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Kedves Némediek!
Nagyközségünk Képviselõ-testülete 2008. október 17-én tartotta aktuális ülését.
A napirendi pontok tárgyalása elõtt Suplicz Zsolt tett ünnepélyes esküt, hiszen mostantól e ciklusban is tagja lesz a
Pénzügyi Bizottságnak (az elõzõ ciklusban is bizottsági kültag volt).
Ezt követõen Szalkai Lászlóné Magdi néni köszönte meg
az Önkormányzat legutóbbi ülésén hozott határozatát, melyben megjutalmazta Õt pedagógusi pályafutásának évfordulója alkalmából. Köszönõ mondatai mellett saját készítésû süteménnyel lepte meg a Képviselõ-testület tagjait.
Suplicz Zsolt eskütétele és Magdi néni köszöntõ szavai után a
Képviselõ-testület áttért a napirend tárgyalására.
Az elsõ döntés a gépjármûadó I. féléves befizetési határidejének módosítása volt, melynek következtében 2009-tõl
április 15-ig kell eleget tenni az adófizetési kötelezettségünknek.
Majd a Magyari-Hõs u. burkolatfelújítására kiírt pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja és az Önkormányzat beszerzéseinek pályázati rendjérõl szóló önkormányzati rendelet alapján felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert – az útépítés mielõbbi megvalósításának érdekében – újabb pályázat
kiírása nélkül, a jelenlegi dokumentációban meghatározott
komplex mûszaki tartalom megtartása mellett további tárgyalásokra és megfelelõ ajánlat esetén a szerzõdéskötésre. Ennek
indoka, hogy a beérkezõ pályázatok olyan magas vállalkozási
díjat határoztak meg, ami meghaladja az Önkormányzat erre
tervezett anyagi erõforrásait.
A Képviselõ-testület elfogadta a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2008/2009. évi környezetvédelmi programját
és 100.000,- Ft-tal támogatja annak megvalósítását.
Ezután a Képviselõk döntöttek arról is, hogy készüljön 1000
darab Alsónémedit bemutató zsebtérkép 180,- Ft + ÁFA/db
áron.
Már a Hírmondóból tudhatják, hogy Önkormányzatunk pályázati támogatást nyert az óvodai tornaszoba létesítéséhez, ezért kiviteli tervet készíttet Szûcs Gábor tervezõvel
bruttó 900.000,- Ft összegért, a pályázati önerõkeret terhére.
A kiviteli tervek alapján közbeszerzési eljárás keretében tervezi a Képviselõ-testület a megfelelõ tervezõ kiválasztását.
Ebben az évben is lesz év végi vacsorameghívás a falu legnagyobb adózói meghívásával.
Ezután a Testület elfogadta az elkészült „Alsónémedi XXI.
századi jövõképe” címû tanulmányt és azt a jövõben igyek-

szik hasznosítani, figyelembe venni annak elõrevivõ megállapításait, tanulságait. A tanulmány megrendelésének az is indoka volt, hogy a jövõben a kapcsolódó pályázatok benyújtásakor hivatkozhatunk a tanulmány megállapításaira, ill.
az abban foglalt elképzelésekre.
A Testület úgy látja, hogy a rövidtávú haszonszerzésnek nagyon súlyos következményei lehetnek már rövid idõn belül is. Kérjük gondolják ezt végig, de a Testületnek viszont
már most cselekednie kell, ezért a rendõrséggel kötött megállapodáshoz hasonlóan felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert, hogy kezdeményezzen az ÁNTSZ-el tárgyalásokat annak érdekében a szálláshelyeket közegészségügyi
szempontból ellenõrizze és éljen a jogszabályok adta szankciók alkalmazásával. Egyben felhatalmazza arra is a Polgármestert vegye fel a kapcsolatot a település országgyûlési képviselõivel a lakás és egyéb helyiségek bérbeadásával, szállásoltatással kapcsolatos jogszabályok módosítása ügyében.
Természetesen a Képviselõ-testület továbbra is fenntartja
az idegenforgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségek ellenõrzését és annak megszegése esetén az eddigieknél is súlyosabb bírságokat állapít meg.
Az ezévi tapasztalatok alapján a Testület megváltoztatja az
óvoda nyitva tartását reggel 6-tól délután fél 6-ig. A nyári
nyitva tartást pedig a szülõk között végzett igényfelmérést
figyelembevéve 2 héttel meghosszabbítja, tehát az óvoda
csak 4 hétig lesz zárva 2009. nyarától. A Képviselõ-testület
a 2009. nyaráig nyert tapasztalatok alapján ismételten felülvizsgálja a nyitva tartást és az igényeknek megfelelõen
vagy fenntartja vagy módosítja a nyitvatartási rendet.
Mindemellett a Képviselõ-testület elfogadta a Polgármester
beszámolóját az elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl.
Ezután jóváhagyta a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításait az elõterjesztésnek megfelelõen.
A Gazdakör megkeresése alapján a Képviselõ-testület elhatározta, hogy a Pest Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Pest Megyei FIDELITAS iskolai alma
akciójában részt vesz, és az ehhez szükséges anyagi erõt biztosítja. Az akció kapcsán mind az óvodában, mind az iskolában heti kétszer juthatnak jó minõségû, magyar almához
a gyerekek.
Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy az Alsónémedi község
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérõl szóló

8/2004. (V. 03.) sz. rendeletében meghatározottak szerint az
Alsónémedi 04/16 hrsz-ú ingatlant a község belterületéhez
kívánja csatolni. Ez a döntés természetesen megegyezik a
rendezési tervben szereplõ elõirányzattal.
Célszerûségi okokból a Képviselõ-testület – mint a Dabas és
Környéke Üdülõtábor Alapítvány egyik alapítója – hozzájárult székhelyének 2009. január 01-tõl a 8253 Révfülöp,
Kacsajtos út 46. sz. alá történõ áthelyezéséhez és az Alapító
Okirat ilyen irányú módosításához.
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriumának tagjai közül Jobbágy Bálint korábbi lemondása, ill.
Lugosi Gyula igazgató úr halála miatt új tagok választására
volt szükség. A Polgármester javaslatára és képviselõi javaslatra a Kuratórium két új tagjának a Képviselõ-testület Horváth Máriát, valamint Tóth Gábort – KMB-s rendõrünket –
választotta. Tóth Gábor esetében megválasztásának egyik
oka, hogy az Alapítvány egyik fõ feladata a közbiztonság ja-

vítása. A megválasztott kuratóriumi tagoknak eredményes
munkát és jó egészséget kívánunk: „Hass, alkoss, gyarapíts,
s a haza fényre derül.”
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete terv szerinti
legközelebbi rendes ülését 2008. november 28-án, pénteken
14 órakor tartja. Kérjük, minél többen jöjjenek el a testületi ülésekre, mivel itt közvetlenül értesülhetnek a közösség
fontos ügyeirõl. December 8-án tartja Képviselõ-testületünk idei közmeghallgatását, melynek meghívója külön kiemelve olvasható.
Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Alsónémedi Hírmondóba szánt cikkek leadási határideje a testületi ülést megelõzõ hét csütörtöki napja.
Szabó Endre
a Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság elnöke

A legnagyobb adófizetõink 2007-ben (a TOP 10)!
Az elsõfokú adóhatóság, azaz a Polgármesteri Hivatal adóügyi dolgozói kérésemre – kielégítve sokunk kíváncsiságát –
a 2006. évi lezárt adatok alapján idén is összeállította az iparûzési-, gépjármû-, valamint építményadó befizetésekbõl a
legnagyobb adózók ún. TOP 10-es listáját. Itt írom le, hogy
valamennyi közölt táblázat abc sorrendben van készítve,
nem pedig a befizetett adóösszegek nagyságrendje szerint.
Összességében idén is leírható, hogy a három adónembõl
képzett TOP 10-es listákban kevés változás történt.
Iparûzési adó
(2% az éves korrigált nettó árbevétel után)
AL-KO Kft.
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
BUS-OXY Kft.
CBA Kereskedelmi Kft.
GLS Hungary Kft.
PENNY MARKET Kft.
PFENNING Kft.
Raklap és Tüzép Kft.
REWE Kft.
SPENGLER Kft.
Természetesen a tavaly kiszorulók sincsenek túlságosan
messze a 10. helytõl, így tehát õk is a jelentõs adófizetõk közé
tartoznak. Az iparûzési adó vonatkozásában kettõ cég (a helyi, korábban volt Mezõgazdasági Szakszövetkezet és a KÕKA Kft.) „esett ki”. Helyettük a GLS Hungary és a Raklap és
Tüzép Kft. került be az elsõ tízbe.
Az építményadónál a 450.-Ft/m2-es kategóriában – mert
csak errõl a kategóriáról készült a 10-es lista –, hátrébb került
a Trifólium és a Schlosser Kft., valamint Bégány Sándor vállalkozása, helyükre ifj. Kiss Tamás vállalkozó, valamint a
Balu-Transzport és a Jantos Gumi Kft. jött föl.
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Építményadó
AL-KO Kft.
BALU-Transzport Kft.
BETABO Kft.
BUS-OXY Kft.
CBA Kft.
Jantos Gumi Kft.
Kiss Pál vállalkozó
ifj. Kiss Tamás vállalkozó
REWE Kft.
SPENGLER Kft.

A gépjármûadót fizetõk között a tízes listából egy a kiesõ és
így egy új bejutó van. Kiesett, illetve hátrébb szorult a
JOME Kft. Feljutó az Ásványvíz Kft.
Gépjármûadó
Ásványvíz Kft.
CBA Kft.
Immánuel Transz Kft.
Józan Kft.
Kovács Dust-Mann Kft.
PFENNING Kft.
PENNY MARKET Kft.
Raklap és Tüzép Kft.
SPENGLER Kft.
Zwick Kft.
E háromszor 10 adózó (látható, hogy van közöttük olyan, aki
többször is szerepel a különféle listákban) fizette e három adónembõl az összesen 2007-ban befolyt (553,14 millió) adó
68,3%-át (2006-ban ez 73% volt). A 2007-ben befolyt adók
közül az iparûzési adó 71%-át (tavaly 77%-át), a befolyt épít-

ményadó 82%-át (tavaly 87%-át) és a gépjármûadó 48%-át
(tavaly 47%-át) a most felsorolt 3 x TOP 10 fizette.
E három kategória legnagyobbjainak adóösszesítésébõl képezhetjük az alábbi tízes listát (ez is abc sorrendben):
AL-KO Kft.
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
BUS-OXY Kft.
CBA Kft.
GLS Hungary Kft.
PENNY MARKET Kft.
PFENNING Kft.
Raklap és Tüzép Kft.
REWE Kft.
SPENGLER Kft.

fizetett adójukkal – mindenkori éves költségvetésünk
teljesüléséhez.
– Az is nagyon örvendetes, hogy – igaz már csak egy –, az
1989. évi rendszerváltozás elõtt is mûködõ helyi gazdálkodó egység található, még az összesített TOP listában is
(az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet).
– Az elõzõ pontban nevezett helyi vállalkozás úgymond
állja a sarat napjainkban is. Meg tudott erõsödni, így
továbbra is jelentõs potenciált képvisel településünk
gazdasági életében.
– Utólag is helyes döntésnek bizonyult, hogy településünk északi és déli részén az 5. sz. fõút két oldalán, valamint késõbb az ún. Öregországút mentén alakítottuk
ki vállalkozói területeinket. A listákon szereplõ cégek
és vállalkozások többsége az említett vállalkozói területeken folytatja tevékenységét, és jelenlétükkel remélem továbbiakat is vonzanak oda.

2007-ben egy helyen változott ez az ún. TOP-TOP 10! Kikerült az egykor volt Mezõgazdasági Szakszövetkezet és bekerült a 2006 végén újonnan ide települt GLS Hungary Kft.
Megfigyelhetõ, hogy ez a lista teljesen azonos az iparûzési
adónál kialakult listával!

Amikor a háromszor 10 legnagyobb (helyi) adófizetõrõl írok,
nem feledkezek meg arról a több ezer a tízes listán utánuk elhelyezhetõ adózóról sem, akik becsületesen megfizetett adóforintjaikkal szintén jelentõs mértékben hozzájárultak és
reméljük a jövõben is hozzájárulnak településünk fejlõdéséSzámunkra továbbra is több szempontból örvendetes látni hez. Köszönet érte valamennyiüknek még akkor is, ha tudjuk, adót fizetni igazán semmikor sem szeretünk!!
ezeket a listákat:
– Több más, körülöttünk lévõ településsel együtt, Alsónémedi, 2008. november
Alsónémedibe az elmúlt 17 esztendõben több olyan
Dr. György Balázs
nagy céget sikerült letelepíteni, akik láthatóan már
polgármester
évek óta igen jelentõsen hozzájárulnak – hozzánk be-

MUNKAREND VÁLTOZÁS!
2008. december 24-tõl 2008. január 04-ig az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen zárva lesz a Polgármesteri
Hivatal. Ez azt jelenti, hogy 2008. december 29-31 között csak anyakönyvi ügyeletet tartanak munkatársaink az
alábbi beosztásnak megfelelõen:
December 29. hétfõ 8-12 óráig
Somogyi Istvánné

Alsónémedi, Bercsényi u. 12.

tel.: 337-821

December 30. kedd 8-12 óráig
Gyõrvári István Lászlóné

Alsónémedi, Széchenyi u. 161.

tel.: 337-540

December 31. szerda 8-12 óráig
Kozma Kálmánné

Alsónémedi, Halászy K. u. 27.

tel.: 338-347

Kérjük Önöket, hogy az ünnepek között valóban csak halasztást nem tûrõ (haláleset) anyakönyvvezetõi közremûködést igénylõ esetekben keressék anyakönyvvezetõinket!
December 23-ig illetve január 05-tõl az ügyfélfogadás az eddig megszokottaknak megfelelõen alakul, december
20-án és 2009. január 10-én szombaton 8-12 óráig tart nyitva a Polgármesteri Hivatal.
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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FÉLIDÕBEN
Gazdasági programunk félidei teljesülése 2007-2010
A címben vázolt programunkat több
mint másfél esztendeje, 2007. március
30-án alkottuk meg és fogadtuk el a Polgármester elõterjesztése nyomán. A lakossággal a programot a 2007. évi májusi Hírmondón keresztül ismertettük
meg.
Bizonyára emlékeznek, hogy ez a program két fõ részre tagolódik. Az elsõ fõ
részben 11 pontban a fõbb megállapítások fogalmazódtak meg, a további részben pedig a részletes kifejtések találhatóak. E beszámolóban ugyanilyen szerkezetben haladok a félidei értékelést illetõen.
A tények, ill. a fõbb megállapítások az
idõszakot illetõen a következõk.

olyan értékpapírba is fektettünk, amely
jelen gazdasági, ill. pénzügyi helyzetben olyan szinten áll, mint a többi hasonló kategóriájú értékpapír (vesztett
értékébõl).

Személy szerint magam, de talán
mások is Önök közül, gondokat tapasztalhatnak e település értékrendjének, jellegének, identitásának megõrzését illetõen. Az elmúlt két évben történtek olyan változások e település társadalmi életében, szerkezetében, melyek megkérdõjelezik azt, hogy tudjuk-e
õrizni a továbbiakban is azokat az értékeket, értékrendeket, amelyeket elõdeink és õseink alakítottak ki. Azok még
ma is fontosabbak kellene, hogy
A folyamatosság továbbra is jellem- legyenek a globalizáció által felkínált és
zi településünk mindennapjait, így sokak által elfogadott, embert, terméaz önkormányzati munkát is. A leg- szetet, hazát romboló „értékeknél”.
frissebb statisztikai adatok szerint már
számszerûen is kimutatható a korábbi
A korábban csak ÁRT néven ismert,
újabban „települési szabályozási
években kezdõdött és a mai is érezhetõ
terv és helyi építési szabályzat” felakosságszám növekedés. Míg 2007. január 01-jén az állandó népesség 4756 fõ lülvizsgálatára, módosítására nem kevolt, addig egy évvel késõbb, 2008. ja- rült sor. Most látni olyan jeleket, napjanuár 01-jén ez a szám már 4889 volt. inkban történtek olyan események, meEkkora ugrás egyik évrõl a másikra ta- lyek arra engednek következtetni, hogy
lán most jelentkezik elõször a rendszer- lassan 5 évvel a szabályozás megalkotáváltozás óta. Tekintve, hogy e település sa után ismét újat kell alkotnunk. Idõfejlesztési koncepciója szerint nem kí- közben idén júliusban kihirdetésre keván jelentõs mértékû népességnöveke- rült a korábban elfogadott országos teledést, elgondolkodtató és lehet, hogy pülésrendezési terv módosítása, mely
nem minden következmény nélküli lesz jelentõs változásokat hozott a korábbi
az olyan népességnövekedés, amelyet ilyen anyaghoz képest. Ez bennünket is
adminisztratív eszközökkel nem tudunk érintett, konkrétan az alattunk több 10
kordában tartani (szabad lakóhely vál- méter vastagságban meghúzódó kavics
kitermelését illetõen. Nem kis erõfeszítoztatási jog).
Továbbra is jó szinten mûködtetjük e tésünkbe került, hogy bár a szövegezés
települést és e jó szintû mûködés bizto- módosult, de a lényeg maradt. Továbbsításán felül maradó bevételi forrásain- ra is mi, helyi jogalkotók mondhatjuk
kat – igazítva a kor követelményeihez – meg, akarjuk-e a sok millió köbméter
igyekezünk a legnagyobb gondossággal kavicsvagyon kitermelését engedélyeza település fejlesztésére, fejlõdésére for- ni vagy sem. Remélem sem a jelenlegi,
sem a jövõbeni képviselõk továbbra sem
dítani.
engedik, hogy „ezer tó országa” legyen
Szabad pénzeszközeinket továbbra településünk.
is természetesen a legnagyobb biztonságot nyújtó értékpapírokba fekAz egészségügyi alapellátás területetetjük. Ez alól egy kivételt tettünk,
tén alapvetõ változás, hogy Kajáry
amikor több mint egy évvel ezelõtt
fõorvos úr nyugdíjba vonulása óta
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dr. Papp Zsolt látja el – megelégedésünkre – az I. sz. háziorvosi körzet orvosi teendõit.
Idõközben kialakult azon elképzelésünk, hogy mely – a faluközpontban lévõ –önkormányzati ingatlanon lenne
célszerû egy már a korábbi években is
elképzelt egészségügyi központ felépítése. A jelenlegi állapot szerint egy korábbi ciklusban igen jó áron megvásárolt Fõ úti ingatlan – a volt tejüzem – területére képzeljük ezt el. A sürgõsségi
orvosi ügyelet továbbra is Ócsával közösen, de immár új csapattal mûködik.
Ebben az új csapatban (cégben) helyi és
ócsai orvos is részt vállal.
Betegség megelõzésben (prevenció)
annyi lépés történt, hogy mind a tavalyi,
mind az idei esztendõben 1-1 millió forintot különítettünk el egészségügyi
szûrések helybeli végzésére. Szerintem
ez eddig jól funkcionált és remélem,
lesz a továbbiakban is pénzünk arra,
hogy ezt az elkövetkezendõ években is
folytatni tudjuk.
Egy következõ nagy terület az ellenõrzés területe. Egy, a múlt hónapban befejezõdött önkormányzati vizsgálat,
melyet a Magyar Államkincstár tartott
nálunk, azt bizonyítja, hogy az Önkormányzatnál jól mennek a dolgok.
Nem így, ha kilépünk az Önkormányzatból közterületeinkre – legyen az külés belterület –, vagy az adóbevallások
kérdésköre stb. Természetesen van
eredménye közterület-felügyelõnk mindennapi munkavégzésének, ugyanakkor mindig akadnak újak akik, például szabadon hagyják kószálni (sõt tudatosan elengedik) kedvenc négylábúikat,
nem tesznek eleget a vonatkozó önkormányzati rendeleteknek a lakótelkük
elõtti közterület tisztántartása vonatkozásában, és még sorolhatnám tovább.
A Polgármesteri Hivatal néhány éve
külsõs céget bízott meg benyújtott
iparûzési adóbevallásuk ellenõrzésével.
Leírható, hogy az eddigi vizsgálatok
többségénél – sajnos – enyhébb-súlyosabb szabálytalanságokat állapítottak
meg.

Bizony környezetünk állapotának
folyamatos rendben tartása is kíván
még sok-sok teendõt. Igyekszünk a
magunk módján példamutatással az élen
járni, kül- és belterületen egyaránt. Növeltük a parkgondozók létszámát és a
külterületen évek óta végzünk – elsõsorban a gyûjtõutakon – kaszálást (parlagfû). Változatlan sajnos, hogy minden
esztendõben keletkeznek olyan illegális
szeméthegyek – elsõsorban külterületen
– melyek felszámolása sok pénzünkbe
kerül. Az utak mentén ácsorgó, elsõsorban a külterületen tevékenységüket
folytató „hölgyek” is rondítják, s nem
mindig csak az utak két oldalát, de sokszor még a magánterületekre is bejutnak. Sajnálatos módon a rendõrség sem
tud hatékonyan fellépni velük szemben,
szerintem a rossz jogszabályok miatt.
Belterületen talán kimondható már,
hogy nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket a szelektív szemétgyûjtés
rendszere. Elég csak elhaladni szinte
bármelyik mellett, forog az ember
gyomra, hiszen többen ezeket a helyeket
is kommunális hulladéklerakónak tekintik. Bár igaz lehet az az állítás is, hogy
ebben nemcsak alsónémediek vagyunk
hibásak. Az elsõsorban átmenõ utak
mentén kialakított szigetekre az arra
közlekedõ nem Alsónémediben élõk is
nagy szeretettel helyezik el hulladékaikat. Teljesen ráfizetéses ezen szigetek
mûködtetése. Sokkal többe kerül a szelektíven gyûjtött hulladékok elszállítása, mint amennyit Önkormányzatunk a
hulladékok értékesítése után könyvelhet
el. Legfrissebben azon gondolkodunk,
hogy a több nyugati országban már bevált, háznál történõ szelektív gyûjtést és
a háztól való elszállítást kellene bevezetni településünkön is.
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A Református Egyházközség idén
volt 400 esztendõs. A gazdasági
programunkban leírt jelentõs összeget az Egyházközség két részletben kapta meg az Önkormányzattól. Az én tapasztalásom szerint mindkét egyházközség gyülekezeti alkalmaira bizony
egyre kevesebben járnak el. Különösen
igaz ez az ifjúságra, a fiatalabb korosztályra, pedig mindkét egyházközség vezetése folyamatosan azon fáradozik,
hogy a hitélet ne csökkenjen településünkön. Véleményem szerint, ahogy
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csökken az õslakosság száma, ezzel
együtt csökken a hívek vallásossága is.
A felnövekvõ ifjúság egyre kevesebbet
hoz ilyen tekintetben otthonról, a családból. A beköltözõk közül pedig igen
kevés arcot látni akár a katolikus, akár a
református templomban.

get”, hogy helyzetüket segélyezés tekintetében – az ezzel foglalkozó kolléganõk elõkészítõ munkája után – bírálom
el. Mit mondjak, nem egy hálás feladat.
Sajnos sokan joggal fordulnak hozzánk,
várva a segítséget. Ezek közül a legtöbb
meg is kapja, saját lehetõségeink és a
magasabb rendû jogszabályok alapján
nekik járó összegeket. Vannak azonban
kis százalékban olyanok is, akik próbálkoznak, de ezek a próbálkozások általában már a kolléganõim elsõ szûrõin fennakadnak. Érdekes jelenség, hogy a segélyezésre fordított összegek jelentõsebb részét azok igénylik, akik az elmúlt
években, települtek Alsónémedire (elég
csak a neveket megnézni kitûnik, hogy
ki korábbról alsónémedi, ki nem).

A tavalyi esztendõben összesen 9,5
hektár nagyságú (2 darab) külterületi
ingatlant értékesítettünk. Az ezek
értékesítésébõl befolyó összegbõl elsõsorban itt a településközpontban vásároltunk ingatlanokat (a maradék pénzt
lekötöttük, kamatoztatjuk). Megvásároltuk az ún. Kékesi-házat, a Faluház
melletti területet és a Belágyi-féle üzletet. Ez utóbbit olyan formában, hogy
tulajdonképpen egy Kft-t vettünk, mely
Kft-ben volt az ingatlan. A vásárlások
Megtartottuk és remélem a toolyan célzattal történtek, hogy azokat
vábbiakban is tartjuk azokat a koszinte azonnal hasznosítsuk, ill. majd a
rábban kialakított és jól mûködõ
késõbbiekben konkrét funkciót töltse- szervezeti egységeket (mezõõri szolgánek be településünk életében.
lat, polgárõrség, szociális ellátás, idõsgondozás stb.), melyek valamennyiünk
A népi kultúra és a helyi hagyomány érdekét, biztonságát szolgálják.
ápolása szerintem nem sokat fejlõ- Itt, házon belül egy új szervezeti egysédött az elmúlt két esztendõben, túl get kellett létrehoznunk a tavalyi esztenazon, hogy óvodánk, iskolánk és a mû- dõben. Ez tulajdonképpen az adóval
velõdési dolgozók is igyekeznek sokat foglalkozó létszám bõvítése volt. Úgytenni ezen a területen. Ehhez kapcsoló- mond kikövetelte belõlünk a lakosság
dóan a civil mozgalom nem tud kibon- józanabbik része a már akkortájt
takozni településünkön. Most legfris- Alsónémedibe igen csak jelentõs létsebben bontogatja szárnyait egy hagyo- számmal ideérkezett – elsõsorban Rományõrzõ egyesület. Remélem, nem jár mániából – „turizmus” ellenõrzésére.
úgy, mint az 5 évig mûködött Nagycsa- Megalkottuk ugyanis az idegenforgalmi
ládosok Országos Egyesületének Helyi adóról szóló rendeletünket, melynek
nyomán a szállásadók ellenõrzését, nyilSzervezete.
Mûvelõdési Házunk, a Faluház is sok- vántartását, az adó beszedését végzi az
kal több kulturális rendezvényt tudna új Kolléga. Sajnálatos, hogy szükség
szervezni, lebonyolítani, ha arra lenne van személyére, de minden erõfeszítése
kellõ igény. Igény természetesen van – a Képviselõ-testületnek eleddig hiábaaz ifjúság egy-egy helyi csoportjától –, való volt azokkal szemben, akik ezen
de nem az igényes kultúrára, hanem el- több száz fõs idegen országbeli államsõsorban discoba torkolló zenés rendez- polgár szállásoltatását, ill. foglalkoztavényekre. Ezt én sosem támogattam és tását végzi.
ma sem támogatom, mert ilyen van a pi- Van felvetés napjainkban arra vonatacon elég. Ehhez ne adjunk a nehezen kozóan, hogy az éjszaka mûködõ polmegtermelt SZJA-ból, egyéb adónkból gárõrséghez hasonlóan annak egy napegy fillért se, mert az ilyen rendezvény a pali változatát is mûködtetni kellene tedrog hatásához hasonlóan csak a rosszat lepülésünkön.
hozza ki az ifjúságból.
Dr. György Balázs
polgármester
Egyre több embertársunk sodróFolytatás a soron következõ
dik sajnos a társadalom perifériHírmondóban!
ájára. E ciklustól kezdõdõen én
kaptam meg azt a „kitüntetõ lehetõsé-
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Alsónémedi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Alsónémedi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Pest-megye, 2351 Alsónémedi, Fõ út 58.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet I/4. pont szerint építésügyi hatósági ügyek döntésre való elõkészítése kiemelt
munkakörben
Ellátandó feladatok: I. fokú építéshatósági feladatok
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: építésügyi hatósági tevékenység
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a a köztisztviselõk juttatásairól és támogatásáról szóló 23/2002.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet,
valamint Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvõképesség,
– Büntetlen elõélet,
– Egyetem, Egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ
üzemmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékûnek elismert végzettség,
– Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– Felhasználói szintû MS Windows NT/2000/XP,
– Felhasználói szintû Levelezõ rendszerek (LotusNotes, Outlook),
– B kategóriás jogosítvány,
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– építésügyi hatósági gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– részletes fényképes szakmai önéletrajz
– iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2009. január 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bán Julianna nyújt,
a 70/424-4149, 29/337-101/15 m. -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal
címére történõ megküldésével (2351 Alsónémedi, Fõ út 58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 3277/2008., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintézõ.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.alsonemedi.hu - 2008. november 3.
– Alsónémedi Hírmondó - 2008. november 7.
– Pátria TV - 2008. november 7.
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MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a 2008. évi közmeghallgatását

2008. december 08-án (hétfõn) 18 órakor tartja
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
(2351 Alsónémedi, Fõ út 58.)

melyre minden érdeklõdõt tisztelettel meghívunk!
A közmeghallgatás keretében – szokásainkhoz híven – napirend elõtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek
(tûzoltóság, rendõrség, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., AIRVAC Kft., stb.) rövid beszámolóját hallgatják meg és
képviselõikhez kérdéseket intézhetnek.
A továbbiakban tájékoztatást kapnak az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének várható teljesülésérõl, valamint a
2009. évi elképzelésekrõl, lehetõségekrõl.
Amennyiben elõre tudja, hogy mit szeretne kérdezni – akár valamelyik szolgáltatótól, akár a Képviselõ-testület tagjaitól vagy a polgármestertõl, szívesen vennénk, ha azt elõre írásban (levélben vagy a 337-250-es fax számra) vagy email (alsonemedi@monornet.hu) útján eljuttatná a Polgármesteri Hivatalba.
Dr. György Balázs polgármester
a Képviselõ-testület nevében

FIGYELEM, HATÁRIDÕ!!!
Az iparûzési adóelõleg feltöltésének határideje 2008. december 20. A befizetett elõleget a ténylegesen fizetendõ adó
legalább 90%-ig kell feltölteni.
Minden hónap 15. napja a beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
Rozgonyi Erik jegyzõ

VÁLTOZÁSOK VÁRHATÓAK A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBAN
Tisztelt Alsónémediek!
Településünkön már hosszú évek óta térítésmenetesen biztosítjuk a házi segítségnyújtás szolgáltatást. Korábban Zsíros
Lászlóné, most pedig Kiss Sándorné látja el ezt a feladatot, tiszteletdíjas segítõi közremûködésével.
2008. január 01-tõl a Kertváros Kistérségi Társulás által fenntartott intézmény keretein belül folyik az ellátás és az idei nyáron
tárgyalt a Képviselõ-testület a térítési díj esetleges bevezetésérõl is. Végül úgy döntött Önkormányzatunk, hogy az idei évben
még térítésmentesen biztosítja ezt a szolgáltatást Alsónémedi területén, azonban a 2009. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor idén novemberben visszatér a kérdéskörre. Terveink szerint térítési díjfizetési kötelezettséget állapítanánk meg a szociális rászorultságtól függõen, amely intézkedés teljes egészében összhangban van a szociális törvény és a szociális gondoskodás alapelveivel. Ebben az esetben a szolgáltatást igénybe vevõ jövedelmi helyzetétõl tennénk függõvé a fizetendõ térítési díjat, azaz az
igazán rászorulók továbbra is ingyen kaphatnák meg az ellátást, de akiknek magas jövedelmük miatt indokolt, azoktól a szolgáltatás önköltségének és az e célra kapott állami normatíva különbözetének egy részét elkérnénk. Ez a különbözet 2008-ban
1088,- Ft/óra.
Döntés majd csak novemberben várható és annak eredményérõl decemberben kapnak az érintettek tájékoztatást, de fontosnak
tartjuk, hogy elõzetesen is informáljunk mindenkit a várható változásokról. Lényeges, hogy mindenki elfogadja és megértse, az
ingyenesség fenntartása csak a valóban alacsony jövedelemmel rendelkezõk esetében indokolt, a többiek pedig anyagi lehetõségeikhez mérten vegyenek részt az általuk igénybevett szolgáltatás finanszírozásában.
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Tisztelt Honfitársaim, Kedves Alsónémediek!
Megemlékezésre jöttünk össze!
Igen megemlékezésre.
Nagyon kevés nemzetnek adatik meg, hogy történelmének ilyen
eseményérõl emlékezhessen meg, mint nekünk, magyaroknak,
az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc.

De hála Istennek, ’56 októbere, mára elnyerte igazi nevét, az igazit!
1956. október 23.--tól a „forradalom”, 1956. november 4.--tõl
pedig a „szabadságharc” státusát.
Így együttesen az „1956--os Forradalom és Szabadság-harc”-ként emlékezhetünk meg, nemzetünk egyik legnagyobb újkori
történelmi eseményérõl.

Egy bibliai idézettel kezdem megemlékezésemet.
„Aki megaláztatik, az felmagasztaltatik!”
Miért ez idézet!?
Mert, akiket kétszer ölt meg a hatalom, még holtukban is
meggyalázva, összedrótozva, arccal lefelé eltemetve, egy sírba
hetet--nyolcat, az örök feledés szándékával a nevüktõl is
megfosztva, kiknek sírjaik sem domborulnak, mert lovakat befogva, kicsinyes, gyûlölt gyalázatukban el akarták tapostatni
tetteik nyomait is, elrejtendõ azt, a világ szeme elõl.
Az felmagasztaltatik!
A test halál utáni megalázása nem azonos a lélek megalázásával,
mert a lélek, a halál pillanatában, elhagyja a testet.
De a lelket megölni nem lehet.
A lélek él tovább!
Nincs földi hatalom, mely megakadályozhatná a lelkek találkozását!
’56 hõsei itt élnek bennünk, lelkünk rejtett zugában.

Csakhogy, mint minden, felemásan kezelt történet, különféle érdekek
által eltorzított, manipulált dolog, nem ért, s nem ér véget.
A szabadságharc ma is tart.
Más síkon ugyan, más eszközökkel, más köntösben, de tart.
Néhányan golyóálló mellényben, nem kevesen, jogi kiskapuk
mélyén lapulva, kezükben nem Molotov--koktél, hanem a bõség
kosara van, melybõl lopnak.
Ha Petõfi feltámadna, nem tudna mit kezdeni ezzel az emberanyaggal, közszellemmel, meghunyászkodással.
Mint nemzeti költõt nem vinnék ki a frankfurti könyvvásárra,
felolvasó estre sem nagyon hívnák, nem terjesztenék föl különbözõ díjakra, díszkeresztre.
Sõt!
Ez utóbbira inkább felfeszítenék.

Ez a sors jutott a Petõfi--korú Gérecz Attilának. Aki, 1956. november 7--én, éppen a nagy októberi szocialista forradalomnak
nevezett, a huszadik század, a történelmi egyházak, valamint az
Az országot járva, fájdalmasan tapasztalom, hogy az 1956--os, emberiség elleni bûntettek kezdetét jelzõ borzadály
Forradalom és Szabadságharc még mindig nincs méltó helyén, évfordulóján, – melynek többek közt Trianont is köszönhetjük –
sok szívben, sok fejben.
kapott halálos sebet.
Ezért nem lerágott csont róla beszélni.
Régi cellatársainak köszönhetõen, ma a Kaluzál téren, Gérecznek
Már csak azért sem, mert jócskán akadnak olyanok, akik a forra- néhány éve emléktáblája van, irodalmi díjat is neveztek el róla.
dalmi lángon megsütött pecsenye maradékát, kannibálszerû
kéjjel szopogatják.
Tóth Ilonának az ártatlanul, hamis vádak alapján halálraítélt, s
Számukra közömbös, hogy honnan árad beléjük a vitamin!
kivégzett fiatal lánynak, 45 évre volt szüksége ahhoz, hogy
rehabilitálják, hogy felmutassák az igazságot.
Akik pedig tevõlegesen, hazafiúi buzgalommal vettek részt
benne, nemigen számíthatnak a nemzet hálájára.
’56 miért nem lehet egyértelmû, az egész nemzetet egészét
átfogó ünnep? Miért nem jut el eszmeisége a maga teljes
Sõt,
valójában a néphez? Miért jelentéktelenítik el, osztják meg és
legtöbbjük inkább a hátrányos megkülönböztetés elszenvedõi.
szét, herdálják el ezt az erkölcsi tõkét?
A felejtés parancsa megtörik a gyászoló lélek akaratán.

Valamiféle bélyegként kell hordozniuk, azt, hogy a magyar
függetlenségért fegyvert fogtak.
A forradalmárok lányaival, fiaival szemben még ma is elõbbre
jutási lehetõséggel bír, az anyai--atyai partizánszövetségi tagság,
érme.
A magyar nyelv, rendkívüli.
Szemléletesen tudja követni a történelmi megfogalmazásokat.
Elõször „forradalomnak” nevesítettük 1956. október 23.--át,
majd, némi hatalmi ráhatással, az „ellenforradalommá” változott, késõbb „sajnálatos októberi eseménnyé”, azt követte a
„népfölkelés”, ez már rendkívül BÁTOR megfogalmazás volt.

Mert azok, akik leverték a forradalmat, átmentettél magukat,
nemzetiszínt öltöttek, minden különösebb nehézség, aggodalom,
és bocsánatkérés nélkül. Már nemcsak a bõség kosarából lopnak,
hanem kisajátítják, ellopják magát a forradalmat is.
„– Mond Imre, mit tennél most?”. Hangzott el az ötvenedik
évfordulón.
Ezek után alig lehet csodálkozni, hogy amikor egy fiatal-embert
megkérdeztem a közelmúltban, hogy mit jelent számára, mire
emlékezteti öt, 1956 októbere?
Õ némi gondolkodás után, azt válaszolta, hogy „akkor végezték
ki az aradi vértanúkat!”

Mai eszemmel, felismerésemmel, tudom, hogy AZ, aki ezt
megfogalmazta, az, az egyik legnagyobb szemfényvesztõ, és AZ Sajnos szembesülnünk kell azzal a ténnyel – amit országIS, aki moszkvai nagyköveti múlttal, még ma is ott tetszeleg, járásaim során tapasztalok –, hogy a hallgatóság többségét a
mint nemzetmentõ.
negyven éven felüliek teszik ki.
Az ifjúság alig--alig van jelen.
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Ez a mi hibánk is.
Ezt nevelik lányainkba, fiainkba.
Rosszul sáfárkodtunk, s úgy tûnik, ma sem sáfárkodunk jobban,
ezzel a hatalmas, valóban világra szóló erkölcsi tõkével.
Vajon hol lehetnek most azok a mûvelt, ám galád történelemkönyv--szerzõk, akik ezt tették?
Azért nem engedik, hogy a nép magáévá tegye ’56--ot, mert félõ,
hogy akkor a népbõl, újra nemzet lesz. S egy igazi magyar Lehet, hogy unokáikat okítják?
nemzettõl joggal reszkethetnek.
Netán ugyanúgy mérgezik õket, mint egykor nemzedékek egész
Itt el kell mondjam Wittner Mária által mesélt kis történetet.
sorát?
Egy alkalommal meghívták õt Olaszországba, hogy tartson
emlékbeszámolót ’56--ról.
Biztos búsás júdáspénzt kaptak érte.
A mintegy száz fõt befogadó helyiség megtelt fiatalokkal.
Kérdéseikbõl kitûnt, hogy nem odarendelt tömegrõl van szó, Múlik a jövõnk, írta Nagy Gáspár költõ.
hanem – Garibaldi ükunokáit érdekelte – ’56, a magyarság nagy Én, e sorokat mélységesen igaznak találva, hiszek egy másfajta
vállalkozása.
elrendelésben. Épp, az elõbb említett olasz példa okán.
Az 1956--os Forradalom és Szabadságharc rövid, ám hatásos
összefogása, bizonyság arra, hogy képesek vagyunk lerázni Nem lehetetlen, bár egy kicsit sem felmagasztaló, hogy annyi
magunkról, a „turáni átkot”, hogy nem szabad misztifikálni magyar találmány sorsának mintájára, melyeknek a világ teret
széthúzásunk örökletességét, mert az bénítóan hat.
adott, csak ez az ország nem, nagy kerülõvel ugyan, de
importálni fogja a hazaszeretetet.
Fáj, hogy ez az érdeklõdés a magyar ifjúság nagy részére ma nem
érvényes.
Kamatként, rajta vérünkkel!
A „tanuljunk meg kicsinek lenni”, hiszen kisebbrendûségünk,
kis önbecsülésünk, nagy bûntudatunk, az a fontos!

v. Balog Barna

Szervátültetettek Európai Játéka 2008 Würzburg

Miután tavaly Thaiföldön részt vettem a transzplantáltak világjátékán, az idén elérkezett az újabb megmérettetésem ideje. Egy év
edzés és készülés után augusztusban részt vettem az Európai Játékokon, a németországi Würzburgban.
Az elmúlt évben sok kvalifikációs versenyen kellett elindulnom ahhoz, hogy részt vehessek ezen az európai versenyen is. Az elért eredményeim alapján ismét bekerültem a magyar válogatott csapatba.

Busszal utaztunk és 12 órás fárasztó út után megérkeztünk úti célunkhoz. A megnyitó ünnepségen Európa 21 országa vonultatta
fel versenyzõit. Másnap már elkezdtük az edzéseket, majd a versenyeket is, ahol édesapám is a szurkolók között volt. Én 5 versenyszámban indultam, és mindegyikben sikeresen teljesítettem
a távokat. Elõször az 50 m-es mellúszáson indultam, itt ezüst érmet szereztem. Következett a 100 m-es mellúszás, az 50 illetve
100 m-es gyorsúszás, majd az 50 m-es pillangó. Ezekben a számokban a dobogó legfelsõ fokára állhattam, és büszkén vehettem
át az aranyérmeket. Jó érzés volt tudni, hogy nem csak a saját érmeim számát növeltem, hanem hozzájárulhattam ahhoz is, hogy
Magyarország 151 éremmel az elsõ helyen végezzen az összesített éremtáblázaton, megelõzve ezzel a házigazda Németországot. Így megszereztük az Európai Játékok Vándorserlegét is.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani magam, s családom nevében az Önkormányzatnak és a Képviselõ Testületnek, hogy
hozzá- járulásukkal segítették a versenyen való részvételemet.
Ezzel nem csak nekem, hanem a Transzplantációs Alapítványnak is segítettek. Az elkövetkezendõ idõben továbbra is keményen edzek, hogy részt vehessek a következõ Világjátékokon,
amit jövõre Ausztráliában fognak megrendezni.
Lovas Judit
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KULTURÁLIS HÍREK
2008. évi Alsónémedi Kulturális Napok programjai: Surányi Erzsike néni visszaemlékezéseinek
folytatása:
2008. november 21. csütörtök 18 óra Mûvelõdési ház /Opál
ház/ nagyterme
Fecske András és a balatoni fotókör fotókiállításának
megnyitója. Az „Operaházi Borlovagok” együttes elõadásában a megnyitó ünnepség keretében bordalok, magyar nóták,
híres dalok hangzanak fel.
2008. november 22. szombat 10 órától a Mûvelõdési házban
/Opál ház/
Sakk bajnokság
2008. november 27. csütörtök 18 óra
Mûvelõdési ház /Opál ház/ nagyterme
„Hóhér vigyázz!” címmel Wittner Máriáról készített portréfilmet vetítünk, melyet Siklósi Beatrix és Matúz Gábor
rendezett. Vendégünk lesz: Wittner Mária, akivel az elõadás
után személyesen találkozhatunk.
2008. november 30. 10-17 óráig a Mûvelõdési házban /Opál ház/
Adventi készülõdés az Alsónémedi Nywyg Íjász és
Hagyományörzõ Egyesület szervezésében
2008. december 11. 18 óra
Református Egyházközség Gyülekezeti terme
Dr. Kránitz Mihály a Pázmány Péter Hittudományi
Akadémia teológia professzora vetítettképes elõadást tart
„Hogyan lett Európa keresztény? Szent Pál apostol és az
egyház kezdetei” címmel
2008. december 5-én a kora esti óráktól megérkezik a Mikulás
A találkozási pontokat hirdetõtáblákon olvashatják.
2008. december 6. 11 óra Mûvelõdési ház/Opál ház/
Kézmûves kiállítás és vásár ünnepélyes megnyitója
A Dabas és Térsége Kézmûves Egyesület szeretettel hív
minden érdeklõdõt bemutatkozó kiállításának megnyitójára.
A megnyitó beszédet – sokunk kedves tanára – Kiss Ernõ
festõmûvész mondja. Közremûködik az Alsónémedi Nywyg
Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület, és a Fantázia Mûvészeti
Iskola növendékei, akik Adventi mûsort adnak elõ.
A megnyitó után 18 óráig a kiállított kerámiák és kézmûves
alkotások a helyszínen megvásárolhatók.
A programokon az adventi készülõdés kivételével a részvétel
ingyenes!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A könyvtár leselejtezett – rendezett - állományából jelképes
adományért válogathatnak a kedves érdeklõdõk!

A szüreti felvonulás után kb. egy óra múlva, 6 óra táján kezdõdött
is a nap koronájaként a bál. A szervezõ legények vagy fiatal
házasok áthozták az ócsai muzsikus cigányokat kocsival. Alig
fértek el a cimbalom, a nagybõgõ, a hegedûtokok mellett a
zenészek. Több zenész banda is élt Ócsán, akik a lakodalmakban is
muzsikáltak. Én emlékszem a Drugasitz vendéglõ udvarán
felépített sátorra, amit leásott oszlopokra helyezett lécek fogtak
össze. Azokra felülre nyárfa ágakat raktak, sûrûn beborítva a sátor
tetejét. Belül a mennyezetet sodrott színes krepp papírral
díszítették és a közé tûzdelték a szõlõkötegeket. Ezekbõl lopkodtak
a táncoló legények a partnerüknek. Nagy siker volt, ha a csõsz nem
kapta el õket. Amíg a párok nem érkeztek (a bálozók) addig a
gyerekeke táncolhattak, bámészkodhattak, gyönyörködhettek a
sátorban és hallgathatták a szép cigányzenét. Amikor szedték a
szervezõk a belépõdíjat, a gyerekek elhagyták a bál helyét, csak az
utcáról leskelõdhettek, este nem mehettek a felnõttek közé a bálba!
Az elsõ tánc a bíró és bíróné tánca, õket körbetáncolták a
párok. Ropogós, aprólépésû, rezgõ csárdást táncoltak, és a
legények sarkantyús csizmájukkal dobbantottak keményen,
hogy a sarkantyú pengése hallatszon. A leányok után az
édesanyjuk is jött kísérõnek. Õk a szélen elhelyezett padokon
ülve figyelték gyermekeik táncát.
Nemcsak párban, hanem körtáncot is jártak, egy legény egy leány váltakozásával. A gyors csárdásnál repültek a szoknyák,
lobogtak a bõszárú gatyák. A legények mutatóújjuk hívó
mozgásával kérték táncra a lányokat, akik karba fûzve álltak a
táncterem szélén. Aki persze legény, nótát húzatott (rendelt,
aprópénzt fûzött a zenész vonójába, illetve a vonó szõrébe.
Közben lopkodták a szõlõt, meg elcsípték a tolvajt. A bíró, bíróné egy abrosszal leterített asztalnál ültek és poharazgattak,
bíráskodtak. Néhány fillért fizettek, a móka volt a lényeg.
Ha a cigányok pihentek a legények borral kínálták õket. A leányok édesanyjuk ölébe ülve legyezgették magukat a cakkos
zsebkendõjükkel, amit színes hímzõ fonállal saját maguk varrtak. Ezekre a lányok féltõn vigyáztak, mert a legények elcsenték tõlük. A legények az ivóban hûtötték magukat.
Éjfél után 1 órakor a leányt hazakísérte az a fiú, aki a bálba befizette. A pár után ballagott a mama. A kapuban néhány percig
maradhatott együtt a szerelmes pár. A leány anyjától meg kellett kérdezni, hogy hazakísérheti-e leányát?
Nemcsak csárdást, fokszot és keringõt is játszottak a bálban!
„Lent a délibábos Hortobágyon,
Megakadt a szemem egy barna lányon.
Hullámzott a göndör haja a sötétben,
Mikor belenéztem a szemébe.

El is megyek hozzá meg is kérem,
Legyen az én kedves feleségem.
Új könyvek folyamatosan érkeznek! Várjuk a nyitva tartási
Boldogságom tudom nála megtalálom,
idõben a már beiratkozott és az új olvasókat is. A könyvtár
Lent a délibábos Hortobágyon!”
használat gyermekeknek és felnõtteknek egyaránt ingyenes! Felejthetetlen gyermekkori élményem ez is!
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5. rész

6. rész

Sorozás – Regruták
Regrutabál

Kukoricafosztás

A katonaköteles legények életében az alkalmassági vizsga
napja, a sorozás, fontos esemény volt. Lovas kocsikkal vitték
a 20 éveseket Dabasra és ott dõlt el, ki mehet katonának, ha a
behívót megkapja.
Hazafelé jövet már messzirõl hallatszott énekük. A falu
végén, a Horváth Dani bácsi féle kocsma elõtt leszálltak és
átvették õket váró leányoktól a szalagos kalapot. Aki nem
vált be külön állt és nézõje lett az egésznek. Õk voltak a
regruták.
A szalagos kalapot vagy a családban lévõ nagylány,
édesanya, vagy az a leány aki már szeretõje volt a legénynek
készítette. Õk már együtt jártak a bálba, esténként találkoztak
a tejcsarnok elõtt. Megbeszélték a szombati programot. Haza
is kísérhette, sõt, ha kedves volt a legény behívták és
vendégül látták. Így ismerték meg a szülõk a leendõ võt. Ha
már összebarátkoztak bizonyos munkákba be is segített. Pl.:
kaszálás, behordás stb…
A kalapot karizmája felett nemzeti színû szalaggal
körülfogták és azzal kötötték a bal oldalra azt a sokszínû
szalagfüzért, ami a leendõ katona, regruta vállára hullt. –
Rezesbanda kíséretével elindult a csapat a Fõ utcán végig
dalolva, tustolva azt. A Nagykocsma elõtt (a templom
mellett) megálltak, körbe álltak és vidám táncolással
csizmaszárveregetõ tustolással tetszették magukat a köréjük
gyûlõknek, kedvesüknek. Folytatták a vidám táncot a Bai
Pista bácsi, majd a Lintner-féle kocsmáig. Természetesen sok
gyerek kísérte õket. Ahol megálltak, ott ittak is egy keveset,
mert a barátok fizettek nekik. A fúvós zenekar helyi
zenészekbõl állt, akik nagyon sok pattogó, csárdás ritmusú
dalt ismertek, hiszen sok lakodalomban õk fújták a talpalá
valót.
Falunk regrutás, tustolós, kemény legényes tánca még a 18.
századból való. Egészen az 1848-as szabadságharcig, de még
Kossuth Lajos is toborzással egészítette ki hadseregét. A
toborzó katonák a katonaéletet dicsõítõ dalokkal (pl. Most
szép lenni katonának…) édesgették az önként jelentkezõ
legényeket a regementbe. Aki csatlakozott a katonák
táncához, fejére tették csákójukat. Néhány évre el is kötelezte
magát az újonc.
Este regruta bál. Külön a református és katolikus megszokott
kocsmában, bálteremben. Kedveséért a legény házhoz ment
és kisujjuk összekapcsolásával mentek együtt táncolni. A
bálterem közepén is összeálltak a leendõ katonák, regruták
táncolni.
A szalagos kalapot a bevonulásig hordták. Vasárnap a
templomban a kórusról meg a karzatról lefelé lógó szalagok
szép díszei voltak a szertartásoknak. A II. világháborúig
tartott ez a szép szokás. Utána a postás hozta a behívót és a
katonaládába került a laktanyában szükséges holmi: sárkefe,
fényesítõkefe, kenõkefe, szappan, borotválkozó. – Volt akit a
laktanya kapujáig kísértek a lányok. Esetleg a vonatig,
buszig.

A barátok, a jó szomszédok nemcsak a szüretben, hanem a
fosztásban is segítettek egymásnak.
A kukoricacsöveket csuhástól törték le a száráról, úgy dobálták a parasztkocsira. Ha megtelt, hazavitték és a fészerbe az
u.n. féhajba, vagy góré vagy padlás közelébe kupacba dobálták. Napjában 2-3-mat is fordult a gazda, attól függõen, hogy
hány volt a kukoricatörõ. A gyerekeket vitték haza ledobálni a
termést. – Délben ebédszünet. Kenyér, szalonna, hagyma,
héjában fõtt krumpli, korsóban víz. Esetleg pirítottak tûznél
szalonnát, nyársaltak.
Másnap estefelé jöttek a segítõ kezek megszabadítani a
csöveket a csuhétól. Úgy mondták: „megyünk fosztani!”
Félkörbe ülték az asszonyok a csuhés kukoricakupaszt és
egyenként lefosztották róla a csuhét. A külsõ leveleket
eldobták, a belsõ, szép, hosszú fehéreket maguk alá rakták.
Amikor összegyûlt egy köteg, csuhéval összekötötték. Sok
kellett ilyen levélbõl, mert ebbõl télen cekkert és lábtörlõket
fontak. Még a szõlõt is csuhéból tekert kötözõvel kötözték.
Sok kellett belõle, fõleg ahol több pászta szõlõ volt a határban. Három napig is tartott ez az esti munka. A férfiak zsákokba szedték a tisztított csöveket és vállukon hordták fel a padlásra vagy a góréba. Télen meg lehordták, lemorzsolták.
Csutkáját eltüzelték a konyhában, üst alatt.
A gyerekek vidám bukfencezõ helye volt a nagy, puha
csuhékupac. – Aki pirosszemû csövet talált azt mondta: „én
már elmehetek aludni!” A vetõmagnak félrerakott csöveket
csuhéjuk összefogásával kötegelték és rúdra rakták ahol nem
ázott, vagy a góré köré, a féhaj elejébe, az istálló eresze alá
stb… Szép dísze volt az udvarnak.
Téli estéken készültek a cekkerek, lábtörlõk. Saját készítésû
rámák voltak szükségesek hozzá sûrû szögekkel. Én is
készítettem rámát is, meg fontam is háború után még kerek
kézitáskát, ill. vállraakasztóst. Többféle mintával készültek
ezek: kockásra, rozmaringosra, még bonyolultabb mintákkal
is. A fonott szálat kampóval húztuk át a hálón. Akkor volt a
fonás szép, ha simára, egyenletesre sikerült. A faluban híres
volt és ismert, aki nagyon szép cekkereket font.
Papucsokat is készítettünk csuhéból. Hosszúra megfontuk mint a
hajcopfot. Zsákvarrótû és fonál segítségével élére állítva szorosan,
erõsen 0 megfelelõ talpnagyságúra. Apántokat ugyanúgy. Könnyû
és szép is volt. Szobai használatra volt alkalmas.
Vitték esténként a szomszédba a rámát, a szalagokra tépett,
beáztatott csuhét. Békés beszélgetés közben haladtak a sorok
a rámán. Fölül 2-3 sor, szép szegõ majd végül a két fül. A
rámán kellett megszáradni az alkotásnak.
Morzsoláskor a csutkákból a kisebb gyerekek 4 oldalú
tornyot raktak, olyan magasra amíg össze nem dõlt.
A lányoknak csutkatörzsû babát készítettek. Én is csináltam
magamnak. A keze botdarab, arcára fehér gyolcs, fejére
kendõ, majd ruha. Szeme, szája ceruzával festve.
A következõ Alsónémedi Hírmondóban folytatjuk!
A kulturális híreket összeállította
Geigerné Moldvai Marianna
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Óvodai Hírek
Intézményünk nevelési évének nyitása nem olyan látványos,
mint bármelyik iskoláé. Már augusztusban – 20-a után – elkezdenek gyülekezni a gyermekek, a nyári szünet után. Szeptember elsejétõl fokozatosan fogadjuk az új kiscsoportosokat, hetente egy-egy csoportba 5-7 kisgyereket, több turnusban, mert
bizony minden kisgyermeket megvisel ez a változás, az elszakadás a családtól és ez a forma az, amelyben az óvónõk is figyelmet tudnak fordítani minden egyéni problémára.
A középsõ és nagycsoportban úgynevezett visszaszoktatás is
zajlik, hiszen a gyermekek életkori sajátosságaiból adódik,
hogy elfelejtik a hosszú 2-3 hónapos szünetben az óvodai szokásrendszert. Megismételjük azokat, és hamar – 1-2 hét alatt
– visszaszoknak, rövidebb idõ alatt megtanulják a teendõket,
mint az elõzõ évben. Szeptember közepétõl kezdõdnek azután az ismétlõ foglalkozások, majd októbertõl indulnak az új
anyagot feldolgozó nevelési terv alapján szervezett foglalkozások, és a szolgáltatások.
Nevelõtestületünk döntései alapján ebben a nevelési évben
folytatjuk a báb munkaközösséget, melynek az a lényege, hogy
évente 2 alkalommal az óvodában az óvónõk elõadásában nagy
bábmûsort tekintsenek meg a gyermekek. Az elsõt Mikuláskor
a másodikat gyermeknapon mutatjuk be. A Mikulás mûsor
dramatizálás lesz, az óvoda dolgozói beöltöznek /az idén 14-en,
a dajkanéni és a fûtõ is/ és a Siess jobban Télapó c. darabbal
készülnek. A gyermeknapi darab érdekessége az, hogy színes
árnyjáték lesz, amit nagyon ritkán élvezhet egy mai gyermek,
pedig nagyon látványos és csodaszerû az óvodásoknak.
Tovább folytatjuk a környezetvédelemre nevelõ programunkat, a tavalyi sikerek után. Az idén kevesebb témában,
de részletesebben dolgozunk ki ügyességi és fejlesztõ játékokat, feladatokat, versenyeket 5 témában a gyermekeknek.
Ebben az évben Fenntartónk kérésünkre százezer forinttal
támogatja ezt a kezdeményezést, amelyet a verseny gyõzteseinek jutalmazására és az anyagi kiadásokra tudunk fordítani. Kiadványokat, színezõket, mesekönyveket is kapnak a
gyermekek ezeken az alkalmakon.

Már az elsõt meg is tartottuk ebben az évben szeptember 23án a Nemzetközi Hulladékgyûjtõ napon a szelektív hulladékgyûjtést tanulták a gyermekek. Kiállítást rendeztünk be
a témáról. Külön köszönet Mozsárné Gabi szülõnek, aki
még a szülõknek is érdekes kiállítási anyagot kölcsönzött
óvodánknak munkahelyérõl, a Hu-Musz-tól. Feladatlapot oldott meg minden kisgyermek a témában és meglátogattuk a
település SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÕ SZIGET-eit.
Az óvónõk elkötelezettek, a gyermekek nagyon aktívak, érdeklõdõek, ügyesek voltak.
Sajnos a témával kapcsolatban egy nagyon szomorú dolog is
történt. Október 13-án hétfõn reggelre a Szent István téri
épületünk udvarára rengeteg szemetet szórtak be. Érthetetlenül állunk az eset elõtt. Már elõzetesen bizottsági ülésen
jeleztük, hogy az épület melletti szelektív hulladékgyûjtõ körül nagyon sok szemét van és rendetlen az egész terület. Óvodánk fûtõjének feladatul adtam a rendben tartását. Közben
akit tudtunk értesítettük és kértük, hogy ügyeljen arra, hogy a
célnak megfelelõen használja mindenki a szelektív hulladékgyûjtõt és vigyázzon környezetének tisztán tartására.
Intézményünk egészségügyi intézmény is, udvarára igazán
büszke lehet a település minden lakója, mert Fenntartónk nem
sajnálja az anyagiakat sem, hogy színvonalas, komfortos udvaron játszhassanak, mozoghassanak az óvodások.
Nem értem a primitívséget, rosszindulatot, hogy vannak
olyanok, akik hétvégén éjszaka képesek üvegeket, palackokat, rongyokat, szemetet gyûjteni azért, hogy bedobálják az
óvoda udvarára, balesetveszélyessé /üvegszilánk/ és szemetessé tegyék azt. 6 zsák szemetet szedett össze a fûtõ, hogy
ki tudjanak menni a gyerekek az udvarra játszani.
Kérünk minden értelmesen gondolkodó embert, ítélje el az ilyen
cselekedetet és fogjunk össze, hogy ne ismétlõdjön meg ez az eset.
Alsónémedi, 2008.10.15.
Mikusné Végh Magdolna
Óvodavezetõ

Tisztelt Szülõk !
A médiában reklámozott Pneumococcus oltásról szeretnék
írni. Tõlünk sokan kérdezték, hogy mi lesz, hogy történik az
oltás. Október elejéig a mi tájékoztatásunk sem volt megfelelõ. A napokban derült ki, hogy milyen feltételek mellett kik
kaphatják a védõoltást, ami egyébként igen borsos árú.
A dolog lényege, hogy az a gyermek kaphatja térítésmentesen az oltást, aki 2008. november elsejét megelõzõen tölti
be a 2. életévét. Az oltás önkéntes, nem kötelezõ, a szülõ maga dönti el, hogy kéri-e gyermeke számára. Errõl írásban nyilatkozik a védõnõknél található formanyomtatványon.
A pneumococcus baktériumok tüdõgyulladást, középfülgyulladást, agyhártyagyulladást, súlyosabb esetben vérmérgezést okozhatnak (ezen kívül más kórokozó is okozhatja ezeket
a megbetegedéseket). A megfelelõ idõben és számban adott védõoltással ezek a betegségek megelõzhetõk.
Az oltás 2 hónapos kortól kezdõdhet, de az idõsebb gyermekek is megfelelõ védettségben részesülnek. Idõsebb korban

12

kevesebb oltás jár, ezért fordulhat elõ, hogy egyik gyermek 4
a másik 2 oltást fog kapni. Az oltást mindenki a saját gyermekorvosától igényelheti! Tehát, aki nem Alsónémedire jár
gyerekorvoshoz, annak az oltást nem tudjuk biztosítani!
Az oltás több hónapot, sõt évet vesz igénybe az emlékeztetõkkel
együtt, és csak remélni tudjuk, hogy a Kormányok változásával ezt
a rendeletet nem törlik el. Mondom ezt arra is, hogy a leendõ babáknak is lehetõségük lesz a védõoltást megkapni. A jelenlegi
kampányoltás november 1-jén indul. Csak ezután fogjuk hívni a
babákat. Nagyon szigorú jelentési kötelezettségünk van (név, lakcím, TAJ-szám, anyja neve, születési idõ, stb.), ezért az idõsebb
rászorultaknak nem tudunk adni az ingyenes oltásból!
A 2 év feletti gyermekeknek is be lehet adni az oltást, ha a
szülõ megveszi. Az oltóanyag jelenlegi ára 16.000 forint.
Amennyiben további kérdésük van, forduljanak a védõnõkhöz és a gyermekorvoshoz.
Dénes Zsuzsa védõnõ

Környezettudatos nevelés 2008- 2009
Környezetvédelmi tanácsadó: Czafrangó Ágnes Önkormányzati Munkatárs
Környezeti referensek:
Kecskeméti Istvánné
Rákóczi út
Zupka Éva
Szent I tér
Szülõk tájékoztatása a programról:
környezetvédelmi nevelés jelentõsége
szemléletmód befolyásolása
Alsónémedi HÍRMONDÓ-ba cikk
környezetvédelmi faliújság
1. Nemzetközi hulladékgyûjtõ nap:
szeptember 23:
minden csoport hulladékot gyûjt
munkalap kitöltése szelektív hulladékról
2. Füstmentes nap:
november 17:
plakátok készítése és kihelyezése
mindenki gyalog jöjjön az óvodába
3. Nemzetközi energiatakarékossági nap:
március 6:
kiállítás energia fajtákról
minimális villany és víz használat
4. Madarak és fák napja:
május 10:
kirándulás a természetbe
forgó készítés
5. Környezetvédelmi világnap:
június 5:
vetélkedõ
csoportonkénti verseny
– Flupy Program megismertetése minden csoportban
– Heti udvarrendezés, takarítás
– Komposztáló folyamatos használata
– Csoportkirándulási lehetõségek programokkal:
Állatkert, Mezõgazdasági Múzeum
– Frakk Program kiadványának beszerzése minden gyermeknek
– Madáretetés télen, madáritatás nyáron folyamatosan.

Csalatkozás a földiekben
fényt hazudik neved, világ
kinézve szemem ablakán
valóm csak káprázatra lát
mely visszabámul ostobán
üres vagy mint koldus-tenyér
s mint kéményseprõ oly sötét,
ki létedtõl üdvöt remél
ez elhibázza életét
vállunkra dolgot, bajt rakol
s nem engedsz közben játszani
ki itt lazít az meglakol
pedig a játék isteni:
míg ember munkál napra nap
az istenek csak játszanak
Kovács Sándor István

SZINHÁZLÁTOGATÓK FIGYELMÉBE !
– 2008.november 29-én (szombat) este az „ Édes bosszú” címû elõadást
nézhetjük meg együtt a Játékszínben.
Fõbb szereplõk:
Hernádi Judit, Gálvölgyi János, Tóth Enikõ.
– December 13-án az Operettszínház mûvészeinek elõadásában a nagysikerû
„Szépség és a szörnyeteg” címû musicalt nézzük meg.
Fõbb szereplõk: Homonnay Zsolt, Csonka András, Németh Attila, Kékkovács
Mara. Az elõadások megtekintését mindenkinek ajánlom.
– Az operabérlettel rendelkezõk figyelmét szeretném felhívni arra, hogy a
következõ bérletes elõadás Csajkovszkíj: „Diótörõ”-je lesz. Indulás december
6-án (szombat) 10 órakor az új iskola elõl.
– A világ legszínvonalasabb, elsõszámú anatómiai kiállítását igény esetén még
december hónapban Budapesten megtekinthetjük. A látogatók több galérián
végighaladva testközelbõl tekinthetik meg az emberi test váz-, izom-, szaporító-, légzõ, keringési és egyéb rendszereit olyan hétköznapi helyzetekben, hogy mindenki el tudja
képzelni saját teste belsejét. Tökéletesen megfigyelhetõk a test csontjai, izmai, idegei,
különbözõ szervei, amely megfigyelés pozitívan befolyásolva a látogató önmagáról
alkotott elképzelését. Az anatómiai kiállítás lebilincselõ élményt nyújt a látogató
részére. Ha van kedve a kiállítást megtekinteni, tartson velünk december 7-én.
A felsorolt kulturális lehetõségeken történõ részvételre várom szeretettel a
jelentkezõket. Tel: 29 - 337 – 861, Mobil: 30-357 1441
Üdvözlettel:
Szántó Erzsébet
Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
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Ne szemeteljünk!
Sajnálatos látvány, hogy a település külterületén, a szántóföldeken, az utak mentén és az erdõszéleken állandó jelenség az
elhagyott hulladék. Annak ellenére, hogy Alsónémediben
minden lehetõség adott a különbözõ fajtájú hulladékok megfelelõ, kultúrált és ingyenes elhelyezésére, kezelésére.
A hulladékok kezelésével kapcsolatos elõírások nem vagy nem
megfelelõ teljesítése esetén a szabálysértõnek pénzbírságot
fizetnie kell amellett, hogy a hulladék elszállításának költségei
is õt terhelik. A hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl,
valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló
271/2001. (XII. 21.) sz. kormányrendelet meghatározza az
alapbírságot. Ennek mértéke 9000 Forint. A külön jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott hulladékkezelési
feladatok, továbbá az egyes hulladékfajtákra, elhagyott
gépjármû hulladékra, illetõleg kezelésükre vonatkozó, jogszabályban elõírt kötelezettségek, mûszaki szabályok nem,
vagy nem megfelelõ teljesítése esetén 15000 Ft. Hulladékkezelõ létesítmény jogellenes létesítése; hulladékkezelésnek
minõsülõ tevékenység jogellenes folytatása, valamint települési
hulladékkezelési közszolgáltatás jogellenes végzése 18000 Ft
alapbírsággal jár. Környezetveszélyeztetés esetén 24000 Ft,
környezetkárosítás esetén pedig 48000 Ft a bírság összege.
Az alapbírsághoz a konkrét esetnek megfelelõen szorzószámot állapítanak meg, így a befizetendõ összeg a százezres
nagyságrendet is eléri!

A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére
irányuló közszolgáltatásról szóló 12/2003.(07.04.) sz. önkormányzati rendelet is meghatároz hulladékkezelésre vonatkozó magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat.
Ezek megszegése esetén a szabálysértõ többször kivethetõ
30.000.-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. A rendeletbe
foglalt szabálysértések miatt 10.000,-Ft-ig terjedõ helyszíni
bírság is kiszabható. Mivel közterület-felügyelõnk és mezõõreink is kiemelt figyelmet fordítanak az illegális hulladékelhelyezés visszaszorítására, a helyszíni bírságolásra és a szabálysértési feljelentésekre, így ha ilyet tapasztalnak környezetükben, kérjük, hívják az alábbi telefonszámokat:
Közterület-felügyelõ:
Bodó Zoltán
Mezõõrök:
Stefanov Miklós
Gödöllei Attila
Panka István
Mogyorósi László
Nébel Norbert

06-30-9313-783
06-30-508-6827
06-30-423-2215
06-30-508-6813
06-30-503-6739
06-30-488-3587

A fentiek elkerülése érdekében érdemes nyomon követni, és
figyelembe venni, mit, hova és hogyan helyezhetünk el!
Polgármesteri Hivatal

Környezetünk tisztasága
A szelektív hulladékgyûjtés hatékonyságának fokozása
Településünkön 2005 óta a szelektív gyûjtõszigetek kihelyezésével lehetõség nyílt a lakosságnál keletkezõ újrahasznosítható hulladékok gyûjtésére. Ennek hatékony mûködéséhez
elengedhetetlen a lakosok együttmûködése, környezettudatossága, lelkiismeretes munkája.
A gyûjtõszigetek képe azonban sok esetben nem ennek meglétérõl tanúskodik. Sokan úgy gondolják, nincs értelme ennyi
idõt szánni a szemétre, amikor egy egyszerû mozdulattal
elhelyezhetik a megszokott kukájukban, amiért amúgy is
megfizetik az elszállítási díjat. Környezetünk érdekében
azonban át kell alakítani ezt a hozzáállást és élni kell az
adott lehetõségekkel. A szelektíven gyûjtött hulladékokat újra
lehet hasznosítani, visszakerül a gazdasági körforgásba és
nem a hulladéklerakón gyûlik vég nélkül
A lakosság számára semmiféle többletköltséget nem jelent a
szelektív gyûjtõszigetek igénybe vétele, bárki ingyenesen helyezhet el hulladékot, amennyiben azokat a szabályokat betartja, hogy adott konténerbe csak a megfelelõ hulladékot
teszi, a kommunális- és építési hulladékot pedig nem a
gyûjtõsziget mellé helyezi el. A szolgáltatónak ezt nem áll
módjában elszállítani.
A háztartásban keletkezett hulladékaink iránti felelõsségünk
nem csak addig tart, amíg otthonunkból eltávolítjuk és a
gyûjtõhelyre juttatjuk a szemetet. A szelektálásba fektetett
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munka kárba vész, ha nem fordítunk kellõ figyelmet az adott
hulladék megfelelõ konténerbe helyezésére. Amennyiben ennek
akadálya a gyûjtõedények telítettsége, ne rendezzük le annyival a
dolgot, hogy a szemeteszsákot a konténer mellé helyezzük! Így
ugyanis a sorsukra hagyott zsákok ki vannak téve az idõjárás
viszontagságainak, kóbor kutyák áldozatai lehetnek, kellemetlen
szagot árasztanak, nagymértékben rontják a gyûjtõszigetek tiszta
környezetét, ezzel együtt a településképet is. Ez esetben kérjük,
jelentsék telefonon a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak (337101-es telefonszámon), hogy mely szigeten mely konténer telt
meg, mi tájékoztatjuk a szolgáltatót, és õ gondoskodik az adott
edényzet mielõbbi kiürítésérõl.
A figyelmes, környezettudatos lakosokat arra kérjük, hogy
amennyiben szemtanújává válnak a hulladékok nem épp
körültekintõ módon történõ elhelyezésének, tájékoztassák
errõl a közterület-felügyelõt (Bodó Zoltán: 30/931-3783)!
Amennyiben az illetõ személyazonosságát meg tudják
állapítani vagy autójának rendszámát le tudják olvasni,
kérjük, ezt is jelentsék a környezet- és látványromboló akciók
minél hatékonyabb visszaszorítása végett!
Köszönjük együttmûködésüket az igényes és esztétikus
települési környezet kialakításáért végzett munkánkban!
Czafrangó Ágnes
környezetvédelmi referens
cz.agnes@alsonemedi.hu

