Reményik Sándor

Templom és iskola
Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülõjé szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hûtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Kicsi fehér templomotokba
Most minden erõk tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
1925

Tisztelt Olvasók!
Iskolánk történetében 2009. november 23. jelentõs esemény. Régi álmunk, vágyunk teljesült, hiszen birtokba vehettük intézményünk új épületszárnyát, 13 új tantermet és
a tornatermet.
Május közepén kicsit szomorúan néztük, mikor felvonultak a
gépek és elkezdõdtek a bontási munkálatok. Mikor lesz ebbõl valami? - tettük fel a kérdést. Félév elteltével mosolygós
arcú, vidám gyerekek költöztek a „tudás otthonába.”
A Kossuth utcai iskolában végleg elhallgatott a csengõ,
megszûnt a tanítás.
Azon a zord novemberi reggelen mindenki boldog volt.
Tanulóink felfedezõ körútra indultak tanáraik vezetésével,
miközben sutyorogtak, álmélkodtak, csodálkoztak.
Milyen szépek a tantermek! Mekkora az aula! Nézd, kézszárító is van! …
A megnyitón, e kicsit családias ünnepen mindenki szívében szeretet lakozott.
Ebben a nehéz gazdasági helyzetben, mikor iskolákat zárnak be, tanulócsoportokat vonnak össze nekünk megadatott, hogy iskolánkat bõvítsük, hogy korszerû, minden
igényt kielégítõ körülmények között folyjon a nevelõ-oktató munka.
Milyen megrázó tény, hogy falvak néptelenednek el, már a
Fõ utcákon sem látni békésen beszélgetõ öregeket. A gyerekeket 6 órakor buszra ültetik és mennek a közeli város iskoláiba, s talán mindörökre ott is maradnak.
Elhallgat a templom harangja is, s csupán temetésen kondul meg a lélekharang.
Mennyire igazak Reményik Sándor gondolatai:
„Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”
Mindannyian köszönetet mondunk Alsónémedi Nagyközség Képviselõ-testületének, hogy intézményünkben a nevelõ-oktató munka feltételei jelentõsen javultak.
Köszönjük mindenkinek, aki tettel vagy gondolattal támogatta ezen elképzelés megvalósítását, megvalósulását.
Bízzunk abban, hogy településünkrõl majd nem kívánkoznak el a fiatalok, hogy intézményünkben a gyermekek továbbra is a képességeiknek megfelelõ legmagasabb szintû
oktatásban részesülhetnek!
A tornacsarnok átadására március 5-én ünnepélyes keretek
között kerül sor. A részletes programot a következõ számban olvashatják!
A Széchenyi István Általános Iskola nevelõtestülete nevében mindenkinek áldott, békés ünnepeket kívánok:
Mayer Istvánné
igazgató
(fotók a 3. oldalon)
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TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete idei – közmeghallgatás elõtti – utolsó ülését 2009. november 27-én tartotta.
A napirend elfogadása után a sajnálatosan megüresedett
gyermekorvosi praxis betöltésérõl döntött a Testület. Két jelentkezõ közül a Gemini-Med Bt-vel – dr. Szlivka Gabriellával – köt majd szerzõdést a Képviselõ-testület Alsónémedi
gyermekorvosi ellátására és az iskola egészségügyi ellátásra
azon idõponttól kezdõdõen, amikortól a jelenlegi szolgáltatóval a szerzõdés megszûnik (várhatóan január hónap).
Ezután a Képviselõ-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatára
elfogadta idei költségvetésünk III. módosításáról szóló rendeletét, valamint a 2009. évi I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolót.
Ezt követõen a testület a jövõ évi pénzügyi koncepcióhoz érkezett intézményi kéréseket tárgyalta és a kérelmek nagy részét indokoltnak és megvalósítandónak ítélte. Így az óvoda,
az iskola, a Mûvelõdési Ház, valamint a Polgármesteri Hivatal részére betervezi a szükséges kiadásokat.
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezõgazdasági
Bizottság kezdeményezésére és a Pénzügyi Bizottság javaslatára döntést született a községünkben mûködõ történelmi
egyházak támogatásának emelésérõl is. Az egyenkénti támogatás évi 350.000,- Ft-ról 500.000,- Ft-ra módosult.
Köztudomású, hogy Alsónémedi Önkormányzata tavaly
1.000.000,- Ft-tal támogatta a Nagyajtai óvodát. Ez az összeg és
az ottani saját erõ nem volt elég a kívánt cél eléréséhez, de „látva” az eddig megvalósult nagyarányú fejlesztéseket, a Testület
döntött a Nagyajtai Óvoda 500.000,- Ft-os támogatásáról, az
óvoda korszerû fûtési rendszerének elkészítése céljából.
Mivel Alsónémedin az ismert a „turista invázión” kívül nem
nagyon jellemzõ a turizmus, a Testület úgy döntött, hogy költségvetési hozzájárulással a 2010. évtõl nem támogatja az
Ócsai Tourinform Irodát.
A Képviselõ-testület – az összes koncepciót érintõ javaslattal
együtt – határozati formában is elfogadta jövõ évi költségvetési koncepcióját azzal, hogy a pályázati önerõkeret terhére
50 millió forintot biztosít a folyó iskolabõvítéshez az
ABÉVA Kft. részére.
A Testület felülvizsgálta eddigi biztosítását és úgy döntött,
hogy a 2010. évben az önkormányzati felelõsség- és vagyonbiztosítását az Allianz Hungária Biztosítónál köti meg,
az elõterjesztésben foglaltak szerint.
A Képviselõ-testület aggasztónak tartja, hogy nagyközségünkben egyre több uniós vendégmunkásnak van bejelentett lakcíme, ezért – a Pénzügyi Bizottság javaslatát is
figyelembevéve – felhatalmazta a Polgármestert a szállásadókkal történõ további egyeztetésre annak érdekében, hogy
a külföldi állampolgárokat a bejelentett lakcímekrõl jelentsék
ki. Amennyiben ez év december 07-ig errõl intézkednek a
szállásadók, úgy a Képviselõ-testület megfontolja az idegenforgalmi adó megszüntetésének lehetõségét. – A Polgármester úr a Pénzügyi Bizottság és a Képviselõ-testület ülése között már összehívta az érintett szállásadókat, a Testület ülése
után pedig levélben fordult a szállásadókhoz.
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A 2009. évi költségvetésbõl a bérmaradvány terhére 1,5 %ot az intézmények vezetõi jutalomként kioszthattak a dolgozóknak, de a Testület engedélyezte további 0,5 %-os bérmaradvány kiosztását is, mely az összes szakfeladatra – dolgozóra – vonatkoztatva bruttó 1.100.600,- Ft-ot jelentett. A
Polgármester év végi jutalmának mértékét nem egy módosító indítványnak megfelelõ bruttó 400.000,- Ft-ban, hanem a
Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelõ bruttó 650.000,Ft-ban fogadta el a Testület. A szavazás természetesen a Polgármester távollétében zajlott 10 igen, 1 nem szavazattal.
A Hivatal hatékonyabb és pontosabb mûködéséhez szükséges
szoftver megvásárlásáról is döntés született, azaz a CTEcoSTAT program vásárlásához és az azzal járó egyéb költségekhez szükséges kb. 2.090.000,- Ft + ÁFA összeget biztosította, a tartalék terhére.
Egy alsónémedi élsportoló támogatásáról is határozott a
Képviselõ-testület, Gábor Zoltán ITF TAEKWONDO küzdõsport Európai Bajnokságon való részvételét 50.000,- Ft-tal
támogatja és a versenyen elért eredményétõl függõen dönt
további támogatásának lehetõségérõl.
A Testület engedélyezte 1000 darab Alsónémedi telefonkönyv legyártatását és a hozzá szükséges összeget a tartalék
terhére biztosította. Ez egy olyan telefonkönyv lesz, mint
amit már korábban is készíttettünk. Elkészítés után a Polgármesteri Hivatalban megvásárolható lesz a „füzet”.
Az Önkormányzat által birtokolt Ázsiai részvények értéke a
sajnálatos „mélyrepülés” után újra felfelé indult, ezért a Képviselõ-testület felhatalmazta a Polgármestert arra vonatkozóan, hogy e részvényalapban lévõ befektetési jegyek teljes
mennyiségét értékesítse abban az esetben, ha az Önkormányzat az értékesítéssel legalább a befektetett pénzét visszakapja.
A Képviselõ-testület ezután törvényi kötelezettségének eleget
téve elfogadta a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatát,
az elõterjesztés alapján.
Köztudott, hogy településünkön a szállásadók sok esetben
embertelen körülmények között szállásoltatnak. Ezért a Testület megkeresi az egyéni választókerületi országgyûlési
képviselõket annak érdekében, hogy a lakástörvény módosításra kerüljön. A módosítás célja, hogy a helyi önkormányzatok kapjanak felhatalmazást arra, hogy helyi rendeletben
szabályozhassák a lakásbérlet feltételeit a településünkön.
A szállásadók hatékonyabb ellenõrzése érdekében a Képviselõ-testület megkeresi a Dabas Városi Rendõrkapitányságot, hogy biztosítson heti 4-5 alkalomra rendõrt, külön díjazás fejében annak érdekében, hogy napi szinten biztosítható
legyen az idegenforgalmi adóval kapcsolatos ellenõrzés.
A Testület ezután lakossági beadványra válaszolva úgy döntött, hogy a Harcsa László és társai által beadott, iparterület
bõvítésére irányuló kérelmet a következõ Képviselõ-testület
bírálja el a rendezési terv átfogó felülvizsgálata során.
A legutóbbi faluközpont terveztetésével kapcsolatos munka
során felmerült egy az önkormányzati hivatal által részmunkaidõben foglalkoztatott fõépítész alkalmazása, aki segítené
településünk arculatának kialakulását és a kialakuló koncepció kézbentartását. Ezért a Testület felhatalmazta a Polgár-

mestert és dr. Tüske Zoltánt további tárgyalásokra fõépítész
foglalkoztatása érdekében.
Alsónémedi külterületén a megfelelõ mezõõri szolgálat ellenére elõfordulnak lopások. Meglepõen jó eszköznek bizonyult és ezen tolvajok és az örömlányok mozgásának is részben gátat vetettek a több helyen elhelyezett sorompók, ezért
felkértük a Polgármesteri Hivatalt árajánlatok beszerzésére a
külterületen lévõ sorompók fém sorompóra történõ cseréje
érdekében.
A közelmúltban a mezõõrök tolvajok üldözése közben balesetet szenvedtek és két autójuk is megsérült, ezért a Képviselõ-testület felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert
annak érdekében, hogy a mezõõrök gépkocsijában a közelmúltban szolgálat teljesítése közben keletkezett kár a legoptimálisabb módon kerüljön javíttatásra.
Soron következõ napirend a Polgármester beszámolója
volt, mely kapcsán a Testület elfogadta az elõzõ ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekrõl szóló beszámolót.
Minden évben ilyenkor szokta a Képviselõ-testület törvényi kötelezettségnek eleget téve elfogadni a köztisztviselõi
teljesítményértékeléshez kitûzött célokat, mely során a jövõ
évre az alábbiakat tûzte ki:
– Közszolgáltatások minõségi színvonalának emelésében való közremûködés,
– Humánus és jogszerû hivatali mûködéshez kapcsolódó
elvárások,
– A hivatali ügyintézés korszerûsítésével összefüggõ
igazgatási feladatok végrehajtása,
– Országgyûlési képviselõk választása,
– Helyi önkormányzati választás.
A Képviselõ-testület elfogadta jövõ évi munkatervét, mely
jelen Hírmondóban külön „cikkben” jelenik meg. Természe-

tesen a munkaterv a jövõ évi választásokhoz igazodva csak
szeptember hónapig tartalmazza a rendes ülések idõpontját és
fõbb napirendjeit.
Szükséges volt Alsónémedi Nagyközség Települési Esélyegyenlõségi Helyzetelemzése és Intézkedési Tervének módosítása, melyet a testület eszközölt.
A végre megvalósuló iskolabõvítés – amit az emberek döntõ
többsége természetesen nagy örömmel fogad –, a hatalmas
építkezés szomszédságában okozhatott és ma is okozhat kellemetlenségeket. Az Önkormányzat által mûködtetett iskola
jó szomszéd volt és az is marad, ezért a Képviselõ-testület
Surányi Ferencné (Alsónémedi, Kisfaludy u. 12. sz.) és társai
által az iskolabõvítéssel kapcsolatos panaszbejelentésére
kötelezettséget vállalt, hogy 2010-ben az iskola és a beadványban érintett ingatlanok határain húzódó jelenlegi kerítést szükséges mértékben lábazattal együtt megemeli. Az árajánlatok ismeretében dönt majd a Képviselõ-testület a kerítés átláthatatlanná tételének módozatáról.
Soron következõ határozatunkkal az idei közmeghallgatás napirendjét fogadtuk el, mely a meghirdetett napirendeken kívül kiegészült egy új napirenddel is – az idegenforgalmi
adó megszüntetésének lehetõsége.
A Testület zárt ülésen nagyközségünk jövõbeni anyagi lehetõségeirõl tárgyalt és a közérdeket szem elõtt tartva vagyoni
döntéseket hozott, valamint egy pozitív „értelmû” személyi
ügyrõl is döntött.
A Képviselõ-testület soron következõ ülését 2010. január
29-én pénteken 14 órakor tartja, melyet megelõzõen a bizottságok is ülést tartanak. Kérjük, minél többen jöjjenek el
ülésinkre, mivel itt közvetlenül értesülhetnek a közösség
fontos ügyeirõl.
TÁJÉKOZTATÓ
és JOGI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKAREND VÁLTOZÁS
2009. december 28-tól 2010. január 04-ig az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen zárva lesz a Polgármesteri Hivatal. Ez azt jelenti, hogy 2009. december 28-31 között csak anyakönyvi ügyeletet tartanak munkatársaink 8-12 óráig.
Ebben az idõszakban kérjük Önöket, hogy valóban csak halasztást nem tûrõ (haláleset) anyakönyvvezetõi közremûködést igénylõ esetekben keressék anyakönyvvezetõinket! Anyakönyvvezetõink ügyeleti beosztása:
December 28. hétfõ 8-12 óráig
Gyõrvári István Lászlóné
December 29. kedd 8-12 óráig
Somogyi Istvánné
December 30. szerda 8-12 óráig
Kozma Kálmánné
December 31. csütörtök 8-12 óráig
Kozma Kálmánné

(Alsónémedi, Széchenyi u. 161.)

tel.: 337-540

(Alsónémedi, Bercsényi u. 12.)

tel.: 337-821

(Alsónémedi, Halászy K. u. 27.)

tel.: 338-347

(Alsónémedi, Halászy K. u. 27.)

tel.: 338-347

December 23-ig illetve január 05-tõl az ügyfélfogadás a fent említetteknek megfelelõen alakul,
december 19-én szombaton 8-12 óráig tart nyitva a Polgármesteri Hivatal (december 24. helyett).
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Önkormányzatunk honlapján errõl, illetve számos hasznos és újszerû információról folyamatosan értesülhetnek! Keressék a www.alsonemedi.hu honlapot!
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A Képviselõ-testület 2010. évi munkaterve
Idõpont

Fõbb napirendek

Január 29. péntek

- A 2010. évi költségvetési tervezet beterjesztése.
- A 2010. évi közfoglalkoztatási terv.
- Útfelújítási pályázatok közbeszerzés elbírálása.

Február 26. péntek

- A 2009. évi költségvetés IV. módosítása.
- A 2009. évi költségvetés elfogadása.
- A 9. óvodai csoport további mûködtetése.
- Dabas Város Rendõrkapitányának beszámolója.

Március 26. péntek

- A Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár beszámolója.
- A helyi egészségügyi szolgáltatók beszámolója (orvosok, védõnõk, ügyelet).

Április 30. péntek

- A 2009. évi zárszámadás elfogadása.

Június 25. péntek

- Közoktatási intézményvezetõk beszámolója (iskola, óvoda).
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetõinek beszámolója
(ABÉVA Kft., AIRVAC Kft., DAKÖV Kft.).
- Alapítványi beszámolók.
- 2010. évi költségvetés I. módosítása.

Szept. 10. péntek

- 2010. évi önkormányzati költségvetés II. módosítása.
- I. féléves költségvetési beszámoló.

KÖZMEGHALLGATÁS 2009.
Tisztelt Alsónémediek!
A kötelezõ közmeghallgatást, ahogy az már évek óta szokás,
mindig december elsõ napjaiban, hétfõi napon tartjuk. Idén
december 07. napjára tûzte ki a Képviselõ-testület, immáron
második alkalommal a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermébe.
Napirend elõtt ismét módunk volt kérdéseket intézni a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek megjelent képviselõihez (rendõrség, tûzoltóság, VOLÁNBUSZ, DAKÖV és
AIRVAC Kft-k). Tulajdonképpen egyedül a Volánbusz mûködésével kapcsolatban fogalmaztak meg a jelenlévõk kritikákat, de ez sajnos visszatérõ probléma településünkön. A
rendõrség csökkenõ számú bûnesetekrõl, a dabasi tûzoltóság megbízott Parancsnoka pedig növekvõ esetszámokról
számolt be a település tûzbiztonságát illetõen. A tûzoltóság és
a rendõrség képviselõi idén kaptak olyan kérdést, mely közérdeklõdésre tartott számot. Ilyen volt a közbiztonság kérdésköre, szûkebben az itt tartózkodó nagyszámú más országbeli
állampolgár, a település külterületén az utak mentén ácsorgó
hölgyek ügye, a tûzoltósághoz pedig a közelgõ szilveszter
kapcsán a petárdázással kapcsolatban intéztek kérdést. Valamennyi felvetett kérdésre az illetékes igyekeztek szakszerû,
jogszabályon alapuló választ adni, mely „természetesen nem
elégítette ki” a Tisztelt Hallgatóságot. A víz- és csatornaszolgáltató cégek beszámolójára különös reakciók sem voltak.
Ugyancsak napirend elõtt kapott tájékoztatást a megjelent
kevés számú érdeklõdõ a most folyó szennyvíztisztító telep
bõvítése és technológiai váltás tárgykörû projektrõl. Ezt a
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beszámolót a Projektmenedzsment, Kozma Miklós ügyvezetõ és a Polgármester tartotta.
Ezt követõen az elsõ napirend keretében szintén szokás szerint a Polgármester számolt be az idei költségvetési év várható teljesülésérõl és a már a Képviselõ-testület által elfogadott
jövõ évi tervekrõl, a koncepció fõ elemeirõl.
A 2. napirend keretében döntött a Képviselõ-testület arról,
hogy jövõ évben is fenntartja a korábban bevezetett idegenforgalmi adót. Ugyanis az elmúlt hónapokban felmerült
annak a gondolata, hogy el kellene törölni ezt a korábbi intézkedést.
Ezt követõen a 3. napirend keretében a jelenlévõk közérdekû kérdéseket intézhettek a Képviselõ-testület tagjaihoz, ill.
a Polgármesterhez. Idõközben az 1. napirend keretében pontosítottuk a november végi testületi ülésen már elfogadott
víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló rendeletünket. Hozzáigazítottuk az idõközben a DAKÖV taggyûlése által ajánlott elszámoló árakhoz. Ugyancsak itt módosítottuk a
köztisztviselõk juttatásáról szóló, még 2003-ban elfogadott
önkormányzati rendeletet, igazítva a jövõ évben érvényes
jogszabályokhoz. Végül a Képviselõ-testület módosította a
310/2009. (11. 27.) sz. önkormányzati határozatát, mely a
sitt-telep rekultivációjával kapcsolatos döntés.
A Polgármester megköszönte az idõ elõrehaladtával jelentõsen megfogyatkozott érdeklõdõ megjelenését és Boldog Karácsonyt, valamint sikeres új esztendõt kívánt a megjelenteken keresztül valamennyi alsónémedi állampolgárnak.
Pgm.

Ügyfélkapus regisztráció
– november 10-étõl az APEH-nál is
November 10-étõl már az APEH Központi Ügyfélszolgálatain is regisztrálhatnak az adózók az Ügyfélkapu rendszerébe, mivel jogszabályváltozásból eredõen az Okmányirodák mellett erre mostantól az APEH-nak is van jogosultsága.
Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal stratégiai célkitûzéseinek középpontjában az adóhatóság szolgáltató jellegének erõsítése áll. Ennek keretében az a célunk, hogy az adózók számára minél több (az adózáshoz kapcsolódó) az adókötelezettség
teljesítését könnyítõ szolgáltatást nyújtsunk. Az Ügyfélkapus regisztráció megvalósításának „kiterjesztése” ezt szolgálja.
Az elektronikus úton történõ adóbevalláshoz ugyanis nélkülözhetetlen az adózó részérõl az Ügyfélkapus azonosító és jelszó
megléte. Az Ügyfélkapus regisztrációra eddig csak az Okmányirodákban kerülhetett sor. A kormányzati elektronikus szolgáltatásokról szóló jogszabály változásából eredõen az állami adóhatóság is jogosult lett az elsõ ügyfélkapus azonosító kiadására, így az adózónak a jövõben csak egy helyre, az APEH központi ügyfélszolgálatára kell elmennie, ha az elektronikus adóbevallás teljesítéséhez szükséges feltételeket akarja megteremteni.
Azok számára, akik még nem rendelkeznek ügyfélkapus hozzáféréssel, az igénylés díjmentes és akár már a regisztráció napján használhatják az elektronikus ügyintézés szolgáltatásait.
Ügyfélkapu igénylésére az APEH központi ügyfélszolgálatain van lehetõség, a megyeszékhelyeken, valamint Budapesten az
alábbi helyszíneken:
1096, Budapest, Vaskapu u. 33-35.
1139, Budapest, Petneházy u. 6-8.
1144, Budapest, Gvadányi u. 69.
1132, Budapest, Kresz Géza u. 15.
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Változó szemétszállítási, víz- és csatorna, valamint étkezési térítési díjak
A Képviselõ-testület 2009. november 27-i ülésén döntött a szemétszállítási díjak emelésérõl az inflációs várakozások,
a szolgáltatók áremelései és azon törekvése mentén, hogy Önkormányzatunknak egyre csökkenjen a lakosság által befizetett díjon felüli fizetési kötelezettsége. Ezért 2010. január 1-tõl a lakosság által fizetendõ díjak mintegy 10%-kal
emelkednek, így a kis kuka díja 220,-Ft+ÁFA/ürítés, a nagy kuka díja 330,-Ft+ÁFA/ürítés, a zsák ára pedig 308,Ft+ÁFA/db.
Ezen az ülésen született döntés az étkezési térítési díjak részleges emelésérõl is. Itt Önkormányzatunk az óvodai étkeztetés térítési díjait emelte fel, összhangban a szolgáltató Zóna Kft. mintegy 3%-os díjemelésével, így a napi háromszori étkezésért 300,- Ft+ÁFA/nap összeget kell fizetni óvodánkban.
Az iskolai étkezésért fizetendõ díjat egyelõre nem változtatta a Képviselõ-testület.
A Képviselõ-testület döntött a jövõ évi víz- és csatornadíjak összegérõl is, amelyek átlagosan 5%-kal emelkednek. Az
elfogadott rendelet szerint a díjak a következõk 2010. január 1-tõl: a lakossági víz alapdíj 168,- Ft+ÁFA/hó/ingatlan,
a lakossági vízdíj bruttó 196,- Ft+ÁFA/m3, a csatorna alapdíj 240,- Ft+ÁFA/hó/ingatlan, a lakossági csatornadíj
268,- Ft+ÁFA/m3. A közületek által fizetendõ víz alapdíj 952,- Ft+ÁFA/hó/ingatlan, a vízdíj 320,- Ft+ÁFA/m3, a csatorna alapdíj 580,- Ft+ÁFA/hó/ingatlan, a csatornadíj 420,- Ft+ÁFA/m3. A szippantott szennyvíz leeresztési díja 520,Ft+ÁFA/m3.
Az áremelések nyomán 2010-ben is változatlan nagyságrendû összeg kerül a szolgáltatók amortizációs alapjába,
melybõl a közmûveken szükségessé váló felújítási munkák egy része elvégezhetõ.
Fenti rendeletek mellett döntés született a szociális rendelet módosításáról is. Eszerint a Képviselõ-testület méltányosságból gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez kamatmentes kölcsönben részesítheti azokat, akiknél az egy fõre jutó
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát és a háziorvos javasolja annak beszerzését.
A Képviselõ-testület elfogadta a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló rendeletét, valamint a szabályozási
terv módosítását. Ezen utóbbi változás teljes egészében megegyezik a Hírmondó legutóbbi számában közölt szövegezéssel és indoklással, lényege pedig abban foglalható össze, hogy Önkormányzatunk területén a jövõben sem nyitható
új bánya.
Polgármesteri Hivatal
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FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
2009. december 21.
a helyi iparûzési adó 2009. évi elõlegének feltöltése, legalább a ténylegesen fizetendõ adó 90%-áig.
Minden hónap 15. napja
az elõzõ hónapban beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
2010. január 31.
a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alóli mentességhez szükséges, két tanúval igazolt nyilatkozat benyújtásának
határideje a DAKÖV Kft. felé.
A felsõoktatási intézményben tanulók 2009/2010-es tanév második tanulmányi félévére vonatkozóan az önkormányzati támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje 2010. március 01.
Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS!
Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a hideg idõ beálltával a házi vízvezeték, vízmérõhelyek fagy elleni védelmérõl takarással, illetve a víztelenítõ fõcsapok elzárásával szíveskedjenek gondoskodni.
A fogyasztó hibájából bekövetkezett kár, illetve a vízmérõ elfagyása miatt elfolyt vízmennyiség díjának megfizetésétõl,
illetve a vízmérõpótlás költségétõl nem tudunk eltekinteni!
DAKÖV KFT

Testület egybehangzó akaratát jelzõ szavazás értelmében felszólítjuk a községünkben mûködõ
mezõgazdasági és más vállalkozásokat, hogy a község nyugalma érdekében csak annyi munkást
foglalkoztassanak amennyire valóban és lehetõleg folyamatosan szükségük van. Tervezzék
úgy árutermelésüket, illetve méretezzék úgy munkaerõ igényüket, hogy munkásaikat kis létszámban, de folyamatosan foglalkoztatni tudják, elkerülendõ a napi 1-2 órás ad-hoc módon történõ tömeges munkásfoglalkoztatást. Így Önök is állandó munkaadóként, Önök által ismert
munkásokkal számolhatnak, a falu pedig megszabadulhat a munka nélkül csellengõ, kétes
összetételû „turisták”csapataitól. Ez az Önök érdeke is!
a Képviselõ-testület

KÖZLEMÉNY
Az Alsónémedi Polgárõr Egyesület ezúton szeretné megköszönni Józan Sándor képviselõ Úrnak, hogy 4 db téli
gumi garnitúrát ajánlott fel a Polgárõrség autójára.
Tisztelettel: Alsónémedi Polgárõr Egyesület

ÚTÉPÍTÉS MIATTI FORGALMI REND VÁLTOZÁSOK
Az EuroAszfalt Kft. (2225 Üllõ, Zsaróka hegy 053/30 hrsz.) tájékoztatása szerint 2009. november 02-tõl 2010. november 11ig az alábbi forgalmi rend változásra kell számítani az M0 autópálya déli szektor 51. sz. fõút – M5 autópálya közötti 2x3 sávos
szakasza kivitelezési munkáinak elvégzése miatt. A földterületek megközelítése megváltozik, a megközelítõ útvonalak a
következõk:
– 51. sz. fõútról a Marso Gumiabroncs szerviznél balra kanyarodva a horgásztó mögötti földúton továbbhaladva,
– Az Alsónémedi bekötõútról a Coca-Cola telephelye után balra kanyarodva az Ipari Park bekötõútján, majd ezt követõen földúton haladva,
– 5. sz. fõútról a transzformátor állomással szemben lévõ földútra balra bekanyarodva a hobbitelkek mellett elhaladva a
keskeny erdõsávon keresztül,
– 5. sz. fõút 4601 jelû úti körforgalmi csomópontjában Gyál felé lekanyarodva, majd a körforgalmat elhagyva 50 méter
után balra bekanyarodva a földúton tudják ezután megközelíteni az ingatlanjaikat.
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Részletek az Elektronikus Lakossági Bûnmegelõzési Információs
Rendszer (ELBIR) 2009. novemberi Lakossági Hírlevélébõl
Az idõsek értékrendje a hitre, a szeretetre, a békességre épül, hívott nõnek „kifizetett” 2 db életmentõ mûtétet. A kár
a tolvajoknak ez a lehetõségek melegágya.
250.000 Ft volt, a táskában számítógép helyett papír volt.
Gyõr környékén egy idõsebb hölgyhöz becsengetett, hogy ruhát gyûjtenek. A sértett konyhába invitálta a két nõt miután a
Szépkorúak „mesés„ szélhámosok hálójában!!!
segélyként átadni kívánt ruhanemût oda bevitte. Mindkét nõ
vizet kért és kapott a sértettõl. Majd miután a sértett a lakás
II. fejezet :
A Trükkös lopás iparág szakmai csoportosításban belsõ részében mozgást hallott, kinézett a konyhaajtón és azt
látta, hogy a bejárati ajtón egy ismeretlen személy megy ki.
Folytatjuk a szépkorúak sérelmére elkövetett trükkös lo- Erre a két nõ felajánlotta a segítségét, hogy utána mennek és
„megfogják az illetõt”, ezzel elrohantak. A sértett távozásukat
pások bemutatását.
követõen észlelte, hogy a szobájában a párna alatt lévõ pénzAz elkövetõkrõl is essék szó. Egyre kevesebb a spontán elkö- tárcájából hiányzik 71.000 Ft- készpénze.
vetõ, aki járja a falvakat és idõsekhez találomra csenget be, és
a helyzethez alkalmazkodva alakítja ki „meséjét”.
A bûncselekmények elkövetését tudatos elõkészítõ tevékenység elõzi meg.
Házaló árusok ruhanemût, tüzelõanyagot kínálva kerülnek
kapcsolatba a sértettel. Ha lehet már ekkor megpróbálják az
értékeket „összeszedni”. Beszélgetésbe kezdenek a leendõ áldozattal, kikérdezik szokásairól, helyzetérõl. Pár nap múlva
egy ismeretlen személy fog érkezni, már „felkészülve az áldozatból” és megkezdõdik a tudatos trükközés, az értékek begyûjtése.
Így mûködik a szépkorúak trükközéssel történõ kifosztásának iparága.
Példák „szakmai szempontok” alapján csoportosítva.
A „segítségre szorulók” esetei:
Heves megyében történt, hogy a sértetthez becsöngetõ két elkövetõ vizet kért a sértettõl, majd bejutva a lakásba egyikük
ellopta a segítõkész idõskorú nyugdíját.
Sok esetben a jogsértõk rosszullétet színlelnek, vagy gyermeküket kívánják tisztába tenni, ezért kérik a mosdó használatát,
majd a ruhájuk alá rejtve dolgokat, eltávoznak és újabb házba
csengetnek be.
A segítségkérés különleges formája, amikor a 80 éves nénit
tört magyarsággal az utcán szólította meg két nõ és egy férfi.
Elmondták, hogy szlovének és itt a közelben baleset érte hozzátartozójukat. A pórul járt rokon megsérült ezért több életmentõ mûtétet kell elvégezni rajta, és egy-egy orvosi beavatkozás 120.000 forintba kerül. Náluk viszont csak euró van,
míg a kórház csak forintot fogad el, sajnos a bank csak két óra
múlva vált be pénzt. Az egyik nõ mobiltelefonja ekkor megcsörrent, mondván a kórházból keresik súlyos az eset, nem
várhat a befizetés tovább egy ember élete forog kockán!
A csalók ígérik, ha kapnak pénzt, két óra múlva a kétszeresét fogják hálából visszaadni. Addig is zálogba hagynak
egy „értékes” hordozható számítógépet táskában lezárva.
A néniben már beindult a segíteni akarás a hiszékenység, valamint a nyereségvágy valamiféle egyvelege, és a lakására

A „hivatalos személy”-ként fellépõk módszerei:
A módszer lényege, hogy önkormányzat dolgozójaként, vagy
közüzemi szolgáltatást ellátó cég (áramszolgáltató, vízmûvek
vagy más szerv) alkalmazottjaként lépnek fel a megtévesztõk,
és arra hivatkoznak hogy pénzt hoztak és visszafizetéssel kecsegtetnek. Egy 20.000.-Ft-os bankjegyet felmutatva, abból
kérnek vissza. Elõfordult, hogy egyszerûen csak a víz,- gáz,
villany óra leolvasására hivatkoztak.
Eközben figyelik, hol tartja pénzét a gyanútlan házigazda, és
figyelmét elterelve készpénzétõl „megszabadítják”.
Az áramszolgáltató alkalmazottjaként kereste meg az elkövetõ Gyõr-Moson-Sopron megyében a sértettet, mert villanyszámláján túlfizetés történt. Vitt neki 7 ezer forintot, és kérte a
sértett iratait, és miközben a másik helyiségben azt kereste a
hölgy, a tettes elemelte 80 ezer forint megtakarított pénzét és
azonnal távozott.
Békés megyében az elkövetõ azzal jelent meg, hogy az önkormányzattól segélyt hozott, melyet átvételi elismervény
aláírásával kell igazolnia. Az ismeretlen a konyhában az aláíráskor, a sértett figyelmetlenségét kihasználva az asztalon lévõ pénztárcát a benne lévõ 72.000 Ft készpénzzel tulajdonította el.
Az idõs férfihez a lépcsõház elõtt odalépett egy férfi, aki arra
hivatkozott, hogy a bankból keresi õt. Az idõs férfi beengedte
õt a lépcsõházba, majd a lakásába is. Ezután az idegen férfi arra kérte, hogy mutassa fel neki a nyugdíjas szelvényét. Az
idõs úr eleget tett a kérésnek, ám a fiókot, amibõl elõvette a
papírt kihúzva hagyta. Az idegen a személyi igazolványt is elkérte, ami azonban már a konyhában volt, így az idegent magára hagyta a szobában, majd visszatérve igazolványát átadta
az idegennek. Erre a férfi azt mondta, hogy várjon pár percet,
amíg õ lemegy és megbeszéli a fõnökével telefonon a további
teendõket. A személy távozását követõen az idõs kb. fél órát
várt, de az nem ment vissza. Közben észlelte, hogy a kihúzva
hagyott fiókban lévõ könyvbõl hiányzik az abban lévõ megtakarított kb. 400-500.000.- Ft.
Az álpostás módszer lényege, az elkövetõ a posta egyik vezetõjének kiadva magát telefonon felhívja az idõskorút, hogy a
nyugdíj kézbesítésekor alkalmazottjuk hamis pénzt adott át,
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és az ügyben rendõrségi eljárás is folyik. Arra hivatkozik,
hogy bár ügyészségi és rendõrségi vizsgálat is folyik a hamis
pénzt meg kell vizsgálni. Ez ügyben az egyik dolgozójuk hamarosan megjelenik személyesen, akinek a nevét és beosztását közli, és kéri, hogy neki adják át az otthon lévõ készpénzt.
Ezt követõen a bûntárs becsenget, és az elõzõleg telefonon
bemondott néven bemutatkozik. A pénzt azzal veszi át, hogy
a közelben álló jármûvükben van olyan eszköz, mellyel a
vizsgálat megejthetõ és oda kell elvinni azt. Mire eszmél a
sértett az elkövetõk a kicsalt pénzzel azonnal távoznak.

Mint késõbb kiderült az „eurós-táska” sem az, aminek látszott, abba pénz nem volt, hiszen a nõ kicserélte azt egy óvatlan pillanatban.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megtudták, hogy az idõs
tulajdonosnak telekvitája van a szomszéddal. Céltudatosan
mentek, hogy végleges megoldásként díjtalanul felmérik a
telkét és a sértett megszabadul a problémától. Arra hivatkozva, hogy kevesen vannak, kérték a sértett, segítsen tartani a
mérõeszközt. Addig egy társuk elvitte a pénzt a lakásból.
Somogy megyében egyszerûen terepszemlét tartottak, és már
úgy csengettek be, hogy a kert mögötti üres telket vásárolták
Vigyázat, több esetben rendõrnyomozónak mondják ma- meg, jöjjön most mérik ki, hogy hol van a telekhatár. Amikor
gukat, és hivatalos eljárást színlelve, a „házkutatás” során a társuk megszerezte az õrizetlen lakásból a pénzt azonnal beelõkerült értéket magukkal viszik!
fejezték a méricskélést és mentek tovább.
A házalók, felvásárlók, adománygyûjtõk elkövetési módszerei :
Az „házaló” elkövetõk (2 vagy több fõ) általában ruhanemûk,
vagy mûszaki cikkek eladásának ürügyén jelennek meg, és
kihagyhatatlannak látszó ajánlatot tesznek a vevõnek, az áruik viszont gyenge minõségûek. Mások valamilyen dolog (színesfém, régiség, vagy bármi amit meglátnak) állítólagos felvásárlása végett lépnek be hívatlanul. Vannak akik karitatív
célból, például beteg gyerekek gyógykezelése végett adományokat gyûjtve bukkannak fel, és arra alkalmas pillanatban
kutatnak fel értékeket. A cél minden esetben azonos, a készpénz megszerzése.
Szintén bûntetõ eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki azzal
az ürüggyel, hogy az egyház számára gyûjt, megjelent egy
kaposvári lakásban. Az idõs tulajdonos figyelmét elterelve eltulajdonította az íróasztal fiókjában tárolt 84.000 Ft készpénzét.

Módszer: Veszek bármit, hoztam visszatérítést, ajándékot
bárhonnan, egyet kérek, hogy adjon vissza a 20 ezresbõl és
adjon egy pohár vizet, addig az elõvett, vagy a rejtekhelyre visszatett pénzt megszerzem.

A cél szentesíti az eszközt
A profi trükközõk nem hagyatkoznak a véletlenre. Kisebb
elõjáték, vagy egyéni probléma kitudakolása után lépnek.
Miskolcon egy megnyerõ külsejû nõ útbaigazítást kért egy
idõs férfitól, aki készségesen megmutatta, merre van a közelben lévõ egészségügyi intézmény. A dialógust mindvégig irányító nõ elmesélte, hogy cégének kamionsofõrje balesetet
szenvedett, és éppen mûtik. Szavainak nyomatékot is adott,
telefonon felhívta az „orvost”, aki közölte, hogy „pont most
megy be a mûtõbe, majd két óra múlva érdeklõdjön újra”.
A „vigaszra szoruló” nõ arra kérte a készségesen segítõ férfit,
hadd töltse el az idõt otthonában, hiszen senkit sem ismer a
városban. A „mûtét” után a fiatal nõ újra telefonált az „orvosnak”, aki közölte azonnal fizessen több mint egymillió forintot, mert a sofõrt sürgõsen mentõhelikopterrel a fõvárosba
kell szállítani a költségeket, pedig neki kell állnia. Szintén a
nyomaték kedvéért a házigazdának átadta a telefont, amin keresztül a hang újra elismételte, hogy vészhelyzet van, amit
csak egymillió forint tud megoldani.
A „kétségbeesett” nõ megmutatta, hogy csak eurója van, de
abból jó sok. A miskolci férfi ekkor átadott a nõnek egymillió
forintot. A biztosíték az „euróval” telt táska volt, illetve a nõ
„adott szava” miszerint két óra múlva visszahozza a kölcsönkapott pénzt. De nem hozta.

– Bárkinek is mondja magát (hivatalos személyeknek) minden esetben kérjünk igazolványt, és hívjuk
fel a szervet, intézményt, melyre hivatkozik személyének azonosítása végett!
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Ajánlásaink:
– Óvakodjunk az idegenektõl, és ne engedjük be Õket
lakásunkba!
– Ha beengedjük mindig legyen velünk egy szomszéd,
egy rokon. Ha ezt megfogadják, sokkal kevesebb
lesz a látogatójuk, de értékük is megmarad.
– Amennyiben a hívatlan vendég már akaratunk ellenére belépett otthonunkba, ne hagyjuk egy pillanatra sem felügyelet nélkül. Amennyiben kellõ határozottsággal lépünk fel, meghátrál és távozni fog.

– Lehetõleg a zárva tartott kerítésen, bejárati ajtón
keresztül kérdezzük ki a becsengetõket jövetelük
céljáról, és csak állításuk valódiságának ellenõrzése
után nyissunk ajtót.
– Aki rosszullétre hivatkozik, hívjuk mentõt, vagy
irányítsuk a közeli orvoshoz, egészségügyi intézményhez. A pénzváltás trükkjével próbálkozót, a
legközelebbi üzletbe küldjük.
– Amennyiben gyanús körülményt észlelnek azonnal
értesítsék a rendõrséget az ismert 107-es vagy 112-es
telefonszámon, illetve hívjuk segítségül szomszédjainkat, jó ismerõseinket!
Amennyiben mégis megkárosítottak, tegyünk feljelentést
megadva a fontos információkat a nyomozóhatóságnak (az
elkövetõ személyleírása, „munkamódszere”, az elvitt dolog
ismertetése).

Zene és csend, jókedv és hallgatás…
Ebben az évben is találkozhattunk, együtt mulathattunk és szórakozhattunk azokkal, akik évrõl évre eljönnek a
Transzplantációs Alapítvány javára megrendezett bálra. Ismerõsök, baráti társaságok, s idén nagy-nagy örömünkre
nagyon sok fiatal arc tûnt fel a vendégek között. Önfeledten táncoltak, mulattak, jó volt látni õket. Jó volt látni, hogy így
is, itt is jól tudják érezni magukat a fiataljaink, együtt, egy másik korosztály körében eltöltött vidám estén.
Immár hagyomány, hogy az Alapítvány képviselõi a bál elején levetítenek egy rövid filmet, amelyben bemutatják elõzõ
évi tevékenységüket, s hírt adnak a szervátültetett gyerekek nyaralásáról, rehabilitációjáról, elért sporteredményeikrõl,
önfeledt gyerekkorukról, amelyhez kaptak egy új esélyt….egy másodikat….van aki harmadikat.
„Az én szívem soha nem lehet senkié, ha a tiéd nem dobban meg értem is.”- olvasható az Alapítvány honlapján. Ezen
az estén mindannyiunké megdobbant.
Az idei film rövidebb volt az elõzõeknél, de soha ilyen csönd nem követte, nehéz volt megszólalni. A saját gyerekeinkre
gondoltunk, akiknek soha nem kellett várniuk az életet jelentõ telefonhívásra; akik közül többen velünk szórakoztak ezen
az estén; akik mosolygó arccal mutatták be tánctudásukat, s akiknek nem kellett kórházban tölteni életük egy részét. A
fájdalmas arcú, kórházi ágyon fekvõ gyerekek láttán talán mindannyian másként néztünk sajátjainkra. S hogy mindig van
remény és egy új esély, bizonyítékként ott állt elõttünk két, majdnem felnõtt, mosolygós arcú fiatal lány. Juditot mindenki
ismeri, de most volt vele egy vendég is, aki tizenéves létére, már két szervátültetésen esett át. Egy másik meghívottunk
nem tudott eljönni …. harmadik mûtétjére vár. De saját kezûleg készített, gyönyörû ajándékait elküldte, hogy így
szerezzen örömet azoknak, akik neki segítenek. Köszönet érte!
Mert segítõ szándékú emberek mindig vannak. A Juhász Lászlóné vezette Napfény Majorette csoport vidám
táncbemutatója; Morvai János és zenekarának szórakoztató zenéje; a Betyár vendéglõ alkalmazottai és Tamás György
vendégszeretete; a tombola nyeremények felajánlói; vállalkozások, szervezetek, Önkormányzatunk és természetesen a
megjelent vendégek, mindenki hozzájárult ahhoz, hogy valaki, valahol segítséget kaphasson az Alapítványon keresztül.
Köszönet érte!
A finom és bõséges vacsora után nagyon jó hangulatú táncmulatság vette kezdetét, melyet csak a tombolasorsolás
szakított meg. Ezen néhány szerencsés vendég igen érdekes és értékes nyereményeket vehetett át. Ígéretet kaptunk, hogy
a felhasználásukról jövõre beszámolót hallhatunk majd. Mert jövõre ismét találkozunk, ugye, kedves vendégeink?
Mindig lesznek olyan gyerekek, akik a segítségünket várják! Valahol, valaki, talán most is egy kórházi ágyon fekve
számít ránk ….
A szervezõk
„A szervátültetés bevezetésével, mely a vérátömlesztéssel kezdõdött, az emberiség módot talált arra, hogy önmagát adja,
vérét és testét, hogy ezáltal mások élhessenek.”
(II. János Pál pápa)

Tanfolyamok
Ingyenes bõrdíszmûves tanfolyam: Kedvcsináló, ízelítõ
jelleggel 2009.12.11-én 16-18 óráig az Opál Ház kis termében. Érdeklõdés esetén folytatás: január 30-tól.
Szervezõ: Alsónémedi Mûvelõdési ház, NYWYG Íjász és
Hagyományõrzõ Egyesület és Galagonya kézmûves köre.
A foglalkozásokat tartja: Barabás Mária bõrdíszmûves
mester és szakoktató max. 10 fõ részére 13-14 éves kortól
gyerekeknek és felnõtteknek. Elõzetes bejelentkezés szükséges 06-70-262-8220 telefonszámon. Szerszámokat a
kezdõ foglalkozásokon biztosítjuk. A tanfolyam ingyenes,
csak a felhasznált anyagokat kell fizetni.

A foglalkozásokat tartja: Némethné Kozma Ilona kosárfonó mester max. 5 fõ részére. Szerszámokat kezdõ foglalkozásokon biztosítjuk. Elõzetes bejelentkezés szükséges
06-70-262-8220 telefonszámon.
Szervezõ: Alsónémedi Mûvelõdési ház, NYWYG Íjász és
Hagyományõrzõ Egyesület és Galagonya kézmûves köre.

Ingyenes kézmûves foglalkozás: péntekenként 15 órától 18
óráig az Opál Ház kis termében. Minden alkalommal más-más
technikát dolgozunk fel, bármikor csatlakozni tud akit érdekel.
Erre a programra szeretettel várjuk az érdeklõdõket, kicsiket és
nagyokat szülõkkel is. Egészen piciknek játék lehetõség.
Ingyenes kosárfonó tanfolyam nagyobb gyerekeknek és Szervezõ: Alsónémedi Mûvelõdési ház, NYWYG Íjász és
felnõttek részére 2010. január 8, 15, 22-én 15 órától 18 órá- Hagyományõrzõ Egyesület és Galagonya kézmûves köre.
ig az Opál Ház kis termében. Érdeklõdés esetén folytatható. A foglalkozásokat tartja: Bodó Anna, Tánya néni, népi játszóház vezetõ. Érdeklõdni lehet: Tel: 06-70-262-8220

14

Alsónémedi SE 2009. évi beszámoló I. (A váltás éve)
A júniusban befejezõdött 2008-2009. évi bajnokságban az Alsónémedi SE felnõtt csapata megyei II. osztály LEGEA csoportjában a
4. helyen végzett. Az elért helyezés az Egyesület történetének legjobb eredménye, amely egyben jogosultságot jelentett, hogy csapatunk a PMLSZ által 2009. õszétõl beindításra került megyei I/B.
osztály szerepeljen. Az osztályváltást vállaltuk és utánpótlás csapataink 2009-2010. évi bajnokságokba történõ nevezését is intéztük. Sajnos azonban ezzel párhuzamosan az Egyesület mûködését
(mûködtethetõségét) alapvetõen meghatározó helyzetet kellett
megoldani,amely a nyáron lemondott Acsai Károly elnök és Varga
Sándor vezetõségi tag kiválásából adódott. Tevékenységük az
Egyesület vezetésében 1996. évi Közgyûlésen történt megválasztásuktól indult. Túlzások nélkül kijelenthetjük, hogy nélkülük az
ASE nem jutott volna erre a szintre ahol most tartunk. Az új sportlétesítmény létrehozása, az Egyesület menedzselése, az utánpótlás
nevelés elindítása, irányítása mint a leglényegesebbek, amely
számtalan apró dolog mellett több mint 10 éves munkájukat fémjelezte. Talán eddig nem tettük meg, de most utólag KÖSZÖNJÜK
Nektek ezt az évtizedet.
A kezdeti „sokkból” felocsúdva elindult az új vezetõség felállításának a szervezése. Örvendetes volt, hogy a kiszemelt és felkért
személyek alapvetõen pozitívan álltak a szerepvállaláshoz és a
körülmények tisztázása mellett végül is vállalták az új feladatot.
Úgyszintén komoly elõrelépést jelentett, hogy az Egyesület pártoló tagsága – nagymértékben köszönhetõen az új jelölteknek –
jelentõsen növekedett. A törvényi elõírások szerint zajlott le a
közgyûlés elõkészítése és a 2009.október 17-én du. az ASE
sporttelepén megtartásra is került az esemény. A Közgyûlésen
megjelent egyesületi tagok szavazataikkal döntöttek az ASE új
elnökségérõl:
Elnök:
dr. Tüske Zoltán
Elnök helyettes:
Jobbágy Bálint
Horváth Miklós
Elnökségi tag:
Fentor Tiborné
Bényei András
Pleszkáts Péter
Jobbágy Menyhért

A Közgyûlésen belül az ASE szurkolói Kör megválasztotta elnökének Dobóczi Imrénét, aki javaslattételi, tanácskozási joggal
vehet részt az Elnökség gyûlésein.
November hónapban az új Elnökség megtartotta elsõ gyûlését. A
meghozott határozatokból, amelyeket a nyilvánosság számára is
fontosnak tartunk, külön kiemelésben adjuk közre.
Az ASE elnökségének közleményében írt 4. határozathoz kapcsolódóan szeretnénk megjegyezni, mivel a kézilabda szakosztályt a
nulla szintrõl kell indítanunk ez több elõkészítõ tevékenységet is
igényel. Egyik alapvetõ tényezõ: kellene egy csapat. A községben
sokan kézilabdáztak az általános iskolában illetve más egyesületben, de helyben egyesületi formában a több mint 20 évvel ezelõtti
próbálkozás után újdonság lenne. Ezúton ragadnánk meg az alkalmat, kérjünk minden kézilabdázni szeretõ hölgyet, akinek az érdeklõdését felkeltettük, azt jelezze az Egyesület felé a következõ
személyeken keresztül:
Kotánné Borka Csilla
Jobbágy Bálint
Horváth Miklós
A fentiekben nem sokat „fociztunk” pedig az ASE színeiben
mintegy száz gyerek és fiatal több száz edzés órán keresztül közel 200 bajnoki és kupamérkõzésen képviseltette magát 2009ben.
Róluk részletesebben - eredményeikkel és az edzõi véleményekkel együtt - a Hírmondó következõ számaiban szeretnénk megjelenni.
Elõzetesen összegzésként az ASE csapatainak 2009. õszi szereplésérõl:
Felnõtt megyei I/B. osztály Déli csoport 9. hely - 16 csapat
U19 8. hely - 16 csapat
U14 megyei kiemelt 1. hely - 9 csapat
U13 megyei I-III. osztály Ócsai csoport 2. hely - 9 csapat
U11 Ócsai csoport 5. hely - 9 csapat
U 9 Ócsai csoport 1. hely - 9 csapat
U 7 Ócsai csoport 4. hely - 8 csapat
Az Alsónémedi Sportegyesület elnöksége ezúton minden játékosnak, tagnak, szurkolónak, támogatónak és az egész Alsónémedi lakosságnak ezúton kíván áldott Karácsonyi Ünnepet és siA tagok egyben elfogadták, hogy az eddigi Elnök Acsai Károly keres boldog újesztendõt.
tiszteletbeli elnöki címet kapjon eddigi tevékenysége elismeréASE elnöksége
séül.

Az Alsónémedi Sportegyesület Elnökségének közleménye
Tisztelt Alsónémediek!
Az Alsónémedi Sportegyesület Elnöksége ezúton teszi közzé a
reményei szerint a lakosság szélesebb körének érdeklõdésére
számot tartó határozatait.
2/2009. (11. 06.) sz. elnökségi határozat:
Az Alsónémedi SE elnöksége kinyilvánítja, hogy az Alsónémedi
Önkormányzat tulajdonában, az Egyesület kezelésében álló
sportpálya a versenysport, a tömeg- és szabadidõsport, illetve sporttal összefüggõ bármilyen rendezvény céljára használható.
Az Egyesület elnöksége fentiekkel összefüggésben kinyilvánítja
azt is, hogy a versenysporthoz kötõdõ programokhoz igazítva
elõzetes egyeztetésen megállapított feltételek szerint a sportpályát ingyenesen rendelkezésre bocsájtja. (Ez természetesen nem
vonatkozik az üzleti célú rendezvényekre.)
3/2009. (11. 06.) sz. elnökségi határozat:
Az Alsónémedi SE elnöksége hangsúlyozottan elítéli a mérkõzéseken
több ízben tapasztalt szurkolói rendbontást, sportszerûtlen viselkedést
és sportpályára nem illõ agresszivitást. Ezek az események mindamellett, hogy effektív anyagi kárt okoznak az Egyesületnek (tükörtö-

résbõl eredõ kár megtérítése, szövetségi ellenõr különdíjazása), elsõdlegesen azonban súlyosan rontják az Egyesület és a csapat hátrányos
megítélését, melynek pontok elvesztésében is megmutatkozó következményei vannak.
A fentiekre tekintettel az ASE elnöksége felhívja az érintettek figyelmét, hogy a jövõben kulturált szurkolással bíztassák a csapatot a hátrányok elkerülése érdekében. Az ASE elnöksége - bízva
természetesen az érintett szurkolók önkéntes, kulturált magatartásában – tájékoztatást ad arról, hogy a rendezõség ezen negatív jelenség megakadályozása, illetõleg megszûntetése érdekében a
szükséges felhatalmazást megkapta.
4/2009. (11. 06.) sz. elnökségi határozat:
Az Alsónémedi SE elnöksége támogatja a nõi kézilabda szakosztály, továbbá a nõi labdarúgó csapat létrehozását. Az elnökség
felkéri Jobbágy Bálint és Horváth Miklós elnökségi tagokat,
hogy az illetékesekkel felvegye a kapcsolatot az igény felmérése
érdekében.
ASE elnöksége
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