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„S míg csillagok kezdenek pislákolni, Töprengjünk az eljövõ felõl:
Hogyan kellene megszólalni? S mindent elülrõl kezdeni?”
Dsida Jenõ
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog új Esztendõt Kívánok
e 940 éves település minden mai lakójának!
Dr. György Balázs
polgármester

A FÖLDÖN BÉKESSÉG
„Dicsõség a magasságban Istennek,
és a földön békesség,
és az emberekhez jóakarat.”
(Lukács 2:14)
A karácsonnyal legtöbbször összekapcsolt szó a szeretet. Ennek a szónak van
egy ikertestvére: a békesség. Nemcsak
szeretet nélkül nem karácsony a karácsony, hanem békesség nélkül sem.
Ahol nincs szeretet, ott békesség sincsen, és ahol nincs békesség, ott szeretet
sincsen.
Érdekes ebben a mondatban: „és a földön békesség”, hogy nem felszólítás, és
nem kívánság. Nem azt olvassuk: „Most
aztán már éljetek békességben!”, és nem
arról énekelnek az angyalok: „Bárcsak
békesség lenne!”, hanem egyszerûen kijelentik: békesség van a földön. Igen!
Amikor és ahol Jézusról van szó, amikor
Õ van a középpontban, amikor Hozzá
megyünk, amikor Vele találkozunk,
amikor Róla hallunk, amikor Õ megszületik valakiben, akkor és ott Istené a dicsõség és a földön békesség van. A Jézus nélküli föld mindig békétlen. A Jézus nélküli családi, munkahelyi, gyülekezeti közösség csak békétlen lehet. A
Jézus nélküli szívben nincs békesség. A
békességet a szívedbe, a családodba, a
munkahelyedre, az emberi kapcsolataidba Jézus hozza magával, mert Õt hívja
a Szentírás a Békesség Fejedelmének

(Ézsaiás 9:5). Karácsony lehetõség arra,
hogy felismerd Jézusban a békességed
kimeríthetetlen forrását, táplálóját.
Sokan gondolják: karácsonykor nem illik
veszekedni, vitatkozni. A békesség nem
illem, hanem jellem. Annak az embernek
a jelleme, jellemzõje, akire Jézus, a Bé-

kesség Fejedelme, hatással van. A békesség nem fegyverszünet: két napra tegyük
félre a harcainkat, ássuk el a csatabárdot,
boruljunk egymás nyakába, aztán majd
essünk egymás torkának. Két napig
mondjunk szépeket, meghatót, kedveset,
aztán kiáltsunk vagy suttogjunk egyáltalán nem kellemeset. Két napig mosolyog-

junk, aztán eltorzult arccal cincáljuk szét
egymást. Karácsonykor sok mindent félreteszünk, de csak azért, hogy újra
elõvegyük majd. Jézus nem két napos hatással akar érvényesülni az életedben, hanem tartósan és kitartóan.
Ha az Úr Jézusra nemcsak két napig vagy
kíváncsi, hanem egész életedben nyitott
vagy Rá, akkor a békesség sem lesz ritka
vendég az életedben, házadban, egyházadban, hazánkban. Élj békességben Istennel, másokkal, önmagaddal, önmagadban, Jézus nevében! Békességben élõ
és békességet munkáló faluközösség éljen Alsónémedin nemzedékrõl nemzedékre! Ahogyan az erdélyi reformátusok
köszönnek, úgy kívánok minden áldottat
Mindnyájuknak e karácsony ünnepében
is: Békesség Istentõl!
Utóirat: Egy francia tengerésztiszt, akinek a hajóját az angolok elfogták, az angol admirális elé lépett, s a béke jeléül
kezét nyújtotta. „Elõbb adja át a kardját!” - mondta az admirális. Kezünkben
fegyvert tartva nem békülhetünk meg
sem Istennel, sem emberekkel.
Egy rejtvényen és késõbb a megfejtésén
is, még gondolkozzanak el: hogyan lesz
két B betûbõl egy B betû, azaz, mely B
betûvel kezdõdõ szavakkal igaz: B + B =
B. Megfejtés az utolsó oldalon!
Szappanos Zoltán
református lelkipásztor

Dr. György Balázs polgármester beszéde a 2007. november 19-én tartott
ökumenikus Istentiszteleten, községünk 940 éves évfordulója alkalmából
Tisztelt Alsónémediek!
Felgyorsult világunkban is minden ember életében kell
lennie egy helynek, melynek nevét meghallván megdobban a szíve, s régi emlékek elevenednek meg gondolataiban. Szülõföldünkhöz, felnövekedésünk helyéhez különleges kapcsolat fûz bennünket. Ez az a hely, ahol családunk, rokonaink, elõdeink dolgoztak, éltek-haltak.
Ünneplõ Alsónémediek!!
Országunk és társadalmunk számos különbözõ, kisebb-nagyobb helyi tömörülésbõl, sokféle közösségbõl áll. A legtöbb ezek közül ma is falu, tehát olyan - viszonylag kicsiny
- települési egység, amelynek lakói hosszú századokon át
zömmel hagyományosan agrárgazdálkodással foglalkoztak. Mai települési formáink közül a legrégibb, a leghagyományosabb a falu. A feudális kor falujának alaptípusa,
amely az akkori járadékokkal, szolgáltatásokkal terhelt
jobbágyparasztok települési egysége volt, elõbb a középkori Európa nyugati részein alakult ki. Magyarországi változata némi késéssel, a XIV. századra vált általánossá, az új
gazdasági-társadalmi rendszer kiépülésével járó hosszú átalakulási folyamat eredményeként, amelynek üteme tájegységek szerint változott!
Népességünk nagy többsége,- több mint kétharmada - még
a 19. százan végén a XX. század elején is ilyen falvakban
élt. Csak a sok szenvedést és változást hozó múlt század
vége felé csökkent a falun élõk aránya az össznépesség felénél kevesebbre.
A haza földrajzi értelemben elsõsorban lakóhelyünket, jelenti. Hazaszeretetünk legtermészetesebb megnyilvánulása lakóhelyünk szeretete. Számunkra Alsónémedi jelenti a
gyermekkort, a családot, az otthont. Nekünk ismerõs itt
minden utca, nekünk mesél itt minden ház, s nekünk
mondja el itt minden titkát a határ. E község örömünk, bánatunk helyszíne, e község a jelenünk és reméljük a szebb
jövõnk is. Ez az a hely, ahová mindig visszavágyunk, mert
ha távol vagyunk tõle, hiányoznak az ismerõs arcok, hiányzik a család oltalmazó szeretete, hiányzik az emlékek
közelsége.
A szülõfalu, az itt élõ közösség olyan indíttatást adott,
amely egész életünkön végigkísér, meghatározza gondolkodásunkat, erkölcsi tartásunkat, értékrendünket. Magamon veszem észre, hogy az évek múlásával egyre erõsebb
bennem szülõföldhöz való ragaszkodás, a már több száz
évvel ezelõtt is itt élt õseim felkutatása iránti vágy, hiszen
egyre jobban megértem az ide kötõ szálak sorsomat formáló erejét, és egyre fontosabbak lesznek számomra közös
múltunk szívet melengetõ emlékei.
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Sokszor halljuk manapság: múltunkból építjük a jövõt.
Igen, a múltból hozott emlékeket Tisztelt Alsónémediek
idõszakosan félre lehet ugyan tenni, de végérvényesen törölni soha. Bennünk, Alsónémediekben is bennünk volt,
van, és lesz a múlt, s ez számunkra már természetes!! Miért?? Azért mert magunkban hordozzuk, szinte belénk ivódott, és már tudatosan cselekszünk, úgy „némediesen". Ez
nem baj, hisz így alakul ki identitásunk, kötõdésünk e
helyhez.
Helyi történelmünk megismerésének olyan szerepe is van,
hogy az Alsónémedibe költözõk beilleszkedését is segíti,
hisz a helybéliek beállítottságára, hagyománytiszteletére
is ad eligazítást.
A jövõt Tisztelt földieim természetesen nem csak a múlt
aprólékos feldolgozásával, annak megismerésével lehet
alakítani, hiszen jelenünk is meghatározója jövõnknek.
Napjaink holnap már múltként köszönnek ránk. Egy régi
mondás szerint jó, ha tudja az ember, honnan jött, hol tart
és hová akar eljutni! Igen, azonban a jelen rohanó pillanataiban nincs mód, mert kevés az idõ megfogalmazni a mai
történések tanulságait sokszor még önmagunk számára
sem. Azt is gyakran emlegetik, hogy a múltból nem lehet
megélni, s ha a megélni szót kizárólag az anyagiasságra
értjük tulajdonképpen igaz is, de erõt meríteni, tapasztalatokat gyûjteni, következtetéseket megfogalmazni igenis
lehet, és kell is, a ma élõ embernek!
Tisztelt Alsónémediek!
Sütõ András szerint: „A mögöttünk felgyülemlõ emlékek
teljessége valószínûleg eltiporna bennünket. De megmarad bennünk, ami fontosabbnak tûnik, ami a hátunk mögül
a lábunk elé világít apró mécsesként." Hát nem gyönyörû
ez a költõi kép ??? Az író gondolatával azonosulva, mindnyájunknak meg kell találni MA azt az apró mécsest, mely
rávilágít a MÚLT értékeire, mely értékek a JÖVÕ számára
nélkülözhetetlenek.
Tisztelt Ünneplõk!!
Isten akaratából - jó esetben - valamennyien, akik születtünk, rendre felnövünk miközben el is adósodunk. Törleszteni kell mindazt, amit másoktól, felnevelõ szüleinktõl, testvéreinktõl, barátainktól, embertársainktól jóságban, lélekmelegítõként kaptunk – e kinek rövidebb kinek
hosszabb - földi vándorútra. Adósságtörlesztésként szántam e gondolatokat Önöknek s azoknak az Alsónémedi lakosoknak is, akik ma nem lehetnek itt jelen!
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete legutóbbi rendes ülését
november 30-án tartotta.
A Képviselõ-testület az ülés elsõ részében határozott a fogorvosi praxis betöltésére kiírt pályázatról és azt eredménytelennek nyilvánította. Emiatt új pályázatot rendelt kiírni, melyben a korábbi
feltételek pontosítása mellett elvárásként jelöli meg a rendelõ alapvetõ és
személyre szabott berendezéseinek biztosítását az új fogorvos részérõl. Ezután
a testület a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság határozatait megvizsgálva és az
iskola most beterjesztett új kéréseit is
figyelembevéve – úgy döntött, hogy az
iskolabõvítést változtatott tervvel valósítja meg az alábbiak szerint:
– a régi tornaterem belmagasságát megemeli és fölötte 3 tanterem építését valósítja meg, így az oktatási, sport és egyéb
funkciók teljes elválasztása valósul meg,
– az új tornacsarnok hátsó részében az
öltözõk két szinten történõ megvalósításával ért egyet, mely kevésbé csökkenti
az udvarteret,
– az iskolabõvítésben szereplõ aulát a
Faluház felé bõvíti (a tornacsarnok oldaláig), kiemelt, beépített színpad megvalósításával és a Faluház felõl is egy kulturált bejárat kialakításával,
A testület ezt követõen a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatait tárgyalta és a következõ döntéseket hozta:
- Elfogadta a 2008. évi belsõ ellenõrzési
munkatervet, valamint a középtávú ellenõrzési tervet és a stratégiai tervet.
- Dr. György Balázs polgármestert, az
alábbi juttatásban részesíti a bér- és járulékai tartalék terhére:
- 4 x 65.500,- Ft üdülési csekk,
- 4 x 19.650,- Ft ajándékutalvány,
-bruttó 259.400,- Ft összegû jutalom.
Az ülés ezt követõ részében a Képviselõ-testület a Kulturális és Oktatási Bizottság határozati javaslatait tárgyalta és a következõ döntéseket hozta:
– Elfogadta a Széchenyi István Általános Iskola és a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Intézkedési tervének
esélyegyenlõségi tervvel történõ kiegészítését.
– A bizottság határozati javaslatát elutasítva – úgy döntött, hogy nem tesz ismerkedõ látogatást Obzor településen és
nem kíván bolgár testvérvárosi kapcsolatot kialakítani, tekintettel arra is, hogy
korábbról magyarlakta településsel

sincs még hivatalos testvérközségi kapcsolata Alsónémedinek.
– Az óvodai szülõk bálján fellépõ dolgozók ruhakölcsönzõi díját kifizeti bruttó
62.000,- Ft összegben, a tartalék terhére.
– Elfogadta a Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár beszámolóját a
könyvtár állományának rendbetételérõl.
A testület ezután a Településfejlesztési,
Mezõgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság határozati javaslatait tárgyalta és a következõ döntéseket hozta:
– Felhatalmazta Dr. György Balázs polgármestert Szûcs Gábor tervezõvel és az
általa képviselt Alfa Stúdio Építésziroda
Kft-vel való tárgyalásokra és tervezõi
szerzõdés aláírására arra vonatkozóan,
hogy az iskolabõvítés engedélyes tervét
csökkentett összegért készítse el. Szûcs
Gábor tervezõmérnök készítette el 2001ben az iskolabõvítés korábbi terveit.
– Nem él a Földi Sándor úr által felajánlott területvásárlási lehetõséggel, tekintettel arra, hogy a 2008. évi költségvetési
koncepcióban elsõsorban az iskolabõvítésre koncentrál és a Helyi Építési Szabályzatban kellõen átgondolt iparterület
bõvítést hajtott végre, s azt nem kívánja
tovább bõvíteni. Földi úr a repülõtér és
környéke területét kínálta fel az Önkormányzatnak 15 mFt/hektáros áron.
– A testület ezt követõen elfogadta a település Közbiztonsági Koncepciójának
felülvizsgálatát a kiküldött elõterjesztés
alapján.
Ezután a testület úgy döntött, hogy nem
kíván hozzájárulni Alsónémedi területén egy kisállat krematórium megvalósításához.
A Képviselõ-testület ezt követõen a
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság határozati javaslatát tárgyalta és
következõ döntést hozta:
Felhatalmazza Dr. György Balázs polgármestert a Golden Pyramids Kft-vel
az alábbi tartalmú megállapodás aláírására abban az esetben, ha a Kft. az önkormányzati határozat
a.) a Golden Pyramids Kft (2351 Alsónémedi, 0347/2 hrsz.) telephelye megközelítését biztosító külterületi, önkormányzati
tulajdonú utak aszfaltozása érdekében a
Kft. 20.000.000,- Ft-ot oly módon, hogy
abból 10.000.000,- Ft-ot 2007. december
31-ig 10.000.000,- Ft-ot, majd január és
február hónapban havi 5.000.000,- Ft-os
részletekben, melyet 2008. március 31-ig
letétben tartja. A letétet az Önkormányzat
vagy a gazdasági társaság pályázati lehetõ-

ség esetén kizárólag önerõként hívhat csak
le fenti idõpontig,
b.) a Golden Pyramids Kft. mihamarabb
megkezdi az elkerülõ út terveztetését,
tekintettel arra, hogy engedélyes terv
szükséges bármilyen késõbbi pályázat
benyújtásához, mely kifizetéséhez maximálisan bruttó 2.000.000,- Ft-ot használhat fel az ügyvédi letétbe elhelyezendõ 20.000.000,- Ft-os összegbõl,
c.) a 2008. évi külterületi útépítési pályázat megjelenési idõpontja, de legkésõbb 2008. március 31. a végsõ határidõ
az útépítés anyagi fedezetének biztosítására, amennyiben ez nem sikerül, úgy a
Képviselõ-testület ezen idõpont után
tárgyal újra a Halászy Károly utcán bevezetendõ súlykorlátozásról,
d.) az Önkormányzat továbbra is kéri a
30 km-es sebességkorlátozás betartását
a Halászy Károly utcában, melynek legjobb megoldását a kamionok felvezetésében látja,
e.) a Polgármesteri Hivatal tágabb körben megkeresi az utak által kiszolgált,
érintett ingatlantulajdonosokat az út
aszfaltozásához való pénzügyi hozzájárulás céljából.
Ezután a Képviselõ-testület elfogadta a
Polgármester beszámolóját az elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrõl.
Az ülés következõ részében a testület elfogadta a 2007. évi közmeghallgatás
idõpontját és a Képviselõ-testület 2008.
évi munkatervét.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2008. évi munkaterve:
Február 01. péntek
Kereskedelmi és vendéglátóipari egységektõl elvárt vállalások tárgyalása
- 2008. évi költségvetés tervezet beterjesztése
- Településközpont tervezett kialakításának tárgyalása
Március 07. péntek
- A 2008. évi költségvetés elfogadása
- A Halászy Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár 2007. évi beszámolója
- Dabas város rendõrkapitányának
beszámolója
Április 25. péntek
- 2007. évi költségvetési rendelet IV.
negyedéves módosítása
- A helyi egészségügyi szolgáltatók (orvosok, védõnõk, ügyelet) beszámolója
- Közbeszerzési eljárás kiírása az iskola bõvítésére
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- 2007. évi zárszámadás
Június 27. péntek
- Intézményvezetõi beszámolók ( iskola, óvoda)
- Alapítványi beszámolók
- Önkormányzati alapítású cégek vezetõinek beszámolója (DAKÖV Kft,
AIRVAC Kft.)
- Közbeszerzés elbírálása (iskolabõvítés)
- 2008. évi költségvetés I. negyedéves
módosítása
Szept. 12. péntek
- 2008. évi önkormányzati költségvetés II. negyedéves módosítása
- I. féléves költségvetési beszámoló
- A 2008. évre tervezett felújítások,
beruházások teljesülésérõl beszámoló
Október 17. péntek
- 2008. évi helyi adózás tapasztalatai
November 28. péntek
- 2009. évi költségvetési koncepció
- 2008. évi költségvetés III. negyedéves módosítása
December 08. hétfõ
- 2009. évi víz-csatornadíjak megállapítása
December 08. hétfõ
- Közmeghallgatás 2008.
Ezután a testület elfogadta a Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal kötendõ
megállapodás-tervezetet.
A Képviselõ-testület egyetértett a Pest megyei önálló statisztikai régió létrehozásának
szükségességével. Egyetértett továbbá Pest
Megye Önkormányzat Közgyûlésének javaslatával, azaz az önálló régió létrehozása
kapcsán a 2008. évben tartandó népszavazással egyidejûleg kiírandó helyi népszavazási kezdeményezéssel.
Ezt követõen a Képviselõ-testület – Gál
József úr megkeresése nyomán – úgy
döntött, hogy nem kíván változtatni az
idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályozáson.
A testület nem támogatja Alsónémedi
vonatkozásában az I. kategóriájú kaszinóra vonatkozó koncessziós pályázat kiírását.
Az ülés ezt követõ részében a testület
ismét a Pénzügyi Bizottság határozati
javaslatait tárgyalt a 2008. évi költségvetési koncepció kapcsán és a következõ döntéseket hozta:
- A Kovács Dust-Mann Kft. részére (a
kommunális hulladék begyûjtésére) a
2007. évre 5%-os áremelést biztosít,
visszamenõlegesen 2007. január 01-tõl.
- Elvetette azt a javaslatot, hogy a Kovács
Dust-Mann Kft-vel fennálló szerzõdés
szerinti éves díjemelésre vonatkozó automatizmust módosítsa a hulladékszállításra vonatkozó inflációs díjkövetésre.
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- Az ASA Kft. részérõl 2008-ra benyújtott 6,9%-os díjemelési kérést elfogadta,
ugyanakkor úgy döntött, hogy nem kezdeményez tárgyalásokat az ASA Kft.vel a 2008-ra vonatkozó díjemelési kérésének mérséklése tárgyában, mivel az
emelés a kölcsönösen aláirt szerzõdéssel összhangban van.
- A Zóna Kft. által, 2008-ra kért kb. 10%os áremelést elfogadja abban az esetben,
ha a Zóna Kft. 2008. január 03-tól a dabasi konyhájáról biztosítja az óvodai étkeztetést és 10%-kal emelkedik a Kft. által az
Önkormányzatnak fizetendõ bérleti díj
összege is 2008. január 01-tõl.
A testület ezután a Kulturális és Oktatási
Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság
közös határozati javaslatait vizsgálta és a
következõ döntéseket hozta:
– A Mûvelõdési Házban a takarító,
gondnok fizetésének bruttó 85.000,- Ftra történõ emeléséhez a szükséges
összeget biztosítja a 2008-as költségvetési évben.
- A Mûvelõdési Házban 2008. január
01-tõl egy 8 órás könyvtáros-mûvelõdésszervezõ álláshelyet biztosít.
- A Bizottság javaslatát, mely szerint
2008-tól kezdõdõen az Önkormányzat
biztosítson a legalább kétgyermekes önkormányzati dolgozók gyermekeinek a
helyi óvodában és iskolában 50 %-os étkezési térítési díjkedvezményt a Képviselõ-testület elutasította.
- 2008-ban biztosítja az iskolában a tetõtérbe felvezetõ lépcsõfokok javítását, a 22, 24,
25-ös tantermek, a hosszú folyosó és a lépcsõfeljáró elõtti terület PVC burkolatának
cseréjét, az iskolai konyha klimatizálását és
az iskolai könyvtár állományának
500.000,- Ft-tal történõ fejlesztését.
- 2008-ban biztosítja az óvoda a kéréseinek teljesítését (Rákóczi úti épület: kerítés festése, hátsó ablakok lazúrozása, virágláda készítés, WC ajtók cseréje;
Szent István tér: kaputelefon, padlásajtó, padlás terasz lécezése, hátsó ereszdeszka, csatornázás; asztal és székek vásárlása, átadó ablak és tálaló szekrény
cseréje a Katica csoportba; ajtócsere a
Süni csoportba; pincebetonozás, mindkét épület mosdó és konyha helyiségek
tisztasági meszelése, udvari játékok minõsítése), a kerékpártároló, a fedett terasz és a tornaterem kivételével.
- 2008-ban biztosítja a Mûvelõdési ház
kéréseit (folyóiratok, könyvek beszerzése 1.200.000,- Ft-ért, futószõnyeg a
könyvtárba; 10 db szék és 2 db puff a
nagyterembe; projektor rendezvényekhez, világításkorszerûsítés), kivéve asztalok és a rendszergazdának új monitor

vásárlását. A Faluház pincéjének raktárrá történõ alakításáról, az árajánlatok
beérkezése után dönt, míg a világítás
korszerûsítése kapcsán a Teleház részére 4 db lámpatest cseréjét is engedélyezi
A Képviselõ-testület ezt követõen ismét folytatta a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatainak tárgyalását és a
következõ döntéseket hozta:
– A jövõ évben biztosítja dr. Papp Zsolt
háziorvos kéréseinek teljesítését (kézimûszerek cseréje, spirométer, bejárati kapu festése, légkondicionáló berendezés),
az udvar térkövezésének kivételével.
– A jövõ évben biztosítja a védõnõi szolgálat kéréseinek teljesítését (számítástechnikai fejlesztés, vércukormérõ, oltóanyag, vizesblokk felújítás) a szolgálati lakásba kért vezetékcserével együtt.
– A jövõ évben biztosítja a Polgármesteri Hivatal kéréseinek teljesítését (számítástechnikai fejlesztés, kerékpártároló
bõvítés).
Ezután a testület úgy döntött, hogy az iskolában 2008. január 01-tõl 1 fõ pszichológusi álláshelyet biztosít az iskolás
és óvodás gyermekek ellátása érdekében tekintettel arra, hogy a „Kertváros”
Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a helyi speciális igények –
integrált iskolai oktatás és óvodai nevelés – miatt a feladatot nem látja el.
A Képviselõ-testület döntött egy 9 fõ
szállítására alkalmas új gépjármû jövõ
évi megvásárlásáról.
Végezetül a testület a fenti határozatok
figyelembevételével – elfogadta a 2008.
évi költségvetési koncepciót.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete terv szerinti legközelebbi
rendes ülését: 2008. február 2-án,
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
hirdetõtábláinkon és a Polgármesteri
Hivatalban is közzétett hirdetményrõl
értesülhetnek.
Itt tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot
arról, hogy a Bizottság korábbi döntése
értelmében az Alsónémedi Hírmondóban a cikkek, hirdetések leadási határideje a testületi ülést megelõzõ hét
csütörtöki napja. Kérjük a határidõ betartását, mert késedelmes leadás esetén
nem tudjuk garantálni a leadott anyag
megjelentetését.
Élve az alkalommal: ezúton kívánunk
békés, örömteli Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet!
Jogi Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Környezetünk tisztasága

A szelektív hulladékgyûjtés
hatékonyságának fokozása
Településünkön 2005 óta a szelektív gyûjtõszigetek kihelyezésével lehetõség nyílt a lakosságnál keletkezõ újrahasznosítható hulladékok gyûjtésére. Ennek hatékony mûködéséhez
elengedhetetlen a lakosok együttmûködése, környezettudatossága, lelkiismeretes munkája.
A gyûjtõszigetek képe azonban sok esetben nem ennek meglétérõl tanúskodik.
Sokan úgy gondolják, nincs értelme ennyi idõt szánni a szemétre, amikor egy egyszerû mozdulattal elhelyezhetik a megszokott kukájukban, amiért amúgy is megfizetik az elszállítási díjat. Környezetünk érdekében azonban át kell alakítani
ezt a hozzáállást és élni kell az adott lehetõségekkel. A szelektíven gyûjtött hulladékokat újra lehet hasznosítani, visszakerül a gazdasági körforgásba és nem a hulladéklerakón gyûlik vég nélkül
A lakosság számára semmiféle többletköltséget nem jelent a
szelektív gyûjtõszigetek igénybe vétele, bárki ingyenesen helyezhet el hulladékot, amennyiben azokat a szabályokat betartja, hogy adott konténerbe csak a megfelelõ hulladékot
teszi, a kommunális- és építési hulladékot pedig nem a
gyûjtõsziget mellé helyezi el. A szolgáltatónak ezt nem áll
módjában elszállítani.
A háztartásban keletkezett hulladékaink iránti felelõsségünk nem csak addig tart, amíg otthonunkból eltávolítjuk
és a gyûjtõhelyre juttatjuk a szemetet. A szelektálásba fektetett munka kárba vész, ha nem fordítunk kellõ figyelmet az
adott hulladék megfelelõ konténerbe helyezésére. Amennyiben ennek akadálya a gyûjtõedények telítettsége, ne rendezzük le annyival a dolgot, hogy a szemeteszsákot a konténer
mellé helyezzük! Így ugyanis a sorsukra hagyott zsákok ki
vannak téve az idõjárás viszontagságainak, kóbor kutyák áldozatai lehetnek, kellemetlen szagot árasztanak, nagymértékben rontják a gyûjtõszigetek tiszta környezetét, ezzel együtt a
településképet is. Ez esetben kérjük, jelentsék telefonon a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak (337-101-es telefonszámon), hogy mely szigeten mely konténer telt meg, mi tájékoztatjuk a szolgáltatót, és õ gondoskodik az adott edényzet mielõbbi kiürítésérõl.
A figyelmes, környezettudatos lakosokat arra kérjük, hogy
amennyiben szemtanújává válnak a hulladékok nem épp
körültekintõ módon történõ elhelyezésének, tájékoztassák
errõl a közterület-felügyelõt (Bodó Zoltán: 30/931-3783)!
Amennyiben az illetõ személyazonosságát meg tudják állapítani vagy autójának rendszámát le tudják olvasni, kérjük,
ezt is jelentsék a környezet- és látványromboló akciók minél
hatékonyabb visszaszorítása végett!
Köszönjük együttmûködésüket az igényes és esztétikus települési környezet kialakításáért végzett munkánkban!
Czafrangó Ágnes
környezetvédelmi referens
cz.agnes@alsonemedi.hu

Ne szemeteljünk!
Sajnálatos látvány, hogy a település külterületén, a szántóföldeken, az utak mentén és az erdõszéleken állandó jelenség az
elhagyott hulladék. Annak ellenére, hogy Alsónémediben
minden lehetõség adott a különbözõ fajtájú hulladékok megfelelõ, kultúrált és ingyenes elhelyezésére, kezelésére.
A hulladékok kezelésével kapcsolatos elõírások nem vagy
nem megfelelõ teljesítése esetén a szabálysértõnek pénzbírságot fizetnie kell amellett, hogy a hulladék elszállításának
költségei is õt terhelik. A hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
szóló 271/2001. (XII. 21.) sz. kormányrendelet meghatározza
az alapbírságot. Ennek mértéke 9000 Forint. A külön jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott hulladékkezelési feladatok, továbbá az egyes hulladékfajtákra, elhagyott gépjármû hulladékra, illetõleg kezelésükre vonatkozó, jogszabályban elõírt kötelezettségek, mûszaki szabályok nem, vagy nem megfelelõ teljesítése esetén 15000 Ft.
Hulladékkezelõ létesítmény jogellenes létesítése; hulladékkezelésnek minõsülõ tevékenység jogellenes folytatása, valamint települési hulladékkezelési közszolgáltatás jogellenes
végzése 18000 Ft alapbírsággal jár. Környezetveszélyeztetés
esetén 24000 Ft, környezetkárosítás esetén pedig 48000 Ft a
bírság összege.
Az alapbírsághoz a konkrét esetnek megfelelõen szorzószámot állapítanak meg, így a befizetendõ összeg a százezres
nagyságrendet is eléri!
A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére
irányuló közszolgáltatásról szóló 12/2003.(07.04.) sz. önkormányzati rendelet is meghatároz hulladékkezelésre vonatkozó magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat.
Ezek megszegése esetén a szabálysértõ többször kivethetõ
30.000.-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. A rendeletbe
foglalt szabálysértések miatt 10.000,-Ft-ig terjedõ helyszíni
bírság is kiszabható. Mivel közterület-felügyelõnk és mezõõreink is kiemelt figyelmet fordítanak az illegális
hulladékelhelyezés visszaszorítására, a helyszíni bírságolásra
és a szabálysértési feljelentésekre, így ha ilyet tapasztalnak
környezetükben, kérjük, hívják az alábbi telefonszámokat:
Közterület-felügyelõ:
Bodó Zoltán
06-30-9313-783
Mezõõrök:
Stefanov Miklós
Bérczes Béla
Panka István
Mogyorósi László
Somogyi Sándor

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

A fentiek elkerülése érdekében érdemes nyomon követni, és
figyelembe venni, mit, hova és hogyan helyezhetünk el!
Polgármesteri Hivatal
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A harmadik KMB-s rendõrünk
34 éves vagyok, családommal Budapesten élek. A Rendõrség
hivatásos állományába 1993-ban szereltem fel. 1995 és 2006
között a Budapest VIII. kerületi Rendõrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán teljesítettem szolgálatot körzetmegbízotti
és járõrvezetõi beosztásban.
2006 november 01-én saját kérésemre helyeztek át a Dabasi
Rendõrkapitányság Közrendvédelmi Osztályára ahol elõször
Ócsa város körzetmegbízottjaként tevékenykedtem, majd
2007 október 16-tól Alsónémedi nagyközségben bíztak meg
körzet megbízotti feladatok ellátásával.
Fontosnak tartom a szolgálati helyemen élõ személyek és a
közösség problémáinak megismerését és - lehetõségeimhez

képest – a legjobb törvényes megoldás megvalósítását, ezért
forduljanak hozzám a 06-20/489-67-26-os vagy kollégáimhoz Tóth Gábor r.
törzszászlóshoz a
06-20/489-67-21
és Dernóczi Zoltán
r. törzszászlóshoz
a 06-20/489-67-22
- telefonszámokon
bizalommal.
Elek Zoltán
r. törzszászlós

Közérdekû információ a Pest Megyei Kéményseprõ
és Tüzeléstechnikai Kft-tõl,
avagy a szénmonoxid a csendes gyilkos
Munkánk során arra törekszünk, hogy a kötelezõ és más
szolgáltatásaink a lehetõ legkevésbé vegyék igénybe az idejét. Fontosnak tarjuk, hogy munkatársaink érkezésérõl idõben
kiértesítsük, hogy elõre és pontosan tudja, mikor kell számítania ránk.
Szolgáltatóként fontos szempont számunkra, hogy rugalmasan együttmûködjünk Önnel, hogy az élet, a tûz és a vagyonbiztonság érdekében kifejtett tevékenységünk maradéktalan és garantált legyen.
Tevékenységünket eddig is a kölcsönös bizalomra építettük, s a jövõben is azon leszünk, hogy a kéményseprõ szerencsét, biztonságot hozzon Önnek.
A kéményseprés gyakoriságát a 27/1996. BM rendelet és
a helyi rendelet együttesen írja elõ.
Ezen rendeletek alapján évente egyszer ellenõrizendõk és
tisztítandók a gáztüzeléshez tartozó kémények, illetve a tartalék kémények. Évente kétszer ellenõrizendõk és tisztítandók
a vegyes tüzeléshez tartozó kémények (olaj, fa, szén), a vízzáró bélés nélküli gáztüzeléshez tartozó kémények és a gyûjtõkémények. Üdülõnek minõsülõ ingatlanok kéményeit 4 évente kell ellenõrizni és tisztítani. Minden kéményre vonatkozik,
hogy 4 évenként ún. mûszaki felülvizsgálatot kell végezni.
Cégünk négyévente egyszer kötelezõen elvégzi minden
egyes, a körzetünkhöz tartozó épület kéményállományának
mûszaki, építésrendészeti és tûzvédelmi és tömörségi vizsgálatát. Teljes körû felmérésünk nyomán ön megtudhatja, hogy
milyen állapotban vannak házának kéményei, mennyire biztosított a mérgezõ égéstermékek elvezetése.
Hangsúlyozzuk, hogy a „kéményseprés”, a kémények
rendszeres ellenõrzése kötelezõen igénybe veendõ közszolgáltatás. Aki nem ellenõrizteti kéményeit, illetve nem teszi
lehetõvé munkatársainknak a kémények vizsgálatát, szabályt
sért. Vállalatunk kénytelen jelenteni a tûzvédelmi hatóságnak
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az ilyen eseteket, mely hatóság végsõ esetben megszüntetheti
az adott ingatlan gázellátását.
De minden szabálynál és szankciónál ijesztõbb, hogy a
szénmonoxid csendes gyilkos! Semmilyen jele nincs annak,
hogy a kémény már nem vezeti el az égésterméket. Nem fog
szagot érezni, nem lesz füst, csak a szomszédok gyanítják,
hogy Önnel és családjával valami történhetett. Az esetek
többségében ekkor már késõ.
Kérjük ne tegye kockára saját és családja életét évi
1440 Ft-ért!
Magasan képzett, tapasztalt munkatársaink garanciát jelentenek arra, hogy a tûz barátságos meleget, s ne veszélyt
jelentsen az Ön számára.
Üdvözlettel:
Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft.

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
2007. december 20. a helyi iparûzési adó 2007. évi
elõlegének feltöltése, legalább a ténylegesen fizetendõ adó 90%-áig.
Minden hónap 15. napja az elõzõ hónapban beszedett
idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
A felsõoktatási intézményben tanulók 2007/2008-as
tanév második tanulmányi félévére vonatkozóan az önkormányzati támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje 2008. február 28.
Polgármesteri Hivatal

MUNKAREND VÁLTOZÁS!!!
2007. december 23-tól 2008. január 02-ig az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen zárva lesz a Polgármesteri Hivatal.
Ez azt jelenti, hogy 2007. december 27-29 között csak anyakönyvi ügyeletet tartanak munkatársaink az alábbi beosztásnak
megfelelõen:
December 27. csütörtök 8-16 óráig Somogyi Istvánné (Alsónémedi, Bercsényi u. 12.) tel.: 337-821
December 28. péntek 8-12 óráig Gyõrvári István Lászlóné (Alsónémedi, Széchenyi u. 161.) tel.: 337-540
December 29. szombat 8-12 óráig Kozma Kálmánné (Alsónémedi, Halászy K. u. 27.) tel.: 338-347
December 21-ig illetve január 2-tõl az ügyfélfogadás az eddig megszokottaknak megfelelõen alakul, december 22-én szombaton 8-12 óráig tart nyitva a Polgármesteri Hivatal.
Kérjük Önöket, hogy az ünnepek között valóban csak halasztást nem tûrõ (haláleset) anyakönyvvezetõi közremûködést
igénylõ esetekben keressék anyakönyvvezetõinket!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Önkormányzatunk honlapján errõl, illetve számos hasznos és újszerû információról folyamatosan értesülhetnek! Keressék a www.alsonemedi.hu honlapot!

Tájékoztatás
A Gyáli Okmányiroda decemberi nyitva tartásáról
2007.

12. 20-án (csütörtökön) az ügyfélfogadás szünetel techn. okok miatt.
12. 22-én (szombaton) az ügyfélfogadás 8–12-ig tart (hétfõi m.rend)
12. 27., 28., 29.-én az iroda ZÁRVA tart.

A postai nyitva tartás az ügyfélszolgálati idõhöz igazodik!
Legközelebbi okmányirodák:
Dabas
Ócsa
Vecsés
Budapest XVIII.,
Budapest IX., Lurdy Ház

Szent János út 120-122.
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Szent István tér 1.
Ady Endre u. 100.
Könyves Kálmán krt. 12-14.

06-29-564-200
06-29-378-504
06-29-352-000
06-1-297-5733
––

Megértésüket köszönjük!

Változó szemétszállítási és étkezési térítési díjak
A Képviselõ-testület 2007. november 30-i ülésén döntött a szemétszállítási díjak emelésérõl az inflációs várakozások, a szolgáltatók áremelései és azon törekvése mentén, hogy Önkormányzatunknak egyre csökkenjen a lakosság által befizetett díjon felüli fizetési kötelezettsége. Ezért 2008. január 1-tõl a lakosság által fizetendõ díjak mintegy 10%-kal emelkednek, így a kis kuka díja 185,-Ft+ÁFA/ürítés, a nagy kuka díja 280,-Ft+ÁFA/ürítés, a zsák ára pedig 260,-Ft+ÁFA/db.
Ezen az ülésen született döntés az étkezési térítési díjak részleges emelésérõl is. Itt Önkormányzatunk az óvodai étkeztetés térítési díjait emelte fel, összhangban a szolgáltató Zóna Kft. mintegy 10%-os díjemelésével. Ennek indoka az élelmiszerárak és
az energiaköltségek átlagos inflációt jóval meghaladó mértékû emelkedése, így a napi háromszori étkezésért 260,- Ft+ÁFA/nap
összeget kell fizetni óvodánkban.
Az iskolai étkezésért fizetendõ díjat egyelõre nem változtatta a Képviselõ-testület tekintettel arra, hogy még mindig bizonytalan
a jövõ évi villamos energia- és gázár emelkedés mértéke, de a kérdéskörre a következõ év elején visszatér.
Polgármesteri Hivatal
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A legnagyobb adófizetõink 2006-ban (a TOP 10)!
Az elsõfokú adóhatóság, azaz a Polgármesteri Hivatal adóügyi dolgozói kérésemre - kielégítve sokunk kíváncsiságát –
ebben az esztendõben is úgy, ahogy ez a korábbi években is
történt, a 2006. évi lezárt adatok alapján összeállította a háromféle adónembõl, melyeket már évek óta fizetünk (iparûzési, gépjármû, építmény) a legnagyobb adózók ún. TOP 10
listáját. Itt írom le, hogy valamennyi alant közölt táblázat
abc sorrendben van készítve, nem pedig a befizetett adójuk
nagyságrendje szerint. Összességében elmondható, hogy a 3
adónembõl képzett TOP 10-es listákban kevés változás történt.
Iparûzési adó (2% korrigált nettó árbevétel után)
AL-KO Kft.
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi Mezõgazdasági Szövetkezet
BUS-OXY Kft.
CBA Kft.
KÕ-KA Kft.
PENNY MARKET Kft.
PFENING Kft.
REWE Kft.
SPENGLER Kft.
Természetesen a kiszorulók sem lehetnek túlságosan messze
a 10. helytõl, így tehát õk is a jelentõs adófizetõk közé
tartoznak változatlanul. Iparûzési adó vonatkozásában 1 cég
(a VARPEX Rt.) „esett ki”. Helyette az Alsónémedi
Mezõgazdasági Szövetkezet került be az elsõ tízbe.
Az építményadónál a 450.-Ft/m2-es kategóriában – mert
csak errõl a kategóriáról készült a 10-es lista –, hátrébb került
a MEGA-TT 99 Kft., helyére a CBA Kft. jött föl.
Építményadó (a 450,- Ft/m2-es kategóriában)
AL-KO Kft.
BETABO Kft.
Bégány Sándor vállalkozó
BUS-OXY Kft.
CBA Kft.
Kiss Pál vállalkozó
REWE Kft.
SCHLOSSER Kft.
SPENGLER Kft.
TRIFÓLIUM Kft.
A gépjármûadót fizetõk (abc sorrendben) között a tízes
listából négy a kiesõ és így négy új bejutó van 2006-ban.
Kiesett, illetve hátrébb szorult a Trifólium Kft., a Hager és
Tsa Kft., a Schlosser Kft és Lange József. A feljutók: CBA
Kft., Immánuel Transz Kft., Zwick Károly és a Józan Kft.
Gépjármûadó (1.200,- Ft/100 kg, teljes egészében helyben
maradó)
CBA Kft.
Immánuel Transz Kft.
JO-ME Kft.
Józan Kft.
Kovács Dust.Mann Kft.
PFENING Kft.
PENNY MARKET Kft.
Raklap és Tüzép Kft.
SPENGLER Kft.
Zwick Kft.
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E háromszor 10 adózó (látható, hogy van közöttük olyan, aki
többször is szerepel a listákban) fizette az e három adónembõl
az összesen 2006-ban befolyt (376,3 millió) adó 73%-át
(2005-ben ez 76% volt). A 2005-ben befolyt adók közül az
iparûzési adó 77%-át (tavaly 85%-át), a befolyt
építményadó 87%-át (tavaly 83%-át) és a gépjármûadó
47%-át (tavaly is 39%-át) a most felsorolt 3 x TOP 10 fizette.
A három kategória legnagyobbjainak adóösszesítésébõl
képezhetünk egy olyan tízes listát, amely a következõ lesz
2006-ban (ez is abc sorrendben):
AL-KO Kft.
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Alsónémedi Mezõgazdasági Szövetkezet
BUS-OXY Kft.
CBA Kft.
PENNY MARKET Kft.
PFENNING Kft.
Raklap és Tüzép Kft.
REWE Kft.
SPENGLER Kft.
2006-ban egy helyen változott a TOP-TOP 10! Kiesett a
VARPEX Kft. és bekerült az Alsónémedi Mezõgazdasági
Szövetkezet.
Számunkra továbbra is több szempontból örvendetes látni
ezeket a listákat:
– Ellentétben több más, körülöttünk lévõ településsel,
Alsónémedibe az elmúlt 17 esztendõben sok olyan nagy
céget sikerült letelepíteni, akik láthatóan már évek óta igen
jelentõsen hozzájárulnak – hozzánk befizetett adójukkal –
mindenkori éves költségvetésünkhöz.
– Ez a folyamat ma is tart, hiszen idén is települt hozzánk
két nagy cég (GLS és a VLG).
– Az is nagyon örvendetes, hogy kettõ, a ’90-es
rendszerváltozás elõtt is mûködõ helyi gazdálkodó egység
található, még az összesített TOP listában is (az Alsónémedi
és Vidéke Takarékszövetkezet, ill. a helyi Mezõgazdasági
Szövetkezet).
– Az elõzõ pontban nevezett két helyi vállalkozás úgymond
állja a sarat a rendszerváltozás után is. Meg tudtak erõsödni,
így továbbra is jelentõs potenciált képviselnek településünk
gazdasági életében.
– Utólag is helyes döntésnek bizonyult, hogy településünk
északi és déli részén az 5. sz. fõút két oldalán, valamint
késõbb az ún. Öregországút mentén alakítottuk ki vállalkozói
területeinket. A listákon szereplõ cégek és vállalkozások 2/3a a kijelölt vállalkozói területeken folytatja tevékenységét, és
jelenlétükkel remélem továbbiakat is vonzanak oda.
Amikor a háromszor 10 legnagyobb (helyi) adófizetõrõl írok,
nem feledkezek meg arról a több ezer a tízes listán utánuk
elhelyezhetõ adózóról sem, akik becsületesen megfizetett
adóforintjaikkal szintén jelentõs mértékben hozzájárultak
és reméljük a jövõben is hozzájárulnak településünk
fejlõdéséhez. Köszönet érte valamennyiüknek még akkor
is, ha tudjuk, adót fizetni igazán semmikor sem szeretünk!!
Alsónémedi, 2007. december
Dr. György Balázs
Polgármester

Ennyi felé járt 2007-ben a Napfény Majorette csoport
A 2007-es év nagyon gazdag volt a szereplésben, a majorettre szervezõknek. Megérkezésünkkor finom falatokkal vártak, s
járó lányainknak. A minden héten megtartott próbákon nem a különbusz diját is megtérítették.
hiába gyakoroltak, fejlesztették tudásukat, ritmusérzéküket,
Õsszel is több felkérésnek tettek eleget gyermekeink.
nagyon ügyesen szerepeltek mindenhol.
Egy éves lett a Suzuki Ullmann a alsónémedin és ismét
Áprilisban Gyálra mentünk versenyezni, ahol a lányok igen minket kértek fel a közönség szórakoztatására.
szép sikereket értek el. Érmekkel, kupákkal gazdagon térhet- Falunap keretén belül szerepeltünk az Országos Tûzoltó Zenekarral. Õket már jó ismerõsként köszöntötték a lányok, mitünk haza.
Ugyan ebben a hónapban gyermekeink Széchenyi napokon, vel már több alkalommal felvonultunk velük Budapest utcámutathatták be tudásukat, majd a „Kihívás napján„ Alsóné- in. (A Bécs – Budapest Maraton futóverseny felvezetõiként.)
medi utcáin vonultunk zenekari kísérettel , a zenekar fellépé- Tél elején Maglón megrendezésre került a XIII. Pestmegyei
si díját Józan Menyhért (ismertebben nevén JOME) támo- Majorett verseny, amelyen gyerekeink remekül szerepeltek,
mondhatjuk „aranyesõ hullott rájuk„ érmekben és kupákgatta. Nagyon köszönjük!
Tatárszentgyörgy nem elõször hívta meg lányainkat a 2 napos ban. Gratulálunk!
lovasprogram megnyitójára. Fellépés után ebéddel kínálták a
gyerekeket és a szülõket. Sõt a közlekedésünket is ingyen biz- Szeretetnénk megköszönni az Önkormányzat anyagi támogatását, de legfõképp szeretnénk megköszönni a mi oktatónktosították.
Meghívást kaptunk Pomázra is egy neves fesztiválra, ahol nak, tanárunknak JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ-nak Magdinak, aki
fáradságot nem ismerve, kevés szabadidejét feláldozva, anyatöbb ismert emberrel is találkozhattunk.
gi térítés nélkül, szeretettel és sikeresen oktat alsósokat, felsõJúliusban az év egyik legnagyobb, Nemzetközi Majorett és söket a botforgatásra.
Fúvószenekarok találkozójára mentünk, ahol Siófok fõutcáin
vonultunk a Balatonföldvári zenekarral együtt. A rendezvé- Köszönjük szépen:
nyen több száz ember nézte végig. Mi szülõk nagyon büszkék
A majorettes szülök nevében:
voltunk gyermekeinkre, hogy egy ilyen látványos felvonuláSzlovicsákné Polyák Ágnes
son ügyesen helytálltak, s jó volt látni az „Alsónémedi” feliratú táblát, melyet mindig magunkkal viszünk szerepléseinkre. A nyári Siófoki Napok nem múltak el nyomtalanul, mivel
barátságok is szövõdtek. Így történt, hogy meghívást kaptunk
Szlovákiába, majorett felvonulásra és azt követõ mûsoros estre. Vendégségbe nem illik üres kézzel menni, így kis emlékkel, ajándékokkal kedveskedtünk vendéglátóinknak, amelyet
Alsónémedi Takarékszövetkezet, az Inci játékbolt és az Önkormányzat szponzorált. Köszönjük!
Augusztus hónapban Szentlõrinckátán szerepeltek gyerekeink, a falunap keretein belül nagy sikerrel, s hogy ezt a sikert
bezsebelhettük, egy nagyon kedves alsónémedi lakosnak is
köszönhetjük, mivel Õ ajánlott bennünket a szentlõrinckátai
Szlovákiai szereplés

Falunapok 2007

Széchenyi Napok 2007
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ORGONASZENTELÉS
2007. november 25-én 10 órakor ünnepi szentmise keretében
áldotta-, és szentelte meg megújult hangszerünket Hajdú Jenõ
apát Úr. A szertartást Solymosi Ferenc orgonamûvész rövid
hangversenye követte.
A kóruson jelenleg az a látvány fogad bennünket, amit valaha
dédszüleink, ükszüleink láthattak. Országh Sándor orgonaépítõ
ugyanis 1868-ban
építette meg a hangszert, s azt mondhatjuk, hogy 139 esztendõ után most újra
eredeti fényében ragyog.
1911-ben,
1927-ben szintén
Országhék, 1949ben pedig a pécsi
Angster orgonagyár
végzett rajta nagyobb alakítást. Sajnos a háború utáni
nagy
szegénység
miatt nem a legmegfelelõbb anyagokkal
dolgoztak, így még például az I. világháború idején ágyúfémnek
elkobzott homlokzati ónsípokat sem pótolták.
Az, hogy megvalósulhatott a hangszer megújulása, nagyon
sokaknak köszönhetõ. Köszönet azért, hogy az egyháztanács a mai nehéz idõkben, egy megkezdett építkezés mellett,
párhuzamosan felvállalta az orgona ügyét is. Az újjáépítés
megszervezését az egyházközség alapítványa vette kezébe.
Fõesperes-plébános urunk is mindvégig támogató segítséget
nyújtott a hangszer megújulása során. Felkerestünk több orgonaépítõt, s aztán döntöttünk a taksonyi illetõségû Varga Orgonaépítõ Kft. mellett. Közben felkértük a solymári Elisch
János és Richárd festõmûvész urakat az orgonaház festésére
és díszeinek aranyozására.
Az orgona kívülrõl újra lett festve, díszei aranyozva. A homlokzatban ónból készült sípok vannak, melyeknek tömegük
összesen 70 kg. Teljesen új a játszóasztal is, szabványméretû
pedállal, új paddal. A játszóasztal amerikai diófából és kõrisfából készült. A billentyûk ébenfából vannak. Az elektronika
segítségével elõre lehet hangszíneket programozni. Az orgona belseje is teljesen megújult. Új a fújtatómotor, újra lett bõrözve a fújtató, megújultak a szélládák, a sípok. A régi pneumatikus vezérlést elektromos váltotta fel. Természetesen újra
lett intonálva és hangolva a teljes sípkészlet. Még nem került
beépítésre a Bereczki Béla atya ajándékaként kapott sípsor, valamint egy család ajándékaként felajánlott másik
sípsor, melyeket ezúton is nagyon szépen köszönünk.
S mindezek a munkálatok nem történhettek volna meg a Kedves Hívek áldozatos anyagi segítsége nélkül. Példaértékû amit
az alsónémedi hívek tettek, hiszen nagyon rövid idõ alatt összejött a szükséges összeg. Köszönet a pénzadományokért, a kétkezi munkálatok felajánlásáért, a katolikus bálokért, az énekkar
jótékonysági hangversenyéért, és mindenkinek mindenért.
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Személy szerint én is hálával telt szívvel gondolok mindazokra, akiknek kisebb-nagyobb adományából megvalósulhatott
ez a szép hangszer. Charles-Marie Widor, a Párizsban élt egykori nagy mûvész mondta a következõket: “Orgonán játszani
annyi, mint az örökkévalóság megérzésébõl és megértésébõl
fakadó erõt kinyilvánítani.” Köszönöm Önöknek tehát úgy
is, mint a hangszer használója!
Megújult orgonánkra még inkább igazak Gárdonyi Géza szavai:
„Az orgona szép hangszer.
Van benne valami az emberi hangból
és a mennydörgésbõl, ami az Isten hangja.
Az orgonának lelke van. Tud imádkozni,
sírni, sóhajtani, örülni, remegve félni,
vigasztalni és áldani. Az orgonának
szárnyai vannak, amelyek égbe viszik
az emberek áhítatos gondolatát.”
Kívánom, hogy a kedves Hívek minél hosszabb ideig tudják
Gárdonyi szavait átélni a mi orgonánkkal kapcsolatban. Istennek hála mindenért, és Õ áldja meg százszorosan mindenkinek jóságát!
Benkó Péter

Karácsonyi hálaadás
Mert nem hagy engemet
a kárhozat honában
hol büntetõdik majd
bizonnyal mind a gazság,
mint gyermeket úgy ér
az áhított bocsánat
s meglátom újra õt:
a lelkek õsi napját
aztán a végtelen …
s minthogyha ünnep volna
a sok Lázár s szegény
nagy boldogságra tesz szert,
elorzott álmaik
visszaadatnak sorra
s a gazdag agapén
az öröklét csak desszert
Kovács Sándor István

Hangverseny
2007. december 2-án este a Római katolikus templom az Alsónémedi Magyarok Nagyasszonya énekkar 80 éves jubileumi hangversenyének színhelye volt.
Csodálatos élményben volt része a jelenlévõknek!
Varga László atya, Váci Egyházmegyei zeneigazgató méltatta
énekkarunk tevékenységét, kiemelve, hogy milyen nagyszerû
szolgálat ez, amelyet õk szívüket, lelküket beleadva egyre magasabb szinten, folyamatosan fejlõdve végeznek. Az atya megtisztelt minket azzal, hogy õ konferálta be a mûsorszámokat, néhány személyes megjegyzéssel fûszerezve, mely hozzájárult
ahhoz, hogy meghittebbé válhatott az együttlétünk.
A hangversenyen örkényi látogatóink is voltak, ugyanis
Balogh László, örkényi plébános atya - aki szintén zenekedvelõ és zeneértõ ember - hívei társaságában érkezett.
Advent elsõ vasárnapja lévén a hangversenyt megelõzõen lelkigyakorlatos szentmise volt templomunkban. András atya,
aki Budapestrõl, a Margit körúti Ferencesektõl érkezett hozzánk lelkünket építeni és feltölteni, szintén ott maradt a koncerten, ugyanis felkeltette érdeklõdését énekkarunk.
Volt még egy kedves vendégünk, aki saját bevallása szerint
inkognitóban volt jelen. Csak azt lehetett tudni róla, hogy
Vácról érkezett. Mást nem árult el magáról. Többen felismerni vélték dr. Beer Miklós Váci Megyéspüspök atyát. Késõbb Kántor urunk annyit beismert, hogy titokban küldött neki meghívót. Így tehát Püspök atya titokban meg is érkezett
hozzánk. Nagyon jó érzés volt, hogy fõpásztorunk is csatlakozott közösségünkhöz, velünk volt, velünk ünnepelt.
A hangversenyen énekelt külön a férfikar, majd külön a nõi
kar, azután felcsendült a vegyeskar. Varga László atya szavait
idézve, nem csak az a nagyszerû, hogy van egy férfi karunk és
van egy nõi karunk, hanem hogy ez a két énekkar közösen is
fel tud lépni, össze tudnak fogni. Szerinte - és valószínûleg
sokan osztjuk véleményét - ez példaértékû a mai társadalmunkban. Nem rivalizálnak, hanem a két csodát összeadva
egy még nagyobb csodában részeltetnek mindannyiunkat.
A közös éneklést színesítette a hangszeres szólisták közremûködése: Borbély Ferenc, ifj. Borbély Ferenc, Farkas Gellért, György Balázs, Gyõrvári Róbert, Morvai Róbert és Tóth
János. Orgonán Lovas Imre kísérte az énekkarokat. Imre elõadott egy Bach mûvet, így lehetõségünk nyílt gyönyörködni a
megújult orgonánk frissen csengõ hangjában.
Szeretnék megköszönni minden részt vevõnek a csodálatos
élményt. Igazán szépen kezdõdött az Adventünk általuk. Ráhangolódott a lelkünk az ünnepvárásra, megelõlegezték számunkra az örömöt, melyet az adventi várakozás után a Szentestén érezhetünk majd újra.
Utoljára, de nem utolsó sorban szeretném kiemelni Benkó
Péter kántor urat. Az õ kitartó, áldozatos munkája nélkül
nem élhettük volna át ezt a felemelõ érzést. Nem szeretnék és
talán nem is szükséges nagy szavakat használnom, hiszen a
tettei magukért beszélnek.
Adjunk hálát Istennek Kántor úrért, az énekkarok tagjaiért, az
egész közösségünkért és minden örömben együtt töltött percért!
dr. Tóth Éva
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A Harmadik jótékonysági bál!
Idén harmadszorra került megrendezésre a jótékonysági mutat az egyes emberen, mert itt nem külön-külön voltunk,
bál, ahol is közel százan tölthettünk el néhány felejthetetlen hanem összeadódtunk.
órát és amelynek bevételével a súlyosan beteg gyermekeket,
Természetesen nem jöhetett volna létre ez a bál ha ninés a transzplantációs alapítványt támogattuk.
csenek az önkéntes felajánlások, ha nincsenek értékes, olykor
Néhány szót engedjenek meg az elõzõ bálokról. Az elsõ szellemes tombola ajándékok, ha nem ehettünk volna azt a fibál 2004-ben került megrendezésre. Ekkor mutatkozott be nom vacsorát amelyet Gyuriék készítettek nekünk és ha nem
Alsónémedi közössége elõtt a Csodalámpa. Fergeteges han- húzták volna a Morvai Janiék a talpalávalót, olykor egészen
gulatú bál volt, és a lelkes támogatóknak köszönhetõen nagy- kifulladásig.
Hálásan köszönünk minden segítséget, adományt, támoban tudtuk segíteni az alapítvány mûködését. A bál után a
kapcsolat megmaradt a községgel, hisz önkéntesként többen gatást, biztató lelkesítõ szót, igazi mosolyt, jókedvû kacagást,
baráti pillantást, mert abban erõsített meg minket, hogy érdecsatlakoztak az alapítvány munkájához.
A következõ esztendõben újra támogathattuk a õket, ter- mes küzdenünk és tudunk még egymásnak, egymással örülni.
mészetesen ismét egy jó hangulatú bál keretében. Majd köSzervezõk
vetkezett egy esztendõ szünet. De 2007. novemberében újra
együtt lehettünk!
Fontos különbség, hogy ezzel a bállal nem csak a Csodalámpát, hanem egy a község számára új, de számunkra régi
nagyon kedves alapítványt is támogathattunk. Õk a Transzplantációs alapítvány a megújított életekért nevet viselik.
Unokáim, két kis Ember,
egyik Marcell, másik Gergely.
Õ öt éves múlt, Õ pedig lesz,
Fontosnak érezzük, hogy ez az alapítvány is jelen volt, és
de
nemsokára
mind a kettõ iskolás lesz.
támogathatta Alsónémedi közössége. Az alapítvány célja,
hogy a szervátültetés után segítséget nyújtson a rehabilitációMost még az óvodában tanulják a rendet,
ban: ez gyermektáborok, felnõtt üdülések szervezését, leboám sokszor nem azt raknak, hanem rendetlenséget.
nyolítását jelenti. Fontos, hiszen a gyógyulásnak része az a
Építenek, rajzolnak, számolnak és kiraknak,
megerõsítés, támogatás amelyet egy betegtárs, sorstárs tud
tornáznak és futkároznak, labdáznak és elfáradnak.
nyújtani, és a szülõknek is elkél a segítség, hogy érezzék, nincsenek egyedül a küzdelmükben, a harcukban.
Ha elfáradnak, ebédelnek, ebéd után lefeküsznek.

Egy nap az Óvodában

Céljuk továbbá, hogy ha szükséges Szociális támogatásban részesítse a családokat, a transzplantáltakat: mivel
többnyire nem végezhetik ugyanazokat a munkákat, mint a
betegségük elõtt és nincs megfelelõ állami akarat sem a súlyosan beteg emberek támogatására, nagyon fontos, hogy ne
legyenek magukra hagyva. Õk az új, megújított életükkel, nagyon is hasznos tagjai tudnak lenni a társadalomnak.
Fontos még a tájékoztató, ismeretterjesztõ munkájuk, melyekkel, nem csak a beteg társaiknak nyújtanak segítséget, hanem közvetítenek orvos és beteg között, és nagyon sokat tesznek az egészségmegõrzés érdekében is. Minden szervátültetett átél egy hatalmas, talán általunk fel sem fogható veszteséget, de orvosai, családja, közössége révén egy olyan új életet
élhet, amely talán sokkal csillogóbb, drágább, szentebb, mint
amit csak úgy el lehetne dobni, tékozolni.
Egy élõ közösség érzelem gazdag tud lenni, hisz minden
egyes tagjának más-más megélései tudnak lenni. Ezekbõl a
megélésekbõl, megosztásokból mely lehet gyász, öröm, fájdalom, küzdelem, boldogság..., épülni tud mindenki. Nekünk
szervezõknek ezért volt fontos ez a bál, hisz az öröm óráiban,
felszabadult együttlétben mindenkivel átélhettük azt, hogy
tudunk egymással közösséget vállalni. Fontos ez, hiszen túl-
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Sustorognak, beszélgetnek, aludni azt nem szeretnek.
Ejnye-bejnye emberecske, hagyd aludni, ki azt szeretne!
Aludj Te is, álmodozzál, Álomtündérrel találkozzál!
Álmodj egy szép, nagy, gyönyörû Világot!
Álmodjál sok, boldog, igazi családot!
Álmodj hozzá féltõ, gondos anyukát, apukát,
álmodjál kistestvért, nagymamát, nagyapát.
Álmodj békét, jókedvet, kacagást,
de soha ne álmodjál háborúsat, katonást!
Fészkelõdnek, ébredeznek, a lustaságnak véget vetnek.
Megeszik az uzsonnát, várják már az anyukát.
Felöltöznek, elköszönnek, egész úton csak mesélnek,
mit hallottak, mit tanultak, mit ettek és hogy aludtak.
Ábrázatuk komoly, arcukon kis mosoly;
büszkék saját magukra,
örülnek, hogy megcsinálták, a feladatot jól ellátták,
mindig újat tanulnak.
Holnap újra találkoznak, ismerkednek, barátkoznak,
élik kicsi életük.
Nagy ajándék az minékünk, mikor velük lehetünk.
Alsónémedi, 2007. november
Ölvedi János

Kulturális hírek
November 22-én a Faluházban ismét egy élményekben gazdag estét tölthettünk Halmos Bélával, aki „Muzsikusportrék” címû filmsorozatának 6. részét mutatta be az érdeklõdõknek. Most téli szünet következik, majd kora tavasszal
folytatjuk a vetítéseket és a beszélgetéseket, ahol kis hazánk
kultúrájáról, az élhetõ életrõl, hagyományainkról, jelenünkrõl
és múltunkról egyaránt szó esik.
December 20-án csütörtökön 18 órakor a Mûvelõdési Házban / Opál ház / ünnepélyes keretek között mutatjuk be Kiss
Ernõ rajztanár-festõmûvész színes albumát, mely a település fennállásának 940. évfordulójára készült el „Üzenet
csend országból„ címmel. A mindenki által tisztelt és megbecsült Tanár úr gondolatai életérõl, munkásságáról, családjáról teszik teljessé az albumot.
A könyvbemutatót Sebestyén Márta Kossuth díjas énekmûvész, Gryllus Vilmos és Gryllus Dániel Tizenöt zsoltár címû elõadóestje követi. A Zsoltárok Könyve az Ószövetség
150 részbõl álló imádság- és énekgyûjteménye. Sumonyi Zoltán költõ átírásában ebbõl az este folyamán tizenöt hangzik el.
Gryllus Dánielt az alábbiakat írta az elõadásról:
„A mai zsoltárok elsõ darabjait 1995 nyarán kezdtük írni a
Tiszadobi Ökumenikus Tábor-ban, ahol egy hétig Dávid királyról olvastunk és beszélgettünk. Ott merült fel a gondolat,
jó lenne ha (a „Pál apostol” és „A hegyi beszéd” c lemezünk
után) olyan dalokat írnánk melyeket többen, együtt tudunk
énekelni. Énekeink a „Tizenöt zsoltár” c. CD-n jelentek meg
1997-ben.
Azóta a zsoltáraink nyomán film is készült, és új énekeinket
többfelé énekeltük templomokban, hangversenytermekben
egyaránt.”
Várjuk az érdeklõdõket minden szerdán 10 órától a BabaMama klubba, ahol a gyermekek és édesanyjuk együtt énekelnek, játszanak.
Az intézmény 2007. december 22-tõl 2008.január 2-ig zárva
tart!
Minden kedves alsónémedi lakosnak, békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és Istentõl áldott boldog új esztendõt kívánunk!
Halászy Károly Mûvelõdési Ház,
Könyvtár, Teleház és Faluház Munkatársai!

Karácsony
Kegyetlen hideg, téli éjszaka volt,
Mikor a Szent Család faluról-falura vándorolt.
Szállást kerestek szegények, hiszen közelgett az Idõ,
Amikor Mária gyermeke a világra jõ.
Bekorogtak módos, gazdag, elõkelõ házba,
De szállást csak egy rongyos istállóban találtak.
Betakarta féltõn József Máriáját,
Várták jövetelét, a Világ Megváltóját,
A pusztán pásztorok nyája legelészett,
Egyszer csak az égen nagy csillag fényesedett.
Azok riadtan ébresztgették egymást,
Mutatván az égre a csodát látván.
Váratlanul megszólalt egy angyal a magasból,
Csilingelõ hangján eképen szólt:
„Megszületett Betlehemben a Világ Megváltója,
Ez a fényes csillag annak hírhozója.
Kövessétek a jelt, amerre ez vezet,
Segítségével eltévedni a pusztán sem lehet.
Ahol ez a ragyogó csillag az égen megáll,
Ott találjátok az Isten egyszülött Fiát.
Édesanyja karjával ápolja, rengeti,
Majd puha szalmára, jászolba fekteti.”
A pásztorok egy-egy bárányt az ölükbe kapván,
El is indultak a fényes csillag nyomán.
Sugarával bevilágította a földet és az eget,
Majd megállt egy rongyos istálló felett.
A báránykákat a kisded mellé tették,
Hogy annak gyenge testét azok melegítsék.
Messzi földrõl érkezett: Gáspár, Menyhért, Boldizsár,
Jézuskának ajándékul hoztak: aranyat, tömjént és mirhát.
Ha a Betlehemi jászol elé rakjuk tiszta szívünk melegét,
A mi ajándékunk minden kincsnél többet ér.
Alsónémedi, 2007. december 6.
Surányi Lászlóné
ny. tanár
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Élet a kuruc idõkben és azon túl
(1686-1770.)
A felszabadító háborúk Buda visszafoglalása után tovább folytatódtak. A törököket
csak hosszas, évekig tartó véres harcok
után lehetett az országból kiverni. A volt
hódoltság területe rendkívül sokat szenvedett a harcoló csapatoktól. A kor szokása szerint a hadszíntér lakosságának kellett eltartania, élelemmel ellátnia a küzdõ
seregeket. Amíg a háború kimenetele
nem dõlt el, addig a félig lakatlan DunaTisza közére sem a régi, sem az újonnan
bevándorló lakosság nem mert letelepedni. Még 1689-ben is teljesen elhagyott
birtoknak mondják Némedit.
Az Alföld újjátelepülése jóformán csak
Buda visszafoglalása után tíz évvel indul meg. Némedi lakosai 1692-ben
kezdtek visszaszállingózni régi falujukba. Az 1693-as év nevezetes lehetett, hiszen a község régi pecsétnyomója ezt az
évszámot viselte, amibõl arra következtethetünk, hogy ekkor történhetett meg a
községi szervezet megalakulása, ekkor
választhattak bírót maguknak, sõt esetleg községi nótáriust is.
A török utáni elsõ név szerinti összeírás
1695-ben kelt. Ekkor mindössze 21 jobbágy és 6 nemes háztartás családfõjét és
állatállományát sorolja fel. A helyi hagyomány is fenntartotta az elsõ újratelepülõk közül négynek a nevét. Ezek:
Szõri István, Kiss Jakab, Józan Mihály
és Garay Márton.
A telepesek fáradságos munkával építették
újjá otthonaikat, követ a pesti kõbányából
hoztak maguknak. 1700-ban a templom javítására is követ hordattak. 1701-ben építették Némedi falu pincéjét is. Ekkorra Alsónémedi nevezetes hely lett, lassan már KisKecskemétnek kezdték elnevezni, mindössze nyolc év alatt a népesség több mint
háromszorosára emelkedett.
A község egyenletes fejlõdésének váratlanul véget vetett az osztrák-francia háború és a hamarosan meginduló Rákóczi-féle szabadságharc. Az adóterhek
ugrásszerûen megemelkedtek, a terhek
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elviselhetetlenné váltak, a lakosságot elkeserítették. Amikor Rákóczi kurucai
megjelentek, Alsónémedi népe is egy
jobb világ hajnalhasadását várta.
A szabadságharc idején a némediek
mindvégig nehéz helyzetben voltak.
Még a török idõkben megtanulták, hogy
a megmaradás elve azt követeli, hogy
mind a két urat elismerjék. A kurucok
nem tudták õket eléggé megoltalmazni a
pesti császári õrségtõl. Így Némedi újból kétfelé adózhatott. Ráadásul Rákóczi taktikai okokból a császári sereg közeledtének hírére gyakran egész vidékeket pusztított el, hogy az ellenség élelmet és fedelet ne találjon. Így 1706 augusztus 17-én a Pest környéki falvak lakosságát a kurucok elköltöztették, hogy
a császári seregek ellátását veszélyeztessék. A némediek most nem mentek
messze, egy részük Sáriba ment, mások
az ócsai és sári erdõben húzták meg magukat, egyesek Ráckevére, mások Kecskemétre menekültek. A falu két, legfeljebb három évig állt lakatlanul. Sok
pusztítást okozhatott az 1709/1710-es
pestisjárvány is.
A szatmári békére a némedieknek – ha
nem akartak végpusztulásra jutni – igen
nagy szükségük volt. A békéhez vezetõ
tárgyalásokban nagy szerepe volt Kecskeméti Lovas Mihálynak, Némedi református prédikátorának is, aki a kuruc
Nyúzó kapitány tábori papja volt, majd
Károlyi generális üzleteit bonyolította le
Pest városával és akivel Pálffy János
császári generális elküldte azt a levelet,
mellyel megkezdõdtek a békére vezetõ
tárgyalások.
Némedi régi erejét sokáig nem tudta
visszaszerezni. A pestiekkel közös legelõbérleteiket csak részben tudták visszaszerezni, késõbb pedig teljesen ki is szorultak belõle. Így a falu elesett a mezõvárosi fejlõdés lehetõségétõl, pedig objektív feltételei adva voltak ahhoz, hogy
Ceglédhez vagy Nagykõröshöz hasonló

fejlõdésen menjen át. Népességben és
vagyoni erõben azonban jelentõsen
megfogyatkozott, a harcok csapásait három évtizedig sem tudta kiheverni.
A kuruc idõk után csendesebb, de koránt
sem könnyebb korszak virradt Alsónémedire. Alig némultak el a fegyverek,
ismét egy új háború réme közelgett. Bár
harcoló csapatok nem érintették Némedi
földjét, az országhatárra vonuló ezredek
jelentõs része keresztül haladt rajta, nem
kímélve a lakosok szénáját, szalmáját,
állatait, de még kertjeit sem. Az 1718ban bekövetkezett sem tudtak igazán
örülni a némediek. Althan Frigyes váci
püspök – mint a község földesura – Némedi régi templomát 1719 január 19-én
elfoglalta, a község református prédikátorát Szõnyi Gergelyt kiûzte, a községbíráját és nótáriusát néhány elöljáróval
Vácott börtönbe vetette. Ugyanekkor
Némedire egy reformátusból lett katolikus hitre áttért plébánost helyezett.
Több mint hatvan évig szünetelt a református igehirdetés a faluban, a híveknek
Ócsára kellett átjárniuk.
Alsónémedi gazdálkodásában ekkor
még õsi formákat õrzött meg, melyek
csak a század közepén, az úrbérrendezéssel változtak meg gyökeresen. A
szántóföldeket dûlõkre osztották és azokat maguk között „tehetségük szerint”
felosztották. Tehetség alatt mindig az
egy gazdának rendelkezésére álló igaerõt kell értenünk. A némediek nagy állattenyésztõk voltak, bérelt legelõiken
az állatokat rideg módon tartották. Kereskedéssel nem igen foglalkoztak, feleslegüket Pesten értékesítették. A
szomszéd községek betelepülésével
egyre szûkült a legelõterület. Pest közelsége a helyi ipar kialakulását nehezítette
meg, Némedi így a mezõvárosi fejlõdés
lehetõségétõl végleg elesett.
Alsónémedi földesura immáron századokon át a váci püspök. Eltekintve a vallási elnyomástól, mely a református

többségû falut hatvan éven át sújtotta, a
földesúri terhek nem voltak olyan nyomasztóak, mint a szomszéd községekben. A földesúr az itt lévõ magánbirtokát (allodiumát) rendszerint a községnek bérbe adta, a robotot pénzben megválthatták. Nõtt a lakosság száma, a község újra benépesült. A zsellérréteg kialakulóban és növekvõben, a föld szûkében
volt, amikor a Mária Terézia-féle úrbérrendezés. Az úrbérrendezés alapvetõ
célja az egységesítés, az azonos nagyságú és értékû paraszti birtokkategóriák
megállapítása és hogy ezzel az állami és

földesúri terhek, adók arányosítása
megoldható legyen. Az úrbérrendezést
megelõzõen egy kilenc kérdésbõl álló
kérdõívet töltettek ki az ország valamennyi községével.
Talán jól jellemzi az akkori viszonyokat
az utolsó két kérdés,illetve a némediek
azokra adott válaszai:

9. Szabadossak-é az Helységbéliek vagy
örökös Jobbágyok?
Mink úgy tartjuk, hogy szabados
Személlyek vagyunk és ha ezen
Helysigbõl kívánkoznánk, ellmehetnénk.
Datum in Possessione Alsó Némedi 24-a
Febr. 1768.

Öreg Bíró Babai Péter
„8. Hánny pusztaház hely vagyon az Törvénybíró Benedek Mátyás
Helséghben? melly Idõtül fogva? mi ok- Pelsõtzi Jóseff Eskütt
ra való nézve pusztult ell és ki bírja?
Kranits Mihály Eskütt
Helysigünkben egy puszta házhely sincsen Szakasits István Helység Notariusa sk.”
sõtt ha volna, azonnal lakója tanálkozna.

30 éves évforduló
Tisztelt Alsónémediek!
Három évtizeddel ezelõtt 1977-ben szervezõdött össze, s azóta rúgja a bõrt elõször 3, késõbb 5, legfrissebben pedig 6 kispályás labdarúgó csapat. Nem csoda, hiszen Alsónémedin mindig szerették a gömbölyû bõrt kergetni és közülünk olimpiai bajnok is lett ebben a sportágban. Évek alatt sokan kitartottak az eredeti csapatuk mellett, de mostanában különösen sok az ideoda igazolás a 6 csapat között.
Ebben az esztendõben – az éves záró rendezvényen, ahol a 6 fordulóban elért részeredmények alapján köszöntöttük az idei
gyõztest –, a díjátadás keretében természetesen megemlékeztem errõl a szép jubileumról is. Köszöntöttem az egykori alapítók közül Galambos Balázs és Surányi Rezsõ urakat. Erre az eseményre november 23-án került sor, szokás szerint a Betyár Étteremben. Egy másik említésre érdemes eredmény, hogy a Gödör csapata, aki az idei bajnok, egyfolytában immár ötödször
vehette át tõlem a megérdemelt kupát. Igazán szép teljesítmény ez, figyelemmel arra, hogy már volt olyan kispályás csapat,
aki négyszer egymás után tudott ilyen eredményt produkálni (Iskola), de ötödszörre is bajnoknak lenni eleddig csak a Gödörnek sikerült.
Úgy gondolom szólni kell azokról a csapatokról is, akik legyõzésével érhette el a szép eredményt a Gödör csapata. A Gödör
mögött idén a Szent István és a Borozó végzett azonos pontszámmal, mindössze egy ponttal lemaradva lett negyedik a Camping, ötödik az Alszeg és nagy meglepetésre a korábbi évek favoritja az Iskola idén csak az utolsó helyen végzett. Az Iskola
utoljára ilyen gyengén 16 éve, 1991-ben szerepelt.
Két örökös sorrendet vezetek, ill. tartok nyilván az éves eredmények alapján. Ezek közül immár mindkettõben – idén elért
sikerével – a Gödör csapata vezet. Az idei góllövõ lista elsõ három helyezettje: elsõ helyen 9 góllal Kreisz Zoltán úr végzett,
második helyen Pleszkáts Péter és Lukácsi Gábor 8-8 góllal, míg a harmadik 7 góllal Horváth Zoltán lett.
Sajnálatos módon az idei jubileum várhatóan sokunknak emlékezetes marad egy éppen a három évtizedes sorozathoz nem illõ esemény miatt. Az egyik csapat magáról eléggé megfeledkezett játékosa, vezetõ egyénisége kisebb? – nagyobb? verekedést produkált. Nyilván ez az inzultus nagyban rányomta bélyegét a bál hangulatára. Tekintettel, hogy én is jelen voltam Feleségemmel együtt a bálon, magam is tanúja (és szenvedõje) voltam a szomorú eseménynek. Nagyon sajnálatosnak tartom,
hogy ez megtörtént. Elvárom a kispályás labdarúgó csapatok felelõs vezetõitõl, játékosoktól, szponzoroktól, hogy a történtek
mellett ne menjenek el szótlanul!!! Igenis meg kell büntetni az adott csapatot, azt a játékost oly módon, hogy emlékezetes
maradjon számukra, számára, s okuljanak a történtekbõl. Véleményem szerint a csapat, a magáról megfeledkezett vezetõ,
ill. játékos elmarasztalásánál sok mindent kell mérlegelni, s a büntetésnek arányban kell állnia az okozott „kárral”.
Minden labdarúgást szeretõ Alsónémedi nevében kívánhatom, hogy ez a mozgalom, azaz a kispályás labdarúgó csapataink
küzdelme még sokáig gazdagítsa településünk sportéletét. Köszönöm a játékosoknak, támogatóknak, szurkolóknak, vezetõknek, hogy immár 30. esztendeje tartják életben ezt a szép hagyományt.
Polgármester
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Visszapillantó

10, ill. 15 éve történt
Tisztelt Alsónémediek!
Korábbi lapszámainkban tettünk már visszapillantást egy, ill.
másfél évtizedre, felidézve a lap hasábjain, hogy mi fontosabb történt 10, ill. 15 éve településünkön.
10 éve írtunk arról, hogy 1997. januárjában a Dózsa téren ismét emlékeztünk a II. magyar hadsereg Don melletti pusztulására.
1997. volt az elsõ év, amikor helyi adót vezettünk ki.
A Földkiadó Bizottság abban az évben fejezte be törvényben
foglalt munkáját.
1997. februárjában jártam az akkori Közlekedési Miniszternél az M5-ös autópályán bevezetett útdíjasítás kapcsán az
érintett térség polgármestereinek delegációjában. Beszámoltam arról is az elõbbiekhez kapcsolódva, hogy akkor nem sok
eredménnyel jártam a Miniszternél.
Abban az esztendõben szervezõdött újjá – másodszor – a polgárõrség, mely tudjuk újfent nem sokáig volt életképes.
Sitt-lerakót alakítottunk ki, csak alsónémediek számára.
Abban az esztendõben településünk elsõ említésének 930.
évében több cikk és vers is megjelent és május 25-én avattuk
fel az elkészült Faluházat.
A teljes októberi számot az akkor kezdõdött csatornázás beruházással kapcsolatos tudnivalók közlésére szántuk.
Akkor készült el, – pontosabban decemberre – a Halászy K.
és a Fõ út csatlakozásában a jelzõlámpa, ill. az akkor még 50es útra felfestették a ma is látható kerékpársávot.
Már akkor is kértük és még ma is sokan adósak, hogy tegyék
ki a házszámokat!
1992-ben, azaz 15 éve az új szövetkezeti és átmeneti törvényrõl, a földadóról, az új gépjármûadóról írt a Hírmondó az
évi elsõ száma.
Április 8-án került sor az Általános Iskolánk névadó ünnepségére.
Folyt az I. világháborús emlékmû felújítása is.
Egyik képviselõnk kezdeményezte, hogy ismét legyen címere
Alsónémedinek.
Ekkor váltak „választhatóvá” háziorvosaink.
Abban az esztendõben a 925 éves évfordulón sem feledkeztünk meg – néhány cikk megjelentetésével – településünk elsõ említésérõl.
Sok cikk foglalkozott az egészséges ivóvíz biztosításával, településünk tisztaságával is.
A községi könyvtár az ún. Hentesház felsõ szintjére visszaköltözött.
Abban az évben készítettük el településünk legújabb kori rendezési tervét.
Decemberben már arról számoltam be, hogy fúrják az elsõ
mélyfúrású kutat az egészséges ivóvíz kinyerése érdekében.
Polgármester

Megfejtés az elsõ oldalról:
Bûnbánat + Bocsánat = Békesség
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A 2008. évi víz- és csatornadíjak
A Képviselõ-testület 2007. december 10-i közmeghallgatásán
döntött a jövõ évi víz- és csatornadíjak összegérõl is. Ez
elfogadott rendelet szerint az alapdíjak kb. 6 %-kal, a víz- és
csatornadíjak 14 %-kal emelkednek, így 2008. január 1-tõl a
lakossági víz alapdíj bruttó 190,- Ft/hó/ingatlan,
a lakossági vízdíj bruttó 210,- Ft/m3,
a csatorna alapdíj bruttó 260,- Ft/hó/ingatlan,
a lakossági csatornadíj bruttó 280,- Ft/m3.
A közületek által fizetendõ
víz alapdíj bruttó 1010,- Ft/hó/ingatlan,
a vízdíj bruttó 340,- Ft/m3,
a csatorna alapdíj bruttó 600,- Ft/hó/ingatlan,
a csatornadíj bruttó 435,- Ft/m3.
Az áremelések nyomán 2008-tól a vízdíjban 10,- Ft/m3,
illetve 10,- Ft/hó, a lakossági csatornadíjban 15,- Ft/m3, ill.
15,- Ft/hó, a közületi csatornadíjban pedig 25,- Ft/m3, ill. 25,Ft/hó összeg kerül a szolgáltatók amortizációs alapjába,
melybõl a közmûveken szükségessé váló felújítási munkák
egy része elvégezhetõ. A korábbi díjak nem tartalmaztak
ilyen munkákra fedezetet (ezt az Önkormányzatnak kellett
külön megfizetnie), hamarosan jogszabályi kötelezettség,
illetve már most megjelenõ felújítási igény indokolja a fenti
tényezõ bevezetését.
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Alsónémediek!
1999. október 20-án az Új Temetõben keresztet állítottunk.
2007. szeptemberében észrevettem, hogy a kereszt megrongálódott olyan mértékben, hogy javítása nem volt lehetséges.
Ezért elhatároztam, hogy helyére új keresztet állítunk. Tervem az volt, hogy halottak napjára az új kereszt elkészül. Elkészítését Szabó Endre asztalos vállalta. Úgy döntöttünk,
hogy akácfából készítjük, de a megfelelõ minõségû faanyag
beszerzése nehézkessé vált, Idõközben én is kórházba kerültem.
Mikor hazajöttem az asztalos megkezdte a kereszt elkészítését, de több akadály miatt halottak napjára nem készült el.
November 6-án a kereszt készen állt. Szabó Endre és két alkalmazottja, Kiss László segítségével a 4 m magas keresztet a
korábbi helyére felállította.
Kérem a tisztelt temetõ látogatókat, hogy virágot a keresztre,
vagy a lábazathoz közel ne helyezzenek el. A virágot a kereszt
elõtti üres térre rakják le, vagy a vasállványokon helyezzék el.
Gyertyát se gyújtsanak a kereszt közelében, mert a fa gyúlékony lakkal van védve.
Megértésüket köszönöm!
Kiss Imre

Alsónémedi Hírmondó
Kiadja: Schulcz Kft. Készült: Schulcz Kft., Dabas;
Telefon: (29) 360-901 Engedély szám: B/PHF/792/P/91

Adventi vásár
Óvodánk nevelõtestülete, néhány dajka az óvodatitkár , a fûtõ de még egy szülõ is segített az adventi vásárfia elkészítésében.
Az alapanyagokat mindenki felajánlotta. Tudjuk azt is, hogy nagyon nagy választékban lehet vásárolni mindenféle karácsonyi dekorációt, kellékeket, még olcsóbban is, mint ahogyan mi árultuk, de aki az általunk szeretettel készített gyertyákból, díszekbõl választott az alapítványt támogatta, melynek bevételét a gyermekekre fordítjuk vissza.
Rendkívül sok a légúti megbetegedés az óvodás korúak között, ezért az idén a befolyt összeget 9 db párologtatóra szeretnénk
fordítani / minden csoportba legyen /, hogy ezzel talán kicsit segíteni tudunk ezen a problémán.
Tavaly rendeztük meg elõször kézimunkával készült tárgyakból a vásárt igen nagy sikerrel. Kis híján százezer forint jött össze
akkor is és az idén is.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek aki vásárlásával támogatta alapítványunkat.

A „Kisnyuszi” segítségével jött az idén
a Mikulás óvodánkba
Évek óta tervezi a nevelõtestület, hogy bábozással színesíti az
ünnepélyeket. Szeptemberben megalakult a báb munkaközösség, mely azt a célt tûzte ki, hogy ebben az évben 2 darabot
elõad hagyományteremtõ jelleggel.
Az elsõ elõadással Mikulásra készültünk. Nem bábozás volt,
hanem alakoskodás. A szereplõk jelmezeket viseltek, fejdísszel és arcfestéssel. A fõpróba korán reggel volt, hogy igazi meglepetés legyen a gyerekeknek a mese. A havat a darabban 2 nagy zsák pattogatott kukorica helyettesítette, ami a
gyerekek érdeklõdését már eleve felkeltette.
Igaz, hogy 2 csoportot kipakoltunk a díszletek és háttér elkészítése miatt, de megérte, mert a hatás fantasztikus volt. A
gyermekek teljesen beleélték magukat, bekiabálással, tettel
akartak segíteni a Kisnyuszinak. 5 kiscsoportos sírva fakadt,
annyira átérezték a konfliktusokat.
Nem gondoltam hogy ilyen tehetséges színészkedõk vannak a
nevelõtestületben.
3 elõadás volt, 1 a Rákóczi úti épületben, 2 a Szent István téren, mert csak így fértek el a gyerekek a csoportszobában.
A szereplõket a siker igazolta abban, hogy szervezni kell a következõ évben is elõadásokat.
Szereplõk:
Kisnyuszi: Józan Béláné Ági óvónéni
Szarka: Molnár Eszter Magdolna óvónéni
Róka: Borbélyné Kovács Andrea óvónéni
Farkas: Zupka Éva óvónéni
Vadász: Cseri Tiborné Kati óvónéni
Manócska: Sándorné Gaylhoffer Judit
gyógypedagógiai asszisztens
Mikulás: Tóth Sándor Karbantartó
Zene: Szabó Éva óvodavezetõ helyettes
Rendezõ: Mikusné Végh Magdolna óvodavezetõ
A következõ elõadást gyereknapra tervezzük, ami igazi kesztyûbábos elõadás lesz.
Köszönöm a munkatársaimnak, hogy munkaidõn túl vállalták
a próbákat, jelmezkészítést, díszlet készítést, szervezést, videózást és a fényképezést.
Mikusné Végh Magdolna
óvodavezetõ
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