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Anyák Napjára
Édesanyám, de régen volt,
hogy nem jártál minálunk,
húsz éve már annak,
hogy nem láttad a házunk.

De sok minden történt,
mióta nem vagy közöttünk,
olyan sokszor hívtunk,
annyit emlegettünk.

Ballagások, eljegyzések,
esküvõk és születések.
Örömök és boldogságok,
néha kicsi csalódások.

Orvosok, sok gyógyszer,
kórházak és mûtét.
reménykedtünk, bizakodtunk,
velünk leszel ismét.

Szemedben a félelem
borzongató, de egyben bíztató is.
Nem köszöntünk el,
hisz visszajövünk úgyis.

Csak álltunk némán, mozdulatlan,
nem értettük, hogy van,
hogy van az, hogy Te nem vagy
a kórházi ágyadban?

Bekövetkezett az,
amitõl úgy féltünk.
megtettünk mindent,
mégsem segíthettünk.

Üres lett a ház, az udvar.
emlegettünk gyakran.
A kislányok is kérdezgették:
- Hát a mama hol van?

Kimentünk a temetõbe,
virággal a kezünkben,
fájdalommal szívünkben,
búval a lelkünkben.

Lányainkat nevelgettük,
öltöztettük szépen.
Keresgetik, találgatják
helyük az életben.

Unokánk is van már nékünk,
a Marci és a Gergõ.
Életvidám, ugra-bugra,
ügyes mind a kettõ.

Jó Apánkat ápolgatjuk,
vigasztaljuk sokszor.
„Jobb lenne már nékem is kint!”
mondogatja olykor.

Fogadd majd be, ha menni készül,
útja könnyebb legyen!
Nem felejtünk Édesanyám,
Áldjon meg az Isten!

2007. tavasz Ölvedi János

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete legutóbbi rendes ülését már-
cius 30-án tartotta.
Az ülés elsõ részében a Képviselõ-testület elfogadta az Alsónémedi községben
mûködõ egészségügyi szolgáltatók – háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos, vé-
dõnõk és orvosi ügyelet – 2006. évrõl szóló beszámolóját.
Ezután a testület úgy döntött, hogy a 2007. április 26-án megrendezendõ XVII.
Pest Megyei Védõnõi Napot 50.000,- Ft-tal támogatja, a tartalék terhére.
A testület figyelembe véve 2006. augusztusi határozatában foglaltakat, úgy dön-
tött, hogy a Dr. Halász Géza Szakorvosi rendelõintézet ülõbetegek szállításhoz tör-
ténõ Renault Trafic típusú kisbusz vásárlását összesen bruttó 458.652,- Ft-tal tá-
mogatja, a 2007-2010 közötti években, mivel ez a helyi betegek érdekeit is nagy-
ban szolgálja.
A Képviselõ-testület ezt követõen a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság határozati javaslatait tárgyalta és a következõ
döntéseket hozta:
- Úgy kívánja módosítani a 2004. május 3-i keltezésû Helyi Építési Szabályzatot, hogy
egy telekre maximálisan 2 lakás legyen építhetõ, a telek méretétõl és övezeti besorolásá-
tól függetlenül, nem korlátozva, hogy különálló vagy ikerlakás legyen kialakítva.
- A 2007. évi aszfaltozások kiírásánál – melyre várhatóan ez év nyarán kerülhet
sor – elsõ körben maximálisan kb. 700 méteres útszakaszra ír ki pályázatot, te-
kintettel az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetére, az alábbi prioritási sor-
renddel a felsorolt utcákra vonatkozóan:

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

A fenti útalap nélküli utcák, lakossági hozzájárulásának mértéke 80.000,- Ft/in-
gatlan úgy, hogy amennyiben egy ingatlanon több lakás található, úgy a hozzájáru-
lás összege lakásonként 80.000,- Ft. A lakossági hozzájárulás összegének a pályá-
zat benyújtási határidejéig az utca által nyitott bankszámlán befizetve kell rendel-
kezésre állnia. A kiírandó pályázatra kizárólag az 1-4. pontban felsorolt utcák
pályázhatnak, akik külön értesítést kapnak a pályázat kiírásáról.
Ezen sorrend meghatározza, hogy amennyiben a beérkezõ pályázatok meghalad-
ják a 700 méteres maximumot, úgy mely utca pályázott sikeresen. Ha tehát a
Kisfaludy utca és a Damjanich u. is sikeres pályázatot nyújt be, úgy sajnos a 3. és 4.
helyre sorolt utcák a sikeres pályázat ellenére sem valósulhatnak meg jelenleg.
Amennyiben az év folyamán az Önkormányzat anyagi lehetõségei megengedik,
úgy újabb kiírásokra is sor kerülhet.
- Engedélyezi az Önkormányzat tulajdonában lévõ alsónémedi, 2602. hrsz-ú 8,5 hek-
táros terület 3 részre (2 db kb. 2 hektáros és 1 db kb. 4 hektáros területre) történõ meg-
osztását, hogy érdeklõdés esetén a terület kisebb darabokban is értékesíthetõ legyen.
- Az „Alsónémedi XXI. századi jövõképe” (népesedéspolitikai koncepció) kidol-
gozására a témához értõ szakembert kér fel.
- A köztemetõ bejárati kerítés kialakítására két variációra kér árajánlatot.
Elsõ: vasalattal ellátott teljes faszerkezetû. Második: zártszelvény vázra, fa lécekbõl.
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Mindkettõ tartalmazzon díszítõelemeket a bizottsági határo-
zatban foglaltak szerint.
- A temetõ ravatalozó „esõvédõjét” fából, napfény mintázat-
tal készítteti el. Az elsõ tartó oszlopok illeszkedjenek a jelen-
legi épület kialakításához.
Felhatalmazza továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rava-
talozó közepére elhelyezendõ nagyobb esõvédõre és egy ki-
sebb esõvédõre (ahol kizárólag csak a közeli hozzátartozók
tudnak elhelyezkedni) is kérjen be árajánlatokat.
- Alsónémedi elõterjesztés szerinti projektjeit szerepelteti a Kö-
zép-magyarországi Régió Operatív Programjához (a projekt lis-
tát jelen Hírmondóban megtalálják) készült kistérségi listában,
s egyben elfogadta a Polgármester tájékoztatóját a 2007-2013
közötti pályázati lehetõségekrõl, melyek nem bíztatóak.
- A lakossági tiltakozás miatt a Szilágyi E. utca – Arany J. ut-
ca átkötését jelenleg nem valósítja meg, de a késõbbi kialakí-
tás lehetõségét megtartja.
Erre figyelemmel az utca kialakításánál érintett önkormány-
zati ingatlanból csak annyi területet ad el 2.000,-
Ft/m2+ÁFA összegért Ölvedi János és családja vevõknek,
amely területeladás az utca átkötését nem veszélyezteti. A
megosztással és az eladással járó valamennyi költség a vevõt
terheli.
- Megbízta Dr. György Balázs polgármestert a külterületi ille-
gális szemétlerakók felszámolása ügyében történõ eljárásra,
melyhez a szükséges összeget a költségvetésben betervezett
összegbõl biztosítja.
- A Halászy Károly utca teljes hosszában 12 tonnás súly-
korlátozást vezet be, a „kivéve engedéllyel” kiegészítõ tábla
alkalmazásával, valamint a lakóterületet jelzõ táblák kihelye-
zésével a belterületi határra. Egyben a Halászy K. utcában a
30 km-es sebességkorlátozás és a Ványi úton (5. sz. fõút és a
szennyvíztisztító közötti szakaszán) a súlykorlátozás meg-
szüntetése ügyében felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a
szükséges intézkedések megtételére.
- A Rákóczi úti óvodával szemben lévõ árkot befedeti és ott
parkolóhelyet alakít ki, a tartalék terhére.
A Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédel-
mi Bizottság önálló határozatai:
- A bizottság elfogadta a közterület-felügyelõ beszámolóját a
2006. évi tevékenységérõl.
- A bizottság felkérte a mezõõröket és a közterület-felügye-
lõt, hogy figyeljenek oda a gombatrágyázás során a zsákok
összeszedésére, megfelelõ ártalmatlanításra történõ elszállí-
tására és szükség szerint járjanak el a szemetelõk ellen.
A Képviselõ-testület ezután a Kulturális és Oktatási Bi-
zottság határozati javaslatát tárgyalta és a következõ dön-
tést hozta:
A testület a bizottság ajánlása alapján a Halászy Károly Mû-
velõdési Ház, Teleház és Könyvtár igazgatójának 2006. évi
beszámolóját elfogadta.
A Képviselõ-testület ezután a Jogi, Ügyrendi és Tájékoz-
tató Bizottság határozati javaslatait tárgyalta és követke-
zõ döntéseket hozta:
- A testület a bizottság, a gyulai ingatlanra vonatkozó bérleti
megállapodás-tervezetét elfogadta.
- Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat tulajdonában ál-
ló lakások lakbérérõl szóló önkormányzati rendeletet, vala-

mennyi módosításával együtt és új rendeletet alkotott,
amelyben költségelvre helyezte a lakások mûködtetését.
Ezután a Képviselõ-testület a módosítással együtt, elfogadta
a Polgármester által elõterjesztett 2007-2010-re vonatkozó
gazdasági (ciklus) programot és ezt követõen a Polgármes-
ter beszámolóját az elõzõ ülésen hozott határozatok végre-
hajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl.
A Képviselõ-testület ezután úgy döntött, hogy az Alsónémedi
AIRVAC Kft-nek az Önkormányzat felé a fennálló tagi köl-
csön tartozásából a 2006. évre 9.000.000,- Ft-ot elenged, a
növekvõ költségeinek kompenzálására.
A testületi ülés következõ részében a Képviselõ-testület úgy
döntött, hogy közvetítõi megbízási szerzõdést köt a Wesse-
lényi Ingatlan Irodával, a 2602. hrsz-ú, 8,5 hektáros önkor-
mányzati terület érétkesítése céljából.
A benyújtott megbízási szerzõdés aláírására a testület felha-
talmazta dr. György Balázs polgármestert és egyben meg-
bízta, hogy az ingatlan mielõbbi értékesítése elõsegítése ér-
dekében, további vállalkozásokkal történõ megbízások meg-
kötésére is.
Ezután a testület úgy döntött, hogy a Templom utcában a
szükséges útjavításokat a tartalék terhére elvégezteti.
A Képviselõ-testület az ülés következõ szakaszában pá-
lyázatok benyújtásával kapcsolatosan a kõvetkezõ dönté-
seket hozta:
- A Magyari - Hõs - Templom utca aszfaltburkolat felújí-
tása címmel pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács által a települési önkormányza-
ti szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának
támogatására kiírt pályázatra, melyhez a 6.509.892,- Ft
összegû önerõt a pályázati önerõkeret terhére biztosítja.
- Pályázatot nyújt be Alsónémedi Ravatalozó felújítása
címmel a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ta-
nács által a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak
céljellegû decentralizált támogatására kiírt pályázat 2007. évi
kerete terhére, melyhez a 2.942.001,- Ft-os önerõt a pályázati
önerõkeret terhére biztosítja.
Ezután a testület úgy határozott, hogy az Alsónémedi község
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérõl szóló
rendeletében meghatározottak szerint újabb külterületi in-
gatlanokat csatol a község belterületéhez.
A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Dabasi Polgárvédel-
mi Iroda mûködését 2007-ben a lakosságszámhoz viszonyít-
va 15,-Ft/fõ összeggel támogatja, melyhez a költségvetésben
betervezett összegen felüli részt a tartalék terhére biztosítja.
Az ülés befejezõ részében a testület zárt ülés keretében mó-
dosította 55/2007. határozatának - a 2602 hrsz-ú, 8,5 hektá-
ros önkormányzati ingatlan értékesítésérõl szóló - a verseny-
tárgyalás megtartásának a határidejét, mely 2007. május
29. (kedd) 14 óra 10 perc.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete legközeleb-
bi ülését: 2007. április 27-én, pénteken, 14 órakor tartja.
Kérjük, jöjjenek el a testületi ülésekre, hiszen itt hiteles
válaszokat kaphatnak az Önöket érdeklõ kérdésekre. A
testületi ülések nyilvánosak, ezek idõpontjáról hirdetõ-
tábláinkon és a Polgármesteri Hivatalban is közzétett hir-
detményrõl értesülhetnek.

Jogi Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság
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Az 5. ciklus elsõ költségvetése (2007.)
Tisztelt Alsónémediek!
Több hónapos – már tavaly elkezdõdött – elõkészítés, egyez-
tetõ munka után településünk idei költségvetését a Képviselõ-
testület 2007. március 2-án fogadta el. A tavalyi év végi – de-
cember 11-i – közmeghallgatáson is ismertetett, a november-
ben elfogadott 2007. évi koncepcióból tulajdonképpen már
kitapintható volt idei költségvetésünk mozgástere. Az emlí-
tett idei költségvetési rendeletünkben az induló bevételi fõ-
összeg 884,314 millió forint (kevesebb mint a tavalyi), s ter-
mészetesen ugyanennyi a kiadási fõösszeg is, mely összeg
magában foglal 305,646 millió forint tartalékot. Feladatain-
kat ebben az esztendõben 118 fõ (átlagos, kettõvel kevesebb,
mint tavaly) létszámmal kívánjuk megoldani. A 118 fõ meg-
oszlása a következõ: az oktatási intézményeinkben (iskola,
óvoda) 82,5 fõ dolgozik, a Polgármesteri Hivatalhoz (park-
gondozás 3,5, mezõõri szolgálat 4, igazgatás 22, Mûvelõdési
ház 2, Könyvtár 1,5), valamint az egészségügyhöz (védõnõi
szolgálat 2,5) a maradék 35,5 fõ sorolható.
Bevételeink mint tavaly, idén is 6 csoportra oszthatók:

– az elsõ a volumenében is legnagyobb (479,460 millió
forint) a saját bevételek csoportja, melybe többek kö-
zött sorolandó az építményadóból, iparûzési adóból,
gépjármûadóból tervezett és reméljük befolyó össze-
gek, az intézményi saját bevételek és a korábbiakban
vásárolt értékpapírok eladása.

– a második fõ csoport az ún. átvett pénzeszközök
(33,586 millió forint), melyek között szerepel az egész-
ségügy finanszírozására a TB-tõl kapott támogatás, a
mezõõri szolgálathoz remélt támogatás, és a lakosság-
tól kapott – útépítésre szánt – összeg.

– a harmadik csoportba idén is az állam hozzájárulása
(190,214 millió forint) szerepel kötelezõ feladataink
végzéséhez kapott kötött és kötetlen normatív hozzájá-
rulás(iskola, óvoda stb.), valamint 5 millió forintnyi ál-
lami támogatás abból a 15-bõl, amit a Széchenyi u. elsõ
részének aszfaltozásához nyertünk.

– a negyedik az átengedett bevételek (29,654 millió fo-
rint), itt az Alsónémedibõl SZJA-t fizetõk 2005-ben be-
fizetett összegének egy meghatározott (8) %-a szere-
pel, csökkentve a jó adóerõ-képességünk miatt elvont
összeggel (8,042 millió).

– idén is az ötödik csoportba külön szerepeltetjük a ko-
rábbi években visszafizetési kötelezettséggel, de ka-
matmentesen adott kölcsönök visszatérülését (1,4
millió).

– a hatodik csoport tartalmában idén is a tervezett tavaly-
ról áthozott ún. pénzmaradványt tartalmazza, mely in-
duló szinten 150 millió forint.

Ez a hat tétel teszi ki az induló 884,314 millió forintos bevé-
telt.
Mire költjük ezt az összeget a kiadási oldalon 2007-ben?
Tulajdonképpen a már említett koncepcióban megfogalma-
zottakat számszerûsítettük a költségvetésben, figyelemmel a
számunkra jogszabályokban elõírt kötelezettségeinkre. Do-
logi kiadásoknál sajnos sokadik éve deklaráltan a központi

költségvetés a normatívákban nem ad növekményt, így az
ilyen jellegû – infláció okozta – emelkedéseket saját bevétele-
inkbõl kell biztosítani. Figyelve az elmúlt évek tényszámait,
csak 1-2 soron terveztünk többet a dologi kiadásoknál, mint
azt tavaly tettük úgy, hogy 1-1 milliót terveztünk a község
940 éves évfordulójára, illetve orvosi szûrõvizsgálatokra
Az ASE kérésére a pénzeszköz átadás csoportban idén is 3,3
millió forintot biztosítunk az egyesület mûködéséhez. Társadal-
mi és szociálpolitikai (segélyezés) juttatásokra tulajdonképpen
a 2006. évi szinten terveztünk, kivétel a közgyógyellátás és a te-
metési segély, ahol növelni kellett. Emlékezetes, hogy a fiatal
házasok elsõ lakáshoz jutásához 2004-tõl már nem kölcsönt
adunk, hanem vissza nem fizetendõ támogatást nyújtunk. En-
nek keretösszege idén is a tavalyival egyezõ, 2 millió forint.
Látható tehát, hogy 2007-ben is, mint minden esztendõben,
ennek az induló 884,3 millió forintnak, mint bevételi forrás-
nak nagyobbik felét (idén már 60%-át) mûködési kiadások-
ra költjük. Mûködési kiadási soron összesen 528,5 millió fo-
rintot terveztünk. Ebbõl az összegbõl 169,3 millió a dologi ki-
adás, a fennmaradt 359,2 millió forint pedig a bér és járulé-
kai. Az óvodai nevelés idén 99,1 millióba, az általános isko-
lai oktatás 175,9 millióba, az óvodai étkeztetés 18,7 millió-
ba, míg az iskolai étkeztetés 21,7 millióba kerül. Az önkor-
mányzati igazgatási tevékenység (Polgármesteri Hivatal) ki-
adási terve 113,7 millió forint. Közútjaink karbantartására
idén is 12 milliót szánunk. A közvilágításra idén 7,7 milliót
tervezünk. Az egészségügy még általunk finanszírozott része
(ügyelet, iskola-egészségügy, védõnõ) együttesen idén már
csak 15,7 millióba kerül. A települési hulladék kezelése, az
eb befogás, állati hullák elszállítása, valamint a szelektív hul-
ladékgyûjtés úgy látjuk, hogy 14,6 milliót kíván a mi költség-
vetésünkbõl, túl az Önök befizetésein. Közmûvelõdésre
21,6 milliót fordítunk. Ebben az évben is támogatjuk helybéli
egyházközségeinket 350-350 ezer forinttal. Itt írom le, hogy a
Református Egyházközség jövõre esedékes jubileumához
(400 éves) idén és jövõre is 2-2 millió forintot biztosítunk.
A beruházásra és felújításra tervezett 1,2 millió forintos
bruttó összeg 5 apróbb tételbõl áll. Itt teljesítjük egyik házior-
vosunk és gyermekorvosunk, valamint az óvodai kisebb fej-
lesztési igényeit.
Céltartalékként terveztük mindazon elképzelések pénzügyi
vonzatait, amelyeket korábbi testületi üléseken döntöttünk
el. Ide tartoznak a korábbi aszfaltozások még ki nem fizetett,
erre az évre áthúzódó része 46 millió, a Ványi híd felújítása
0,6 millió forint, valamennyi tavaly kezdett és befejezõdött
útépítés eddigi ki nem fizetett számlája. A felsoroltak mint-
egy 263 millió forintot tesznek ki. Ezeken túl természetesen
képeztünk kötelezõen 10 millió általános tartalékot, 5 millió
bértartalékot, valamint 3,97 millió forint ún. mûködési céltar-
talékot, s a bolgár kisebbségi önkormányzat mûködésére 800
eFt-ot.
Amennyiben mindezeket számba vesszük – bevételi és kiadá-
si oldalt egyaránt – azt tapasztalhatják, hogy 23,1 millió fo-
rint maradt további szabad felhasználásra, aminek új neve
van, úgy hívják, hogy pályázati önerõ.
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Tisztelt Olvasó!
Jelen tájékoztatóm is, – mint az eddigi valamennyi – teljes ké-
pet nem tud nyújtani költségvetésünk számadatairól. Célom
most is az volt, mint eleddig mindig, hogy fõ vonalakban tájé-
koztassam Önöket lehetõségeinkrõl, elképzeléseinkrõl és
azok várható megvalósulásáról.
Összességében most is elmondható, illetve leírható, hogy a
2007. évi költségvetésünk az elõttünk tornyosuló tervezett
fejlesztési feladatokhoz képest eléggé szûkös. Nagyon nagy
szerencsénk – ki tudja meddig –, hogy az elmúlt 16 év alatt a
helyben volt és megerõsödött, valamint az ide települt vállal-
kozások hozzánk fizetett adóforintjaikkal nagyban hozzájá-
rultak költségvetésünk beruházási, fejlesztési elképzelései-
nek megvalósításához. Ha az említett folyamat az elmúlt 16
esztendõben nem úgy történt volna, ahogy megtörtént, szé-
gyen ide, szégyen oda – de nem a településünk szégyene
lenne – mi is az önhibájukon kívül hátrányos immár ezren fe-
lüli települések sorát szaporítanánk. Ezzel szemben örven-
detesen az látszik, részben a korábbi sok-sok sikeres pályá-
zat nyomán, részben önerõbõl is, az elõzõ ciklus utolsó két
évében különösen sok-sok fejlesztést tudtunk megvalósítani.
Idén szerényebbek a lehetõségeink, de bízunk abban, hogy
ez az év során változik (javul). Mindezeket a fejlesztéseket

úgy tudjuk megvalósítani, hogy az egyéb településüzemelte-
tési feladataink, illetve a teljes önkormányzati mûködés (is-
kolában, óvodában, egészségügyben, Polgármesteri Hivatal-
ban stb.) továbbra sincs veszélyeztetve. A jövõbeni fejlesz-
tések közül talán a legfontosabb lenne a település számára
az általános iskolánk bõvítése tornacsarnokkal, tantermekkel,
aulával, kiszolgáló létesítményekkel, berendezésekkel.
Amennyiben ez megvalósulna, úgy nem kellene a továbbiak-
ban két iskolaépületben folytatni az oktató-nevelõ munkát.
Minden ránk bízott nebuló egészséges életre nevelését sokkal
jobb színvonalon tudnánk biztosítani, mint ma. Tovább kell
folytatni a még poros útjaink szilárd útburkolattal történõ ki-
építését. A nagy „ugrás” ebben a tekintetben a múlt évben
volt. Térképre tekintve láthatjuk, hogy erre ciklusra már csak
a kisebb utcák maradtak. Reméljük a lakosság azokban az
utcákban is – saját érdekében – segít az Önkormányzatnak, s
ha ehhez még pályázaton pénzt is tudnánk nyerni, úgy teljes
lehetne az örömünk.
Az idei esztendõben is mindent megteszünk annak érdeké-
ben, hogy a ránk bízott javakkal, bevételi lehetõségeinkkel,
adózó állampolgáraink és vállalkozásaink hozzájárulásával jól
sáfárkodjunk és településünk további fejlõdését szolgáljuk.

Polgármester

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatos bejelen-
tésre szolgáló 07T1011-es számú, és a változásbejelentésre alkalmas

07T1021-es számú nyomtatványok módosításáról
Minden olyan személynek, aki a társadalombiztosítás ellátá-
saira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgálta-
tások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) sze-
rint nem minõsül biztosítottnak, nem részesül nyugdíjban,
vagy nyugdíjszerû ellátásban és egyéb jogcímen sem jogosult
az egészségügyi szolgáltatásokra (Tbj. 16. §), egészségügyi
szolgáltatási járulékot kell fizetnie. A járulékfizetési kötele-
zettség teljesítését követõen õk is jogosulttá válnak külön té-
rítés nélkül a biztosítottakkal azonos módon egészségügyi
szolgáltatások igénybevételére. (A Tbj. 39. § (2) bekezdése.)
A Tbj. módosítása következtében 2007. április 1-jétõl az el-
tartott közeli hozzátartozónak minõsülõ személyek hozzátar-
tozói jogon már nem jogosultak az egészségügyi szolgáltatá-
sok igénybevételére.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett
magánszemélynek járulékfizetési kötelezettségét és annak
megszûnését be kell jelentenie az állami adóhatósághoz. A
kötelezettséget és annak megszûnését a kötelezettség keletke-
zésétõl, illetve megszûnésétõl számított 15 napon belül kell
bejelenteni az adóhatóság részére. (Az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 20. § (6) bekezdése.)
A fizetési kötelezettséget a 07T1011-es számú adatlapon, an-
nak megszûnését a 07T1021-es számú adatlapon kell bejelen-
teni az állami adóhatósághoz. Az adatlapok az APEH honlap-
járól tölthetõek le. Az adatlapok elérési útvonala a honlapon a
következõ: „Letöltések Nyomtatványkitöltõ programok
Adatbejelentõk, adatmódosítók”. Az adatlapok személyesen,

postai úton, vagy meghatalmazott útján is benyújthatóak a be-
jelentõ lakóhelye szerint illetékes állami adóhatósághoz.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2007. április 1-
jétõl a tárgyhónapot megelõzõ hónap elsõ napján érvényes
minimálbér 9%-ának megfelelõ összeg. Ha a települési ön-
kormányzat polgármestere hatósági bizonyítványt állított ki a
belföldi személy családjában egy fõre jutó havi jövedelemrõl,
ebben az esetben a járulékfizetés alapja a belföldi személy
családjában az egy fõre jutó havi jövedelem, de legalább az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. (A Tbj. 19. §
(4) bekezdése, 39. § (3) bekezdése; a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54/A. §-a.)
A járulékfizetési kötelezettséget a kötelezett helyett – annak
hozzájárulásával – más személy vagy szerv is teljesítheti. A
járulékfizetés átvállalásának tényét (vagy az átvállalás meg-
szüntetését) is be kell jelenteni az állami adóhatósághoz, az
átvállalás (vagy megszüntetése) idõpontjától számított 15 na-
pon belül. A bejelentést nem a kötelezettséget átvállaló sze-
mélynek, hanem a Tbj. alapján járulékfizetésre kötelezett sze-
mélynek kell megtennie. A járulékfizetési kötelezettség át-
vállalásáról szóló nyilatkozat megtételére, és az átvállalás té-
nyének bejelentésére szintén a 07T1011-es számú, illetve a
07T1021-es számú adatlap biztosít lehetõséget. A kötelezett-
ség átvállalása az állami adóhatóság jóváhagyásával válik ér-
vényessé.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
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Környezetvédelem: Hulladékcsökkentés ésszerûen!

Vissza a természetnek, ami a természeté! Szerves hulladék komposztálása. (folytatás)
Tisztelt Alsónémediek!
Akiknek felkeltette érdeklõdését a komposztálás, mint a hulla-
dékcsökkentés, avagy a talajjavítás környezetkímélõ módja,
azok részére most további információval szolgálok e témában.
Most, hogy itt a tavasz, a fû is kizöldül, növekedésnek indul,
elõkerülhet a télen félretett fûnyíró, kasza. A pázsit ápolása-
kor pedig felmerül a kérdés: mit kezdjünk a lenyírt, lekaszált
fûvel? Mert ugyebár a vegyes szemétbe keverni ezt sem „il-
domos”, és ha már rendelkezésünkre áll ez az alapanyag, ér-
demes hasznunkra fordítani!
Ahogy a hulladékgazdálkodás bármely területén, itt is elsõd-
leges cél a megelõzés. Szükséges-e egyáltalán a lenyírt füvet
összegyûjteni? Ha elég gyakran nyírjuk (nem hagyjuk felma-
gasodni), akkor érdemes inkább ott hagyni ahol keletkezett,
így helyben lebomlik és szerves anyagként táplálja a talajt.
Nem kell mûtrágyát, tápoldatokat használni.
A lenyírt fû nagyszerûen felhasználható talajtakarásra is: bok-
rok, fák alatt vagy ágyásokon, növények közt szétterítve vissza-
szorítja a gyomosodást, csökkenti a talaj nedvességtartalmának
párolgását, lebomolva pedig pótolja a talaj tápanyagait. Az így
kialakított fûtakaró ne legyen 3-4 cm-nél vastagabb, különben
rothadni kezd, illetve elzárja a levegõt a gyökerek elõl.

Fûnyesedék komposztálása
Ha nagy mennyiségben keletkezik a kertben hulladékká vált
fûkaszálék, a komposztálás is megoldást jelent környezetkí-
mélõ és hasznos feldolgozására.
Fû komposztálásánál a következõkre kell odafigyelni:
• Egyszerre mindig csak egy kis adag lenyírt füvet keverjünk

a komposztba, mert ha túl nagy mennyiségben teszünk
egyszerre, akkor a fû magas nedvességtartalma miatt kelle-
metlen szagot árasztva rothadásnak indul, bepenészedik.

• A komposzthalmot ne rakjuk gödörbe! Lehetõleg árnyé-
kos, jó vízelvezetésû helyet keressünk erre a célra! A víz
igen fontos tényezõ. Ha kevés a nedvesség, akkor a mikro-
organizmusok szaporodása leáll, a lebomlás nem indul be
vagy abbamarad. Ha túl sok a víz, akkor kiszorítja a ré-
szecskék közötti térbõl a levegõt, és nem lesz elegendõ oxi-
gén a rendszerben. A szerves anyagok bomlása rothadássá

alakul, ezt a kellemetlen szag jelzi.
A nedvességtartalom egyszerûen megállapítható a követ-
kezõ módon:
Vegyünk a kezünkbe egy maréknyi komposztot:

• ha összenyomva vizet tudunk kipréselni belõle,
túl nedves

• ha az anyag szárazon pereg, akkor túl száraz
• ha összenyomáskor gyengén összetapad, akkor

ideális a nedvességtartalma.
• A fel nem használt fûnyesedéket szárítsuk ki a napon (né-

mileg szétterítve vagy gyakran forgatva), hogy veszítsen
nedvességtartalmából, és csak ezt követõen keverjük a
komposzthoz! A száraz fûbõl egyébként érdemes mindig
tartalékolni is néhány kupacnyit, hogy amennyiben a nyári
hónapokban a komposztra gyümölcsöt és zöldséget helye-
zünk, be tudjuk takarni egy-egy maréknyival - ezzel elke-
rülhetõvé válik a muslicák tömeges megjelenése.

• A fûnyesedéket ne csak magában dobjuk a komposztra, ha-
nem száraz anyaggal keverve (fanyesedék; ágdarálék; szal-
ma; törek; õsszel félretett száraz avar; vegyi anyagokkal ill.
festékkel nem kezelt fa forgácsa; esetleg száraz komposzt),
ezzel csökkentve a nedvességtartalmat. Egyébként is minél
többféle anyagot keverünk össze, annál biztosabb, hogy jó
minõségû komposztot kapunk végtermékként.

• További fontos teendõ a komposzthalom gyakori átrakása,
keverése, szellõztetése, szintén szárítási, levegõztetési cél-
ból. A komposztálás alapja a jó oxigénellátás. Ha a nyers-
anyag levegõtlenné válik, nemkívánatos baktériumok sza-
porodnak el benne, melyek tevékenysége folytán a kom-
poszt bûzlõ, rothadó masszává válik. Ezért fontos a levegõs
tárolóhely biztosítása és a lazító anyagok hozzáadása.

Az érdeklõdõk további hasznos információt, gyakorlati taná-
csokat kaphatnak az április 21-i komposztmester-képzõ tan-
folyamon, az ócsai Tájházban.
A kertészkedõknek jó munkát kívánok!

Czafrangó Ágnes
környezetvédelmi gyakornok

cz.agnes@alsonemedi.hu

Alsónémedi Község Európai Úniós projektjei (2007-2013. évekre)
A projekt megnevezése Projektösszeg Település Pályázó Készültségi fok

Belterületi közúthálózat fejlesztése, a szükséges
járdákkal és vízelvezetéssel

1.000.000.000,- Alsónémedi Önkormányzat
Csapadékvíz. Eng.
terv. Egyéb nincs

Alsónémedi óvoda tornaszoba építése 35 000 000,- Alsónémedi Önkormányzat Kész engedélyes terv

Általános iskola felújítása és tornacsarnok építése
/ 2007. évi címzett támogatásra benyújtott/

900.000.000,- Alsónémedi Önkormányzat Eng.terv

Alsónémedi mûvelõdési ház korszerûsítés/
Alsónémedi Fõ út 73. sz. alatti /

70 000 000,- Alsónémedi Önkormányzat
Kész engedélyezési

terv terv

Alsónémedi általános iskolai konyha bõvítése
500 adagosra

50.000.000,- Alsónémedi Önkormányzat Tanulmányterv

Településközpont kialakítása 600.000.000,- Alsónémedi Önkormányzat
Aktualizálásra
szoruló tervek

Szennyvíztisztító telep bõvítése, korszerûsítése 500.000.000,- Alsónémedi Önkormányzat
Tervezõ kiválasztás

folyamatban
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KÖRNYEZETVÉDELEM: A szelektív hulladékgyûjtés szabályairól
Alsónémedi fejlõdésének egyik örömteli jele a szelektív hulla-
dékgyûjtés megjelenése. Ennél már csak az jelentene nagyobb
sikert, ha ez a gyakorlatban is jól mûködne. Ha valaki úgy dönt,
hogy a szelektív tárolókat veszi igénybe, fontos lenne, hogy a
megfelelõ szabályok betartásával tegye azt, különben semmi
értelme a válogatásnak, ráadásul a többiek munkája is értékét
veszti, ha valaki nem figyel arra, mit és hogyan dob a kukákba.
Ha a vásárlás során válogatósak és igényesek vagyunk, legyünk
azok akkor is, mikor megválunk feleslegessé vált, ugyanakkor
nem biztos, hogy értéktelen dolgainktól!
A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan azért nem vesznek
részt a szelektív hulladékgyûjtésben, mert nem tudják, hogy
mit és hogyan kell és lehet külön gyûjteni.
Ebben a cikkben a különbözõ hulladékok elkülönítésének
alapelveit, szabályait osztom meg Önökkel.

PAPÍR
A papír feliratú konténer újságok, folyóiratok, füzetek, köny-
vek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz gyûjtésére
való. A háztartásban keletkezõ papírhulladék között nagyon
sokféle minõségû papír fordul elõ. Fontos, hogy a fóliázott,
esetleg kevert anyagú lapokat ne gyûjtsük a papírhulladékok-
kal együtt. A fényes felületû, fóliázott prospektusok fedõlap-
ját vegyük le és csak a többit helyezzük a gyûjtõbe.
Nem kerülhet a papír tárolóba: tejes, tejfölös, üdítõs doboz,
amelynek belseje alumíniummal vagy fóliával borított (pl.
Tetra Pack), élelmiszerrel szennyezett papír (pl. pizzás do-
boz), matrica, címke, indigó, mûanyag ablakkal vagy címké-
vel ellátott boríték, faxpapír.
Higiéniás okokból ne dobjuk bele az élelmiszer- maradványo-
kat és egyéb szennyezõdéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldó-
szer) papírokat, használt papír zsebkendõt, szalvétákat stb.!
A feldolgozás legfontosabb feltétele, hogy a papír ne legyen
szennyezett, zsíros! Fordítsunk figyelmet arra is, hogy nem
kerülhet a papírgyûjtõ konténerbe mûanyag, vagyis pl.: füzet-
borító, mûanyag mappa, nejlon fólia (vigyázzunk, a hentesáru
csomagolásához sok helyen használnak papír-mûanyag
összetételû fóliát), mûanyag kötözõzsinór; ragasztószalag (pl.
dobozok lezárásához használt).
Éppen ezért az összegyûjtött újságpapírt ne mûanyagzacskó-
ban tároljuk, és ne mûanyagzsineggel kötözzük össze! A leg-
jobb, ha összekötözés nélkül egy papírzacskóba rakjuk.

ÜVEG

Fehér üveg
A tiszta, kiöblített italos és egyéb, a háztartásban már felesle-
gessé vált (lekváros, bébiételes, stb.) színezetlen üvegeket -
konzerves, parfümös stb. - dobhatjuk ide.
Ne dobjunk bele színes üveget (pl. zöld, barna üveget), tükröt,
ablaküveget, villanykörtét, szemüveget, nagyítót, drótszöve-
tes üveget, kerámiát, porcelánt, neoncsövet, TV képcsövet,
agyagedényt, autószélvédõt!

Színes üveg
Dobhatunk bele színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös,
konzerves üveget.
Ne dobjunk bele színezetlen, azaz fehér üveget, drótszövetes
üveget, katedrálüveget, kerámiát, porcelánt!
Az üvegekrõl távolítsuk el a fém/mûanyag kupakokat!

MÛANYAG
Üdítõs, ásványvizes PET-palackokat, samponos, öblítõs fla-
kont, egyéb háztartási flakonokat kiöblítve és azok lecsavart
kupakjait, PP, PE, HDPE jelzésû csomagolóanyagokat, ház-
tartásban elõforduló tiszta fóliát (szatyrok, tasakok, csomago-
ló fóliák stb.), joghurtos, vajas dobozokat dobhatunk bele. A
tejes és gyümölcsitalos (kombinált) dobozokat minden eset-
ben mossuk ki és tapossuk laposra! Majd a papír vagy a mû-
anyag konténerbe helyezzük el, attól függõen, hogy hogyan
jelzik.
Ne dobjunk bele zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal
szennyezett (nem kimosott) flakont, tejes, joghurtos poharat,
margarinos dobozt, élelmiszer-maradványt tartalmazó mû-
anyagot, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát,
gyerekjátékokat, egyéb mûanyagnak ítélt hulladékot (pl. nej-
lonharisnya), mert hasznosításuk jelenleg nem megoldott!
Véletlenül sem kerülhet a mûanyag közé: üvegpalack; papír-
címke; ételmaradék.

FÉMEK
A fémek talán a legkevésbé érzékenyek a különféle szennye-
zõdésekre. Nagyon fontos volna ezek szelektív gyûjtésének
elterjedése, mert a gazdaságba történõ visszaáramoltatásuk
igen jelentõs energia-megtakarítást eredményez.
Ez az edény a fém csomagolódobozok (üdítõs, sörös, konzer-
ves stb.) és a háztartási kis fémhulladékok (pl. evõeszközök,
befõttesüveg tetõ, kávéfõzõ, konyhai edények) gyûjtésére
szolgál.
A konzerves, kutya- illetve macskaeledeles dobozokat csak
kimosva szabad beledobni!
Nem kerülhet bele festékes, olajos doboz!

VESZÉLYES HULLADÉK
A veszélyes hulladékokat külön kell gyûjteni. A leggyako-
ribb, háztartásokban is fellelhetõ veszélyes hulladékok gyûj-
tése sok helyen megoldott: elem és lejárt vagy feleslegessé
vált gyógyszer, festék, sütõzsiradék, akkumulátor. (lásd a
márciusi Hírmondóban!)

Remélem, az információkat hasznosnak találták, és ez a hul-
ladékgyûjtõ-szigeteken is meglátszik majd!

Czafrangó Ágnes
környezetvédelmi gyakornok

cz.agnes@alsonemedi.hu
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Égessünk vagy komposztáljunk??
Egyre több és egyre nagyobb gondot okoz a szemét. Manapság
jóval többet vásárolunk, ennek következtében jóval több dolog
kerül a kukákba, egyre nagyobb teher a szemét elszállítása, el-
helyezése, nõ a szemétdíj. Vidéken, kertes lakóövezetekben, so-
kan a kerti zöld hulladéktól elégetés útján igyekeznek megsza-
badulni, fojtogató füsttel árasztva el a környezetüket. Erre azon-
ban a jövõben egyre kevesebb lesz a lehetõség: megjelent a le-
vegõtisztaság-védelemrõl szóló kormányrendelet, és az önkor-
mányzatok fokozatosan egyre szigorúbb égetési korlátozáso-
kat, sõt teljes tilalmat vezetnek be. Mit tehetünk tehát?
A megoldás kézenfekvõ, csak még nincs rá szemünk.
A nehézkesen, de a legtöbb helyen már beindult szelektív hulla-
dékgyûjtés már egy lépés az ésszerû szemétgazdálkodás terén,
de korántsem elegendõ. Ugyanis a szemétbe kidobott anyagok
kb. 30-50 %-a szerves hulladék. Ha ez a kukákba kerül, más
szeméttel keveredve, bûzös, szennyezõ, ártalmatlanításra szo-
ruló tömeggé válik, de külön gyûjtve és komposztálva komoly
érték, hiszen kiváló minõségû talaj válik belõle. A házi kom-
posztálás egyszerû, ártalmatlan és egyértelmûen hasznos tevé-
kenység. Elõdeink évezredeken át végezték annak az egyszerû
megfigyelésnek az alapján, hogy a természetes eredetû marad-
ványok a földdel érintkezve lassan maguk is termõtalajjá ala-
kulnak. Csak ha gyorsítani akarjuk a folyamatot, akkor van
szükség néhány egyszerû praktikára. A természettõl elidegene-
dett, modern ember azonban már nem ismeri, vagy nem bízik a
természet önalakító képességében, hajlamos azt hinni, hogy a
gyárilag elõállított dolgok hatékonyabban és biztonságosabban
mûködnek. Ezért rakja pl. a kiskert-tulajdonos mûanyag zsákba
az õszi lombot, lenyírt füvet, és szállíttatja el, míg talajának táp-
lálására drága pénzen mûtrágyát vásárol. Fertõzéstõl rettegve
szórja ki kertjében a százféle alattomos és hosszú távon belátha-
tatlan hatású mérget, pedig komposztálási hõmérsékleten az ott
lezajló kémiai és biológiai hatások következtében a legtöbb kár-
tevõ magától elpusztul.

Mindezekrõl a kérdésekrõl, és még sok másról is lesz szó
azon a komposztmester-képzésen, melyre május 5-én szom-
baton kerül sor az ócsai Tájházban. A képzést az országos
Komposztálj! mozgalom keretében a KukaBúvár Egyesület
rendezi, és a saját tagjain kívül elsõsorban a helyi és a kör-
nyékbeli lakosok érdeklõdésére számít.
Persze bizonyára kevesen akarnak „komposztmesterek” lenni,
de a képzésnek nem is ez a fõ célja, hanem az, hogy minél töb-
ben szánják rá magukat a komposztálás egyszerûen megvalósít-
ható, nagyon hasznos és a környezeti problémák súlyosbodásá-
val egyre fontosabb tevékenységére. A képzés ingyenes, min-
den egyéni kérdés és probléma megbeszélésére is mód nyílik.
Mellékeljük az egyesület meghívóját:

MEGHÍVÓ
a KukaBúvár Egyesület

tisztelettel meghívja az ócsai Tájházban
2007. május 5-én, szombaton, 10-15 óra között tartandó

komposztmester-képzésre
Program:
10-11: Gellért Miklós (a SZIKE Környezet- és Egészségvé-
delmi Egyesület elnöke): Szemétbõl komposzt, avagy mi fán
teremnek a zöldjavak
11.-12: Heé Veronika (KukaBúvár Egyesület): A komposztá-
lás folyamata
12-12.30: Szünet
12.30-13.30: Szilágyi László (a HuMuSz elnöke): Komposz-
tálás a gyakorlatban. A Komposztálj!-program céljai és le-
hetséges módszerei
13.30-15: Kötetlen beszélgetés: komposztálás a gyakorlat-
ban, kérdések, tapasztalatok megosztása
A képzés díjmentes. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
További információ: Heé Veronika heev@ludens.elte.hu, tel.:
1/349 27 13

Ne szemeteljünk!!!
Sajnálatos látvány, hogy a település külterületén, a szántófölde-
ken, az utak mentén és az erdõszéleken állandó jelenség az elha-
gyott hulladék. Annak ellenére, hogy Alsónémediben minden le-
hetõség adott a különbözõ fajtájú hulladékok megfelelõ, kultú-
rált és ingyenes elhelyezésére, kezelésére.
A hulladékok kezelésével kapcsolatos elõírások nem vagy nem
megfelelõ teljesítése esetén a szabálysértõnek pénzbírságot fi-
zetnie kell amellett, hogy a hulladék elszállításának költségei is
õt terhelik. A hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, vala-
mint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló
271/2001. (XII. 21.) sz. kormányrendelet meghatározza az alap-
bírságot. Ennek mértéke 9000 Forint. A külön jogszabályban
vagy hatósági határozatban meghatározott hulladékkezelési fel-
adatok, továbbá az egyes hulladékfajtákra, elhagyott gépjár-
mû hulladékra, illetõleg kezelésükre vonatkozó, jogszabály-
ban elõírt kötelezettségek, mûszaki szabályok nem, vagy nem
megfelelõ teljesítése esetén 15000 Ft. Hulladékkezelõ létesít-
mény jogellenes létesítése; hulladékkezelésnek minõsülõ tevé-
kenység jogellenes folytatása, valamint települési hulladékkeze-
lési közszolgáltatás jogellenes végzése 18000 Ft alapbírsággal
jár. Környezetveszélyeztetés esetén 24000 Ft, környezetkárosí-
tás esetén pedig 48000 Ft a bírság összege.

Az alapbírsághoz a konkrét esetnek megfelelõen szorzószámot
állapítanak meg, így a befizetendõ összeg a százezres nagyság-
rendet is eléri!
A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irá-
nyuló közszolgáltatásról szóló 12/2003.(07.04.) sz. önkormány-
zati rendelet is meghatároz hulladékkezelésre vonatkozó maga-
tartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat. Ezek meg-
szegése esetén a szabálysértõ többször kivethetõ 30.000.-Ft-ig
terjedõ pénzbírsággal sújtható. A rendeletbe foglalt szabálysér-
tések miatt 10.000,-Ft-ig terjedõ helyszíni bírság is kiszabható.
Mivel közterület-felügyelõnk és mezõõreink is kiemelt figyel-
met fordítanak az illegális hulladékelhelyezés visszaszorítására,
a helyszíni bírságolásra és a szabálysértési feljelentésekre, így ha
ilyet tapasztalnak környezetükben, kérjük, hívják az alábbi tele-
fonszámokat:
Közterület-felügyelõ: Bodó Zoltán 06-30-9313-783
Mezõõrök: Stefanov Miklós 06-30-508-6827

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

A fentiek elkerülése érdekében érdemes nyomon követni, és fi-
gyelembe venni, mit, hova és hogyan helyezhetünk el!

Polgármesteri Hivatal
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RENDÕRKAPITÁNYSÁG DABAS VEZETÕJE
Dabas, Szent István tér 1/b.

2372
Tel: 06-(29) 360-214 BM: 30-484

BESZÁMOLÓ
KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSRE ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁ-
NAK HELYZETÉRÕL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRÕL

ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL
Tisztelt Képviselõ Testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdé-
sében elõírt kötelezettségemnek eleget téve Alsónémedi
Nagyközség Képviselõ-testületének az alábbiak szerint te-
szem meg a település közbiztonsági helyzetérõl, a közbizton-
ság érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos fel-
adatokról a Dabasi Rendõrkapitányság 2006. évi tevékenysé-
gével kapcsolatos beszámolóját.
A Rendõrkapitányság illetékességi területéhez 15 település
tartozik az alábbi megoszlásban: 4 város /Dabas, Gyál, Ócsa
és Õrkény/, 2 nagyközség /Alsónémedi és Bugyi /, valamint 9
község /Felsõpakony, Hernád, Inárcs, Kakucs, Pusztavacs,
Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán és Újlengyel/.
A Rendõrkapitányság szervezetén belül 2 rendõrõrs mûkö-
dik: a Gyáli Rendõrõrs /Felsõpakony/ és az Örkényi Rend-
õrös /Hernád, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva/ ille-
tékességi területtel.
A települések közül a 89/1997. /V. 28./ Korm. rendelet Alsó-
némedi, Felsõpakony, Gyál és Ócsa településeket sorolta be a
budapesti agglomeráció kiemelt térségéhez tartozó települé-
sek körébe. Az agglomerációs gyûrûhöz való tartozás hatása
leginkább Gyál esetében érzékelhetõ és kézzelfogható, hiszen
a város teljesen összenõtt Budapest XVIII. kerületével.
A közel 800 km2-es illetékességi területünk jelentõs tanyavi-
lággal rendelkezik, az itt élõ lakosság száma pedig megköze-
líti a 90.000 fõt, mely a Budapest területérõl történõ kiköltö-
zések miatt folyamatosan növekszik. Dabason jelentõs számú
szlovák, míg Újhartyánon sváb nemzetiség él. A Buda-
pest—Lajosmizse—Kecskemét vasútvonal mentén elhelyez-
kedõ településeken /Gyál, Ócsa, Inárcs, Kakucs, Táborfalva
és Õrkény/, valamint Tatárszentgyörgyön jelentõs számú ro-
ma kisebbség él. A terület nagyságából, elhelyezkedésébõl
adódóan jelentõs számú rendõrkapitánysággal vagyunk hatá-
rosak az alábbiak szerint:
É: BRFK XVIII. Ker. Rk. és XX-XXIII ker. Rk.
ÉK: Monori Rk.
K: Ceglédi Rk.
D: Kecskeméti Rk.
DNY: Kunszentmiklósi Rk.
NY: Ráckevei Rk.
ÉNY: Szigetszentmiklósi Rk.
Úthálózatunk hossza 343 km, területünkön 3 nagy forgalmú fõ-
útvonal /M-5 autópálya 31.7 km, 5. számú fõút 41.2 km és a

405. számú fõút 3.3 km hosszan, valamint 1 vasútvonal /Buda-
pest - Lajosmizse - Kecskemét/ halad át. A nemzetgazdaság
szempontjából is jelentõséggel bíró ipari objektum területünkön
nincs. Budapest közelsége, a kedvezõ közlekedési viszonyok, a
képzett munkaerõ jelenléte és az önkormányzatok közremûkö-
dése következtében több gazdasági társaság létesített, illetve je-
lenleg is létesít telephelyet, ipari üzemet illetékességi területün-
kön /pl.: Penny Market, Cora, CBA/, valamint jelentõs mértékû
az ipari parkok térhódítása is /pl.: Újhartyán, M-5 autópálya
gyáli szakasza mentén/. A Duna folyó egykori elhagyott medré-
ben feltárt nagy mennyiségû sóder, illetve kavics miatt az el-
múlt idõszakban tovább folytatódott az újabb bányák nyitása,
illetve a meglévõk bõvítése, mely leginkább Alsónémedi, Bu-
gyi és Gyál települések területét érinti. A bányákhoz kapcsoló-
dóan ipari feldolgozó üzemek is épültek /Pl.: Lasselsberger-
Knauf Kft., Duna-Bet Kft./. Ezen tényezõk jelentõs mértékû
gazdasági fejlõdést eredményeztek a térségben, ugyanakkor
érezhetõ volt a negatív hatásuk is: jelentõsen bõvült az átmenõ
forgalom, mely sok esetben már az elviselhetetlenség határát
súrolja és ennek az érintett településeken élõk több alkalommal
hangot is adtak forgalomlassító demonstrációk szervezésével.
Nõtt az ingázók száma, valamint egyre gyakrabban jelennek
meg a más kapitányság illetékességi területén élõ bûnözõk, bû-
nözõi csoportok.
Területünkön található egy hadilõtér is /Dabas-Tatárszent-
györgy-Õrkény-Táborfalva térsége/, mely jelentõsége az
utóbbi években ismét megnövekedett. Korábban a KFOR és
az SFOR erõkhöz tartozó amerikai katonák, késõbb pedig az
Irakban békefenntartói feladatokat ellátó magyar kontingens-
hez tartozók kapták meg itt a szükséges kiképzést, illetve vé-
gezték a megfelelõ lõgyakorlatot. A Magyar Honvédség ezt
mai is rendszeresen használja.
Mûködési feltételeinkben nem következett be jelentõs válto-
zás, ennek ellenére a térség bûnügyi, közbiztonsági, közleke-
désbiztonsági helyzete a tavalyi évhez hasonlóan, viszonylag
jól alakult.
Az állománytábla szerint 122 hivatásos és 18 közalkalmazotti
státusszal rendelkezünk.
A hivatásos állományból év közben 10 fõ távozott és ezzel
szemben 11 fõ érkezett. Közalkalmazotti állományba 2006-
ban 2 fõ érkezett. A korábbi évhez képest a fluktuáció növe-
kedett, de a toborzó munkánknak köszönhetõen sikerült elér-
ni azt, hogy a Dabasi Rendõrkapitányságon az év végén nem
volt létszámhiány.
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2006-ban folytatódott a szolgálati gépjármûveink minõségi
cseréje, 5 új gépkocsit és 2 új motorkerékpárt kaptunk. Az év
végén 15 db szolgálati gépkocsival és 3 db szolgálati motor-
kerékpárral rendelkeztünk.
Kiemelkedõen jó a kapcsolatunk a Dabas TV-vel, amely nem
csak Dabason, hanem a környezõ településeken is sugározza
mûsorát. Együttmûködésünk lényege, hogy heti rendszeres-
séggel bûnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági vo-
natkozású tájékoztatást nyújtunk a tv-nek a területünkön tör-
tént eseményekrõl és azok tanúságairól, melyek az ún.
„Rendõrségi rovat” cím alatt kerülnek sugárzásra a kábeltele-
víziós csatornán, melyet több alkalommal is megismételnek.
E mûsor keretében a lakosság tájékoztatást kap a város és
vonzáskörzetének bûnügyi helyzetérõl. Ugyanakkor lehetõ-
ségünk van arra is, hogy egy-egy esetben a szakterület veze-
tõi, illetve beosztottjai nyilatkozzanak az éppen idõszerû kér-
désekrõl, felmerülõ problémákról és személyesen adjanak ta-
nácsot annak érdekében, hogy minél kevesebben váljanak
bûncselekmény áldozatává. A Dabas Tv-ben történt technikai
változtatások eredményeként napi rendszerességgel, mûsor-
idõn túl is – képújság futó sora - tudjuk tájékoztatni a lakossá-
got a rendõrségi hírekrõl.
A Dabas TV-vel közösen – szintén pályázati pénzbõl- bûn-
megelõzési kisfilmet készítettünk, amely utómunkái még
folynak, de amennyiben azok elkészülnek, minden iskolának
eljuttatjuk.
A tûzoltóság és mentõszolgálat munkatársaival közösen részt
vettük – külön felkérés alapján- általános iskolások oktatásá-
ban, amely a segélyhívó telefonszámokkal és azok hátterével
ismertette meg a gyerekeket.
A családon belüli bûncselekmények elkövetõinél a megelõ-
zés érdekében számos esetben utóellenõrzést hajtottunk vég-
re. A megelõzés érdekében kapcsolatban állunk Alsónémedi
gyámügyi elõadóival, a családsegítõ szolgálattal, a települé-
sen mûködõ védõnõkkel, orvosokkal és az oktatási-, nevelési
intézményekkel. Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a felme-
rülõ problémákról, azok megoldásáról.
Sajnos illetékességi területünkön áldozatvédelmi iroda to-
vábbra sem mûködik. Ennek hiányában a bûncselekmény ál-
dozatává vált lakosság részére a helyszínelés során adunk tá-
jékoztatást annak érdekében, hogy a jövõben ne forduljon elõ
velük hasonló eset, valamint felhívjuk a figyelmüket, hogy a
büntetõeljárás során nyílik majd lehetõség az információval
való ellátásukra az állami kárenyhítési lehetõségekkel kap-
csolatosan.
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a vagyonvédelmi cégek
által mûködtetett ún. csendes riasztó rendszerek propagálásá-
ra, melyek hatékony segítséget nyújtanak a vagyon elleni
bûncselekmények visszaszorításában, illetve megelõzésében.

BÛNÜGYI HELYZET
A kapitányság illetékességi területén 2235 bûncselekmény
vált ismertté tavaly, míg az azt megelõzõ idõszakban 2392,
amely 6.56%-os csökkenést jelent.
A bûncselekmények struktúráját tekintve továbbra is a va-
gyon elleni bûncselekmények a maghatározók, ezen bûncse-
lekmények száma 2006. évben 1450 volt az elõzõ évi 1350-el

szemben, ez 7.4%-os növekedést jelent. A vagyon elleni bûn-
cselekmények az összbûnözésen belüli aránya 64,9%. volt
2006-ban, míg azt megelõzõen 59,9%.
A bûnügyek településenkénti megoszlását tekintve legfertõ-
zöttebb továbbra is Gyál, ahol a bûncselekmények 27.42%-át
követték el (a korábbi idõszakban 22% volt) és Dabas, ahol
18.3%-os az elkövetési arány (korábban 18.4% volt). Ez az
összes bûncselekmények 45.7%-át jelenti, ugyanakkor a két
városban él a lakosság 43%-a.
Alsónémediben ismertté vált bûncselekmények száma 2001-
tõl 2003-ig csökkent, 2003-ban nem változott, 2004-re egy
csekély mértékben, 2.6%-kal, 116-ról 118-ra emelkedett. Saj-
nos ez a tendencia 2005-ben is folytatódott, ugyanis az is-
mertté vált bûncselekmények száma 131 volt. Ez a korábbi
idõszakhoz viszonyítva 11%-os emelkedést mutatott. A
2006-os évben az elmúlt két év negatív tendenciája megfor-
dult, ezáltal 2006-ban tízzel kevesebb, azaz 12 bûncselek-
mény vált ismertté a községben. Ez összességében 7.7%-os
csökkenést mutat.
Az elmúlt 6 évben a bûncselekmények alakulását az aláb-
bi táblázat mutatja:

Bûncselekmények/év 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Személy elleni bcs. 5 5 9 20 8 4

Testi sértés 5 4 7 17 6 4

Magánlaksértés 0 0 2 1 2 0

Önbíráskodás 0 1 0 0 0 0

Foglakozás körében
elk. vesz. 0 0 0 0 0 0

Kényszerítés 0 0 0 2 0 0

Házasság, család, ifjú-
ság és nemi erkölcs

elleni bcs.
2 2 1 1 1 4

Kiskorú veszélyeztetése 0 0 0 1 0 0

Tartás elmulasztása 2 2 1 0 1 3

Erõszakos közösülés 0 0 0 0 0 0

Megrontás 0 0 0 0 0 0

Szeméremsértés 0 0 0 0 0 1

Közrend elleni bcs. 16 10 10 9 10 11

Közveszélyokozás 0 0 0 0 0 0

Visszaélés lõfegyverrel
v. lõszerrel 0 1 4 0 1 2

Közveszéllyel fenyegetés 0 0 0 0 0 0

Garázdaság 4 2 1 2 1 4

Okirathamisítás 1 0 0 1 0 0

Visszaélés okirattal 11 7 3 4 7 2

Visszaélés kábítószerrel ** ** 2 2 0 3

Állatkínzás - - - - 1 0

Vagyon elleni bcs. 86 71 63 66 91 84

Lopás 66 46 46 46 66 59

Betöréses lopás 6 7 7 8 12 15

Sikkasztás 2 1 1 0 1 1

Csalás 1 1 3 3 2 2

Rongálás 5 8 6 8 7 5
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Orgazdaság 0 0 0 0 0 0

Jármû önkényes elvétele 0 1 0 1 3 1

Egyedi azonosító jel
meghamisítása 6 7 ** ** — 0

Szerzõi és szomszédos
jogok megsértése 0 0 0 0 0 1

Kiemelt bcs. 4 3 4 1 5 2

Emberölés 0 0 0 1 1 0

Rablás 4 0 4 1 4 2

Zsarolás 0 3 0 0 0 0

Közlekedési bcs. 8 10 14 8 10 10

A közlekedés bizton-
sága elleni bcs. 1 0 0 0 1 0

Halálos közlekedési
baleset okozása 0 2 1 0 0 0

Egyéb közlekedési
baleset okozása 3 6 4 6 3 8

Ittas jármûvezetés 3 2 7 1 3 2

Cserbenhagyás 1 0 2 1 2 0

Egyéb bcs. 15 15 15 13 5 6

Összesen 136 116 116 118 131 121

A statisztikai adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a re-
gisztrált bûncselekmények legjelentõsebb részét továbbra is a
vagyon elleni bûncselekmények képezik, azonban az elmúlt
évben bekövetkezett komoly bûncselekmény szám emelke-
dés szerencsére 2006-ra megfordult és ebben a bûncselekmé-
nyi kategóriában – Alsónémedi tekintetében – 7.7%-os csök-
kenés (7 bûncselekmény) figyelhetõ meg.
Az összes bûncselekményeken belüli aránya 2004-ben 55.9%
volt, amely 2005-re 69%-ra emelkedett és az elmúlt évben
69.6%-ot ért el. Kapitánysági szinten ez az arányszám 64.9%.
A kategórián belül a lopások és a dolog elleni erõszakkal el-
követett lopások (betörések) a meghatározók. Lopást 2004-
ben 46-ot követtek el, míg 2005-ben 66-ot, 2006-ra ez a szám
59-re mérséklõdött. A betörések száma 20%-kal, 12-rõl 15-re
tovább emelkedett 2006-ban.
A településen 2006-ban 2 kiemelt bûncselekmény történt, mindkét
esetben rablást követtek el ismeretlen tettesek. A testi sértések szá-
ma további csökkenést mutat az elõzõ évhez képest 6-ról 4-re.
A Bûnügyi Osztály állománya az év során számos alkalom-
mal portyázott, illetve tartott körözési és bûnügyi akciót a vá-
ros területén.
Az ismeretlenes felderítési mutatónk 47, 3%-os volt, míg
2005-ben 46,2 %, a nyomozás-eredményesség 51.9% (2005-
ben 49.9%).

KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG
A beszámoló elején már szó volt arról, hogy kapitányságunk
területe közel 800 négyzetkilométer, és a lakosok száma is
megközelíti a 90.000 fõt. A meglévõ létszámviszonyok saj-
nos nem elégségesek ahhoz, hogy ekkora területen állandóan
biztosítsuk a rendõri jelenlétet. A körzeti megbízotti hálózat
kiépítésével is megpróbáltuk elérni, hogy minél több egyen-
ruhás kollégát tudjunk a közterületre vezényelni. Az Önkor-
mányzatok szolgálati lakások biztosításával segítik, hogy mi-

nél több Körzeti Megbízott teljesítsen szolgálatot, jelenleg 2
fõ hiányunk van.
A bûnügyi helyzet alakulását nagyban befolyásolta a Köz-
rendvédelmi Osztály tevékenysége is. A Közrendvédelmi
Osztály teljesítménye az elõzõ évi szinthez képest javult a sta-
tisztikai adatok az állomány intézkedési aktivitásának javulá-
sát támasztják alá, megállapítható, hogy a Közrendvédelmi
Osztályon található a megye egyik legjobban teljesítõ állo-
mánya.
A 2006. évben is sok volt a közterületi szolgálattól elvonó té-
nyezõ, vezénylések, iskolák, tanfolyamok. A vizsgált idõ-
szakban összesen 542 átkísérés történt, melybõl a Közrendvé-
delmi Osztály állománya 375-öt hajtott végre, amely az
összes átkísérés 69.1%-a.
A tavalyi évben a Közrendvédelmi Osztály állománya össze-
sen 46 alkalommal szervezett, illetve vett részt különbözõ ak-
ciókban, mely 39.39%-os emelkedést jelent az elõzõ évi 33.-
hoz képest. Ezen akciók jelentõs része nem önállóan, hanem a
társszervek /pl.: Határõrség, Vám- és Pénzügyõrség/, illetve
együttmûködõ szervek /pl.: ÁNTSZ, önkormányzati hatósá-
gok képviselõi, Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügye-
lõség/ képviselõinek bevonásával került sor. Minden hónap-
ban fokozott rendõri jelenlétet biztosítottunk a Dabasi Vásár
területére és környékére, ennek köszönhetõen a vásár ideje
alatt elkövetett bûncselekmények, és bekövetkezett balesetek
száma alacsony maradt.
Az elmúlt évben rendszeressé váltak a fokozott közlekedés-
rendészeti ellenõrzéseink is, melyek során az ittas jármûveze-
tõk kiszûrésére törekedtünk, illetve a passzív biztonsági esz-
közök meglétét is fokozottan ellenõriztük. Kapitánysági szin-
ten 349 esetben jártunk el ittas jármûvezetõkkel szemben,
amelybõl a Közrendvédelmi osztály állománya 231-et hajtott
végre. Az elõzõ évben összesen 234 esetben volt ittas veze-
téssel kapcsolatos intézkedésünk, így ennek emelkedése
49,1%.
Mindezek mellett közremûködtünk még a különbözõ civil
szervezetek által szervezett forgalomlassító demonstrációk és
a szokásos éves ünnepi és sport rendezvények helyszíneinek a
biztosításában. A biztosítások jelentõs részét önerõbõl, kiseb-
bik részét pedig a rendõrséggel együttmûködõ polgárõrségek,
mezõõri szolgálatok bevonásával hajtottuk végre. 2006-ben
összesen 50 alkalommal hajtottunk végre rendezvénybiztosí-
tást, amely 20%-os emelkedést mutat az elõzõ idõszakhoz ké-
pest (40).
A 2006-ban is kiemelten kezeltük az „õsi mesterség”, a pros-
titúció elleni hatékony fellépést. Dabas az 5. számú fõút mel-
letti területével, illetve a 4606. sz.-út egy rövid szakaszával
érintett. Az év során rendszeresen elõállítottuk a fõút mentén
álló prostituáltakat és a bíróság leterheltségének függvényé-
ben gyorsított szabálysértési eljárás keretében bíróság elé ál-
lítottuk õket. Összesen tiltott kéjelgés szabálysértés elköveté-
se miatt 181 fõt jelentettünk fel, amely szám a korábbi 192
feljelentéshez képest 5,7%-os csökkenést jelent.osszú idõ óta
ápolunk jó kapcsolatot a községben mûködõ polgárõrséggel
és mezõõri szolgálattal, akiktõl 2006-ban is sok segítséget
kaptunk. Több alkalommal hajtottunk végre idegenrendészeti
akciót amelyben tevékenyen és hasznosan segítettek.
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A jövõre nézve problémát jelenthet Románia Európai Uniós
csatlakozása, hiszen állampolgáraik személyi igazolvánnyal
is átléphetik a határt, így várhatóan még magasabb számban
fogják képviseltetni magukat a községben és velük szemben
szinte kizárólag munkaügyi ellenõrzés során lehet eljárni.
Szeretném kiemelni a községben szolgálatot teljesítõ Tóth
Gábor rendõr törzszászlós és Dernóczi Zoltán rendõr törzs-
zászlós körzeti megbízottak szerepét. Az õ munkájának is kö-
szönhetõ hogy Alsónémedin javult a közbiztonság helyzete
és a lakosok biztonságérzete. Alsónémedi Nagyközség Ön-
kormányzata a 2006-os évben is kiemelten támogatta mun-
kánkat, ezen belül is a szolgálatot teljesítõ körzeti megbízott
kollégákat, mely támogatást ezúton is köszönjük.

KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI HELYZET
Alsónémedi területén 2006. évben 33 közlekedési baleset tör-
tént, ez csekély, 3 %-os növekedést jelent a 2005. évi 32-es
baleseti számhoz képest.
A személyi sérüléses balesetek száma 10 %-al 11-re nõtt a
2005. évi 10-rõl. Halálos kimenetelû baleset évek óta elõször
nem történt a lakott területen, súlyos sérüléses balesetek szá-
ma 3-ra, 62 %-al csökkent, a könnyû sérüléses balesetek szá-
ma viszont 8-ra, 700 %-al megnövekedett. A személyi sérü-
léssel járó balesetek vizsgálatánál megállapíthatjuk, hogy a
balesetszám gyakorlatilag egy balesettel nõtt, azonban a sérü-
lés szerinti megoszlás kedvezõen alakult, hiszen halálos bal-
eset nem történt, a súlyos sérüléses balesetek száma jelentõ-
sen csökkent. Még akkor is kedvezõ a baleseti helyzet ha a
700 %-os könnyû sérüléses baleseti szám elrettentõnek tûnik,
azonban figyelembe kell venni azt, hogy egy a helyszínen a
mentõ által ellátott hámsérülés is könnyû sérülésnek minõsül
már.
Anyagi kárral végzõdött balesetnél 22 esetben történt rendõri
intézkedés, ugyan annyiszor, mint az elõzõ évben.
A fenti baleseti számok nem tartalmazzák az 5. sz. fõútnak a
lakott területen kívüli, de még Alsónémedi közigazgatási te-
rületéhez tartozó részén bekövetkezett baleseteket. Itt sajnos
történt 2 halálos baleset, az egyikben 4-en vesztették életüket
és 3-an súlyosan megsérültek. Ezen felül 3 súlyos sérüléses és
1 könnyû sérüléses, továbbá 6 anyagi káros közlekedési bal-
eset történt ezen a részén az 5 fõútnak.
A település területén bekövetkezett személyi sérüléses balese-
teknél a baleseti okokat vizsgálva megállapítható, hogy az el-
sõdleges baleseti ok – hasonlóan a tavalyi évhez - az elsõbbség
meg nem adása (5 eset, a balesetek 45%-a), második az úttest
bal oldalának szabálytalan igénybevétele (2 eset, a balesetek 18
%-a), majd ezt követi a kanyarodás szabályainak be nem tartá-
sa, az elalvás, a sebesség nem megfelelõ megválasztása és a jár-
mûvezetõ egyéb hibája (1-1 eset, a balesetek 9-99%-a).
A személyi sérüléses balesetek naponkénti megoszlását ele-
mezve megállapítható, hogy baleseti szempontból a szerda, a
csütörtök és a szombat a legveszélyesebb nap 3-3 (27-27%)
sérüléses balesettel. A hét ezen három napján 9 baleset tör-
tént, ez a balesetek 82 %-a. Ezt követi a hétfõ és a péntek 1-1
(9-9%) balesettel.
A személyi sérüléses balesetek idõbeli megoszlását elemezve
megállapítható, hogy baleseti szempontból a délelõtt (07-12

ó) a legveszélyesebb idõszak 5 (45%) sérüléses balesettel. Ezt
követi a délutáni (12-18 ó) idõszak 3 (27%) balesettel. Az a
megállapítás vonható le, hogy reggel 07 és délután 18 óra kö-
zött történt a sérüléses balesetek 73%-a, azaz 8 baleset.
A sérüléses balesetek helyszíneit vizsgálva megállapítható,
hogy a 11 balesetbõl 6 történt lakott területen belül, 5 pedig
azon kívüli utakon. Lakott területen belül a Haraszti úton 4
(36%), a Széchenyi úton 2 (18%) baleset történt. A lakott te-
rületen kívüli utakon a 46104 j úton 3 (27% ), a 4617 j. úton 1
(9%) és a 4602 j úton 1 (9%) történt.

IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG
Ezen a szakterületen jelentõs jogszabályi változások történ-
tek az elmúlt idõszakban. Az állampolgárokat – 2006-ban is –
a Dabas Televízión keresztül tájékoztattuk és felhívtuk figyel-
müket a fontosabb változásokra. Emellett minden önkor-
mányzat részére is eljuttattunk tájékoztató anyagokat, melyek
a helyi újságokban is megjelentek.
Illetékességi területünkön 7 lövészklub mûködik, ennek is
köszönhetõ, hogy igen magas a fegyvertartási engedéllyel
rendelkezõk száma, nem beszélve a vadászfegyverek magas
számáról. Illetékességi területünkön összesen 2331 lõfegy-
vert tartunk nyilván, amelyek 909 természetes és 9 jogi sze-
mély birtokában vannak. Egész évben folyamatosan kerítet-
tünk sort a lõterek és a fegyvertartási engedéllyel rendelkezõ
személyek ellenõrzésére.
Az igazgatásrendészeti szakterület leterheltségét továbbra is
befolyásolta, hogy 2004. év szeptemberétõl kezdõdõen a jog-
szabályi változások miatt átvett, de be nem fizetett helyszíni
bírságok behajtási eljárását is a területileg illetékes I. fokú
szabálysértési hatóságoknak kellett lefolytatni. 2005-ben
1365 ilyen jellegû iktatás történt, míg 2006-ban ez a szám már
1814 volt, amely 32.89 %-os emelkedést jelent.
Szabálysértési területen jelentõsebb jogszabályi változás nem
volt, így munkánkat a jól ismert jogi háttér szerint végezhet-
tük.
Szabálysértési iktatások száma 2006-ban 3761 volt, amely
4.2%-os emelkedést mutat a 2005-ös 3609-hez képest.
Közúti közlekedési elõéleti pontok száma:

2004. 2005. 2006.

374 fõ esetében 449 fõ esetében 306 fõ esetében

Helyszíni bírság behajtási eljárások: ezen a szakterületen sem
volt jelentõsebb változás az év során. Munkánkat rutinszerû-
en végezhettük, azonban jelentõsebb problémák adódtak az
eljárások során. Pl.: 1.) 5.000 Ft.- alatti bírságok behajthatat-
lanok voltak, számos esetben több eljárási cselekményt kel-
lett foganatosítottunk, mire az eljárás alá vont befizette a mi-
nimális mértékû bírságot, melynek összege sok esetben meg-
közelítette a behajtási eljárás költségét.
A személy- vagyonõri szakterületen jelentõs jogszabályi vál-
tozások voltak 2005-ben, melyek egy része 2006-ban lépett
hatályba 2 lépésben. Ennek következtében a korábban kiadott
igazolványok és tevékenységi engedélyek 2006. december
31-ig érvényesek, ezt követõen már csak az új eljárás során
kiadott igazolványok, illetve engedélyek birtokában lehet ezt
a tevékenységet végezni. 2006. II. felében kezdõdött az új tí-
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pusú igazolványok és engedélyek kiállítása. Sajnos az ügyfe-
lek a megújítási eljárásokat nem ekkor, hanem az IV. negyed-
évében indították el, így az elõadók leterheltsége jelentõsen
nõtt ezen idõszak alatt.

ÖSSZEGZÉS
Tisztelt Képviselõ Testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
Beszámolómban igyekeztem egy átfogó képet Önök elé tárni
a Dabasi Rendõrkapitányság helyzetérõl, 2006-ban végzett
tevékenységérõl.
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság egyik fõ célkitûzése,
hogy a rendõrség az eredményes és hatékony mûködése mel-
lett minél jobban megfeleljen a lakosság, illetve a civil szer-
vezetek által támasztott követelményeknek, elvárásoknak.
Úgy gondolom, hogy kapitányságunk – a kedvezõtlen feltéte-
lek mellett - az egész évben nyújtott egyenletes jó teljesítmé-
nyével, az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel
való együttmûködéssel, valamint a lakossággal folytatott pár-
beszéddel eleget tett ezen elvárásoknak. Munkánkat a hatá-
lyos jogszabályok és normák betartása, valamint a megyei
szakirányítás mellett önállóan végeztük. E tendencia tovább-
vitele a 2007-es év egyik fõ célkitûzése kell, hogy legyen
mind a vezetõk, mind a beosztotti állomány részérõl.

Úgy gondolom, hogy 2006-ot sikeres évnek is nevezhetjük,
hiszen munkánkat a tovább szûkülõ anyagi keretek és a nö-
vekvõ követelmények mellett a rendõrség átszervezése kap-
csán fellépõ bizonytalanság közepette végeztük.
Igyekeztem kiemelni és számokkal is alátámasztani a 2006-
ban elért eredményeinket, ugyanakkor ha csak érintõlegesen
is, de említést tettem az év során felmerülõ problémákról, me-
lyek mind anyagi-pénzügyi téren, mind a szolgálatot ellátó ál-
lomány részérõl jelentkeztek.
Biztosíthatom Önöket, hogy a kapitányságunk személyi állo-
mánya ahogyan eddig is, úgy a jövõben is legjobb tudásának
megfelelõen, a lakosság érdekeit egyre jobban szem elõtt tart-
va végzi feladatait.
Kérem, hogy a beszámolómat vitassák meg, tisztelettel foga-
dom azzal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, javaslata-
ikat, melyekkel a jövõben is segítik munkánkat.

Dabas, 2007. február 22.

Tisztelettel:

Dr. Farkas László r. alezredes
Rendõrségi fõtanácsos

Kapitányságvezetõ

HELYREIGAZÍTÁS ÉS PONT, reményeim szerint
Ezúton szeretném a 2006. novemberében megjelent „Mit ér a
siker, ha Alsónémedi” címû cikkem állításait és feltételezését
pontosítani.
Igen heves indulatokat váltott ki a 2002/2006-os képviselõ-
testület tagjaiból az említett cikk utolsó bekezdése. (Sajnos,
az elmúlt évekhez hasonlóan, az azt megelõzõ résznek sem-
milyen visszhangja sincs.)
Az indulatok oka félreérthetõ fogalmazásom, melynek közérthetõ
tartalma több lehetett, mint amilyet jómagam szántam neki.
Ezeket szeretném pontosítani:
1. Legtöbb támadás a „mennyi ideig kellett gyõzködni a Tisz-
telt Képviselõ-testületet, hogy a mûfüves pálya elkészüljön”
megfogalmazás miatt ért. Szeretném még egyszer kiemelten
megköszönni azt az alapot, melyet az 1998-2002-es testület
biztosított az iskolai sportudvar rendbetételének megkezdésé-
re. Nyilvánvaló volt, mindenki számára, hogy az erre a célra
elkülönített kb. 6,5 millió Ft, már 5 évvel ezelõtt is kevés volt
a teljes megvalósításhoz. A 2006-os mûfüves pálya építése
bruttó 20 millió Ft-ba került, a különbözetet az Önkormány-
zat önerõbõl csak ebben az évben tudta kiegészíteni, mivel
pályázati lehetõségek vagy nem adódtak, vagy túl szûk kör-
ben voltak érvényesíthetõek.
Kiemelném, hogy a megvalósításról nem kellett gyõzködni a
Tisztelt Testületet, legfeljebb annak technikai- mûszaki kivi-
telezésérõl (milyen mûfû kell), illetve komplexitásáról (szük-
séges-e világítás) folyt érdemi vita. Jelenleg úgy tûnik jól vá-
lasztottak (ez volt az eredeti elképzelés is), mégpedig igen
kedvezõ áron, hiszen az idei lehetõségek, amit kínálnak, brut-
tó 24 millió Ft-nál kezdõdnek (tavalyi árral). A gyermekek az

iskolában többféle sportágat is ûzhetnek rajta, s az enyhe tél
miatt késõ délutánig- kora estig lehetett edzést tartani.
2. Szeretnék elnézést kérni mindenkitõl, akiket az „Igen sok-
ba kerül nekünk, hogy minket (?) „képviseljenek” kifejezés
bántott. Belátom, hogy az általam használt mondatrészben
megfogalmazott feltételezés többet jelenthet, mint aminek
szántam. Ezen gondolat egy sportcikk végén egy sportért élõ
egyén személyes véleménye volt arról, hogy szeretné, ha mi-
nél több támogatója lenne településünk azon fiataljainak, akik
sportolni vágynak. Személy szerint én ezt jobban éreztem a
múltban, mint az elõzõ ciklusban, azonban tévedhettem. Kü-
lön hangsúlyozom, hogy ezen kifejezésemmel kizárólag az
alsónémedi sportéletre és nem más ügyekre gondoltam.
3. Valóban igaz, hogy a kiemelkedõ sportesemények többsé-
gére meghívással csak a Polgármester Urat kerestem meg.
Azt gondoltam, ezzel a képviselõ-testület tagjait is meghív-
tam, de ebben tévedtem. A képviselõk a rendezvényekre – a
Janák László Labdarúgó Emléktornát kivéve – személyes
meghívást nem kaptak, ezért nem is tudhattak ezen rendezvé-
nyekrõl, így – az egytõl eltekintve – nem róható fel, hogy nem
voltak jelen.
Tanulságos az eset, és õszintén szeretném, ha a cikk utolsó
mondata valósulna meg a jövõben: KÖZÖS SIKEREK-
NEK TUDJUNK KÖZÖSEN ÖRÜLNI!

Alsónémedi, 2007. március 27.

Kotán Miklós
Alsónémedi lakos
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A település kialakulása és története a X.sz-tól 1398-ig
„Adom Chabarakusa pusztát hat szõlõmûvessel és 12 földmû-

ves tanyával, adom Gubach pusztát hét halásszal és a Dunán

levõ szigettel, három ekével és három szolgával, adom Nywyg

pusztát öt ekényi földhöz való szántóvetõkkel együtt”

IV. Béla 1267. évi oklevele említi elõször a község õsi
„Nywyg” nevét. Az oklevél átírásban tartalmaz egy Salamon
király (1063-1074) által megerõsített alapító okmányt, mely
utal egy Pest városától délre fekvõ birtoktestre, melyet a szá-
zadi monostornak adományoznak.
Mit tudhatunk meg az oklevél néhány sorából? Viszonylag
sokat. Az oklevél keltezésének pontos dátumát nem ismer-
jük -- egyes források 1067-re teszik -, biztos, hogy Sala-
mon király uralkodása alatt keletkezett. Biztos, hogy az
adományozott települések, prédiumok, puszták hangsú-
lyozottan szolgálónépekkel - szántóvetõkkel, szõlõmûve-
lõkkel, halászokkal és rabszolgákkal kerültek adományo-
zásra. (A prédium a XI. században olyan földesúri gazda-
sági telepet, üzemet jelölt, melyet a földesúr maga tartott
fenn, s melyben saját eszközeivel folytatott mezõgazdasá-
gi termelõmunkát általában rabszolgákkal, vagy ragszolga
eredetû munkaerõvel. A prédiumok nagy része fokozato-
san feudális jobbágyfaluvá lett.)
Végül biztos, hogy a település „Nywyg” neve a régi magyar
nyelvben németet jelentett és a népneveket megörökítõ korai
településeink általában nem a birtokostól, hanem lakosságuk
etnikumától nyerték elnevezésüket.
Az oklevélbõl idézett terület Pest, Taksony és Üllõ közti három-
szögben fekszik és minden valószínûség szerint az Árpád nem-
zetség birtokához tartozott Csepel szigettel együtt. Taksony az
utolsó pogány fejedelmünk volt, 955 körül lett fejedelem és ezt
követõen ütötte fel szállását a mai Taksony község helyén. A
Taksony körüli prédiumok a fejedelmi szálláshely igényeit elé-
gítették ki. Feltehetõ, hogy az utolsó németországi kalandozá-
sok során hazánkba hurcolt hadifoglyok egy részét a fejedelem-
nek ajándékozták, aki õket letelepítve szolgáltatásokra kötelez-
te. Némedinek, mint prédiumnak a létrejötte így Taksony telepí-
téséhez kapcsolódhatik, így idõben is Taksony fejedelemsége
idejére tehetjük, hiszen késõbb – Géza, majd István uralkodása
idején – az érdeklõdés Fehérvár és Esztergom felé fordult, azok
fejlesztése vált fejedelmi érdekké.
István korában is jöttek németek, de ezek fõleg a király testõr-
ségében szolgáló katonák voltak és nem valószínû, hogy Tak-
sony mellé telepítették volna õket. A XI. századi oklevél pe-
dig szántóvetõket és nem katonákat említ Némedin.
Fölmerülhet még egy alapvetõ kérdés. Ha Némedi Árpád bir-
tok volt, hogyan kerülhetett az Aba nemzetség birtokába? Hi-
szen az adományt az Aba nemzetségbeli Péter ispán tette az
oklevél szerint. Amikor Taksony megszûnt fejedelmi szállás-
hely lenni, a birtokok jelentõsége is csökkent. Tudjuk, hogy
Géza fejedelem egyik lányát Aba Sámuelhez adta feleségül.
Könnyen hihetõ, hogy jegyajándék, vagy éppen az õsi
leánynegyed címén jutott az említett birtoktest az Aba nem-
zetség kezére. Amikor késõbb az Abák csillaga lehanyatlott, a
nemzetség számára birtokaik központjától (Heves és Abaúj
megye) távol esõ Gubacsi-Némedi birtoktest elveszítette je-
lentõségét. Így Péter ispán könnyû szívvel ajándékozhatta a
távolesõ Nywyget a századi monostornak.

Salamon király oklevelét követõen mintegy 200 évig nem talál-
kozhatunk Némedi említésével. Valószínûleg ebben az idõszakban
újból a király kezére került. Az Aba nembeli Pous 1267. évi kísér-
lete a századi monostor javainak megerõsítésére a Pest környéki
birtokokat már nem említette. Bár két évszázadon át egyetlen okle-
vél sem említi Nywyget, az 1268. év utániak gyökeresen más vi-
szonyokat és sûrûbb településhálózatot tükröznek.
A Duna bal partjának települései még a XIII. században is ap-
ró, legfeljebb egy-egy nagy családot befogadó szállások vol-
tak. Amikor a vándorló földmûvelést a szabályozott talajvál-
tás felváltotta, akkor alakultak ki az állandó falvak, a parasz-
tok a templom körül állandó belsõ telkeket szálltak meg és
onnét jártak ki a határba földet mûvelni. Az addigi szabad
foglalást felváltotta az osztó földközösség. A mi területünkön
ez az átalakulás a XIII. század végén mehetett végbe. Az ak-
kori települések természetesen nem mérhetõk össze a maiak-
kal, mindössze 40-60 család lakhatott bennük. Természetesen
különbség volt a falu és a szélein elhelyezkedõ nemesi tanyák
gazdálkodása között.
A következõ két évszázad hatalmaskodások története. A kér-
dés az: kinek a birtoka Némedi? A nemeseké, az apácáké,
vagy a századi monostoré? A falu nincs egy birtokos kezén és
ez az állapot egészen 1398-ig fennmarad, amikor a csanádi
apát Némedit eladja a váci püspöknek.
IV. Béla király 1268-ban meghagyja a budai prépostnak, hogy
a Neveg földön élõ Benedeket és testvérét adja át a
nyulakszigeti apácáknak. Ugyanez az oklevél megemlíti,
hogy az ugyanott levõ királyi hírnökök földje a tatárok pusztí-
tása óta lakatlanul és mûveletlenül maradt. A király csakha-
mar ezeket a földeket is a szigeti apácáknak adja. Ezek a bir-
tokok azonban vegyesen feküdtek a nevegi nemesek földjé-
vel, így hosszadalmas perek kezdõdnek.
Jellemzõ a korra az alábbi eset: Némeditõl délre terül el Vány
birtok, amelynek 1359-ben elhagyott egyháza van, ekkor
kapta Lõrinc királyi solymász Mihály fia. Kilenc év múlva
megtudjuk, hogy Dobosi (Dabasi) Lõrinc fia Mihály Vány fe-
le részét 80 Ft-ért eladta Bessenyei Tamás Egyed fiának. A
némediek azonban a ványi birtok egy részét a Kóhalom erei
szántókat Ványi Egyedtõl és Mihály királyi solymásztól elra-
gadták. Ezért a csanádi apát némedi tiszttartójának a szántó-
kat vissza kellett adnia a tulajdonosaiknak. A per még 1371-
ben is folyt Pál csanádi apát ellen.
Nyilvánvaló, hogy a csanádi apátnak kényelmetlen volt a távol
fekvõ Némedi irányítása és ezért 1398-ban elcserélte azt Péter váci
püspök csanád megyei Maros menti Csiga birtokával. A váci püs-
pök ezen felül 100 Ft-ot és húsz lovat adott Némediért. Ezzel a te-
lepülés történetében új korszak kezdõdik. Némedi a váci püspök
földesurasága alá tartozik kerek 450 éven át, és további száz éven
keresztül a püspökség a falu legnagyobb birtokosa.
A földesúr változása nem jelent szükségképpen korszakhatárt
egy falu történetében, jelen esetben azonban Némedi egy
nagy egyházi, püspöki birtoktest része lett, ezentúl a váci püs-
pökök, mint egyházi földesurak alapvetõen meghatározták a
helyi, falusi társadalom életét és fejlõdését.

Településszerkezet és építészet
Alsónémedi térképére nézve természetesnek tûnik, hogy a tele-
pülés észak-déli közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. Pedig
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az 1700-as évek elõtt ez korántsem volt egyértelmû. Ezekben az
idõkben még a dunai szállítás lehetõségeit használták ki, így a
kereskedelmi utak is kelet-nyugat irányúak voltak. Azonban
amikor az 1838-as nagy jegesárvíz után a ráckevei Dunaágat le-
zárták, megváltoztak a közlekedési viszonyok is.
Közelebbrõl megvizsgálva, Alsónémedin jól megfigyelhetõ az
Alföldre annyira jellemzõ kétbeltelkes településrend számos
jellegzetes vonása. E településszerkezet kialakulását elsõsorban
társadalmi és védelmi okok magyarázzák. Mit is jelent a
kétbeltelkes vagy szálláskertes településszerkezet? A házak itt
nem alkottak utcákat, nem volt elkerített udvaruk, hanem az
egész falut sövény- vagy tüskekerítés vette körül. Ezen kapuk
nyíltak a mezõre. A falu lakosságának, állatállományának nö-
vekedése miatt késõbb a mezõk felé terjeszkedtek. Így alakul-
tak ki az állatok éjszakai elhelyezésére szolgáló szálláskertek. A
birtokos parasztemberek tehát két elkülönült telekkel rendel-
keztek – egyik a falu központjában, a másik tõle távolabb, a ha-
tárban. A férfiak gyakran az állatok közelében, az istállókban
háltak, míg az asszonyok, öregek, gyerekek a faluban lévõ, kis
telkeken álló házakban laktak. Ezek a kisméretû udvarok csak
lakás céljára szolgáltak. A szálláskertekben – melyek gyûrû
alakban vették körül a falut – volt a gazdasági udvar, a szérû, itt
tárolták a takarmányt, a szénát, szalmát, itt kaptak helyet a ter-
meléshez, az állattartáshoz szükséges eszközök is. Késõbb ezek
a szálláskertek egyszerû, állattartás nélküli tárolóhellyé alakul-
tak, majd haszonkertként mûvelés alá vették területüket.
Az alsónémedi építészetre – mint általában a népi építkezésre
– jellemzõ, hogy mindig a kéznél lévõ, viszonylag könnyen
megszerezhetõ és megmunkálható természeti anyagokat
használja fel. Ezek az anyagok elsõsorban a vesszõ, gally, fa,
szalma, nád, agyag, sár.
A legrégebbi lakóházak sövényfonásos falúak voltak, melyek
vázát oszlopokból, ágasokból építették. Ezeket az oszlopokat
leásták a földbe, a rájuk fektetett gerendák alá vastagabb husán-
gokat állítottak, majd ezeket vesszõvel befonták, kívül-belül
gondosan besarazták, végül tapasztották. A sövényfal szilárd, jó
hõszigetelõ képességû szerkezetnek számított. Valószínûleg a
faanyag fogyatkozása miatt azonban visszaszorult ez a fajta
építkezés, mégis, még napjainkban is õrzi néhány épület ezt a
technikát. Késõbb úgynevezett fecskerakásos falakat emeltek.
Ennél az építési módnál a törekes földet villával felhányták,
majd száradás után ásóval egyenesre vágták a falat. Ennek a fal-
nak a teherbíró képessége nagyon gyenge volt, ezért a tetõszer-
kezetet általában ágasfák tartották. Gömbölyeg vagy
csömpölyeg falnál a törekes anyagot gombócokká gyúrták és
ezeket rakták egymásra. Vert vagy döngölt fal építésénél sekély
alapot ástak és a nedves, agyagos földet két deszka közé dön-
gölték. Így már teherbíró, masszív, jó hõszigetelésû fal keletke-
zett. A XVIII-XIX. századtól kezdett elterjedni a vályogtéglá-

ból készült fal, melyet erre szakosodott vályogvetõk állítottak
elõ. Ehhez az agyagot a mai Gödör területérõl nyerték ki.
A hagyományos épületek minden helyiségét deszkafödém-
mel fedték be. A legáltalánosabb a mestergerendával alátá-
masztott deszkamennyezet volt. A födém deszkázatát felül-
rõl, a padlás felõl alaposan, vastagon besarazták, tapasztották.
A mennyezet így terhelhetõ volt. A padlástérben sokféle ter-
ményt, anyagot, szerszámot, felszerelést raktároztak. A
mennyezetre felfüggesztve is tároltak különféle holmikat. A
mestergerenda és a mennyezet deszkázata közötti üres részen
könyvtõl a szappanig sok minden helyet kapott.

A lakószobák, konyhák és gazdasági rendeltetésû helyiségek
padlója hagyományosan döngölt, sározott, mázolt földpadló
volt. A XIX. század végétõl találkozhatunk újabb megoldások-
kal, tömeges alkalmazásuk az elsõ világháború után terjedt el.
A magyar parasztházak egészen a XX. század közepéig föld-
szintesek voltak. A lakóépületek a vagyoni helyzettõl függõ-
en 2 vagy 3 helyiségbõl álltak. A házba belépve a pitvarba ju-
tunk, mely a konyha elülsõ része volt. Közlekedõ és
tárolóhely. A konyha hátsó része – míg szabadkéményeket
használtak – az úgynevezett kéményalja a tûzhellyel, az étel-
készítés, sütés, fõzés, fûtés helye. A szobába mindig a kony-
hán keresztül juthatunk. Az utca felé találjuk a nagyházat, a
hátsó szoba volt a kisház, mely méretét tekintve körülbelül fe-
le volt a nagyobb szobának. Ahol két lakószoba volt, de a csa-
lád létszáma viszonylag kicsi, a kisebbik szoba szolgált a
rendszeres tartózkodásra, a másikat igyekeztek megkímélni.
A család vagyoni helyzetétõl függõen bõvülhetett a ház to-
vábbi kiegészítõ helyiségekkel: kamrával, istállóval.
A szobát hagyományosan kenyérsütésre is alkalmas, konyhából
fûthetõ, sárból rakott búbos kemencével melegítették. Az 1920-
as évekig teljesen általános volt a búbos kemence építése, hasz-
nálata, míg fokozatosan ki nem szorította a kényelmesebb, gyá-
ri készítésû takaréktûzhely. Legfeljebb a házi kenyérsütés szá-
mára kellett sütõkemencérõl gondoskodni. A házi kenyérsütés
az ’50-es évekig fennmaradt. A búbos kemencék helyett szintén
a szobába építették a konyhából fûthetõ sütõkemencét. Ezt a
szögletes, lapos tetejû építményt, a vállast, sokkal jobban szige-
telték és jóval kisebb helyet foglalt el a szobából. Peremét, tete-
jét rakodóhelyként hasznosították.
A hagyományos lakásbelsõrõl a Faluházban berendezett tisz-
taszoba alapján alkothatunk képet. Az itt berendezett paraszt-
szoba hûen tükrözi a sarkos elrendezést. Mindig az ajtóval
szemközti sarokban helyezték el az asztalt és a sarokpadot,
melyet két oldalról ablakok világítottak meg. Az asztal mö-
götti falon katolikus családoknál szentképeket, reformátusok-
nál családi fényképeket helyeztek el. A szoba két átellenes
szögeltében álltak az ágyak, az asztal mellettiben a szebbik,
párnákkal, dunyhákkal magasan felvetve. Az ágyak elõtt né-
hány támlásszék állt. Az elsõ ágy és a kemence között találha-
tó a gyermekek fekvõhelye. A szabadon maradó falszakaszok
elé állították be a ruhatartó ládákat, melyek helyét örökölte
késõbb a sublót, illetve az állószekrény.
Mindig a bejárat mellett kapott helyet a fûtõberendezés. A
konyhából fûthetõ kemence esetében ez nyilvánvaló megol-
dás, de szimbolikus jelentést is tulajdoníthatunk annak, hogy
a szent sarokkal szemben kapott helyet a családi fészek mele-
gét is képviselõ fûtõberendezés, ugyanakkor visszaköszön a
nomád idõk jellegzetes sátor- vagy kunyhóbeosztása is. Ezek-
nél a tûztér középen helyezkedett el, elõtte volt a munkaterü-
let, mögötte a kultikus tér, melyet ünnepek alkalmával feldí-
szítettek, itt mutatták be áldozataikat is. Ez a beosztás a ha-
gyományos parasztházaknál is megmutatkozik, hiszen a ke-
mence környéke itt is munkatérként, míg a sarokpad és asztal
környéke kultikus térként funkcionált. (Ugyancsak érdekes,
hogy a nomád lakóterek beosztásánál mindig a bejárat-tûztér
tengelytõl jobbra volt a férfi, míg balra a nõk oldala. Ez a be-
osztás sokáig a templomi ülésrendben is megmaradt.)
A XVIII-XIX. században kibontakozó ipari forradalom a me-
zõgazdaságból élõk számára is fejlõdést, fellendülést hozott.
Megszerzett vagyonukat azonban sok helyen nem tudták
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földvásárlásba fektetni, mivel nem volt szabad földterület, a
mezõgazdasági területek nagy része ugyanis nagybirtokok-
hoz, uradalmi majorságokhoz tartozott. Megváltozott a pa-
rasztság ízlése is. Igyekeztek mindenben az urakat, a polgáro-
kat utánozni. Már nem csupán a tárgyak használatából adódó
célszerûséget keresték, hanem az értékek felhalmozását, a va-
gyoni helyzet kifejezõjét látták bennük. Megnõtt a mindenna-
pi használatból kivont szép tárgyak száma, megjelentek a dí-
szes öltözetek, a tisztaszoba, a lakásbelsõ díszítésére szolgáló
edények. Nagyobb teret kaptak a festett asztalosmunkák. Erre
az idõszakra megoldottá vált a füstelvezetés, így a korábban
csak ünnepjelzõ textíliákat már állandóan használhatták.
A tapasztalható változások ellenére is megfigyelhetõ, hogy a
bútorok beszerzése, használata, festése során az itt élõk ra-

gaszkodtak a hagyományokhoz, holott a fõváros közelsége
ennek éppen ellenkezõjét sugallná. Hogy mégsem így történt,
annak fõ oka az, hogy Pest és szûkebb településgyûrûje a tö-
rökkori pusztulás után idegenbõl idetelepített német nemzeti-
ségû parasztsággal népesedett be, akik nyelvi különállásukat
a XIX. század végéig megõrizték. Így Alsónémedi a Pest kör-
nyékén fekvõ magyar településekkel együtt lényegében
nyelvhatár peremén, a környezõ nagyobb táj kulturális köz-
pontjától távol esett, az itt élõk attól kulturálisan elszigetelve,
a saját hagyományaikat megõrizve élték mindennapjaikat.

/Alsónémedi története és néprajza, szerk.: Balassa Iván

Sándorné G. Judit: A hagyományos népi építészet és lakbe-

rendezés – az Alsónémedin fellelhetõ emlékek tükrében/

Mekong után Tisza-túra
Talán emlékeznek rám a kedves alsónémediek, két hónappal
ezelõtt jelent meg egy cikkem a Hírmondóban, akkor az Elsõ
Magyar Mekong Expedícióról számolhattam be Önöknek.
Nagy örömömre szolgál, hogy bekerülhettem az újságba, mi-
vel anyai ágon én is alsónémedi vagyok, bár jelenleg Buda-
pesten élek. Nem sokkal késõbb megkerestem az Alsónémedi
Széchenyi István Általános Iskola vezetõségét, és azzal a ké-
réssel fordultam hozzájuk, hogy szívesen tartanék egy vetítést
az iskolában. Mivel az Expedíció során több száz fénykép ké-
szült, ezért a számomra legkedvesebbeket válogattam ki. S
bár akkor még nem reméltem, hogy film is készülhet belõle,
de azért csináltam a digitális fényképezõmmel is felvételeket,
melyekbõl itthon barátaim segítségével végül filmet készítet-
tünk a vágóasztalon. A vetítés során arra is lehetõségem nyílt,
hogy ezt is bemutassam. Az iskola vezetõsége rendkívül tá-
mogató, tanulók pedig érdeklõdõk voltak, közel hatvan gye-
rek jött el. Mindannyian nagyon kedvesek és kíváncsiak vol-
tak, segítségükkel tényleg úgy éreztem, mintha egy órára
visszakerülnék Kambodzsába és Laoszba. A legszebb az
egészben az, hogy itt Magyarországon is lehet olyan jó, mint
Ázsiában, csak megfelelõ hangulat kell hozzá.
Mint az a korábbi cikkembõl is kiderült, itthon vízitúrák szer-
vezésével és vezetésével foglalkozom, immár ötödik éve. Az
ország minden folyóját bejártuk már, társaságunk az
Evezzvelem.hu Csapata címet viseli, melynek én vagyok a
vezetõje. Szenvedélyesen kutatjuk az új lehetõségeket, de szí-
vesen térünk vissza a már ismert vizekre is. Összeköt mind-
eket a mozgás, a természet és a gyerekek iránt érzett rajongás.
Valamilyen módon mindannyian kötõdünk az oktatáshoz,
mert ebben is nagyon egyformák vagyunk. Szeretünk játsza-
ni, beszélgetni a gyerkõcökkel, látni a csodálkozást a szemük-
ben, hogy milyen sokszínû és érdekes ez a világ, megmutatni
mindazt, amit még nem ismerhetnek, vagy csak egyszerûen
együtt lenni. Fontos számunkra, hogy saját ismereteink állan-
dó fejlesztésével szaktudásunkat professzionális szinten tart-
suk, ezáltal is biztosítva, hogy minden tekintetben a lehetõ
legmagasabb minõséget nyújtsuk. A túrákat úgy alkottuk
meg, hogy azok a gyermekek igényeinek és szükségleteinek a
legjobban megfeleljenek, legyen szó játékról vagy fegyelem-
rõl, a napi távról, evésrõl, beszédkultúráról vagy éppen az al-

vásidõrõl. A Velünk Evezõ természettudomány szakos tan-
árok a táj és a folyó kialakulásáról és élõvilágáról mesélnek
nekünk. Célunk, hogy az élménypedagógia segítségével fej-
lesszük a fiatal korosztályt, a vízitúrázás során elõforduló
helyzetek növelik a magabiztosságot, az önálló gondolko-
dást, a bátorságot és a gyakorlati érzéket. Hozzájárul a meglé-
võ baráti kapcsolatok erõsítéséhez, lehetõséget nyújt újak ki-
alakításához. Kitûnõ alkalmat kínálunk a táborozáshoz szük-
séges és sok egyéb ismeret elsajátításához is, pl.: kenu evezé-
se és irányítása, tûzrakás, úszás folyóvízben, sátorverés, má-
sokkal együttmûködés, felhõtlen szórakozás. Mindezt termé-
szetesen maximálisan betartott biztonsági elõírások mellett
tesszük, melyeket összefoglaló néven BMS-nek (Belsõ Mi-
nõségi Standardoknak) neveztünk el. Ezek a szabályok bizto-
sítják, hogy senkinek se essen baja. Segítségükkel sikeresen
tesszük zökkenõmentessé a túra minden pillanatát, az utazás-
tól a sátorverésig, a vízreszállástól a délutáni játékokig.
Ebben az évben a Tiszán fogunk evezni, mely szerintem Magyar-
ország legszebb folyója. Nem evezünk le túl nagy távot, bárki ké-
pes rá. Esténként játszunk, beszélgetünk, lapátolás közben sokszor
megállunk pihenni, napozni, strandolni. Más iskolákból is jönnek
gyerekek, mindenféle korosztály lesz. Sátorban alszunk, finoma-
kat eszünk és tábortüzezünk is. Minden évben nagyon jó szokott
lenni a hangulat, sok iskolából már hosszú ideje visszajáró táboro-
zóink vannak, akik évközben elmesélik az élményeket az osztály-
társaknak, így mindig egyre többen vagyunk.
Szívbõl remélem, hogy az Alsónémedi Iskolából is sokan eljön-
nek, máris sokan érdeklõdtek, nagy szeretettel várunk mindenkit.
Július 16-tól, 21-ig tart a túra, biztosan mindenki szépen lebar-
nulva és megizmosodva, élményekkel tele fog hazajönni. További
részletek olvashatók a www.evezzvelem.hu internetes oldalon, va-
lamint rengeteg kép, videó és sok más érdekesség is.
Szeretném megköszönni az iskola vezetõségének (fõként
Mayer Istvánnénak és Kotán Tibornak, de minden tanárnak,
aki eljött), hogy lehetõségét nyújtott a vetítéshez, nagyon örü-
lök, hogy ilyen kedves embereket ismerhettem meg. Máskor
is szívesen bemutatom a képeimet. Remélem, hamarosan
Együtt Evezünk, gyertek el minél többen, LAPÁTRA FEL!
Üdvözlettel,

Gárdonyi Zsolt
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Kulturális hírek
„Éljen a nemzet”

Településünk fennállásának 940. évfordulójára emlékezõ
esztendõben kitüntetett figyelemmel fordulunk nemzeti ün-
nepeink felé. A hazához, azon belül a szülõfaluhoz való szo-
ros kötõdésünk kifejezésére, önmagunk és közösségünk érté-
keinek megõrzésére, átadására az utánunk következõ nemze-
déknek ezek az ünnepnapok kiemelt jelentõséggel bírnak.
Március 15-én Alsónémedi közössége mindenkit megerõsít-
hetett ezen állítás igazságában. Verõfényes tavaszi reggelre
ébredve a történelmi egyházak megemlékezõ istentiszteletein
a hívek megtöltötték a templomokat. A bejáratok elõtt teljes
ünnepi díszbe öltözött huszárok várták a település lakóit,
hogy a Kossuth utcai iskola falán elhelyezett emléktáblához
vezessék õket. A koszorúzás elõtt Szappanos Zoltán tiszte-
letes úr lelkesítõ szavai, és Wass Albert: Ébredj magyar cí-
mû verse Varga Eszter tolmácsolásában hangzottak el. A
történelmi huszárok egyenruháját viselõ hagyományõrzõ lo-
vasok a magyar nemzeti lobogóval az élen a Szabadság térre
vonultak, nyomukban az ünneplõ alsónémediekkel.
A téren felállított színpadon a Pilvax Kávéházat megidézõ
hangulatban Petõfi és társai néztek szembe kicsikkel és na-
gyokkal. A Magyar Himnusz közös éneklése után Petõfi Sán-
dor – Föl!, Van-e mostan olyan legény…, Nemzeti dal,
Csatában, Kemény szél fúj…, Megint beszélünk, s csak
beszélünk - versei, népdalok hangzottak el, toborzót, és szat-
mári táncokat táncoltak. Az ünnepség sokáig emlékezetes
percei maradnak a huszárok bemutatója rövid történelmi átte-
kintéssel, vezényszóra, zenével. A reformkori hangulatot
megidézõ fiatalok a 12 pontot – Mit kíván a magyar nemzet –
osztották szét a tömegben, azzal szándékkal, hogy ezen a jeles
évfordulóra még sokáig emlékezzenek. Dr. György Balázs
Alsónémedi polgármestere párhuzamot vont ünnepi beszé-
dében a reformkor és napjaink történelmi, politikai esemé-
nyeivel. Az ünnepség koszorúzással, valamint a Szózat közös
éneklésével zárult.
Az ünnepi megemlékezés rendezésében köszönet illeti a hi-
vatal és a mûvelõdési ház munkatársait, Szántó Erzsébet
képviselõ asszonyt, Józan Bélánét és az ez alkalomra ismét
összeállt felnõtt tánckart, Józan Renáta énekest, Erdélyi
Klárát és muzsikus társait, a Székely Tibor által vezetett
történelmi hagyományõrzõ huszárokat, a szavalókat
/Surányi Bernadett, Gyõrvári Klára, György Imre,
Belágyi Benjamin, Frim István/, Garai Sándor hangtech-
nikust. Köszönjük a Trifólium Kft.-nek és Bánáti István-
nak a Szabadság téren felállított szabadtéri színpadot.

Programok, ajánlatok:

Április 23-án hétfõn 18 órától a mûvelõdési ház nagyter-
mében /volt Opál ház/ mindenkit szeretettel várunk anyák
napja közeledtével Papp Györgyi elõadómûvész „Sohase
mond” címû elõadására. Elhangzanak versek, prózai részle-
tek, dalok, s mindez humorral fûszerezve. Belépés díjtalan!

A Faluházban folytatódnak a „Faluházi esték”. Az idei esz-
tendõben a magyar népzene a fõ téma, ezen belül híres muzsi-
kusokkal és zenekarokkal ismerkedünk. Az esték szakértõje
és témavezetõje Halmos Béla népzenekutató, muzsikus.
Minden találkozó filmvetítéssel kezdõdik, majd beszélgetés-
sel folytatódik zenérõl, kultúráról, magyar sorsról. Minden
érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk a következõ idõpont-
okban: április 26. és május 10. csütörtök 18 óra Faluház.

Május 16-án délelõtt 10 órakor a mûvelõdési ház nagyter-
mében /volt Opál ház/ szeretettel várjuk a gyermekeket a
FABULA Bábszínház Hamupipõke c elõadására. Belépõ-
jegy: 200 Ft, ami a helyszínen az elõadás elõtt váltható!

Közelgõ Anyák napja alkalmából a mûve-
lõdési ház, a könyvtár, a teleház és a falu-
ház munkatársai Dsida Jenõ versével kö-
szöntik az édesanyákat!

Hálaadás

Köszönöm istenem az édesanyámat!
Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Haldd meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Megjelent az „Alsónémedi Füzetek” elsõ kiadványa!
Kovács Sándor István. „Azúron túl az éterig” címû válo-
gatott versekbõl álló kötete megvásárolható a könyvtár-
ban és mûvelõdési házban 1000 Ft-os áron!

(folytatás a következõ oldalon)
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A kiadvány megjelentetését pénzadománnyal támogatták:
ALKO Kft.
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Betabó Kft.
Józan Károly
Monor Telefontársaság

Kérjük olvassák, forgassák a megjelent elsõ füzetet!

Könyvtári hírek

Új könyvekkel gazdagodott az alsónémedi könyvtár. Szere-
tettel hívunk és várunk minden olvasni szeretõ gyermeket és
felnõttet.

Néhány újdonság:
Madárnyelven – Petrás Máriával beszélget Benkei Ildikó
Istennel a semmibõl a végtelen felé – Böjte Csabával beszél-
get Csengey Ágota
Nyírõ József: Az elszántak – novellák
Varga Domokos: Édesanyám sok szép szava – írások
Paulo Coelho: Az alkimista - regény
Patrick Süskind: A parfüm - regény
Gordon Korman: Everest! – A csúcson – ifjúsági regény
Történetek lovakról és pónikról
Gazdakönyvtár – A szilva
Hangoskönyvek is kölcsönözhetõk a könyvtári tagoknak.
A teleházban szakfolyóiratok és DVD mellékletek kölcsö-
nözhetõek.

Geigerné Moldvai Marianna

Erdõk s mezõk nyitánya
míg ideje jõ szép tavasznak

/úgy várom mint egy hõsszerelmes/

csak álmodom a kikeletrõl

s eltervezem majd mit csinálok

ha enyhesége körbelengi

téltõl gyötört napsóvár testem,

sétákra vágyom én leginkább

mivel a könnyû játszi mozgás

valamit bévül is megindít

mi úgy maradna, moccanatlan

ha henye volnék járni egyet,

a bányatóhoz jó kimenni

megnézni arcom tótükörben

elmélázni a fûzek alján

leülni ékes tiszta padra

örülni puszta létezésnek …

hiszen örömbõl áll világunk

leglényege a teljes ünnep

csak sajn’ az ördög odarondít

a díszes asztal közepére,

távolra ûzzük – visszanyargal

s míg van bennünk csak egy sötét pont

azon át nem kísért hiába,

de most a változásra gondolj:

újhodni készül szinte minden –

reményzöld lelket öltök én is.

Kovács Sándor István

Tisztelt Alsónémediek!
Óvodánk Alapítványának leltári vagyonát képezik a
számlára befolyó összegbõl megvásárolt játékok, tár-
gyak és eszközök,
Ezek az értékek az alapítvány indításától /1998. 04. 22/
külön alapítványi leltáron szerepeltek.
2006. 12. 31. zárónappal egy összegben a leltári va-
gyont átadjuk az óvoda leltárának. Ezzel gazdagítjuk az
intézmény vagyonát. Gyakorlatilag eddig is az óvoda
használta csak külön adminisztráltuk.
A 8 év alatt összesen 4.442.092.-Ft értékben vásárol-
tunk játékokat, felszerelést az óvodának.
A vásárlás úgy történt, hogy a nevelõtestület kérése
alapján a kuratórium jóváhagyásával a befolyt összeg
figyelembevételével alkalmakra vásároltuk /karácsony,
nyári szünet/
Az eltelt idõben már selejtezni is kellett, 429.098.-Ft ér-
tékben, fõleg udvari homokozó és egyéb játékokat, me-
lyek tönkrementek.
Az alapítvány jelenlegi tárgyi vagyona: 4.012.994.-Ft
Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy 2006-ban
két alkalommal kaptunk az APEH-tõl adó 1% jóváírást,
mert 2005-ben adminisztrációs hiba miatt nem érkezett
meg a számlánkra. Az igazolások rendezése miatt
annyira elhúzódott az intézkedés, hogy csak 2006-ban
írták jóvá az összeget /114.388.-Ft-ot./
A 2006-os bevételünk összesen: 809.273.-Ft volt
amelybõl csak 385.616.-Ft-ot költöttünk fejlesztõ esz-
közökre és karácsonyi ajándékokra.
Jelenlegi egyenlegünk: 502.394.-Ft
A nevelt gyermekek nevében köszönjük mindazoknak
akik nagylelkûen segítik alapítványunk mûködését be-
fizetésükkel vagy adományaikkal.
Remélem, a továbbiakban is számíthatunk támogatásukra.
Köszönettel.

Mikusné Végh Magdolna
kuratórium elnöke
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Kirándulók és színházlátogatók

figyelmébe!
2007. április 21-én este a magyar Állami Operaház-
ba hívom azokat, akik kedvelik a balettet.
Szergej Prokofjev: Rómeó és Júlia címû elõadást
nézzük meg. Koreográfus: Seregi László.

�����

Május 12-én a Fõvárosi Nagycirkuszba a
„Káprázat és csoda” címû új elõadást nézzük meg.
Nem szokványos mûsorra hívom Önöket, hanem
vízben és levegõben láthatunk akrobatákat, fókákat,
idomított cicákat, bohócokat.
Aki velünk tart, biztosan jól fogja érezni magát.

�����

Május 19-én szombaton a nevetni vágyókat hívom és
várom a Mikroszkóp Színpad új elõadására, melynek
címe „Mikor lesz elegünk?”
Szereplõk: Heller Tamás, Lórán Lenke, Beregi Péter,
Böröcky József, Verebély Iván stb.

�����

Június 16-án szombaton egésznapos kirándulásra
hívok felnõtteket és gyerekeket. Kecskeméten megte-
kintjük a nevezetességeket, majd tovább utazunk
Cserkeszõlõre, ahol egész délután lubickolunk.
Érkezés az esti órákban haza.

�����

Elõzetes: Terveim szerint augusztus 4-9-ig Svájcban
tölthetünk néhány csodálatos napot.
Utazás: autóbusszal.
Röviden a program:

– Látogatás Liechtensteinbe,
– Séta Luzernben, ismerkedés Zürich városával,
– Uzatás a Rajna-vízeséshez,
– Látogatás Innsbruckban, Salzburgban.

A felsorolt programokra szeretettel várom a
jelentkezõket: nagyszülõket, szülõket, fiatalokat és
gyerekeket. Minden korosztály számára rendkívül
fontos a kikapcsolódás!

Telefon: 29/337-861 vagy 06-30-357-1441

Üdvözlettel:
Szántó Erzsébet

a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
2007. május 02. a mozgáskorlátozottak közlekedési
kedvezményeinek igénybevételéhez a kérelmek benyúj-
tásának határideje.
2007. május 31. a 2006. évi iparûzési adó bevallásának
és az esetleges különbözet megfizetésének határideje. A
bevalláshoz szükséges nyomtatvány kitölthetõ Önkor-
mányzatunk honlapján, a www.alsonemedi.hu címen, az
Ügyintézés címszó alatt, illetve letölthetõ szintén ugya-
nitt. Kérem ne felejtsék el a kinyomtatott bevallást aláír-
ni és lepecsételni, mert így érvényes. Akinek nincs
internetes hozzáférése az a Polgármesteri Hivatalban ké-
résre megkaphatja a bevallási garnitúrát.

Polgármesteri Hivatal

Figyelem! munkarend változás!
2007. április 21. szombat munkanap,

ügyfélfogadás 8-12 óráig
a Polgármesteri Hivatalban.

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

Polgármesteri Hivatal

EBZÁRLAT és LEGELTETÉSI TILALOM!
A Kerületi Fõállatorvos Alsónémedi község teljes
közigazgatási területén

2007. április 07. – 2007. május 10.
között

ebzárlatot és legeltetési tilalmat

rendelt el. Ezen idõszak alatt minden kutyát és
macskát elzárva, illetõleg a kutyát megkötve úgy
kell tartani, hogy azok emberrel, vagy más állattal
ne érintkezhessenek.

A DAKÖV KFT KÖZLEMÉNYE
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAKÖV KFT a
vezetékes vízrendszer

hálózatmosatását
2007. április 23-27. között

végzi. A mosatás következtében elõfordulhat, hogy a víz
zavarossá válik, de ülepítés után természetesen fogyaszt-
ható.
Szíves elnézésüket kérjük a kellemetlenségért!

DAKÖV KFT
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Tisztelt Erdõtulajdonosok!
A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága értesítette Ön-
kormányzatunkat, hogy az erdõrõl és az erdõ védelmé-
rõl szóló 1996. évi LIV. Törvény (Erdõ tv.) értelmében
jóváhagyatott, legalább 10 évre szóló ütemterv szerint
kell gazdálkodni. Hivatkozott törvény 14. §-a alapján
az erdõgazdálkodó az ütemterv elkészítésérõl a körze-
ti erdõtervnek az erdõgazdálkodó területére vonatkozó
adatai, iránymutatásai és elõírásai és elõírásai felhasz-
nálásával köteles gondoskodni.

A körzeti erdõterv elkészítése állami feladat, mely-
nek végrehajtásával kapcsolatosan a 2007. év folya-
mán fenti Hivatal az Alsónémedi Nagyközség Önkor-
mányzata területéhez tartozó erdõterületeken a terepi
felvételeket elvégezték és a feldolgozási munkák be-
fejezõdtek. Az érintett erdõgazdálkodók részére a be-
tekintés biztosított, mely betekintés esetén az erdõtu-
lajdonosok és gazdálkodók a tulajdonukat igazoló ira-
tokat be kell mutassák.

A betekintés idõpontja és helyszíne:

2007. április hó folyamán
minden szerdán 9-14 óra között,

a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága,

1054 Budapest, V. ker. Széchenyi u. 14.
(Erdõtervezési Iroda – földszint),

illetve 2007. április 12-én és 19-én 9-14 óra között
a Ráckevei Erdészet hivatali helyiségében

(Ráckeve, Tanács u. 4.).

Polgármesteri Hivatal

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

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


