhivatalok, a lakosság és a civil szervezetek feladata is. Az érintett hatóságok rendszeres határszemléken fogják ellenõrizni a parlagfû elleni védekezést.
A törvénymódosítás kapcsán az elsõ legfontosabb határidõ minden évben június 30., mert ezen idõpontig minden ingatlanon
(azaz nem csak a termõföldön, hanem belterületen, telephelyeken, lakóingatlanoknál) el kell végezni a védekezés elsõ lépcsõfokát, azaz le kell kaszálni vagy gyomirtózni a fertõzött területet. Ez azonban már azt jelenti, hogy a parlagfû virágbimbójának kialakulását is meg kell akadályozni és ezen idõpont után folyamatosan fenn kell tartani ezt az állapotot, azaz legalább 2-3 alkalommal kaszálni, esetlegesen gyomirtózni szükséges. A mûvelési cél nélküli talajbolygatás serkenti a parlagfû
szaporodását, ezért azokra a területekre, ahonnét már betakarították a terményt, különösen indokolt odafigyelni.
A módosítás már kötelezettségként írja elõ a hatóságok számára, hogy az önként el nem végzett védekezést hatósági határozat alapján akár zárt ingatlanon is el kell végezni, illetve bizonyos esetekben a haszonnövények között megbúvó parlagfû, –
esetlegesen a haszonnövénnyel együtt történõ – levágatásáról is gondoskodni kell. A hatósági védekezés teljes költségét a föld
használójának kell megtérítenie, s e mellett 20.000 és 5 millió forint közötti növényvédelmi bírsággal is számolni kell. Ezen
említett költségek meg nem fizetés esetén adók módjára behajthatóak.
Mind az állam, mind településünk lakossága azt várja ezen szigorú szabályoktól, hogy jelentõsen csökkenjen a parlagfûvel
fertõzött terület nagysága. Ehhez a földhivatali és a növényvédelmi szolgálat által elrendelt ellenõrzések mellett a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelõje Bodó Zoltán, valamint mezõõreink munkája a garancia és kérjük a lakosságot, hogy legyen segítségünkre a fertõzött területek felderítésében. Kérjük Önöket, amennyiben olyan területrõl tudnak, ahol a parlagfû
elleni védekezés nem történt meg, úgy azt beazonosítható módon jelezzék a Polgármesteri Hivatalba és mi akár saját hatáskörben, akár a társhatóságok értesítésével a szükséges intézkedéseket meg fogjuk tenni.
Rozgonyi Erik jegyzõ

HULLADÉK GUMIABRONCS
GYÛJTÉS
Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Felhívom figyelmüket, hogy az idei õszi lomtalanításkor
ismét hulladék gumiabroncs-gyûjtést szervezünk.
A gyûjtés idõpontja:
2010. szeptember 10, péntek, 8:00 és 18:00 óra között.
A gyûjtés helye:
Alsónémedi, Haraszti út 125/B (volt MAGÉV telep)
Dr. György Balázs
Polgármester

MEZÕÕRSÉG
06-30-508-6827
KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕ
Bodó Zoltán
06-30-931-3783
Dernóczi Zoltán
06-30-321-2795
POLGÁRÕRSÉG
06-30-484-7658
RENDÕRSÉG
107, 112
Nappali idõszakban már két településõr mûködik
településünkön!
Nagy Tibor
06-30-274-4396
Benkõ János
06-30-317-9641
Körzeti megbízottaink:
Tóth Gábor r. törzszászlós
06-20/489-67-21
Szadai Attila r. törzsõrmester
06-20/489-67-22
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelõ telefonszámot!

ÍTÉLKEZÉSI SZÜNET
A Pest Megyei Bíróságon és a megye valamennyi bíróságán 2010. július 16. napjától 2010. augusztus 19. napjáig és 2010. december 27. napjától 2010. december
31. napjáig ítélkezési szünet lesz.
Július 15. napja a Bíróságok Napja, így a bíróságokon
munkaszüneti nap lesz.
A Dabas Városi Bíróság elérhetõségei
Cím:
2370 Dabas, Bartók B. út 52.
Postacím:
2374 Dabas, Pf. 22.
E-mail:
birosag@dabas.birosag.hu
Telefonszámok:
Központ:
Fax:
Elnöki Iroda:
Büntetõ Iroda:
Polgári Iroda:
Perenkívüli Iroda:
Vh. Ügyintézõ:

29/360-301, 29/363-121
29/560-810
29/360-955
29/560-812
29/560-811
29/560-814
29/560-819

A kezelõirodák ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ:
9-12 és 13-15 óra között
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda-péntek:
9-11 óra között
Panasznap ügyintézés minden hétfõn 9-12 és 13-15
óra között.
Polgármesteri Hivatal
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Tanévzárás a Széchenyi István Általános Iskolában
„Harc van az iskola és az élet között. Mi bizonyosak vagyunk, hogy az élet marad a gyõztes,
a mai iskola fog megváltozni gyökeresen.
Hallgasson az iskola mielõbb az élet szavára, hogy erõszakos
átalakulás helyett a fokozatos fejlõdés útjára léphessünk”.
Ez az idézet Nagy László válogatott pedagógiai mûveibõl való.
Valóban a „harcok” világát éljük! Nem csak az iskola és az
élet harcol egymással, hanem viszály van mindenütt. Az oktatás terén is gond van, mely hosszú távon meghatározza gyermekeink sorsát és jövõjét!
A tanév vége az összegzés, a számvetés idõszaka. Pedagógusok, szülõk, tanulók értékelik az eltelt 183 tanítási nap eseményeit, mérlegre teszik az eredményeket.
Be kell látni, hogy a számok, minõsítések mögött ott van a tanulói hozzáállások mikéntje, az idõ- és energiabefektetés
elégségessége vagy elégtelensége, és olykor talán ott van a
külsõ körülmények befolyása is.
Az összegzés csak így lehet hiteles, a következtetések csak
így lehetnek igazán hasznosak a jövõre vonatkozóan.
Hiszem és vallom, hogy nevelõ-oktató munkánkban sikerek
és eredmények csak akkor érhetõk el, ha a szülõk, pedagógusok és tanulók együtt gondolkodnak, együtt munkálkodnak.
Cél: az alapkövetelmények elsajátíttatása, az egyéni készségek és képességek fejlesztése, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás hatékonyságának növelése.
A legfontosabb emberi értékek közvetítése, a nevelés minden
területének kiaknázása.
A 2009/2010-es tanév végén 410 tanuló kapott bizonyítványt.
Az alsó tagozatban az elsõ három évfolyamon szöveges minõsítéssel értékeltük a tanulók teljesítményét.
40 tanuló vett búcsút iskolánktól, õk szeptembertõl új iskolában, új környezetben folytatják tanulmányaikat. 14 fõ gimnáziumban, 17 fõ szakközépiskolában és 9 fõ szakiskolában.
Örömmel tölt el bennünket, hogy a 8. osztályos tanulók többsége az I. helyen megjelölt középfokú oktatási intézménybe
nyert felvételt. Több tanulónk folytatja tanulmányait az országosan is elismert gimnáziumokban, szakközépiskolákban.
Ebben a tanévben nevelési feladataink között kiemelkedõ helyet foglalt el a „Család”
1.
Biztonság a családban: családi órák tartása
2.
Biztonság az iskolában
3.
Biztonság az iskolán kívül
Külsõs szakemberek, elõadók segítették a pedagógusok munkáját.
A nemzet nagyjainak gondolatait tártuk példaként tanulóink
elé, s erre építettük fel iskolánk hagyományõrzõ kulturális
rendezvénysorozatának programjait is.
Vetélkedõket, tanulmányi- és szavalóversenyeket, kirándulásokat, kerékpártúrákat, színház- és mozilátogatások szerveztünk.
Tanulóink erdei iskolai programokon, nyelvi táborban vehettek részt.
A fejlesztõ, felzárkóztató, tehetséggondozó foglakozások segítették a tananyag mélyebb elsajátítását, a tehetséges tanulók
magasabb szintre juttatását.
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A tanév elején meghirdetett tanulmányi versenyt az 5.b osztály nyerte. Õk, képviselõ-testületi döntés alapján látogatást
tehetnek egyik szomszédos ország magyarlakta területére.
A tanév végén nevelõtestületi dicséretben részesültek a következõ tanulók:
5.évfolyam: Gyõrvári Noémi, Szlovicsák Béla, Varga Ádám,
Varga Krisztina, Gyõri Tamás
7. évfolyam: Jancsó Todoranov Nikola, Ladányi Mónika,
Mráz Renáta, Révész Boglárka, Sedlák Richárd, Viski Nóra,
Gyõrvári Tibor, Kiss Fruzsina
8.évfolyam: Rigó Kitti, Bodó Fanni, Gendur Nikoletta,
Hajdu Eszter, Tüske Zoltán
Az iskola emeletén lévõ márványtáblára azoknak a 8. osztályos tanulóknak a neve kerül fel, akik 8 éven át kitûnõ tanulmányi eredményükkel, szorgalmukkal, példamutató magatartásukkal kiérdemelték a nevelõtestület elismerését.
Kik õk? Bodó Fanni, Gendur Nikoletta, Rigó Kitti
A megyei szaktárgyi tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményükért, helyezésükért a következõ tanulóknak
jár dicséret:
Méhes Balázs, Tenki Alex, Galambos Levente, Révész Boglárka, Sedlák Richárd, Kiss Fruzsina, Rigó Kitti, Szlovicsák
Béla, Fábián István, Jancsó Todoranov Nikola, Ladányi Mónika, Szlovicsák Béla
Labdarúgás:
III. korcsoport megyei I. hely, országos: XII. helyezés
IV. korcsoport megyei I. hely, országos: VI. helyezés
Kézilabda: Kotán Ágnes Adidas kupa országos: I. helyezés
A Napfény majorett csoport tagjai a megyei és régiós versenyeken öt I. és négy II. helyezést értek el.
Név szerint: Hornyák Réka, Dura Vera, Galambos Brigitta,
Polyák Viktória, Gál Alexandra, Kovács Nikoletta, Icsó Réka, Antos Alexandra, Vincze Petra, Vincze Renáta, Józan
Anikó, Nagy Klaudia, Szabó Mónika, Szabó Fanni, Szakál
Zsanett, Szál Anett, Salamon Viktória.
Az országos íjász diákolimpia sikeres versenyzõi:
Gyõri Tamás, Tóth Eszter, Suplicz Gergely, Hajdu Kálmán,
Varga Ádám, Suplicz Áron, Mozsár András
A tanév során számos olyan rendezvény, megmozdulás volt
iskolánkban, ahol a szülõk szép számmal megjelentek, segítették munkánk.
Megköszönöm a szülõi munkaközösség minden tagjának,
minden szülõnek az iskola érdekében kifejtett munkáját.
Tudjuk, hogy szilárd szülõi bázis nélkül eredményes munka
nem végezhetõ.
Köszönettel tartozunk Önkormányzatunk Képviselõ-testületének, hogy biztosították a mûködéshez és fejlesztéshez
szükséges anyagi erõforrásokat, támogatták a nevelõ-oktató
munka eredményességéhez szükséges elképzeléseinket.
Jelentõs változás történt a tárgyi feltételek alakulásában. Birtokba vehettük iskolánk új épületszárnyát, valamint a településen élõ sportolni vágyóknak helyet adó sportcsarnokot.
Köszönjük mindazoknak a szülõknek, magánszemélyeknek,
akik felajánlásaikkal támogatták a Széchenyi István Általános Iskoláért Alapítványt.

Köszönjük az Alapítvány Elnökének, Gyõrvári Pálnénak
az iskola érdekében kifejtett értékes munkáját.
Rendezvényeink szervezettségéhez hozzájárult a Polgárõrség
is. Köszönjük, hogy készségesen álltak rendelkezésünkre.
Köszönet szavai illetik a Széchenyi István Általános Iskola pedagógusait és minden dolgozóját, hiszen mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy értékes, sikeres tanévet zárhattunk. A pedagógusok hitvallása nem lehet más, mint a
következõ Márai idézet:
„Mert az ember csak annyit ér,
És csak annyira ember,
Amennyire meg tudja õrizni lelke egy zugában
Az örök gyermeket!
Kívánok a település minden lakosának kellemes nyarat, a gyerekeknek jó pihenést, erõgyûjtést a 2010/2011-es új tanévre!
Mayer Istvánné
igazgató
(képek az 1-2. oldalon)

Közlemények:
Elsõ tanítási nap:
2010. szeptember 1-je (szerda)
Iskolai ügyelet:
2010. július 2.
2010. augusztus 3. 8-12 óráig
A tanévkezdéssel kapcsolatos információkat (javítóvizsga, tankönyvosztás)
augusztus 24-én tesszük közzé!

Közlemény
Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Alapítvány
/mint közalapítvány/ Beszámolója közhasznú tevékenységérõl
Az 1992 szept.29-én az Alsónémedi Önkormányzat által létrehozott és a Pest Megyei Bíróság által 62317/1992/3 szám
alatt „..az általános iskolai oktatás tárgyi feltételeit segítõ tevékenység, sportolási lehetõségek elõsegítése, egészségmegõrzés, oktatás, nevelés, kulturális tevékenység, valamint kulturális örökség megõrzése céljából..” bejegyzett Alapítványnak
2009 évi mérlege:
Összes bevétel 2 868 ezer Ft. Ebbõl SzJA 1 % 599 ezer FT. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át az Alapítvány számlájára utalták. Az összeg tartalékolását határozta el a Kuratórium
nagyobb célok elérése érdekében.
Cél szerinti adományozás történt az iskola Szülõi Munkaközössége részérõl 1400 ezer Ft értékben az iskolai rendezvények hangosítása érdekében. A berendezés megvásárlásra került, az iskola részére az átadás megtörtént.
Összes kiadás: A fentieken kívül csak adminisztrációs, postai, banki költségek voltak, így ez összesen 1 703 ezer Ft
volt.
A 2009-es évet az Alapítvány 531 060 Ft eredménnyel zárta. Az Alapítvány vagyona 2009 dec.31-én 6 550 ezer Ft,
ebbõl 6 500 ezer Ft kamatozó betétben gyarapodik.
Alsónémedi 2009. 06. 22.
Gyõrvári Pálné
A Kuratórium elnöke

Köszönet nyilvánítás
Az idei évben az óvodában 2010.05.17-re tervezett gyermeknapot sajnos az idõjárás mosta el, és az nap csak a báb elõadás megrendezésére kerülhetett sor.
A sok színes program közül késõbbi idõpontban került megszervezésre a hintázás és a fagylaltozás.
A hintázás megszervezéséhez és biztosításához szeretnénk ezúton is köszönetet mondani Józan Sándornak és kedves
feleségének, valamint a mögöttük álló támogatóknak.
A fagylaltozásnak – noha nem mindig kedvezett az idõjárás –, mégis édes program volt a gyermekeknek. Ezért köszönjük Csermák Miklósnak és kedves családjának az ingyen fagylaltozás felajánlott lehetõségét.
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„ Lehet, hogy gyenge még a hangunk,
lehet, hogy léptünk még bizonytalan
de elindulunk : a szépet, jót akarjuk
s érezzük, hogy hitünknek szárnya van!”

Ballagás az Óvodában 2010
Nevelési-pedagógiai programunknak megfelelõen minden
nevelési év végén a nagycsoportos gyermekek évzáró mûsorral zárják az évet, számot adnak fejlettségükrõl, megmutatják,
hogy érett óvodások, iskolai életmódra alkalmas gyermekekké nõttek az óvodai évek alatt.
A 2009-2010 nevelési év végén 53 kisgyermek búcsúzott az
óvodától színvonalas évzáró és ballagó mûsorral.
Az idei évben a Rákóczi úti épületbõl a Katica, Kacsa, a Szent
István téri épületbõl a Nyuszi, Mókus, Delfin, Õzike csoportból ballagtak a nagycsoportosok.
A gyermekek életkorukhoz mérten színpadi elõadásnak is
megfelelõ színvonalon mutatták be milyen volt régen a „Vásár”, Janikovszky Éva szavaival elmondták „Mit gondolnak a
Felnõttekrõl, Kire ütött ez a gyermek”, valamint a „Só” címû
mesét dramatizálták nagyon sok kedves vendégünk örömére.
Pedig az idõjárás viszontagsága ezt a két ünnepélyes napot
sem kímélte, hol ezer ágával sütött a nap, hol esett az esõ, de
ez nem rontotta el az ünnepi hangulatot.
A három idõpontban szervezett Ballagás kérdése joggal merül fel néhány emberben. A két óvodai épületbõl adódóan külön van a Rákóczi úti épületben és külön van a Szent I. téren
ballagás, valamint a Szent I téren az idei évi óvodai csoportok

összetétele és a gyermekek létszáma hozta a másik két ballagási idõpontot.
Úgy látom minden kisgyermek adottsága maximumát adta,
azért, hogy kedveskedjenek Szüleiknek és méltó képen búcsúzzanak el az óvodától, ahol sok szép élményt és ismeretet
szereztek, barátságot kötöttek. Az útra való tarisznya egyszer
majd a kincses dobozból elõkerülve, remélem az emlékek sorát indítja majd be, és az óvodai évek kellõ biztos alapot adnak a családi neveléssel ,az iskolai évekkel együtt a felnõtté
váláshoz.
Ebben a szép eredményben köszönöm minden pedagógus és
pedagógiai munkát segítõ alkalmazott munkáját, valamint a
Szülõk segítségnyújtását. Minden elballagott neveltünknek
kívánok sikeres iskolai éveket, hogy Felnõtté érve váljanak
községünk építõ tagjaivá, értékes „Emberekké”.
Szabó Éva
óvodavezetõ helyettes
„Tiszteld az Embert,
Szeresd a szépet,
Tanulj küzdeni, mert ez az élet !”
(képek a 1. oldalon)

TÚRKEVE – NYUGDÍJAS KIRÁNDULÁS 2010. május 29-30.
Május utolsó szombat-vasárnapján a Nyugdíjas Klub reggel fél 7-kor elindult a nagy magyar Alföld, Túrkeve felé.
Az idõ szépnek indult, ki-kisütött a napocska. Szolnok felé
már gyülekeztek az elsõ esõfelhõk. Néha-néha már esegetett
is, no de sebaj, a magyar nyugdíjas mindent kibír. – Egy kis
esõ!? – (Persze tudjuk, hogy már hetek óta esik.)
Délelõtt kb. 12 felé már meg is érkeztünk a kevei kempingbe.
5 fõs apartmanokban volt a szállásunk. Nagyon szép, tágas,
tiszta teakonyhás, fürdõszobás lakások voltak. Beköltöztünk.
Utána jött a bográcsozás: a tûzgyújtás, hagyma, hús, zöldségek elõkészítése, majd a bográcsba szépen, sorban azok berakása. Eredménye nagyon finom gulyásleves lett, még megtetézve szalonnapörcös finom túrós csuszával. Aki nem segített
a fõzésnél, már elment fürödni, de késõbb mindannyian fürödni mentünk, a „fõszakácson” kívül. Az égiek kegyesek
voltak hozzánk, nem esett az esõ, estig. Bezzeg este „leszakadt az ég”, a magas vízbõl mentettük az asztalokat, padokat.
Megvacsoráztunk, TV-t néztünk, majd eltettük magunkat holnapra. Másnap reggeli után szintén fürödni mentünk. Közben
készült az ebéd, köszönhetõen Jakabné Zsuzsikának. Marhapörkölt burgonyával, savanyúsággal, finom gyümölcsös pis-

10

kótával. Nagyon-nagyon finom volt, jól belakmároztunk belõle. Akinek volt még kedve elmenni fürödni, az fürdött, volt
aki sziesztázott, TV-zett vagy csak pihent.
Estefelé kb. 5-6 óra között szedelõzködtünk és irány haza.
Egészen hazáig dõlt belõlünk a nevetés, mindenki igyekezett bedobni magát, a viccek és az Õvele megtörtént poénos
történetek mesélésével. Tehát végeredményben mindenki
felvidulva, jókedvûen érkezett haza.
Zsuzsika készülj! – hazafelé megbeszéltük, hogy máris elkezdjük gyûjteni a következõ alkalomra a pénzünket, hogy
újból ilyen kellemes, jó idõtöltést, szórakozást éljünk át mi,
„szépkorúak”, mindezeket a nyugdíjasok pénztárcájához elfogadható összegért.
Köszönjük Neked Zsuzsika és köszönjük minden résztvevõ nyugdíjas társunknak, mert nélkülünk sem jöhetett
volna mindez létre.
A mielõbbi megismétlés reményében köszöntök mindenkit!
Országné Julika
Alsónémedi, 2010. június 05-én

Kulturális hírek! Kulturális programok!
A Faluházban található értékes és hatalmas fotó és tárgyi dokumentumok szakszerû digitalizált feldolgozása megkezdõdött. A Képviselõ Testület júniusi ülésén egyhangúlag biztosította a munka elvégzéshez szükséges feltételeket. Szakemberek véleménye szerint országos viszonylatban páratlan
mennyiségû és minõségû fotóanyag birtokosa településünk.
Nagy öröm lesz minden érdeklõdõ számára, ha ezek a fotók
majd mesélnek a település múltjáról, az õsök életérõl, a közösség mindennapjairól. Csak annak a nemzetnek van jövõje,
amelyik ismeri, tiszteli, szereti múltját, õseit. A fotótár leltárba vétele után a tárgyi emlékek feldolgozása is megkezdõdik.
Folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklõdõket a Faluházban
történõ eseményekrõl.
Már most felhívjuk a figyelmet arra, hogy október 12-tõl
folytatódik Halmos Béla zenész-kutató elõadássorozata a Faluházban. A részletekrõl következõ számunkban adunk tájékoztatást.
v

Szent István napi Falunap a Szent István téren!
A helyi civil szervezetek és a mûvelõdési ház augusztus 19én a Szent István térre várja a gyermekeket és az érdeklõdõ
felnõtteket egy egész napos tartalmas, vidám sokaságba. Sütünk kenyeret, lehetünk egy napra fazekasok, sárkányt eregethetünk, különbözõ játékokat, szórakoztató ügyességi sportokat próbálhatunk ki.
Este 7 órakor kezdõdik a Szent István napi ünnepi megemlékezés, melynek szónoka Dr. György Balázs Polgármester
Úr lesz. Pekker Imre plébános úr és Szappanos Zoltán tiszteletes úr megáldják az új kenyeret, kérve a Teremtõt, hogy
mindig jusson elegendõ kenyér családjaink asztalára.

Az ünnepség után a téren felállított sátorba invitáljuk a kedves vendégeket, ahol fehér asztal mellett elbeszélgethetünk
mindennapjainkról, közös dolgainkról.
Magyarok fénye! Ország reménye!
Légy áldott Szent István király!
v
2010. szeptember 25-én rendezzük a hagyományos szüreti
felvonulást és mulatságot. A szüreti bált az új aulában tarjuk.
Ismét lesz fõzõverseny, melyre jelentkezni lehet Szántó Erzsébet képviselõ asszonynál. A részletes programról a késõbbiekben tájékoztatjuk a település lakosságát.
v
A Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Teleház
2010. július 12-30-ig,
a Könyvtár 2010. július 12-tõl augusztus 19-ig
ZÁRVA tart.
A könyvtárban a nyár folyamán lecseréljük a régi polcokat,
így augusztus 23-án egy új, jól felszerelt könyvgyûjtemény
várja az érdeklõdõ olvasókat.
A Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár minden
munkatársa nevében kívánok élményekben gazdag nyarat a
település minden lakójának!
Geigerné Moldvai Marianna
intézményvezetõ

TÁJÉKOZTATÓ
a reumatológiai és fizikoterápiás szakorvosi rendelés módosulásáról Alsónémedi Nagyközségben
Ezúton is értesítem a hozzám forduló, ellátásra, kezelésre és gondozásra szoruló kedves Betegeimet, hogy a reumatológiai
szakrendelés és a fizikoterápiás kezelés a jövõben is az eddigiekben megszokott módon, változatlanul, az alábbiak szerint mûködik:
Rendelési idõ:
hétfõn 18 – 20 óráig,
szerdán18 – 20 óráig tart.
Fizikoterápiás kezelés: hétfõn, szerdán, pénteken
elõzetes telefoni (06-29-337-082), vagy személyes egyeztetés alapján történik.
Masszírozás: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) – reményeink szerint csak átmeneti ideig tartó – szigorító rendelkezésének következtében csak térítési díj ellenében (alkalmanként 1.000,- Ft) vehetõ igénybe.
Örömmel tájékoztatom viszont szolgáltatásainkat továbbra is igénybe vevõ kedves Betegeinket, hogy a hamarosan
megnyíló új rendelõben az eddigieknél kedvezõbb (korszerûbb, kényelmesebb) feltételek között tudjuk ellátni a hozzánk fordulókat.
Eddigi bizalmukat megköszönve, további szíves megértésüket kérve
Tisztelettel: Dr. Miskolczi Borbála
reumatológus és fizikoterápiás szakorvos
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A NYWYG Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület hírei
Íjászat 2010 Nyárelõn Alsónémedin
Megérkezett Alsónémedi elsõ Jurtája 2010.
Május 11.
2009. Júniusában írtam ezt az akkor Hírmondóban: ” Jurtában lenni több, mint élmény, napos idõben és esõben egyaránt
. Meg kell építenünk az elsõ NYWYG Jurtát Alsónémedin hamarosan! „ Ez képviselõ testület és az Önkormányzat jóvoltából 2010- ben megadatott, hogy közösségünknek szakavatott
kezek által megépülhetett az elsõ Jurtája!! A NYWYG egyesület és a Magyarok Szövetségének helyi szervezete közösen
felügyeli a használatát. Így már minden korosztálynak lehetõsége van meglátni Õseink szállás helyét és közösen átérezni,
hogy „Magyarnak lenni büszke gyönyörûség!”
Országos Íjász Diákolimpia II. forduló Budapest 2010. május 16.
Esõs, szeles, zimankós, szinte novemberi idõben indultunk a
budapesti Spartacus íjász pályájára. Optimistán reménykedtünk, hogy az elõzõ napokban olyan sok csapadék esett , hátha… Kilenc fõs csapatunk és jelentõs szülõi kíséret érkezett a
helyszínre. Az esõ csak szemerkélt, viszont a szél igen erõs
volt. Láttuk, hogy a többiek is elszántak kb. 60 fõ fiatal és a
kísérõik gyûltek össze. Egyenlõ esélyek voltak, hiszen a 10
fok körüli hõmérsékletet és a szelet, majd a komolyan eleredõ
esõt mindenki egyformán szenvedte. Végül a versenybírák a
félidõben befejeztették a küzdelmet, és ez alapján hirdettek
eredményt. Tóth Eszti és Bársony Pisti idei legjobb félidõs
teljesítményét lõtte - õk az „esõ menõk”, a többiek is jól igyekezetek. Minden elismerés a fiataloké, akik ebben a „ katasztrofális” idõben is jól helyt álltak!
Eredmények: Gyõri Tamás Gyerek Tradi 1.; Hajdú Kálmán
Gyerek Tradi 5.; Tóth Eszter Gyerekleány Tradi 1.; Suplicz
Gergely Gyerek VR 3.; Mozsár Gergely Tradi Kadet 2.; Bársony István Tradi Kadet 4.; Mozsár András Tradi Kadet 5.;
Bálint Bernadett Ifi leány 1.; Palánszky Márton Ifi 2. Összesen: 3 arany, 2 ezüst, 1 bronz, 3 helyezés, - ismét a
NYWYG volt a legeredményesebb csapat!

INGYENES ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉPES
TANFOLYAM INDUL
2010 szeptember 6.-tól
MUNKANÉLKÜLIEK RÉSZÉRE
A TELEHÁZBAN
JELENTKEZÉS SZEMÉLYESEN A TELEHÁZBAN:
Kedd, Csütörtök : 9-11 óra,
Hétfõ, Szerda, Péntek: 16-20 óra között.
FELTÉTELEK:
Legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség,
Munkanélküli igazolás
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Országos Íjász Diákolimpia III. Záró forduló Mogyoród. 2010. június 6.
Egy nehéz versenysorozat végén vagyunk, így nem csak errõl
a versenyrõl, hanem az egész sorozatról is illik értékelést adni. Volt pozitív és negatív élményünk is. Kezdjük az utolsó
versennyel. Mogyoródra nem kellett sokat utaznunk, így csak
a hõségre kellett felkészülnünk, ez sikerült is. Szép környezetet és lehetõségeket teremtettek a rendezõk. A dobogó-esélyesek és a többiek is derekasan küzdöttek. Az egyórás szünet túl
hosszú volt, így az ebéd utáni teljesítményt a meleg és fáradtság együtt csökkentette. Profi munkakutya bemutatót láthattunk az eredményre várakozás szünetében. Sajnos ez a szünet
is túl hosszúra nyúlt, 4 órás versenyhez + 4 órai várakozás társult. Az eredmények megállapításánál több hiba jelentkezett.
Volt amikor a dobogón kellett helyet cserélni a gyerekeknek.
Így a mi és a gyerekek állóképességét is alaposan próbára tették. Mindezek nem voltak hiábavalók, hiszen az összetettben
ragyogó eredmények születtek!
Eredmények: Gyõri Tamás Gyerek Tradi 1.; Tóth Eszter
Gyerekleány Tradi 1.; Suplicz Gergely Gyerek VR 4.; Hajdú
Kálmán és Varga Ádám Gyerek Tradi helyezettek ; Mozsár
Gergely Tradi Kadet 1.; Suplicz Áron VR Kadet 4., Mozsár
András és Bársony István Tradi Kadet helyezettek.; Bálint
Bernadett Ifi leány 1.; Palánszky Márton Ifi 1.;
Összesen 5 arany , két 4. hely és 4 helyezés! NYWYG az
ország egyik legeredményesebb ifjúsági Íjászcsapata tradicionális kategóriában.
Nagyon köszönjük az Önkormányzat és Széchenyi István
Általános Iskola támogatását is! 2011- ben is szeretnénk
folytatni!
Idén nyáron készülünk Ópusztaszerre , a nemzetközi Íjásztalálkozóra , ahol mi is versenyzünk és részt veszünk „Nyílzápor”-ban, ahol közel két ezer íjász egyszerre lõ!!
Üdvözlettel : Suplicz Zsolt
A NYWYG elnöke
www.nywyg.shp.hu
(fotók a 3. oldalon)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett férjem
Gilányi Ferenc temetésén részt vettek és õszinte részvétüket fejezték ki.
Gilányi Ferencné

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett férjemnek,
édesapánknak Móla Lászlónak temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút hoztak, részvétüket kifejezve fájdalmunkat enyhítették.
Móla Lászlóné és családja

POLGÁRÕRSÉGI RENDEZVÉNY AZ ÖREG-TÓNÁL
2010. június 05. szombat
A délelõtti órákban már javában fortyogtak a bográcsokban
a finomabbnál finomabb ételek. Fõtt ott marhapörkölt, õzpörkölt, sertéspörkölt, pacal, lecsó, halászlé. Mámorítóak voltak
az illatok.
10 óra körül elkezdõdött a mûsor. A tûzoltók bemutatója,
mentés, égõ autó oltása stb. Kivonultak még a mentõktõl, a
rendõrségtõl is. Idõnként fel-felbúgott a sziréna is. Volt ott
még a gyerekeknek légvár, arcfestés, ügyességi versenyek –
és minek is nevezzem – volt ott még egy fából ácsolt vár is, a
gyerekek nagy örömére, bátorságukat és leleményességüket
is megmutathatóan. Egyikük szebb volt, mint a másik, festés
nélkül is. Batman, lepkék, macikák, pókemberek és egyéb figurák kerültek a bájos gyermekarcokra. Szívet melengetõ
volt a sok kisgyereket látni, ahogy örültek, élvezték ezt a szép
rendezvény adta lehetõséget. (Jövõre még több bájos szép
gyermekarcot szeretnénk látni apával-anyával. Remélem,
mondhatok, ill. kívánhatok ilyet, mint boldog nagymama.)
A kézmûves sátorban is nagy volt a forgalom, ahol különbözõ méretû fakarikákból figurákat ragaszthattak a gyerekek,
rajzlapokra.
Egyik színfoltja volt a napnak még a fegyverbemutató, puskák, egy-két matuzsálemi ágyúcska – vagy csoda tudja milyen sorozatlövõ – a férfiemberek örömére.
Az önkéntesek focimeccse, íjászat, a résztvevõk és a nézõik
nagy örömére.
Kora délután befutott egy hintó, két nemes paripával és egy
pompás fogat is, amelyeket a gyerekek nagy boldogan vettek

igénybe 1-2 kör hintózás erejéig. Egy szelíd szép pej színû lovacska is volt ott, amit meg lehetett lovagolni a fiataloknak.
Közben reggeltõl estig szólt a zene.
Volt még egy nemes kezdeményezés is, gyûjtést szerveztek
az árvízkárosultaknak, annak reményében, hogy ezzel is –
ha csak kicsit is – enyhíthetünk mérhetetlen fájdalmukon.
Elkészültek a finom ételek, nagyon helyesek, kedvesek voltak ezek a fiatal polgárõr-szakácsok. Osztották-osztották a jó
ízû ételeket. Ezeket késõbb le is zsûrizték.
Mi a nyugdíjasok is képviseltettük a klubunkat és kitartóak voltunk. (Könnyû volt, mert volt mit enni és a büfében azt
le is öblíteni.) A lemenõ nappal indultunk haza 8 óra magasságában. Nagyon jól éreztük magunkat, ezt nyugodtan mondhatom mindannyiunk nevében.
Köszönjük Nektek Fiúk!!!
Reméljük, hogy ez már minden évben megismétlõdik, tradícióvá válik ez a rendezvény és bízunk benne, mind több
kedves falubélink rájön ennek az összejövetelnek az ízére és
minden alkalommal többen leszünk.
A jövõ évi viszontlátás reményében a következõ „Polgárõrségi bulin”!
Csak így tovább!
Mindenkit szeretettel köszöntök és még egyszer: „Köszönet FIÚK!”
Országné Juliska néni
Ui.: Úgy hallottam, hogy utána még hajnalig szólt a zene és
tartott az Öreg-tavi bál.
(képek a 2. oldalon)

Pörköltfesztivál 2010.
Kedves Alsónémedi Lakosok!
Immár hagyománnyá vált községünkben, hogy a szüreti felvonulás napján fõzõversenyt is rendezünk. Remélhetõleg így lesz ez az idei évben is szeptember 25-én, amennyiben lesznek vállalkozó kedvû szakácsok. Ezen a napon fog
eldõlni, ki lesz „2010. legjobb szakácsa Alsónémedin”.
A tavalyi évben 21 bográcsban fõtt finomabbnál finomabb pörkölt (szarvas, õz, marha, pacal, csirke, csülök, zúza és
még sorolhatnám). Háromtagú zsûri kóstolhatta meg elõször az ételeket, s ezután õk döntötték el, hogy ki az, aki 2009ben községünk legjobb szakácsa címet kapja. A szakácsok és a kukták egész délután kitûnõ hangulatban fõztek. Többen
süteménnyel, finom borral kínálták a jelenlévõket. Minden bográcsban ízletes, finom ételek készültek, hiszen minden
étel gyorsan elfogyott. Az Önkormányzat e rendezvényt anyagilag is támogatja.
Várjuk hölgyek és urak jelentkezését. Nem csak az nyer, aki az elsõ helyezést éri el, hanem mindenki, aki részt vesz a
versenyben, hiszen mindannyian finomat fogunk fõzni, remélhetõleg mindenki megelégedésére.
Töltsük minél többen e napot a “bogrács és a fakanál” mellett, hogy finomabbnál-finomabb falatokkal tudjunk kedveskedni az odalátogatóknak
Jelentkezés és bõvebb felvilágosítás a 29/337-861 vagy a 06-30/357-1441 telefonszámon.
Szántó Erzsébet
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
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Sztárokkal találkoztunk- Napfény Mazsorett
Tavaszi fellépéseink során több sikeres és híres embert ismerhettünk meg.
Jeles nap volt községünk életében a Széchenyi Napok keretein belül megrendezett Sportcsarnokavató, ahol mindannyiunk nagy örömére találkozhatunk Balzsay Károly profi ökölvívóval. Szívesen beszélgetett velük, így következõket tudtuk
meg róla, a Boksz Világszervezet nagyközépsúlyú volt világbajnoka. Hétszeres magyar bajnok. Profiként 20 gyõzelmet aratott, ebbõl 14 KO, egyszer vereséget szenvedett, döntetlen mérkõzést nem játszott. A sportolás örömet okoz és szórakoztató az
egyik leghasznosabb versengési forma, mely mind testi, mind lelki örömforrásként mûködik. Számukra ismerõs a gondolat
mivel a mazsorett versenyeken és fesztiválokon hasonló érzésekkel találkozunk.
Májusi hónapban meghívást kaptunk a Dunaharasztiba a VeszélyforrásSokk címû rendezvény megnyitójára. Az egész
napos program aktív szereplõi lehettünk.
Így találkozhattunk Krisz Rudi és Brasch Bence énekesekkel. Megtudtuk, hogy Krisz Rudi tõlünk pár kilométerre lévõ
Taksonyban lakik. Amíg a közös fotó készült, begyûjtöttük az aláírását, a szervezõtõl kapott ajándékunkra. Kérdéseinkre elmondta, hogy többször volt az év legjobb férfi énekese, dalait maga szerezte. A Csillag születik felfedezettje a 2009-ben
Brasch Bence a maga 19 évével, hatalmas rajongótáborra tett szert. A fiatal sztár, a menedzsere engedélyével készíthetett képet velünk.
A fotókon a Napfény Mazsorett senior és junior lányai láthatóak. Név szerint: Antos Alexandra, Dura Veronika, Galambos
Brigitta, Gál Alexandra, Hornyák Réka, Icsó Réka, Józan Katalin, Juhász Bernadett, Kovács Nikolett, Nagy Bernadett, Polyák Viktória, Sraga Julianna, Szarka Márta, Vince Petra, Tana Klarissza .
Köszönjük Gál Anikó alapító tagunknak a csoportért tett segítõkész, áldozatos munkáját.
A csoport névsora igen hiányos mivel a mini és kadett korcsoport tagjai hiányoznak a felsorolásból. Róluk sem fogunk megfeledkezni a következõ cikkünkben.
Juhász Bernadett
(fotók a 21. oldalon)

ALSÓNÉMEDI LOVASNAPOK – 2010. május 22. szombat
Reggel 9 órakor volt az Öreg-tónál a Lovas Nap ünnepélyes megnyitója, ami Szabó Ferenc és kedves Felesége áldozatos
munkájának köszönhetõen már kezd hagyománnyá válni. – Reméljük. – Nagyon örülünk, hogy végre megmozdul a mi falunk is az összetartozás és az egymás iránti megbecsülés és szeretet jelképeként.
Nagyon színes programokban gazdag volt ez a nap is. Csikós bemutató, fogathajtó verseny, póni lovaglás, a gyerekeknek
ugráló vár, kézmûves foglalkozás, tombola. A nap zárásaként a tóparti bál.
Az égiek is kegyesek voltak hozzánk, mi ugyan este kb. fél órai felhõszakadás után 8 órakor elhagytuk a területet, hazajöttünk,
de majd jövõre (lesz tánc).
Nem kellett az égi áldás után belülrõl is szomjazni, volt ott borkóstoló, jó hideg söröcske, üdítõ italok. Volt parázson sült
kürtöskalács, rétes, ízletes pörköltek ebédre: birka-, marha, csülkös pacalpörkölt és finom babgulyás.
Nevezések alapján eljöttek a környezõ lovas iskolákból is, nagyon lelkes fiatalok, akik lovas tornát mutattak be. Nagyszerû
volt látni azokat a lelkes fiatalokat, ahogyan igyekeztek tudásuk legjavát bemutatni. Meg is tapsoltuk õket. Igazán nagy élmény látni azt a sok nemes tartású paripát, látni, hogy az állatok is élvezték a versenyzést, a küzdés izgalmát. Igazán nagyszerû érzés volt ezt élõben látni, nem csak a TV-ben, mert így sokkal hatásosabb, felemelõbb.
Bájosak, kedvesek voltak a mi falubeli kislányaink mazsorett bemutatója is, amit megzavart néha-néha egy frissítõ zápor.
A mazsoretteket is, de õk késõbb minden gond nélkül folytatták, ill. befejezték a bemutatókat. Tapsoltunk is nekik.
Leírni szinte lehetetlen azt az érzést és az ott történtek hatását az emberre, amit ott kaptunk.
Köszönjük a Szabó házaspárnak és az összes fiatal szervezõnek is, akiket – elnézést –, de név szerint nem is tudnék felsorolni, hisz néhányukat nem is ismerem.
Köszönet érte!!!
Reméljük mondhatjuk: „Jövõre veletek ugyanitt találkozunk!”
Alsónémedi, 2010. május 31.
Országné
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Alsónémedi SE.
2351 Alsónémedi
Edzõ: Hajdu Gusztáv „UEFA B”, Ifj Hajdu Gusztáv
Tel.: 06.30.8500-250, 06.30.827-7040
E-mail: hajdu.gusztav@freemail.hu, hajdu_gusztav@freemail.hu, E-mail: ase01@freemail.hu

ÉVZÁRÓ BESZÁMOLÓ
A 2009/2010-es bajnoki évben „U7” „U9” „U11”–es bajnokságban szereplõ utánpótlás csapatokat Hajdu Gusztáv és ifj
Hajdu Gusztáv készítette fel a különbözõ versenyekre.
Az õsz folyamán a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség Ócsai
Versenybizottsága által szervezett bajnokság mérkõzésein valamint meghívásoknak szerepeltek csapataink.
Folytassuk a beszámolót a korosztályok értékelésével:
„U7”: (2003.01.01. után születettek)
Ez a bajnoki év az ovisoknál elsõsorban az ismerkedésrõl
szól, mivel a csapatban egyetlen 2003-as (Häger Attila) születésû gyermek van. A többiek 2004 es születésûek. Fiatal koruktól függetlenül az edzéseken lehet igen tartalmas gyakorlatokat végeztetni. Az idei edzés látogatottság is inkább hasonlított az elõzõ évihez, mint az öszhöz mivel ismét csak 34-gyermek járt edzésre az õszi 7-8 – hoz képest. A bajnoki
tornákon az eredmények váltakozóak, ez függött attól is,
hogy milyen teljesítményre képesek adott napon, ha a Häger
Attila, Németh Benjámin, Mozsár Miklós hármasnak jó napja
van egész érett dolgokra is képesek, de ha fejben nincsenek
ott akkor az eredmények is olyanok.
A keret tagjai: Szlovicsák Attila, Fürst Arthur, Széles Levente, Juhász István, Farkas Angéla, Mozsár Miklós, Häger Attila, Németh Benjámin.
Legjobb góllövõk: Häger Attila 25 gól, Németh Benjámin 20
gól, Mozsár Miklós 7 gól
A csapat különdíjasai:
Gólkirály: Häger Attila
Legtöbbet fejlõdött játékos: Mozsár Miklós
Leghasznosabb játékos: Németh Benjámin
Bajnoki Tabella „U7” 2009/2010.

16

„U9”: (2001.01.01.után születettek)
Az egyesületen belül ez az a korosztály, mely eredményességben
és játékban is az 1996-1997 –es csapat utóda lehet. Ehhez a korosztályhoz 10-12 gyermek tartozik az õszi 15-16 gyermekhez képest. Azért ebben a korosztályban a bajnoki tornákon kettõ csapat
szerepel. Az úgynevezett elsõ csapatnál már az eredményességre is
figyelünk. Az úgynevezett második csapatnál az a lényeg, hogy
játszanak és tanuljanak a lehetõségekhez képest minél többet. A
korosztály 5 – 6 legjobbja már rendszeresen játszik az „U11” –es
csapatban is. És erejüket bizonyítja, hogy ott is megbízható jó teljesítményre képesek. Hála az eredményeinknek és a vezetõségnek
egyre több versenyre hívnak bennünket, és ott is megállják helyüket. Ez a csapat már több Kupán volt helyezett vagy elsõ. Az un.
második csapat is jól szerepelt, mert az összesített tabella hatodik
helyét szerezték meg, így megnyerték a versenyen kívül szerepeltek versenyét. Az elsõ csapat 19 mérkõzésen 97 gólt lõtt és csak 9
gólt kapott. A rúgott 97 –bõl 80 –at három játékosunk rúgott. A
csapattal szemben kis hiányérzetem van, mivel nem tudtunk a Diák Olimpián olyan sikeresen szerepelni, mint az elõdök.
A keret tagjai: Balogh Ádám, Jobbágy Tamás, Orsai Roland,
Farkas János, Pekker G. László, Józan Levente, Mikulecz Zakariás, Jobbágy László, Zsebedics Márk, Pelsõczi Dávid, Fodor Csaba, Jona Gábor.
Legjobb góllövõk: Balogh Ádám 32 gól, Mikulecz Zakariás
32 gól, Farkas János 16 gól.
A csapat különdíjasai:
Gólkirály: Balogh Ádám 32 gól, Mikulecz Zakariás 32 gól
Legtöbbet fejlõdött játékos: Zsebedics Márk
Leghasznosabb játékos: Jobbágy Tamás
1.

Alsónémedi SE.

97-9

52 pont

2.

Vasad RSC

58-11

47 pont

1.

Gyál BKSE

42 pont

3.

FC. Dabas

54-16

47 pont

2.

Vasad RSC

36 pont

4.

Gyál BKSE

36-26

28 pont

3.

Felsõpakony SK.

24 pont

5.

Bugyi SE.

34-30

27 pont

4.

FC. Dabas

21 pont

6.

Alsónémedi SE. II.

32-46

26 pont

5.

Örkény SE.

15 pont

7.

Újlengyel DSE.

27-27

25 pont

6.

Alsónémedi SE.

15 pont

8.

Monorierdõ SE.

38-39

23 pont

Vk.

7.

Újlengyel DSE.

12 pont

9.

FC. Dabas II.

18-34

22 pont

Vk.

8.

Gyál Lurkó SE.

3 pont

10.

Örkény SE.

13-47

13 pont

9.

Monorierdó SE.

Vk.

11.

Hernád SE.

9-70

9 pont

10.

Felsõpakony SK II.

Vk.

12.

Gyál Lurkó SE.

6-50

7 pont

Vk.

„U11”: (1999.01.01. után születettek)
Erre a csapatra is az a jellemzõ, hogy létszámban a nyári kezdéskor igen kevesen voltak, de ez szerencsére már változott,
mert egyre több 99-es születésû gyerek jelentkezett edzésre
(többek között lányok is). A képességeik felmérése után 3 játékos igazolása készült el a többiek még igazolással nem rendelkeznek. Az elõzõek következménye, hogy a bajnokságban
az „U9” –es csapat több tagjának is kellett szerepelni. A sok új
játékos jól illeszkedett a csapathoz, így az õ igazolásuk elkészítése a következõ feladat. A csapat bajnoki szereplésével
elégedett voltam, mivel a csapat a tõle elvárhatóan szerepelt.
A keret igazolással rendelkezõ tagjai: Harsányi Balázs, Somogyi Sándor, Kotán Ágnes, Galambos Dániel, Hudák Dávid, Horváth Béla, Bencze Ádám, Szlovicsák Csaba, Hajdu
Ákos, Antos Tamás, Nagy Levente, Benkó Péter.
A csapat legjobb góllövõi: Balogh Ádám 13 gól, Szlovicsák
Csaba 12 gól, Hajdu Ákos 8 gól.
A csapat különdíjasai:
Gólkirály: Balogh Ádám
Legtöbbet fejlõdött játékos: Somogyi Sándor
Leghasznosabb játékos: Szlovicsák Csaba
1.

FC. Dabas

45 pont

2.

Gyál Lurkó SE.

36 pont

3.

AFC Etalon

31 pont

4.

Gyál BKSE

24 pont

5.

Újlengyel DSE.

22 pont

6.

Alsónémedi SE.

18 pont

7.

Bugyi SE.

15 pont

8.

Örkény SE.

10 pont

9.

Felsõpakony SK.

10 pont

10.

Dunaharaszti MTK.

10 pont

Vk.

A beszámoló zárásaként megemlíteném, hogy a korosztályokban szereplõ gyerekek ügyesek és szép jövõ elõtt állnak. A
fejlõdésük reméljük még inkább felgyorsítható a csarnok átadásával, mert így a téli szünet szinte teljesen leredukálódik.
Az átadott csarnokban reményeink szerint több felkészülési
tornát tudunk szervezni, melynek következtében minket is
meghívnának olyan tornákra ahol nevesebb, jobb ellenfelekkel találkozhatnánk. A bajnoki évet egy jó hangulatú évzáróval fejeztük be ahol is a különdíjak átadásra kerültek. A sikeres évzáróért köszönet a szponzoroknak és szervezõknek.

Alsónémedi Hírmondó
Alsónémedi, 2010-06-28
Hajdu Gusztáv
(képek a 21. oldalon)

Kiadja: Schulcz Kft.
Készült: Schulcz Kft., Dabas;
Telefon: (29) 360-901
Engedély szám: B/PHF/792/P/91
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RIASZTÓ (-S) HÍREK!!! ÉRDEKLI???
Az elmúlt hónapok betöréses eseményei kapcsán felmerült a kérdés egy gyorsan reagáló helyi távfelügyeleti szolgáltatás létesítésére. Mivel erre több oknál fogva sajnos nincs mód, ezért valami más lehetõségben kellett gondolkodnunk.
Településünkön már nagyon sok ingatlan rendelkezik kiépített riasztórendszerrel, melyek egy része távfelügyeletre van
kötve. Ebben az esetben a vonuló szolgálat egy másik településrõl indít járõrt a riasztás helyszínére és így a kiérkezési idõ 1015 perc is lehet.
Sokak riasztója viszont saját vagy/és ismerõsei mobiltelefonját értesíti. Ebben az esetben azonban nem biztos, hogy az értesített illetõ éppen elérhetõ vagy éppen olyan helyzetben van, hogy nem tud intézkedni.
Itt merült fel (sokak kérésére), hogy ne csak a saját telefonkészülékére, hanem pl. a helyi településõr mobiljára is küldjön
értesítést a riasztó, így a tulajdonos mellett egy szolgálatban lévõ személy is értesítve lenne. Ez a lehetõség természetesen
nem egyenértékû egy vagyonvédelmi cég vonulós szolgálatával, mivel a településõri vagy polgárõri szolgálat nem teljesít 24
órás járõrözést, tehát nem minden esetben tudja a riasztó jelzését fogadni.
Mindezek ellenére már többen jelezték, hogy szeretnének ezen lehetõséggel élni. További érdeklõdõk jelentkezését várjuk
és amennyiben kellõ létszámú érdeklõdés van, akkor mód lesz a szolgáltatás beindítására. Ezen telefonos értesítési lehetõségért cserébe anyagi támogatást várunk.
Akiket mindez érdekel, kérem jelentkezzen az alábbi telefonszámok egyikén:
Dernóczi Zoltán közterület-felügyelõ: 06-30-321-2795
Kiss Miklós polgárõrség vezetõ: 06-20-323-8743
Szlovicsák Zoltán, technikai információ: 06-20-476-9398
Polgármesteri Hivatal

Polgárõrnap 2010.
Az Alsónémedi Polgárõr Egyesület ez év június 5.-én ismét megrendezte szokásos családi napját.
A kilátogatók megtekinthették a rendvédelmi szervek, szakszolgálatok technikai eszközeit, ezek mellett Gödöllei Gedeon
az idén is bemutatta fegyvergyûjteménye gyöngyszemeit. A Magyarok Szövetsége felállította és bemutatta településünk Jurtáját.
A gyermekeket különbözõ programok várták: arcfestés, kézmûves foglalkozás, ugráló vár, ügyességi versenyek.
A Tûzoltóság külön bemutatót tartott, mely egy balesetet szimulálva egy gépkocsi szétvágásából és eloltásából állt.
Vendégeinket különbözõ finom ételekkel vártuk ebédre, melyeket a polgárõr társaink saját felajánlásukból készítettek
el.
Délután foci bajnokságot és különbözõ vetélkedõket szerveztünk, ezen kívül lovas kocsikázásra is nyílt alkalom. Kora estétõl élõ zene szórakoztatta vendégeinket. A nap folyamán adományokat gyûjtöttünk, melyet az árvíz károsultak megsegítésére szántunk. Az összegyûlt 27000 Ft-ot kiegészítettük 50000Ft-ra és elutaltuk Szentistvánbaksa Önkormányzatának.
Köszönjük a meghívott vendégeinknek a részvételt, és mindenkinek aki bármilyen módon támogatta a rendezvény sikeres
lebonyolítását.
Jövõre vissza várunk mindenkit.
Polgárõrség

Tisztelt Lakótársak!
Az elõzõ Hírmondóban tájékoztatást adtunk arról, hogy a Pest Megyei Közgyûlés döntése alapján, a Somogy Megyei Kéményseprõ Ipari Kft. fogja a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás ellátását végezni Pest megye területén, így településünkön is.
Azóta újabb értesítés érkezett, miszerint a cég neve megváltozott: Magyar Kémény Kft.
Tájékoztatásul fontosabb elérhetõségeik:
Központ 1126 Budapest, Böszörményi u 24/b.
Ügyfélszolgálat, használatbavételi engedélyek, kéményvizsgálatok megrendelése: Filó András Tel.: 06-70-377-41-04.
Ócsai Kirendeltség 2364 Nefelejcs u.2/b.
Kirendeltség vezetõ: Krizsán Ferenc 06-70-377-40-94,
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8-20, szerda: 10-16, péntek: 7,30-11
Tel./fax: 06-29/378-001
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Hogyan védjük meg magunkat, családunkat
és pénzünket az internetes bûnözõktõl –
Elõadássorozat
Sokan érezzük azt, hogy a digitális világ átrobog rajtunk. Még a veszélyeket sem értjük, így hát védekezni sem tudunk nagyon
ellene. Nem tudjuk mikor, ki és hogyan akar minket becsapni az internetes útvesztõkben. Néha eltûnik a pénz a bankkártyánkról. Pedig mi nem tettünk semmit, csak pénz utalunk az internetes bankunkból a megszokott helyekre. A számítógépes bûnözök ezt „megérzik” és legközelebb már búcsút is mondhatunk a pénzünknek. Néha több tízezer forintos telefonszámlákat kapunk pedig mi nem tettünk semmi szokatlant, csak „egyszer” megadtuk (vagy csemeténk megadta) a telefonszámunkat és letöltöttünk egy háttérképet, vagy csengõhangot.
Máskor pedig, mikor több százezer forintos LCD tv-t kínálnak nekünk az interneten pár tízezer forintért, boldogan kapunk az
alkalmon és elkezdünk licitálni rá. Amikor észhez térünk észrevesszük : se pénz, se tv.
Amikor gyanútlanul megadjuk az e-mail címünket egy regisztrációnál, másnap csak annyit látunk : több száz kéretlen reklámlevelet kapunk.
Amikor gyermekeink „csetelnek”, magukat szintén gyerekeknek kiadó internetes bûnözõkkel találják szembe magukat és
gyanútlanul kiadják legszemélyesebb adataikat és ezzel persze a miénket is. Azért, hogy felvegyük a kesztyût, és ne hagyjuk
magunkat becsapni, elhatároztuk, hogy tartunk egy olyan elõadássorozatot, amiben felvetjük és megbeszéljük ezeket a problémákat, valamint azt, hogyan tudnánk védekezni ellenük, megvédeni gyermekeinket, családunkat, számítógépünket, adatainkat és pénzünket a ránk leselkedõ veszélyektõl.
Az elõadássorozatot október elsejétõl tartjuk, minden pénteken délután a teleházban, 18 órai kezdettel.
Az elõadások témái:

Október 1. Péntek 18:00

A számítógépes bûnözõk kifinomult technikái, és ez ellen hogyan védjük meg adatainkat I.

Október 8. Péntek 18:00

A számítógépes bûnözõk kifinomult technikái, és ez ellen hogyan védjük meg adatainkat II.

Október 15. Péntek 18:00

Az internetes csalók trükkjei, avagy hogyan akarják kicsalni a pénzünket

Október 22. Péntek 18:00

Hogyan próbálják meg becsapni gyermekeinket és hogyan védhetjük meg õket.

Október 29. Péntek 18:00

Internetes átverések, SMS csalások, az internetes bûnözõk legújabb trükkjei
Jakab Béla

AZ ALSÓNÉMEDI HÍRMONDÓ HIRDETÉSI DÍJAI
Hirdetés nagysága

fekete-fehér

színes

Harmincketted oldal

1.063

1.250

Tizenhatod oldal

2188

2500

Nyolcad oldal

4375

4688

Negyed oldal

7813

9375

Fél oldal

15625

18750

Egész oldal

31250

37500

A hirdetések díjának kiegyenlítése történhet átutalással vagy a helyi Takarékszövetkezetben csekken. Hirdetéseiket leadhatják személyesen a Polgármesteri Hivatalban vagy e-mailban az alsonemedi@upcmail.hu vagy alsonemedi@alsonemedi.hu
címen.
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