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2007. október

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete legutóbbi rendes ülését
szeptember 14-én tartotta. Ezt megelõzõen a nyár folyamán egy rendkívüli testületi ülést tartott, nagy számú
némedi lakos indítványára, akik a községünkben tartózkodó külföldi állampolgárok jelenléte legalitásának kivizsgálását kezdeményezték. Ezzel kapcsolatosan a Képviselõ-testület a következõ
döntést hozta: felhatalmazta a szakbizottságokat, hogy a Képviselõ-testület
soron következõ ülésére dolgozzák ki –
a Polgármesteri Hivatal segítségével –
az idegenforgalmi adó bevezetésének
lehetõségét. Ez megtörtént és a Településfejlesztési Bizottság elõterjesztését a
testület megtárgyalta. A döntést lsd. késõbb.
A testület szeptemberi ülésén elõször a
Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát tárgyalta és elfogadta a 2007. évi
költségvetés II. negyedéves módosításáról szóló rendeletet, valamint a 2007. évi
költségvetés I. féléves teljesülésérõl
szóló beszámolót.
A Képviselõ-testület ezután a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság ajánlására elfogadta a 2007. évre tervezett beruházások teljesítésérõl szóló polgármesteri
beszámolót.
A testület ezt követõen az „Útépítés és
gyalogátkelõhely létesítése Alsónémedi
belterületén” címû közbeszerzési eljárását eredményesnek hirdette ki. A közbeszerzési eljárás I. részében az útépítésre
– tekintettel a benyújtott ajánlatok közötti nagy árkülönbségre – csak elsõ helyezettet hirdetett, mely a COLASDEBRECEN Útépítõ Zrt., bruttó
28.579.588,- Ft összegért. Ezen beruhá-

zás keretében a Damjanich u. és a
Kisfaludy u. még nem aszfaltos szakasza kap szilárd burkolatot. A közbeszerzési eljárás II. részében a Haraszti és
Hunyadi utca keresztezõdésénél megvalósítandó gyalogátkelõhely létesítésére is csak elsõ helyezettet hirdet, mely
szintén a COLAS-DEBRECEN Útépítõ
Zrt., bruttó 9.800.000,- Ft összegért.
A Képviselõ-testület ezután a fenti munkálatok mûszaki ellenõrzése ügyében
felhatalmazta a Polgármestert új árajánlatok beszerzésére, valamint a legkedvezõbb ajánlatot benyújtóval szerzõdés kötésére, ugyanis a beérkezett
ajánlatban foglalt magas megbízási díj
ezt indokolta.
Ezt követõen a testület a Széchenyi István Általános Iskola, Iskola úti épületének utólagos hõszigetelésére, valamint tetõtéri szigetelés pótlására, javítására, kiírt pályázatot eredménytelennek hirdeti, tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlatokból látható, hogy az
építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési értékhatárt meghaladta. Egyúttal viszont úgy döntött, hogy indul a
Környezet és Energia Operatív Program
Energetikai hatékonyság fokozása címû
pályázaton a Széchenyi István Általános Iskola, Iskola úti épületének utólagos hõszigetelésével, a tetõtéri szigetelés szükséges pótlásával, a fûtési csõrendszer felújításával, valamint a 2.
kazáncserével. A pályázathoz szükséges önerõt 20 millió forintos keretösszeggel a 2008. évi költségvetésének
terhére biztosítja.
A Településfejlesztési és a Pénzügyi
Bizottság közös határozati javaslatára –
az idegenforgalmi adó bevezetésének
és hatékony mûködtetésének érdekében
a Polgármesteri Hivatalban egy 8 órás

álláshelyet engedélyez 2007. október
1-tõl, folyamatosan. Az idegenforgalmi adóról szóló tájékoztatót már minden lakásba eljuttatta a Polgármesteri Hivatal, de az most ismét olvasható
a Hírmondóban!
A Képviselõ-testület ezután a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatait
tárgyalta és a következõ döntéseket
hozta:
– a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Rákóczi úti épületéhez kút fúrását
és abba megfelelõ szivattyú vásárlását
engedélyezte az udvari locsolások megoldására összesen bruttó 200.000,- Ft értékben.
– szintén az óvoda kérésére engedélyezi
az egyik – balesetet okozó – fajáték átalakítását és az átalakítás utáni szükséges újbóli szakértõi minõsítését bruttó
150.000,- Ft összegben. Egyben kéri az
Óvodavezetõt levél megírására az illetékes Minisztérium felé, ugyanis az
egyébként megfelelõ minõsítést kapott
játék, ill. annak meghatározott egysége
balesetet okozott.
– a dabasi tûzoltóság kérését támogatja
és részükre 45.000,- Ft-ot biztosított egy
LCD monitor vásárlásához.
Ezt követõen a Képviselõ-testület a
Pénzügyi és a Településfejlesztési Bizottság hasonló tartalmú elõterjesztéseit tárgyalta és a következõ döntéseket hozta:
– a temetõ bejárati kerítésének elkészítésére beérkezett árajánlatokat elfogadta és az abban foglaltak szerint készítteti el a kerítést, simított
misungozással 1.455.485,- Ft + ÁFA
összegért.
– 4 db üdvözlõtáblát készíttet úgy,
hogy azokra felkerül a település címere

és két oldalról az alábbi szövegezés: „Isten hozta Alsónémedin!”, ill. „Viszontlátásra!”
– a déli vállalkozói területen lévõ 1 hektár nagyságú, 0319 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésre történõ kiajánlására megbízza, a BossImmobilien Kft-t egy õsszel megrendezendõ magyarországi ingatlanforgalmazással foglalkozó kiállításra vonatkozóan és ez az Önkormányzatot költségekkel nem terheli.
– 10 millió forintos keretösszegig tagi
kölcsönt nyújt az AIRVAC Kft. részére,
a településtisztasági feladatok ellátásához szükséges gép (és a hozzá szükséges adapterek, eszközök) vásárlása érdekében. A cél, hogy a téli hótakarítási
feladatokat, ill. a közterületek fûnyírási
feladatait ne külsõs vállalkozás végezze
el magas megbízási díj ellenében, hanem az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévõ AIRVAC Kft., önköltségi
áron.
A Képviselõ-testület ezután dr. Papp
Zsolt háziorvos kérését támogatva a lakosság minél magasabb szintû ellátása
érdekében, úgy döntött, hogy a 2007.
évi költségvetésbe az I. sz. háziorvosi
rendelõ részére (vérnyomásmérõre) betervezett összeget bruttó 460.800,- Ft-ra
megemeli annak érdekében, hogy beszerzésre kerülhessen egy Cardio Tens I.
teljes szett a betegek EKG monitoros
megfigyelésére.
Az ülés ezt követõ részében a testület – a
Kulturális és Oktatási Bizottság határozatát figyelembevéve – úgy döntött,
hogy a hirdetõtáblák elkészülte után a
település egy forgalmas helyén településtérképet helyez ki.
A Képviselõ-testület ezután a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság határozati
javaslatait tárgyalta és következõképpen döntött:
– Stefanov Miklós mezõõrt megbízza a
mezõõrök csoportvezetõi teendõinek
ellátásával 2007. szeptember 17-tõl határozatlan idõre. Csoportvezetõi megbízásának idejére: illetménye 15%-ának
megfelelõ illetménykiegészítést, továbbá megbízással járó plusz feladatok
ellátásra legfeljebb évi 240 óra túlórakeretet biztosít. Emellett a gépkocsija
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használatára fizetett költségtérítését
évente 4000 kilométerrel megemeli.
– Elvetve a Bizottság határozataiban
foglaltakat, de figyelembe véve dr. Tüske Zoltán képviselõ beadványát, valamint a nagyszámú kereskedelmi és vendéglátó egységgel tartott megbeszélést
és azok írásos beadványát, úgy döntött,
hogy a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek nyitva tartása helyi
szabályozásának ügyét a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság ismét vegye napirendjére, egyeztetéseket folytatva az
érintettekkel. Egyúttal kéri a Polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a dabasi
Rendõrkapitánysággal, a helyi polgárõrséggel, a Polgármesteri Hivatal illetékeseivel, hogy a saját eszközeikkel lépjenek fel a polgárok nyugalmát esetlegesen veszélyeztetõ esetekben. Emellett
felkérte a Polgármestert, hogy írjon levelet az üzletek üzletvezetõinek, tulajdonosainak, tegyenek konstruktív javaslatokat az üzletek nyitva tartása helyi szabályozására, illetve ezen egységek látogatói által okozott problémák
megoldására, valamint hívja fel a figyelmüket az üzemeltetõi felelõsségükre.
– a Bizottság javaslatának megfelelõen
az Árpád utcában 40 km-es sebességkorlátozást vezet be.
– Mint ismert, a Képviselõ-testület korábban aszfaltozási pályázatot írt ki,
mely pályázatra az Akácfa, Nap, Hold,
Zrínyi utcákban érintett lakosok pályázatot nyújtottak be, vállalva az aszfaltozás megvalósításához a lakásonkénti
80.00,- Ft hozzájárulás részbeni megfizetését. A tervek elkészíttetése után fenti
utcákra, valamint a Nyárfa, Arany J.,
Akácfa-Liliom u. átkötésre és a tervvel
rendelkezõ Mátyás kir. utcára aszfaltozás és csapadékvíz elvezetésére pályázatot nyújt be az Önkormányzat, ha
az utcák a 80.000,- Ft/lakás, ill. ingatlan összegû hozzájárulás megfizetését
írásos szándéknyilatkozat formájában a Képviselõ-testület október 26-i
ülésére vállalják.
- Megbízza Ágoston Béla tervezõt 980,Ft + ÁFA/fm összegért az alábbi utcák
útépítésének tervezésével, engedélyezési eljárásával: Akácfa, Zrínyi M.,
Hold, Nap, Nyárfa, Arany J. u.
A Képviselõ-testület ezután elfogadta a
Polgármester beszámolóját az elõzõ két

ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedésekrõl.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határozott,
hogy az elõterjesztés alapján csatlakozik a 2008. évi BURSA HUNGARICA
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázathoz és egyben kiírja a települési
pályázatot. A pályázatot jelen Hírmondóban olvashatják az érintettek.
A Képviselõ-testület felhatalmazta Bai
Sándort, a Pénzügyi Bizottság elnökét
arra, hogy vegye fel a kapcsolatot az iskola Igazgatójával a honismeret tantárgy oktatásához szükséges pedagógusi-képzés ügyében. A tárgyalásról és annak kapcsán megtett, ill. még megteendõ intézkedésekrõl a Testületet soron
következõ rendes ülésén tájékoztassa.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza
dr. György Balázs polgármestert, hogy
intézményei és tulajdonában lévõ egyéb
ingatlanok energiaellátásának racionalizálása érdekében a Kertváros Kistérségi
Társulásban közbeszerzési eljárásban
vegyen részt.
Az ülés befejezõ részében a testület
ZÁRT ÜLÉS keretében a továbbtanuló,
tehetséges gyermekek támogatásáról,
személyi ügyekrõl és az Önkormányzat
vagyonáról való rendelkezésrõl döntött.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete terv szerinti legközelebbi
ülését:
2007. október 26-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.
Jogi Ügyrendi
és Tájékoztató Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ AZ IDEGENFORGALMI ADÓ BEVEZETÉSÉRÕL
Tisztelt Alsónémediek!
Képviselõ-testületünk 2007. szeptember 14-i ülésén elfogadta a 14/2007. (IX. 17.) sz. önkormányzati rendeletet, mely az
idegenforgalmi adó bevezetésérõl rendelkezik.
Ezen rendelet szerint 2007. október 01-tõl idegenforgalmi adót
kell fizetni valamennyi Alsónémedin tartózkodó személy után
az alábbi kivételekkel: nem kell adót fizetni az után, akinek Alsónémediben állandó bejelentett lakcíme vagy érvényes tartózkodási helye van, aki a 18. életévét még nem töltötte be, ill.
a 70. életévét már betöltötte, az Alsónémedin székhellyel vagy
telephellyel rendelkezõ vagy ideiglenes iparûzési tevékenységet végzõ vállalkozó vagy ezen vállalkozó munkavállalója,
ha a munkavégzés céljából tartózkodik Alsónémediben, illetve aki Alsónémediben lévõ ingatlan tulajdonosa, bérlõje vagy
ezek hozzátartozója. Hozzátartozónak minõsül a házastárs, az
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott-, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, mostoha- és nevelõszülõ, a testvér,
az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. A fentiek szerint tehát idegenforgalmi adót kell fizetni az
akár bérleti szerzõdések, akár anélkül itt tartózkodó külföldi állampolgárok után, ha nem alsónémedi vállalkozás bejelentett
munkavállalójának minõsülnek és nincs Alsónémediben bejelentett lakcímük. Az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott külföldi állampolgárok azokra a napokra mentesülnek
az adófizetés alól, amelyekre alsónémedi vállalkozó vagy õstermelõ ragasztott közteherjegyet. Az adó összege 2007. október
01-tõl december 31-ig 347,- Ft/éj, 2008-ban pedig 361,- Ft/éj.
Az adót a szállást adónak kell beszednie, majd havonként befizetnie a Polgármesteri Hivatal meghatározott számlájára.
Minden szállásadónak kötelessége, hogy vendégkönyvet vagy
ahhoz hasonló nyilvántartást vezessen valamennyi nála szálláshelyet létesített személyrõl, mely nyilvántartásnak az alábbi
adatokat minimálisan tartalmaznia kell: elszállásolt személy
neve, lakcíme, születési helye és ideje, útlevelének vagy személyi igazolványának száma, megérkezésének és távozásának ideje, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák száma,
adómentesség esetén a tartózkodási jogcím pontos megjelölése, a beszedett idegenforgalmi adó összege. Nagyon fontos,
hogy adómentesség igénybevétele esetén ellenõrizhetõ módon
kell igazolni annak meglétét (pl. fénymásolat az adott dokumentumról), míg munkavégzés miatti adómentesség esetén
csatolni kell a munkáltató cég errõl szóló igazolását. Nagyon
fontos, hogy a beszedett adóról a szállásadónak bizonylatot
kell adnia, és a bizonylatokat, a vendégkönyvet, ill. az ahhoz
kapcsolódó valamennyi dokumentumot 5 teljes adóévig meg
kell õrizni. Amennyiben a szállásadó „elfelejti” beszedni az elszállásoltaktól az idegenforgalmi adó összegét, akkor saját magának kell azt megfizetnie. A szállásadóknak be kell jelentkezniük a Polgármesteri Hivatalban kikészített bejelentkezési
lapon az adó hatálya alá a Polgármesteri Hivatalhoz a szállásoltatás megkezdését követõ 15 napon belül, majd minden hónap
15. napjáig (elõször 2007. november 15-ig) szintén a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetõ adóbevallást kell kitölteni az

elmúlt hónapban beszedett idegenforgalmi adóról, és ugyanezen idõpontig a beszedett adót be is kell fizetni.
A fentiek alapján a már október 1-jén szállásoltatással is foglalkozóknak az alábbiakat kell tenniük: október 1-gyel meg
kell nyitniuk a fent sorolt adatokat tartalmazó nyilvántartó
könyvet és azt mindennap pontosan vezetni. Október 15-ig
be kell jelentkezniük a Polgármesteri Hivatalban a megfelelõ nyomtatvány kitöltésével az adó hatálya alá, majd november 15-ig bevallást kell adni az október hónapban beszedett
adóról és azt be kell fizetni a Polgármesteri Hivatalba.
Amennyiben valaki nem tesz eleget a nyilvántartásra, bejelentkezésre, bevallásra, befizetésre vonatkozó szabályoknak,
úgy magánszemély esetén 100.000,- Ft-ig, egyéb esetben pedig 200.000,- Ft-ig terjedõ bírsággal sújtható. Ez a bírság természetesen akár mindennap kiszabható abban az esetben,
ha szabálytalanságot fedez fel az arra illetékes szerv. Szerencsére a Képviselõ-testület egy 8 órás álláshelyet is biztosított
az idegenforgalmi adóval kapcsolatos feladatok, így különösen az ellenõrzés ellátására, így számíthatnak arra, hogy hamarosan a helyszínen is ellenõrizni fogjuk a fentiek betartását, az esti órákban.
Rozgonyi Erik jegyzõ

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
2007. szeptember 17. (volt) az építményadó, gépjármûadó, helyi iparûzési adó II. részletének befizetési
határideje. A befizetéshez augusztus végén számlalapot
és csekket küldtünk.
A felsõoktatási intézményben tanulók 2007/2008-as
tanév elsõ tanulmányi félévére vonatkozóan az önkormányzati támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje
2007. október 15.
A felsõoktatási intézmény tanulói részére kiírt Bursa
Hungarica pályázat benyújtási határideje 2007. október 31. A
pályázat részletes leírása jelen Hírmondóban olvasható.
Polgármesteri Hivatal

TISZTELT ALSÓNÉMEDI LAKOSOK!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a falugazdász ügyfélfogadási ideje megváltozott! bálint györgy ezentúl minden

szerdán 8:00 – 12:00 ÉS 13:00 – 16:00 óra
között fogadja ügyfeleit.
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a közeljövõben az ügyfélfogadás helye is megváltozik, a Polgármesteri Hivatal
helyett a Mûvelõdési Házban (Fõ út 73.) adunk helyet a Falugazdásznak. A pontos idõpontról a hirdetõtáblákon kapnak felvilágosítást.
Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztató a szerzõdéskötésekrõl
A vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve
ezúton adunk tájékoztatást az idei évben eleddig megkötött
nagyobb összegû szerzõdésekrõl.
Szerzõdõ félMunka megnevezése Bruttó összeg
Manoni Kft.Hunyadi utcai
árok készítés1.190.963,- Ft
Kozma KálmánPolgármesteri Hivatal
festése1.074.120,- Ft
Debmut Rt.Templom u.
útalapozás1.506.624,- Ft
Debmut Rt.Széchenyi u.
I. szakasz befejezése 11.488.200,- Ft
J-BAU Bt.Fõ út 1. sz. alatti kerítés
kõmûves munka858.516,- Ft
Boldis Bt.Fõ út 1. sz. alatti kerítés
fém munkái 408.000,- Ft
J-BAU Bt.Fõ út 1. sz. alatti ingatlan
elõtti járda 821.748,- Ft
KO-MI Bt.Polgármesteri Hivatal
klimatizálás 2.631.207,- Ft
Hykomm Kft.Óvodai gumitégla
beszerzés866.237,- Ft
HOR Rt.Óvodába paplan, párna,
asztal, ágyak 2.828.880,- Ft
Elektro-Q Kft.Iskolai tornaterem
világítás felújítás 1.187.050,- Ft
Tüske MenyhértIskolai tantermekben
PVC csere 2.038.000,- Ft
Szabó EndreIskolai ablakcsere 668.976,- Ft
DVT Kft.Külterületi gyûjtõutak
kaszálása 1.317.420,- Ft
Hirgáz 2005. Bt.Utak kátyúzása 3.546.004,- Ft
Bircsák JánosIskolai festés,
meszelés, olajlábazat 1.301.900,- Ft
Utcabur-Rohr Bt.Gyalogjárdák
mellé oszlopok 729.771,- Ft
Kipszer Zrt.Iskolai kazánház
átalakítása, új kazán 4.980.000,- Ft
beszerelése
Buderus Kft.Iskolai kazán
beszerzése 2.808.713,- Ft
Nexus-Bau 2002. Bt.Utak kátyúzása 779.568,- Ft
Hun-plan Bt.Szennyvíztisztító
telep bõvítésének1.920.000,- Ft
engedélyezési tervei
J&J BAU Kft.Ravatalozó kõmûves
és festési munkái 3.690.108,- Ft
Nagy ZoltánRavatalozó
tetõfelújítás 3.601.295,- Ft
Mesterkéz Bau Bt.Ravatalozó födém
betonozás 603.600,- Ft

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 Zoltán06-30-9313-783
Mezõõrök:Stefanov Miklós06-30-508-6827
Bérczes Béla06-30-423-2215
Panka István06-30-508-6813
Mogyorósi László06-30-503-6739
Somogyi Sándor06-30-488-3587
A fentiek elkerülése érdekében érdemes nyomon követni, és
figyelembe venni, mit, hova és hogyan helyezhetünk el!
Polgármesteri Hivatal

Dabas Város Polgári Védelmi Irodája értesített bennünket,
hogy az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (OKF)
Lakosságfelkészítõ honlapja már a Kormányzati Portálról is
elérhetõ:
http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/kat
asztrofa.html
A „Használom a szolgáltatást” menüpontra kattintva a
http://lakossag.katasztrofavedelem.hu érhetõ el. Egyúttal a
menüpont alatt megtalálható az OKF által létrehozott e-mail
cím is: lakossag@katved.hu, ahová a lakosság továbbíthatja
Rozgonyi Erik észrevételeit, kérdéseit.
jegyzõ
Polgármesteri Hivatal
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a „Mindenki sorra kerül …” címû cikk folytatása

Megéri???
Tisztelt Alsónémediek!
A címben szereplõ kérdésfelvetés nyomán gondolkodtatásra
szeretnénk buzdítani minden alsónémedi lakost e cikk megírásával a községünkben napjainkra kialakult áldatlan állapot ürügyén. Azért mindenkit, hiszen valamelyik oldalról
mindannyian érintettek vagyunk !!
Érintett az, aki ezeket a személyeket illegálisan foglalkoztatja. Érintett, aki ugyan nem foglalkoztatja, „csupán” szállást
biztosít számukra. (Mellesleg ezzel segítve az illegális foglalkoztatás lehetõségét.) Végezetül érintett az, aki az elõzõ
kettõ hátrányos következményeit (akarva – akaratlanul) el
kell, hogy viselje anélkül, hogy bármit is tett volna a helyzet
kialakulásáért. (Ez a többség!!)
Hogyan is gondolkodnak és cselekednek az érintettek??
Lássuk az elsõt, a munkaadót. Tény, hogy Alsónémedin
többségében olyan emberek laknak – bár meglátásunk szerint
számuk az utóbbi években csökkent – akik a mezõgazdaságból élnek. Nekik ebbõl a szempontból kifejezetten jó ez a
mostanra kialakult állapot, hiszen nem kell mást tenni, csak
szólni egy-két kódorgó embernek, hogy ma, meg talán még
holnap gyere hozzám dolgozni. Holnap után, már nem, mert
azt már maga is meg tudja oldani. Állandó személyt viszont
nem tud (s nem is akar!) már alkalmazni, mert annak sokkal
több a kiadása, amit õ már nem tud kitermelni.
A második körbe tartozók a szállásadók. A számukat meghatározni szinte lehetetlen, hiszen napról-napra változik, s
leginkább nõ. Ma itt keletkezik egy szálláshely, holnap ott.
Senki nem lehet biztos abban, hogy esetleg másnap az õ
szomszédja nem ad szállást a külföldieknek. A szállásadók
között van olyan, aki kevés jövedelemmel rendelkezik, mert
esetleg rokkant nyugdíjas, vagy idõs nyugdíjas, de a gyermekeitõl nem tud, vagy nem is akar segítséget kérni (hiába nevelt fel akár ötöt). Ez talán még méltányolandó körülmény
lenne, ha csak emberi szempontból kellene ezt a dolgot vizsgálni. Van olyan, aki ugyan megélne abból a jövedelembõl,
amelyet hivatalosan, munkája után kap, na de miért ne éljen
egy kicsit jobban? Ha a szomszédnak szabad szállást adni, akkor neki is! A saját ingatlanával - véleménye szerint - azt tesz,
amit akar! A legjobban felháborító, hogy van olyan szállásadó
is, aki köztudott, hogy e nélkül a szállásdíj nélkül is jól megélne, de ez egy könnyû módja a további (adómentes!) jövedelemszerzésének.
Halljuk, hogy az idegenrendészeti ellenõrzések alapján már
jó néhány esetben indult szabálysértési eljárás szállásadók ellen. Nem meglepõ, hogy védekeznek az érintettek akkor, amikor a rájuk kivethetõ legmagasabb összeget, 60.000.-Ft-os
büntetésként megkapják.
Gondolnák azt, hogy községünkben nagyon sok olyan szállás
van, ahol nem kérnek egyáltalán díjat a lakhatásért? Teljesen
ingyen és bérmentve, csupán emberi jóindulatból, szánalomból engednek be 5-10 vagy még ennél is több embert egy házba? Még olyanba is, ahol a tulajdonos is ott él közöttük. Ugye,
hitetetlen. Ezek szerint Alsónémedi az „angyalok városa”

lenne, ahová bárki bárhonnan idejöhet, és ingyen kap szállást,
pusztán sajnálatból. Biztosan ezért lehet annyi külföldit látni
az utcán, akik nappal sem dolgoznak, csak sétálnak egyik utcából a másikba. Minek is dolgoznának, hiszen van ingyen
szállásuk. Gondolnák, hogy vannak olyan ingatlan tulajdonosok is, akiknek ingatlanába beleegyezésük, sõt tudtuk nélkül
költöznek be a külföldiek? Nem lehet ellenük tenni semmit?
Ha akar, bárhová beköltözik, hiába van lelakatolva a kapu?
Az önzetlen tulajdonosnak egyetlen fillér haszna sincs azon,
hogy 8-10 ember lakik a házában. Ugye, ez is hihetetlen! Az
persze „nem hihetetlen”, hogy az ott lakók rokonai a szállásadónak, hiszen Ádám és Éva után mindenki mindenkinek rokona ezen a földön!! Meglehetõsen kevés az olyan szállásadó,
aki beismerve a hibáját, belátja annak súlyát és szó nélkül kifizeti a bírságot, s még a házat is kiüríti. Õk teszik a legjobban, mert elõbb-utóbb mindenki sorra kerül!
Egyesek addig elmerészkednek, hogy azt állítják: nem az õ
hibájuk és felelõsségük az, hogy Alsónémedin ez a tûrhetetlen helyzet kialakult, hanem a határõrség a hibás, mert nem
kellene átengedni õket a határon. Ha ott visszautasítanák a belépésüket (amit nem lehet megtenni, hiszen Románia is EU
tag,) nekik nem kellene szállást adni számukra.
Van olyan eset is, hogy a rendõrség segítségét kérik, mert a lakókkal meggyûlt a baja a tulajdonosnak, de egyedül nem tudják kiüríteni a lakást. Az ott elszállásolt személynek van öntudata, (nagyobb, mint nekünk) tehát õ nem tûri, ha ki akarják
lakoltatni. Inkább összetöri a berendezést, megfenyegeti a tulajdonost, sõt meg is veri. Végül ha megtörténik rendõrségi
segítséggel a kilakoltatás – ezt csak a tulajdonos kezdeményezheti – egy hét múlva újabb vendégek érkeznek, mert
azokkal talán már nem lesz baj, fizetnek rendesen. Csodálkoznak azután, ha legközelebb majd nem segít a rendõrség a
kilakoltatásukban, pedig nincs mit csodálkozni!
Egy helyiségben összezsúfolva, pincékben, kamrákban,
garázsokban 5-10-20 ember. Férfiak, nõk, gyerekek vegyesen. Semmilyen higiéniás elvárásnak nem felelnek meg a
szállások. Nem tudnak mosakodni, szükségüket végezni, normális körülmények között aludni. Gyûlik a sok szemét körülöttük, ami azután kikerül a határba, mert ha van is kuka az
épülethez, annak kicsi a kapacitása, tereinket elönti a szemét,
stb.
Ezeken a tényeken kellene elgondolkodni mindenkinek, aki
ilyen vagy olyan részrõl de érintett ebben az ügyben. Az, aki
„csupán” szenvedõ, legyen tisztában azzal, milyen emberekkel élünk együtt egy fedél alatt itt Alsónémedin. Csupa „jó
ember”, aki mindenféle anyagi haszon nélkül is kiadja vadidegen embernek a lakását. A hatóságok a hibásak, mert õt
csak molesztálják, büntetik, pedig õ aztán ártatlan az egészben.
Mi a megoldás?
Természetesen a Képviselõ Testület, a Polgármesteri Hivatal,
a társhatóságok – rendõrség, határõrség, Bevándorlási Hivatal, az APEH – tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy
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a helyzet normalizálódjon. (Ezt a Polgármester megígérte,
amikor a szállásadókat összehívta, s megpróbálta õket jobb
belátásra bírni!)
Be kell vezetni az idegenforgalmi adót és korlátozni kell a kereskedelmi egységek esti ( és éjszakai) nyitva tartását.
Lehet azonban, hogy ez mind kevés lesz mert már olyan esetrõl is hallani, hogy a román állampolgárok azt mondták a tulajdonosnak, õk még a büntetését is átvállalják, és tovább maradnak itt!!
Az egyedüli megoldás, ha a szállásadók saját maguk, a környezetük és a falu többi lakójának érdekében úgy döntenek,
felhagynak a szállásolással!!!!

Tisztelt Alsónémediek!
Településünk felelõsséggel bíró józan többsége továbbra is
aggódva figyeli azokat a negatív folyamatokat, amelyek ebben az esztendõben jelentek meg olyan fokozott mértékben,
ahogy azt valamennyien minden nap tapasztalhatjuk. Türelmük fogytán s joggal aggódnak e település jövõéért!
Reméljük elgondolkodnak – e sorok olvasása után – elsõsorban azok, akik okozói annak, hogy településünk mára már
nem egy egységes, identitását, értékrendjét õrzõ és jó értelemben vett egységes, zárt település.
Hofi Géza után szabadon: akinek nem inge, az természetesen
ne vegye magára, de aki………... az aztán öltözködjön fel !!!
Az lenne a jó ha nem kellene ideírni, hogy folyt. köv.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2008. évi BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra felsõoktatási hallgatók, illetve felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó tanulók számára
„A” típusú pályázat a felsõoktatásban már részt vevõ
hallgatók számára:
Az ösztöndíjban kizárólag olyan felsõoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsõoktatási intézményekben, továbbá nem állami felsõoktatási intézményekben az Oktatási
Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján az államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben,
valamint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben az általuk felvett szakképesítési követelményében meghatározott képzési idõn belül nappali tagozaton
folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj idõtartama: 10 hónap, azaz két egymást követõ
tanulmányi félév.
A pályázat benyújtásának módja: „A/B” típusú pályázati
ûrlapon, amely igényelhetõ az
Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban / Alsónémedi, Fõ u.
58. 3. sz. szoba /.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. október 31.
„B” típusú pályázat a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó hallgatók számára:
Az ösztöndíjra kizárólag olyan /a 2007/2008. tanévben utolsó
éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézményben felvételt
még nem nyert, érettségizett /fiatalok pályázhatnak, akik a
2008/2009. tanévtõl kezdõdõen állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények
közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, állami finanszírozott elsõ
alapképzésben, vagy elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2008-ban elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézményben és tanulmányaikat a 2008/2009 tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
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A pályázat benyújtásának módja: „A/B” típusú pályázati
ûrlapon, amely igényelhetõ az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban /Alsónémedi, Fõ u. 58. 3. sz. szoba/.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. október 31.
Nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és a
katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.
A pályázatok elbírálása során a Képviselõ-testület az
alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– a családban az egy fõre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
– árva vagy félárva,
– eltartásáról egyedülálló szülõ gondoskodik,
– a családjában élõ eltartottak száma három vagy annál több,
– krónikus betegségben szenved,
– kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem
részesül.
A pályázatokat 1 példányban, írásban a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani a fenti határidõre. Az önkormányzat a
pályázatokat elbírálás után a megyei önkormányzat, illetve az
OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázatok Osztálya részére
továbbítja
A pályázó a települési önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban Somogyi
Istvánnénál kapható a 29/337-101/14. melléken vagy az
ida.varga@alsonemedi.hu e-mail címen.
A pályázati ûrlaphoz mellékelni kell:
– az iskolai tanulmányok folytatásról szóló igazolást,
– a család egy fõre jutó jövedelmének megállapításához szükséges jövedelemigazolásokat,
– az elhalt szülõ halotti anyakönyvi kivonatát,
– elvált szülõk estén a válásról szóló jogerõs bírósági végzést,
vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot,
– az eltartott gyermekek születési anyakönyvi kivonatát,
– krónikus betegség fennállásáról szóló orvosi igazolást,
– kollégiumi ellátásról szóló elutasító határozatot.
Alsónémedi, 2007. szeptember 3.
Rozgonyi Erik
jegyzõ

KULTURÁLIS HÍREK
„Fedezzük fel közösen” a Faluházban folytattuk az általános
iskolás korú gyermekek számára meghirdetett „Nyitott mûhely” címû nyári programot. Az idei esztendõben 22 gyermek
vett részt az érdekes foglalkozásokon. A nyár utolsó napjait a
Kecskeméti Élményfürdõben búcsúztattuk, mely kicsiknek
és nagyoknak egyaránt örömet szerzett.
Augusztus 19-én nemzeti ünnepünk elõestéjén Szent István
királyra emlékeztünk az elmúlt esztendõben felavatott szobor
elõtt a Szent István téren. Versekkel, a szent királyt dicsõítõ
énekekkel, ünnepi beszéddel – melyet dr. György Balázs Alsónémedi polgármestere tartott – emlékeztünk. Kértük a Teremtõ Istent, hogy egész évben elegendõ kenyér legyen minden család asztalán. Pekker Imre plébános úr és Szappanos
Zoltán tiszteletes megáldották az új kenyeret, majd a résztvevõket is egy-egy falattal megkínálták.
A gyorsan elszállt nyár után beindult az új évad, szeptember a
tervezések, az évvégi sûrû programok összehangolásának
idõszaka. A mûvelõdési házban és a Faluházban új tanszakok
beindításával a Fantázia Mûvészeti Alapfokú Oktatási Intézmény is elkezdte a tanévet. A KRESZ oktatása is folyamatos
egész évben. A Nyugdíjas Klub minden hétfõn találkozik az
Opál házban. Várják mindazokat, akik szívesen beszélgetnének, kirándulnának, vagy talán csak azonos korúak társaságára vágynak.

Programok
2007. október 18-án csütörtök10 órakor bábszínházi elõadás lesz a mûvelõdési ház nagytermében. A Nefelejcs Bábszínház Marék Veronika Kippkopp meséje címû elõadására
hívjuk az óvodásokat, akik közösen vesznek részt az elõadáson, valamint minden érdeklõdõ kisgyereket. Belépõ a helyszínen váltható 200,- Ft-os áron.
A Faluházban folytatódik Halmos Béla népzenész-zenetudós „Muzsikusportrék” címû elõadássorozata filmvetítéssel 2007. szeptember 18-án csütörtök 18 órától.
Az elõadás látogatása díjtalan.
2007. október 21-én 11 órakor kezdõdik az 1956-os forradalom és szabadságharc dicsõ napjait felidézõ megemlékezés a Községháza falán elhelyezett emléktábla elõtt.
Tisztelt Alsónémediek!
Felnõttek, általános és középiskolai tanulók!
Szülõfalunk fennállásának 940. évfordulójára Alsónémedi
Nagyközség Önkormányzata és a Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár pályázatot hirdet a következõ témákban:
felnõtteknek:
– Szép emlékek Alsónémedirõl
– Elveszõben lévõ régi szép szokások gyermekkorom
Alsónémedijébõl
ifjúságnak és gyermekeknek:
– Így képzelem el településemet 50 év múlva
– Amit én a szülõföldemért tehetek

A 2007. év sorsfordító jubileumokban bõvelkedik Árpád-házi
uralkodóink és személyiségeink életében. Ebben az esztendõben emlékezünk Árpád fejedelem halálának 1010. és Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára. A következõ témákban várjuk a történelem iránt érdeklõ, kutatni, olvasni szeretõk munkáit:
Árpád fejedelem jelentõsége Magyarország történetében
Mit tanulhatunk Árpád-házi Szent Erzsébet életébõl, példájából
A pályamunkákat A/4 formátumban kézzel, vagy géppel írott formában, 2-10 oldal terjedelemben kérjük jeligével ellátottan leadni
a mûvelõdési házban, vagy a polgármesteri hivatal titkárságán. A
pályamunka mellé zárt borítékban helyezzék el a pályázó nevét ,
címét, utolérhetõségét. A borítékra írják rá a jeligét.
Beadási határidõ: 2007. november 20.

Könyvtári hírek
Befejezõdött a könyvtár állományának felülvizsgálata, az elhasznált és elavult dokumentumok selejtezése, valamint a
könyvtár állományának elektronikus feldolgozása.
Folyamatosan vásárolunk új könyveket, gyermek és felnõtt
irodalmat egyaránt. Az új szerzeményeket kiemelten tároljuk,
hogy ezzel is megkönnyítsük a válogatást. A beszerzéseknél
figyelembe vesszük a helyi igényeket, külön gondot fordítunk
arra, hogy a legfrissebben megjelent irodalom is fellelhetõ legyen a községi könyvtárban.
Ajánlataink
felnõtteknek:
Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony
Lackfi János: Halottnézõ
Steven Saylor: Római vér
Jókai Anna: Godot megjött
Umberto Eco: A tegnap szigete
Shirley MacLaine: Camino
Levelek az Andrássy-házból
gyermeknek:
Sütõ András: Hargitai vadászkalandok
Benedek Elek: A táltos kecske
Thomas Brezina: Hét tappancs gazdája PENNY- ifjúsági regénysorozat újabb kötetei
Komjáthy István: Mátyás-mondák könyve
Új nyitva tartás
hétfõ – szerda - péntek14-20 óráig
kedd – csütörtök9-15 óráig
Október hónaptól megkezdjük a leválasztott és leselejtezett könyvek árusítását a nyitva tartási idõben!

Teleház hírei
Új nyitva tartás
hétfõ – szerda – péntek 16-20 óráig
kedd – csütörtök
9-13 óráig
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FELHÍVÁS
A Teleház és a Mûvelõdési Ház alapfokú számítógép ismereti és használati, internet használati, valamint ezeknek a tanfolyamoknak kombinációját szeretné beindítani.
Kérjük a kedves alsónémedieket, hogy munkánkat támogassák azzal, hogy az alábbi táblázatba bejelölik az Önöket érdeklõ tanfolyamot, és ezt a könyvtárban a nyitva tartási idõben az ott elhelyezett gyûjtõládába teszik, vagy postai úton a
mûvelõdési ház címére /2351 Alsónémedi, Dózsa György tér
2. / visszaküldik.
Megismerve az igényeket megszervezzük a tanfolyamokat.
Támogatásukat elõre is köszönjük!
Alapfokú számítógép kezelõi tanfolyam 30 óra
Internet használatot ismertetõ tanfolyam20 óra

Alapfokú szövegszerkesztõi
és táblázatkezelõi tanfolyam20 óra
Alapfokú számítógép kezelõi
és internet használatot ismertetõ tanfolyam50 óra
Alapfokú számítógép kezelõi
+ szövegszerkesztõi tanfolyam 50 óra
Alapfokú számítógép kezelõi + szövegszerkesztõi
+ internet használatot ismertetõ tanfolyam60 óra
Kérjük, hogy x-el jelölje meg az Ön által preferált tanfolyamot!
Lehetõségeink szerint a tanfolyamokat ingyenesen vagy
minimális hozzájárulás mellett szeretnénk elindítani!
Elsõsorban az idõsebb korosztály és a kismamák jelentkezését várjuk!

Az olvasás gyönyörûsége

„OLVASTAM EGY JÓ KÖNYVET”
Ez lehetne a mottója annak a könyvismertetõ sorozatnak
amely a Hírmondó elmúlt számaiban jelent meg .A könyvajánlók kedves olvasmányukról írtak egy rövid ismertetõt
ajánlva másoknak is elolvasásra.
Bárki tehet ajánlatot aki úgy érzi jó könyvet olvasott! Az ifjúság ajánlásait is szívesen várjuk! Sõt! Átvettem a könyvajánlás stafétáját, de a kiválasztással bajban vagyok, mert a
könyvtárba kerülõ könyvek mind kedvesek nekem.
Ha mégis választanom kell bevallom én a szakirodalomi
könyveket kedvelem jobban. Sok újdonságot a kölcsönzõktõl
tudok, a könyvtárlátogatókkal a legkülönbözõbb témákban
keresgélve nekem is több téma, több könyv is felkeltette az
érdeklõdésemet.
Mostanság többen keresnek könyvet a magyarság õstörténetével kapcsolatosan .Roppant izgalmas téma.
Egyre több magyar, de külföldi szerzõ is a magyar nyelv õsiségével foglalkozik. Engem a téma annyira lenyûgöz, hogy
szeretném a Hírmondó olvasóival is megismertetni azt a magyar nyelvhez írt himnikus üzenetet amit Sir John Bowring
száz nyelvet beszélõ angol nyelvész írt:
A magyar nyelv eredete nagyon távoli múltba mutat Rendkívüli módon fejlõdött és szerkezetének kialakulása arra az
idõre nyúlik vissza .mikor még a mai Európában beszélt nyelvek nem is léteztek Egy olyan nyelv, mi önmagában, következetesen és szilárdan fejlõdött, .Az angol ember legyen büszke
arra, hogy nyelve az ember történelem eposzát hordozza,
mert eredetén kimutathatok a különbözõ nemzetektõl származó rétegek, amelyek összességébõl kialakult. Ezzel szemben a
magyar nyelv egy tömör kõdarab, melyen az idõk viharai
csöppnyi karcolást sem ejtettek. Nem az idõ változásairól szóló kalendárium. Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem alkudozik, nem ad és nem vesz senkitõl. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfénylõbb emléke. Amit a tudósok nem tudnak megfejteni azt mellõzik. Ez a
nyelvészetben is így van, épp úgy mint a régészetben. A régi
egyiptomi templomok egyetlen kõtömbbõl készült padolatait
sem tudják megmagyarázni. Honnan melyik hegységbõl vágták ki e hatalmas tömböket. Ám a magyarnyelv eredetisége,
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még ennél is csodálatosabb tünemény. Aki megfejti majdan,
az isteni titkot boncol, annak is az elsõ tételét -Kezdetben vala
az Ige és az Ige Istennél volt ,s az Ige Istenné lett.
1. Gyimóthy Gábor : Nyelvlecke címû verse is páratlan gazdagságú anyanyelvünkrõl tanúskodik.
Egyik olaszóra során?
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv a magyar,
Európába hogy került?
Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar,
Elmondtam, hogy sok-sok rag van,
S hogy némelyik mit takar.
És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?
Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen ha csak lépdelek.
Miért mondom botorkál,
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár
Miért éppen andalog?
A vaddisznó hogyha rohan,
Nem üget, de csörtet és
Bár alakra majdnem olyan,
Miért más a törtetés?
Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezõn átvág,
De tán vágtat valahol.

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Egy csavargó itt kóborol
,Lézeng, õdöng, csavarog
Lõdörög ,majd elvándorol
,S többé már nem zavarog.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt õz elszökell,
Nem ront be az aki betér…
Más nyelven, hogy mondjam el?

Ám egy másik itt tekereg,
Elárulja kósza neszItt kóvályog ,itt ténfereg…
Franciául, hogy van ez?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó mint halad,
Avagy milyen õgyelegni?
Egy szó –egy kép- egy zamat!

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki slattyog, miért lófrál?
Száguldó hová szalad?
Nem csak az áradat rohan
,S nem csak a kocsi kocog.

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki beslisszol, elinal,
Nem „battyog” az ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!
Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik,
Hogy mondjam ezt olaszul?
Másik erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül,
Ráripakodsz, eloldalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Ápoljuk, óvjuk anyanyelvünket, mert
nemzetünk fõ kincse. Idegen ajkú nyelvészek, tudósok, talán ráébresztenek ,
micsoda szellemi érték birtokában vagyunk, amit jobban kéne tudatosítani. E
témában könyvtárunkban megtalálható
könyvek közül ajánlani tudom:
Molnos Angéla: Szent és sérthetetlen
és Varga Csaba több könyve: Idõ és
ABC, Az õsi írás könyve, HAR avagy
Európa 45.000 éves szellemi és nyelvi
öröksége.
Kulinyák Rezsõné

FELHÍVÁS !
Nagyon komoly megtalálói díjat adok
annak, aki épségben, elhozza vagy
megmondja hol van a kiskutyám.
Szeptember 22-én, szombaton,
este 7 óra után tûnt el
az Árpád utca 77-bõl.
Kicsi, kb. 5 kilós, teljesen fehér, orrán, kis barna folt van.
Fajtája: Coton de tulear, szuka, 1 éves.
Mili névre hallgat és szeretjük.
T: 29. 337-150, 337780,
Mobil: 06.20.4801415.
Küldhet sms-t is, visszahívom!
belagyit@monornet.hu

Az Ész, a Kéz, a Szív, a Száj, s a Szem!
Mennyi boldog, édes érzelem.
Mennyi fájdalom, mennyi gyötrelem.
Ki mondja meg, az Ember mikor, mit tegyen?
Hol van a határ, a jó és a rossz között?
Miért van olyan, kibe ördög költözött?

A Száj, mely oly forrón tud csókolni, kacagni.
Hogy tud olyan édesen suttogni, becézni,
hogy tud mosolyogni, bíztatni, mesélni?
Olyan kitartóan Téged az Életre nevelni!
De ugyanaz a Száj, hogy tudhat úgy átkozni?
Hogy tudhat megtagadni, gyûlölködni, hazudni?

Az Ész, mely arra van hivatva,
hogy az Életed során az utadat mutassa.
Szétválassza a jó, és rossz irányt,
csak azt engedje, mi másokat nem bánt.
Mégis sokszor cserben hagy az Téged.
Nem barátot szerez, hanem ellenséget!

A Szem, mely oly varázslatos, ragyogó tud lenni.
Hogy tudhat benne a tûz úgy lobogni, izzani?
Hogy tud csábítani, bíztatni, égetni,
elvarázsolni, bolondítani, a lábadról levenni!?
De ugyanaz a tûz a Szemben, hogy tud úgy megvetni?
A gyûlölet tüze hogy tud maga körül mindent felégetni?

A Kéz, mely olyan selymes, úgy tud ölelni.
Úgy tud simogatni, a bölcsõdet ringatni.
Hogy tud segíteni, dajkálni, etetni,
hogy tud ápolni, építeni, békét teremteni?
De ugyanaz a Kéz, hogy tudhat rombolni, bántani?
Arra, aki ringatta, s akit ringatott, kezet emelni?

Örök a kérdés, és az is fog maradni.
Hogy tudhat Ember sokszor jó, néha meg rossz lenni?
Hogy tudnak a testvérek, a jóbarátok egymástól elszakadni?
Hogy tudhat a családi fészek kihûlni, szétesni?
Miért tud az Ember gyûlölni, nemcsak szeretni?
Ki az, ki a kérdésekre a választ egyszer meg tudja adni?

A Szív, a Szív, mely úgy tud szeretni.
Hogy tud félteni, izgulni, aggódni,
hogy tud örülni, búsulni, gyötrõdni?
Akit félt, akit szeret – azért meg is tud szakadni!
De ugyanaz a Szív, hogy tudhat gyûlölni, ártani?
Hogy válhat kõvé, hogy tudhat tagadni, elhagyni?

Alsónémedi, 2007. szeptember

Ölvedi János
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Ötvenedik évfordulóra emlékezve
Alsónémedin kedves hagyomány már, hogy a jeles évfordulókat iskolánk volt tanulói megünneplik. Mindig akadnak a
csoportokban olyan „lelkes tanítványok”, akik nagy erõfeszítéssel felkutatják volt osztálytársaikat és baráti találkozóra, az
iskolában együtt töltött évek emlékeinek felidézésére hívják
össze volt csoporttársaikat.
A sok kedves iskolai élmény felelevenítése derût, kellemesen
eltöltött órákat varázsol az azóta felnõttekké váló diákok számára.
Kellenek a visszatekintések, visszaemlékezések, mert a múltunk
felidézése napi életünket teszi teljesebbé, értékesebbé.
Így történt ez ebben az évben is. Karsainé Juhász Ilona és
Kissné Kerekes Etelka fogott össze az ötven évvel ezelõtt végzett (1957) 8.a és 8.b osztály évfordulós találkozójának megszervezésére. Nagy igyekezettel és jókora energia ráfordításával sikerrel járt igyekezetük. A 8.a osztály volt osztályfõnökével Folyó Gyulával nem sikerült kapcsolatot teremteni, így a
volt tanítványai csak tisztelettel emlékeztek rá. Kenderessy
Klára a 8.b csoport osztályfõnöke Veszprémbõl utazott
Alsónémedire, hogy kedves tanítványait 50 év után láthassa és a
napló tanúsága szerint a korabeli emlékeket felidézhesse.
Nagy érdeklõdéssel hallgattuk egymás életútjának alakulását. Hallottunk örömökrõl, sikerekrõl, problémák megoldásáról és a szenvedések emberhez méltó elviselésérõl. Elárasztott bennünket a sok-sok régi emlék, szinte el sem hittük,
hogy eltelt ÖTVEN ÉV!
Sajnos mindenki nem lehetett közöttünk, de képzeletünkben ott ültek mellettünk. Voltak, akik betegség vagy más okból nem jöhettek, de Õk is, akik a „legvégsõ útra” mentek.
Sajnos a fiú „a” osztályból döbbenetünkre 17-en, a leány „b”
csoportból 6-an nem élhették meg ezt az évfordulót. Név szerint emlékezve rájuk gyújtottunk mécsest és a találkozó estéjén izzó lángja értük lobogott.
Az ötvenéves találkozó fennkölt hangulatban, az ismételt
együttlét örömével átitatva zajlott. Az egymással folytatott
beszélgetések, a felidézett emlékek felejthetetlenné tették a
találkozást.
Az összejövetel színhelye Alsónémedin a Csermák vendéglõ volt, ahol a szívélyes fogadás, az ízletes vacsora és
Morvai János hangulatos zenéje, az itt töltött órákat még kellemesebbé tette. Köszönjük mindazoknak, akik fáradoztak a
találkozó megvalósulásán, akik lehetõségük szerint részt vettek az ötvenéves évfordulón. Köszönjük a meglepetéseket, az
emlékeztetõket! Érdemes volt! Kellemes élményekkel, emlékekkel gyarapodva gondolunk vissza az együtt elöltött órákra! Hisszük, hogy a találkozó összetartozásunkat erõsítette és
lelkünket is gazdagította.
A sorok írójának ez a félévszázados jubileumi évforduló
azért is volt kiemelkedõen kedves, mert pedagógus pályafutásának elsõ, szeretetre méltó tanítványaival tette lehetõvé a közös emlékezést.
További jó egészséget, derûs éveket és családjaik körében
sok örömteli perceket kívánunk minden osztály- és évfolyamtársunknak!
Alsónémedi, 2007. szeptember 27.
A szervezõk nevében:
Etelka néni (Miskolczi Károlyné dr.)
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Kincsesbánya, 2007. szeptember 1.

Közegészségügyi Díjban részesül:
Dr. Kajáry László
Minden település életében nagyon meghatározó, hogy ki a körzeti
orvosa. Ha jó, akkor a lakosság biztonságban érzi magát. Ilyen volt
Kincsesbánya életében Dr. Kajáry László, aki már sajnos nem
helyi lakos, de most is köszönthetjük körünkben.
Ez alkalommal szeretnénk megköszönni áldozatos munkáját!
Mindegy volt számára éjszaka vagy nappal, ha szükség volt
rá, fáradságot nem kímélve gyógyított, segített.
Nagy tudású, emberséges orvosa volt Kincsesbányának.
„A hála a szeretet legfinomabb formája” – szól az idézet.
Kincsesbányán nagyon sok ember gondol Önre hálával, ha
meghallja a nevét.
Gratulálunk és köszönjük, hogy megtisztelt minket jelenlétével!

2007. augusztus 26-án délelõtt 10 órakor Beer Miklós
váci megyéspüspök atya celebrált ünnepi szentmisét az alsónémedi katolikus templomban, az énekkar fennállásának
80. évfordulója alkalmából. Kérjük fogadják szeretettel az
ünnepségrõl szóló cikkösszeállítást. Az énekkarról, annak
történetérõl a Hírmondó következõ számában tervezünk egy
összefoglaló cikk megjelentetését.

Pekker Imre címzetes fõesperes,
alsónémedi plébános köszöntõje:
Fõtisztelendõ és Nagyméltóságú Püspök Atya!
Õszinte és mély, gyermeki tisztelettel köszöntöm ezen a
szép, augusztusvégi Vasárnapon!
Öröm együtt lenni itt a jó Isten házában Fõpásztorunkkal!
- Ezt az Örömet fokozza az, hogy egy különleges alkalom
gyûjtött össze ilyen szép számmal minket és vannak kedves
Vendégeink is a kedves Kántor-Karnagy Úr szülõfalujából,
Rimócról. Õk is velünk ünnepelnek, és mi örülünk annak is,
hogy ezúttal egy ilyen bensõséges ünnepen viszonozhatjuk
kedvességüket, amellyel két évvel ezelõtt Õk fogadtak minket. Szívbõl kívánjuk, hogy Püspök Atya is és kedves Vendégeink is érezzék jól magukat szép ünnepünkön!
Errõl az ünneprõl Kántor-Karnagy Úr tud igazán és bõvebben szólni; én csak röviden említem, hogy az Egyházközség Énekkara 80 éves jubileumát tartja. Nyolcvan év egy ember életében is szép idõ, egy Közösség életében még inkább.
Sok hozzáállás, áldozatvállalás gazdagítja ezt az idõt, amit az
Énekkar tagjai talán nem is ismerve a 91. Zsoltár részletét:
„Jó dolog az Urat áldani, énekkel magasztalni Nevedet, Fölséges!” - mégis a gyakorlatban rendszeresen megvalósítottak
- fiatalok és idõsebbek - nemcsak férfiak, hanem nõk is együtt énekelve.
Hálával és tisztelettel gondolunk azokra a kedves Tagokra, akik már nem lehetnek közöttünk. Nekik szívbõl kívánjuk,
hogy az angyalokkal együtt dicsérhessék a fölséges Istent!
Köszönettel fordulunk a jelen zászlóvivõi felé. Kívánunk
Nekik lelki és testi erõt, hûséges buzgóságot, hogy lelki épülésünkre sokáig zengjék a jó Isten dicséretét és folytatása
majd a véget nem érõ harmóniában legyen!
Külön hálával emlékezünk meg a Karnagy Úr és a Kántor
Úr vitathatatlan és fáradhatatlan, lelkes munkájáról! Sokat
tettek és tesznek a szép ének és a szent zene érdekében, ami
egyik alapvetõ éltetõ eleme az Énekkar munkájának és szép
eredményeinek.
Kérem Püspök Atyát, esdje le a jó Isten áldását a Jubilánsokra, kedves Vendégeinkre és Mindnyájunkra!

nem sajnálják a szabadidejüket és a templomi kórusba járnak
énekelni hiszen ez egy nagy elkötelezettség. Emellett köszöntött egy 92 éves kórustagot, aki a megalakulásától egészen
még egészsége engedte, részt vett az énekkar munkájában. A
misén a kórus csodálatos énekével töltötte meg a templomot.
A mise után ebéd és beszélgetés következett majd megtekintettük a faluházat, amelyben láthattuk az ottani viseletet soksok régi fényképet és még csörögefánkkal is megkínáltak
minket. Ezután az alsónémedi Polgármester Úr kérésére megnéztük a református templomot, majd átmentünk a katolikus
templomba, ahol Benkó Péter elmondta a templom történetét.
Ezután többek kérésére az indulás elõtt harmóniumon Máriaénekeket játszott (ugyanis ott is felújításra vár az orgona).
Nagyon köszönjük az alsónémedieknek és Benkó Péternek a szívélyes meghívást, a vendéglátást, hogy felejthetetlenné tették számunkra ezt az augusztusi vasárnapot.
Jusztin Péterné, Rimóc

Rimóciak Alsónémediben

Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten!

Augusztus 27.-én ünnepelte az Alsónémedi Énekkar
fennállásának 80. évfordulóját, ahová meghívták a
rimóciakat is. 40 rimóci vett rész ezen az ünnepen. Szívélyes
fogadtatás után szentmisén vettünk részt, amelyet dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök celebrált. Köszöntötte az énekkart, a rimóciakat, és a misén megjelenteket. Nagyon örült,
hogy az egyházmegyében vannak még olyan emberek, akik

Az alsónémedi római katolikus templomban ez év augusztus 26-án a hívek még lelkesebben, a közös dicsõítés örömével énekelték „Hol szeretet és egyetértés ott az Isten!”.
Nagy ünnep volt ez a nap a némediek számára, mivel a
templomi énekkar megalakulásának 80. évfordulóját ünnepelte az egyházközség. Erre a jeles alkalomra nagy szeretettel
meghívták a rimóci testvéreiket, ahonnan az énekkar vezetõ-
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je, Benkó Péter származik. Erre a meghívásra már régóta készült a közösség, mivel a rimóciak két évvel ezelõtti szeretetteljes vendéglátását viszonozni szerették volna.
Nagy öröm volt mindenki számára, hogy e jeles napon a
váci egyházmegye püspöke Dr Beer Miklós celebrálta a
szentmisét Pekker Imre az alsónémedi, és Tóth Péter Domonkos, a szomszéd kisváros, Ócsa plébánosának segédletével.
Az Istenszeretet igazi közösséggé kovácsolta a rimóci és
némedi híveket, és lelkesen, együtt énekelték a szebbnél
szebb dicsõítõ és hálaadó énekeket.
A szentmise után a templom melletti Betyár vendéglõben
folytatták a két falu hívei a barátkozást. Finom itókák kíséretében, és az ízletes borjúpörkölt elõtt, - amit Végh Károly és
testvére, Balázs az elõzõnap frissen vágtak, a fõzésben
Györgyövics Károly is besegített - a polgármesterek köszöntötték az egybegyûlteket.
Az ebéd után a vendégek meglátogatták a Faluházat, ahol
a község régi hagyományairól, szokásvilágából nyertek bepillantást, és jóízûen fogyasztották a némedi csöregét, amit
özv. Józan Györgyné, Mariska néni meglepetésképpen készített. A vendéglátók elkísérték a rimóciakat a másik felekezet
házába is, a református templomba.
Mindenki jól érezte magát e szép vasárnapot, a Jóisten megéreztette híveivel: „Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten!”
Istennek hála e gyönyörû együttlétért!
Jakab Mária

A török hódoltság korában (1541-1686)
A vesztes mohácsi csata után a török csapatok sûrûn járták
a fõváros környékét. 1529. szeptember 3-án Szolimán vívni
kezdi Buda várát, ami néhány nap múlva a birtokába is kerül.
Ezúttal még átadja János királynak. A német és spanyol csapatok eredménytelenül ostromolják Budát. 1541. augusztus
29-én a török csapatok megsemmisítik a német sereget, elfoglalják Budát, Pestet.
A belsõ harcok súlyos terhet jelentettek a lakosságnak. A
török seregek nem kímélték a föld népét, jobbágyok ezreit
hurcolták el. Falvak sora néptelenedett és pusztult el. A kisebb falvak és tanyák lakói nagyobb városokba, Kecskemétre, Ceglédre, Körösre húzódtak, ahol nem volt török helyõrség és némileg nagyobb biztonságban érezhették magukat.
Alsónémedit környezõ kisebb lakott helyek már igen korán néptelenné váltak. Elpusztult Gyál, Kerekegyháza, Szent
Dienes, Nyírtelek, Vány, Lõb, Halom, Ráda, Mántelek, Soroksár. Mindössze hat családdal maradt meg Varsány és
Vecsés, Harasztin meg éppenséggel három háztartást tudtak
csak összeírni 1546-ban.
1552-bõl maradt fenn az elsõ magyar adójegyzék. Ebben
Nemeg 30 portával, 1553-ban 27 portával és 1565-ben már
csak 15 portával szerepel.
A magyar és török adóösszeírásokból azt a következtetést
lehet levonni, hogy 1546-ban már nagy valószínûséggel nem
Némedi régi családjait találjuk a faluban, hanem a török elõl
mindenfelõl összegyûlt, a nagy vihar által összesodort népes-
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séget. 1580-ig nõtt a háztartások száma, az azt követõ évtizedben azonban a török források a lakosság számbeli csökkenését, a magyar források pedig elszegényedését, zselléresedését igazolják.
Egy jobbágyfalu élete a török uralom alatt nem volt
könnyû. Nem csak a török, hanem a magyar adókat is fizetnie
kellett, egy földesúr helyett kettõt kapott. Nemeg a török idõk
alatt mindvégig a váci püspök birtoka maradt. Maga Vác is elesett, de a váci püspökség Pozsonyban tovább mûködött. A
váci püspökség 1570-ben összeíratta birtokait. Az urbárium
szerint szõlõjük nincsen, földjük, rétjük és erdejük kevés. A
falu a Dunától egy mérföldre fekszik. Török földesura Haszán
Olay bég, aki Pesten lakik.
Az adóösszeírásokból nem csupán a lakosságra és annak
változásaira következtethetünk, de érdekes adatokat kapunk a
falu gazdálkodásáról is.
A török adószedõ egyhelyütt például megjegyzi, hogy „a
nevezett falu lakosai marhát és lovat tartanak és az ellenséges
(nyugati) ország felé kereskedést ûznek. Emiatt szántás-vetéssel felhagynak és a szpáhijuknak a tizedet nem fizetik. Ezért …
akik szántás-vetéssel felhagytak, azoktól föld meg nem
mívelési adó szedessék.”
Adót kellett fizetni a legeltetés után, tizedet a káposzta,
lencse, bab, lenmag és kender, vörös- és fokhagyma után.
Igen magas volt a széna és tûzifaadó, de adózni kellett a méhkasok, a sertések, a bárányok után is. A két utolsó összeírás alkalmával menyasszony és hordóadót is kivetettek.

A falu szellemi életérõl keveset tudunk, feltételezzük,
hogy a század második felében a református hitre tért át, régi
templomát tovább használta.
A török uralom elsõ fél évszázada alatt a falu lakossága
megkapaszkodott, némileg megerõsödött. A török és magyar
földesurak, a jobbágyok – hódítók és meghódoltak között –
létrejött egy hallgatólagos megállapodás, amelynek értelmében biztosították a termelés és az élet elengedhetetlen nyugalmát. Erre mindkét félnek alapvetõ szüksége volt. Ezt a viszonylagos nyugalmi helyzetet váratlan villámcsapásként
robbantotta fel az 1591-ben kitört tizenötéves háború, mely az
Alföld magyar lakosságának nagymértékû pusztulását okozta
és nem kímélte Némedi lakosságát sem. A korabeli feljegyzések azonban azt igazolják, hogy a megszállások ellenére is folyamatos volt az élet Alsónémedin – ahogy 1647-tõl nevezik
községünket.
Voltak persze hosszabb-rövidebb idõszakok, amikor a
nagy állatállománnyal rendelkezõ némediek, hacsak nem
akartak az egymással szembenálló hatalmas seregek prédájává válni, mást nem is tehettek, mint hogy szétszóródtak: Tatára, Kecskemétre, Komáromba. Így Buda visszafoglalása után
néhány évig a falu lakatlan maradt.
A másfél százados török uralom a község életében csak
hanyatlást jelentett. A környezõ falvak és szállások egész sora
pusztult el, népük vagy török rabságba került, vagy elmenekült õsi lakóhelyérõl. A virágzó, sûrûn lakott terület nagyobb
része lakatlan pusztasággá változott. A török hódoltság után
csak nagyon lassan, vontatottan indult meg az élet, de ez már
egy új korszak nyitányát jelenti.

Állattartás Alsónémedin
Az állattartás, az állatkereskedelem mindig jelentõs szerepet játszott a falu életében. Ennek alapvetõ oka a földrajzi
fekvése, hiszen összekötötte a fõvárost a Kiskunsággal, illetve azok a vízfutotta, gazdag rétek, legelõk, amelyek minden
korban gulyákat, nyájakat tartottak el. Így az alsónémediek
szakértelme az állattartásban messze földön ismertté vált.

Legelõ, legeltetés
Az alsónémedi jószágtartás sok vonatkozásban megegyezik a kiskunságival. Ennek oka egyrészt az, hogy a kinnháló
gulyák egy részét a Kiskunságban bérelt földeken tartották,
másrészt az állatkereskedõk révén szoros kapcsolat alakult ki
az ottani pásztorokkal, gulyásokkal.
A község határán belül levõ legelõk három részre oszlottak. Az urasági a Haraszti út két oldalán terült el, tehén – és
borjújárásra oszlott. A tagosoké a Bugyi út északi felén a falu
utolsó házáig tartott, a közösöké az úttól délre az ócsai határig
terjedt. E két utóbbi eredete egészen a jobbágykorig nyúlik
vissza, amikor a legelõkön a telkes gazdák és a zsellérek osztozkodtak. Az elõbbiek befolyásukat felhasználva a tagosításkor a jobb legelõt kapták meg, míg az utóbbiaknak a gyengébbel kellett megelégedniük.
A tagos és közös legelõket a tehenek és a sertések járták.
A kihajtás elsõ napjaiban az állattulajdonos tartozott azt a többihez kiterelni, este pedig addig várni, amíg végleg meg nem
szokott. A borjas tehén sok esetben délben is hazajárt, ilyenkor abrakot is kapott. A legelõ jószág este csak kevés csalamádét vagy abrakot kapott.
1937-ben a tagos és közös legelõket felosztották. Kimértek 800 parcellát, melyek tulajdonjogát sorsolással döntötték
el. A háború után a Legeltetési Bizottság vette át az ügyek in-

tézését. A volt urasági legelõ a növendékeké lett. 1965-tõl a
szakszövetkezet lett a legelõk gazdája.
A legelõk rendbentartása nem kis feladat volt. Már kora
tavasszal gyomtalanítottak. Az ott maradt gazt lekaszálták és
elégették. Ezután megfogasolták, késõbb mûtrágyázták és
tárcsázták is. A kutakat is többnyire tavasszal hozták rendbe.
Ugyanakkor a pocsolyákat, kopolyákat megszüntették, hogy
egészséges vízbõl igyék a jószág.
A szarvasmarha kihajtása Szent György-napkor (április
24.), vagy akörül történt. A beszorulás Szent Mihály-napján
(szeptember 29.) történt, ha az idõ engedte.
A birkát, sertést nem legeltették a marhajáráson, mert a
szarvasmarha nem evett ezek után. A libákat megtûrték, de
csak a legelõ szélén. A sertések külön legelõn, leginkább a
turjánba és az erdõbe jártak. A juhokat a ványi legelõn tartották, de legeltették az útszéleket, a tarlókat is.
Amikor elkezdtem írni ezt a fejezetet, nem gondoltam volna, hogy milyen nagy és milyen érdekes témába kezdek bele.
Írhatnék arról, hogy miért volt nagyobb becsülete a kinnháló
gulyásnak, mint annak, aki minden nap hazahajtotta a tehéncsordát és miben nyilvánult ez meg.
Arról, hogy hogyan és mikor szegõdtették le az új pásztort,
hogy mennyi volt a bére (köpõce rozsban számítva) a pásztornak, a gulyásnak, a mezõõrnek. Arról, hogy hogyan aludt a
pásztor és miért kellett az alváshoz az egylábú fejõszék. Arról,
hogy milyen a jó juhászkutya és miért hívják fejhõzésnek,
amikor a pásztorok visszalopták az elidegenített jószágot.
Vagy arról, hogy hogyan készül és mitõl jó a Gönczy békó, hogyan kell a lovat felpipázni és miért is?
Vagy az állatvásárokról. Vajon ki volt a cenzár és ki a
mitás? Hogy hogyan illik alkudni és milyen szaktudás kell az
állatvásárláshoz?
Mindezt 1-2 oldalba sûrítve?
Olvassák el inkább az Alsónémedi története és néprajza
címû könyv erre vonatkozó részét (is) Kékesi Béla tollából!

Valahogy ez mégis haza
valahogy ez mégis haza
akármit írt is Béla bátyánk*
jót tudta õ: nincs igaza
csak elkeserült népe láttán
valahogy mégis szent e nép
ha más nem szenvedése által,
túlél még néhány temetést
az alvilágból is kiszárnyal
mert mindig jõ olyan utód
ki vállaira veszi sorsát,
itt áll kicsinyke otthonod –
földjét szeretni nem bolondság
ha már ide hozott a gólya
ne légy a néped árulója
(*Hamvas Béla)
Kovács Sándor István

13

Az elsõ világjátékom!
Augusztus 22.-én eljött az a nap amit már régóta vártam, és
készültem rá. Elindulhattam Thaiföldre a transzplantáltak tizenhatodik világjátékára.
Mielõtt errõl írnék, nem szabad elfeledkeznem az oda vezetõ
útról sem. Már több mint két éve úszok rendszeresen. Ez a
rendszeres sport, edzés elõször abban segített hogy önbizalmam legyen, felismerjem képességeimet, segítsen küzdeni a
gyógyulásomban. Be kell vallanom, hogy elõször nem szerettem. Apukámnak mondta is már ez elsõ edzések egyikén,
hogy én ide ne jövök többet. Hála Istennek nem engedte, hogy
durcáskodjak és tovább jártam edzésekre. Az edzéseket olykor versenyek tarkították ahol szüleim, edzõm és én is láthattam, hogy a munkámnak van eredménye. Ezeknek a felkészítõ versenyeknek köszönhetõen kvalifikálhattam magam a világjátékokra.
A repülõtéren már ott volt az egész csapat akikkel edzõtáborban és az eskütételen együtt voltunk. Mindenki nagyon izgatott volt indulás elõtt! Tizenegy órás repülés után megérkeztünk Bangkokba, a világjátékok helyszínére. Mint ha szaunába szálltunk volna ki olyan meleg volt. Már nagyon vártak
bennünket a thaiföldi önkéntes segítõk. Az elsõ meglepõ felfedezésem az volt, hogy ebben az országban mindenki mosolyog. Teljesen mindegy, hogy szegény vagy gazdag, egészséges vagy beteg, mindenki mosolyog. Ezzel a természetes derûvel fogadtak minket.
Másnap már ismerkedtünk az uszodával. Furcsa volt, hogy csak
140cm volt a víz mélysége. Sokat kellett gyakorolnom, hogy a
fejes ugrás sikerüljön ilyen sekély vízben. Természetesen minden nap volt edzés verseny elõtt. Fontos volt, hogy a versenynapon a lehetõ legjobb formánkat hozzuk és megszokjuk ezt az
egészen különös, monszun esõkkel tarkított klímát.
Végre eljött a megnyitó napja ahol 47 ország felvonult, mindenki a saját zászlójával. A megnyitó egyik díszvendége a házigazda ország hercegnõje volt. Sajnálatos módon elkésett a
hirtelen jött monszun esõ miatt, és így elhúzódott a megnyitó.
A sportcsarnokban egy thaiföldi versenyzõ hozta az olimpiai
lángot. Nagyon megható volt amikor felgyulladt az olimpiai
láng. A hercegnõ köszöntött minden országot, és utána nagyon szép mûsorral kedveskedtek a versenyzõknek és a meghívott vendégeknek.
Másnap kezdõdtek a versenyek. Nagyon izgult mindenki. Öt
úszásnemben lehetett nevezni. Természetesen mind az ötben

neveztem. Az elsõ nap három versenyem volt, 200 gyorssal
kezdtem 7 versenyzõbõl második lettem picit szomorú voltam,
mert azt éreztem jobban is úszhattam volna. De mindenki biztatott és továbbra is támogatott. Azt is mondták, hogy ne feledkezzek meg arról, hogy ez nem egy kis válogató verseny, hanem
világjáték. A következõ versenyszámaim 50 mell és 50 hát volt.
Másnap még két versenyem volt hátra 100 hát, és 50 gyors.
Még mindig izgultam, de már nem annyira mint az elsõ versenynapon. Fantasztikus érzés volt, hogy ennyien biztattak,
szurkoltak nekem a verseny alatt. A versenynapok alatt pedig
egyre nõtt a táboruk, csatlakozva hozzájuk más országokból is.
Mind az öt úszásnemben érmes lettem. Arany érmet nyertem
100 háton. Ezüst érmet nyertem 200 gyorson és 50 mellen.
Bronz érmes lettem 50 gyorson és 50 háton.
Aztán jött az eredményhirdetés és a dobogó. Hát, mindenféle
érzés kavargott bennem és nem is fogtam fel, hogy sikerült érmeket szereznem. A versenyek, az eredményhirdetés, a meghatódottság után jó volt szurkolni a magyar csapat többi tagjának, hisz õk ég versenyben voltak atlétikai versenyszámokban és néhány labdajátékban is.
A 47 induló országból a magyar csapat 5. lett. Csapatunk 52
érmet hozott haza. Az úszók ebbõl 28-at. Azt gondolom remek, kimagasló teljesítményt nyújtottunk ezen a világjátékon. Minden igyekezetünket, tehetségünket, szorgalmunkat
beleadtuk, hogy egy távoli kontinensen is öregbítsük magyar
hazánk hírnevét. A virtus, az élni akarás ott él bennünk.
Ez a verseny nagy lökést adott nekem ahhoz, hogy fojtassam
az edzéseket, képezzem, fejlesszem magam, hisz a transzplantáltaknak így nekem is, ez nem csak egy verseny volt, hanem bizonyíték hogy érdemes küzdeni, élni, az életet szeretni.
Az Edzõtáborban ígéretet kaptunk, hogy ha jól szerepelünk,
sok éremmel térünk haza akkor kapunk állami támogatást a
versenyekre, mert ez idáig nem volt. Mi mindent megtettünk,
most az ígéret megvalósulásán a sor.
Végezetül szeretném megköszönni az Alsónémedi önkormányzatnak, hogy nem csak ígérettel, hanem valóságban is támogatta
a világjátékokon való részvételemet azzal, hogy a repülõjegyem
teljes költségét állták. Ez nem csak nekem, hanem a transzplantációs alapítványnak is nagy segítségül szolgált.
2007.09.24.
Köszönettel:
Lovas Judit

Lótartók figyelem!

A DAKÖV KFT közleménye

A Kerületi Hatósági Fõállatorvos értesítése alapján ezúton tájékoztatjuk községünk lótartóit, hogy a 3 évenkénti kötelezõ
“lóvizit” ebben az évben esedékes! Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a gondozásában lévõ lovak vérvizsgálata (fertõzõ kevésvérûségre és takonykórra) megtörténjen.
Kérjük a vérvizsgálat miatt keressék állatorvosukat. A vizsgálat elvégeztetését ellenõrizni fogják (november-december)
és az állattartónak felróható mulasztás esetén állategészségügyi bírságot szabhatnak ki!
Polgármesteri Hivatal
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAKÖV KFT
a vezetékes vízrendszer hálózatmosatását

2007. október 15-19. között végzi.
A mosatás következtében elõfordulhat, hogy a víz zavarossá
válik, de ülepítés után természetesen fogyasztható.
Szíves elnézésüket kérjük a kellemetlenségért!
DAKÖV KFT

Pályázat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal idegenforgalmi adóügyi elõadó
munkakör betöltésére
Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet,
- 9/1995.(II.3.) Korm. rend. 1. sz. mellékletében a I/16. feladatkörnél
elõírt végzettség (a középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemzõ- és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi szakképesítés).
Az idegenforgalmi adóügyi elõadó elsõdleges feladata a 2007. október 01-õl bevezetendõ idegenforgalmi adó mûködtetése, adminisztrációjának teljes kezelése, ill. kiemelt figyelmet kell fordítani a helyszíni
ellenõrzésekre.
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Bérezés és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, a köztisztviselõk juttatásairól és támogatásáról szóló
23/2002.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje és Közszolgálati Szabályzata alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
-részletes szakmai önéletrajzot,
-iskolai végzettségeket tanúsító okirat másolatát,
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
Apályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívás Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje:
a benyújtási határidõt követõ 15. nap.
A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ, de 6 havi próbaidõ letöltése mellett.
A pályázat benyújtásának helye:
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 2351. Alsónémedi, Fõ út 58.
Apályázattal kapcsolatban további információ Rozgonyi Erik jegyzõtõl kérhetõ a 29/337-101-es számon vagy a jegyzo@alsonemedi.hu
címen.

Kirándulók és színházlátogatók
figyelem!
2007. október 5-én (pénteken) este a budapesti Thália Színházba hívom az érdeklõdõket, ahol a „Csókos asszony” címû
elõadást tekintjük meg. Fõbb szereplõk. Huszti Péter,
Homonnay Zsolt, Oszvald Marika, Bódi Barbara. Az elõadás
megtekintését minden korosztálynak ajánlom. Utazás külön
autóbusszal.
2007. október 13-án (szombaton) közkívánatra Esztergomba kirándulunk. A Bazilika és az egyéb nevezetességek
megtekintése után az új fürdõben töltjük a nap hátralévõ részét. Felnõttek, gyerekek jelentkezését szeretettel várom!
2007. november 10-én (szombaton) a Millenáris Parkba
hívom azokat, akik szívesen töltik szabadidejük egy részét kiállításokon. 1991 óta a világ 18 országában 16 millió látogatót vonzott a „Titanic” kiállítás, s Közép-Európában elõször
Budapesten is látható (szeptember 01-tõl november 26-ig).
Több mint 5000 tengerfenékrõl felhozott tárgyi leletet mutat.
Aki szeretné a kiállítást megtekinteni, várom jelentkezését.
Telefon: 29/337-861 vagy 06-30/357-1441
Üdvözlettel:
Szántó Erzsébet
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

Chek-Nisszá Fesztivál
2007. július 14-én került megrendezésre immár a hatodik alkalommal a Chek-Nisszá Fesztivál az ASE pályán, mely a
visszajelzések szerint idén is nagyon jól sikerült.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik eljöttek,
részt vettek az említett rendezvényen, és ezzel növelték a
hangulatot, a jókedvet!
Aki esetleg nem hallott még e rendezvényrõl, annak szeretnénk tudtára adni, hogy a Chek-Nisszá Fesztivál a környék
legnagyobb csapatszámú – idén 16 férfi csapatból és 7 nõi
csapatból álló – egész napos focikupája, mely idõtartama
alatt a gyermekek is kedvükre játszva fejleszthetik készségeiket, képességeiket, majd este mindenki kitáncolhatja a kupa
fáradalmait egy belépõmentes buliban.
Mint minden évben, idén is díjaztunk minden résztvevõ csapatot oklevéllel és egy üveg pezsgõvel, a dobogósok érmet, a
bajnok kupát kapott, jutalmaztuk a legjobb kapust, a legjobb
mezõnyjátékost, a gólkirályt, valamint legsportszerûbb csapatot választottunk. Az eredményhirdetés után a hangulatot
MC Attika növelte, akivel minden mulatni vágyó órákon keresztül együtt énekelte a legismertebb slágereket. A kupa zárásaként, illetve az esti bulit megnyitójaként a tehetséges
Napfény Mazsorett csoport táncos lányai léptek fel, akiknek
szintén köszönjük a részvételt.
Az idei évben bõvült a programok köre: a gasztronómiát kedvelõk egy nagyszerû fõzõverseny keretében mutathatták meg,
hogy ki hogyan tud fõzni. Bátran mondhatjuk, hogy minden
résztvevõ gyõztesen tért haza, hiszen nagyon nehéz volt kiválasztani a finomabbnál finomabb pörköltek közül a nyertest,
akit természetesen meg is jutalmaztunk értékes fõzéshez kapcsolódó nyereménnyel.
Mivel teljes mértékben a
magunkénak
szeretnénk
érezni ezt az eseményt, úgy
gondoltuk, kizárólag helyi
vállalkozók, vállalatok támogatását kérjük segítségül.
Szeretnénk megköszönni
az összes támogatónknak,
akik hozzájárultak ahhoz,
hogy ez a rendezvény ilyen színvonalasan létrejöhessen, továbbá köszönet B. Nagy Zoltánnak, aki a Nemzeti Sport címû napilapban is többször meghirdette e nagyszabású rendezvényt!
A Chek-Nisszá Fesztivál fõ támogatói:
CBA Kereskedelmi Kft.
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Zolnay Kft.
További támogatók:
Takács János vállalkozó
Ami-Víz-Gáz Kft, valamint
Egy magát megnevezni nem kívánó támogató
Reméljük, jövõ nyáron is ilyen remek lesz a hangulat,
mindenkit szeretettel várunk!
A Chek-Nisszá Fesztivál szervezõi

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