
Tájékoztató Bizottsági Beszámoló 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ez 
év április 28-án tartotta legutóbbi testületi ülését. 
 
Először  a Népjóléti és Egészségügyi Bizottság határozatában foglaltak  alapján 
elfogadta:  

- az Önkormányzat 2005. évi gyermekvédelmi tevékenységéről és az Egressy 
Gábor KHT. munkájáról szóló beszámolót, 

- valamint a nagyközségben működő egészségügyi szolgáltatók beszámolóját. 
 
A testület ezután megalkotta az Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról szóló 
rendeletet.   
 
A testület ezt követően úgy döntött, hogy a civil szervezetek 2006. évi működésének 
támogatására kiírt pályázati keretből - benyújtott pályázata alapján - a Józan Béláné 
által vezetett Cseppek, valamint a felnőtt néptánccsoport működését 100.000.-Ft-tal 
támogatja. 
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Oktatási Bizottság  valamint a Pénzügyi Bizottság  
közös javaslatai alapján a civil szervezetek 2006. évi  működésének támogatására kiírt 
pályázati keretből, az alábbi szervezeteket támogatja, a megjelölt összeggel: 

- A Gaby Dance tánccsoport idei  olaszországi világbajnokságon való részvételének 
anyagi támogatásához biztosít a fellépő alsónémedi gyerekek száma alapján 
személyenként 15.000.-Ft-ot.  

- A NOE helyi Platán szervezete működésének támogatására 150 ezer forintot ítél 
meg. 

- A Chek-Nisszá – Rezervátum társaság labdarúgó tornájának anyagi 
támogatásához az Önkormányzat magára vállalja  a labdarúgó pálya ezen 
alkalomra szóló bérleti díját, illetve támogatja a gyermekek kézműves 
foglalkozását 20 ezer forinttal. A testület anyagilag nem támogatja a Némedi 
Parádé megrendezését. 

- A Napfény Majorett csoport működésének támogatásához benyújtott  pályázatuk 
alapján 50.000.-Ft-ot biztosít.  

 
 
A Képviselő-testület ezután a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság határozati javaslatait tárgyalta és a következő döntéseket hozta: 
-  A Haraszti u. 21.sz. előtti buszváró terveit - a II. fokon eljáró Pest Megyei 
Közigazgatási Hivatal által előírt változtatásokat betartva, olyan formában dolgozza át a 
tervező az  újabb építéshatósági engedélyezéshez, mint a többi, már megépített buszváró 
esetében történt. A lakosság igényeinek kielégítését – az átláthatóság tekintetében – a 
kivitelezés során az érintettekkel személyesen a helyszínen egyeztetve tegyék meg.  
-  Felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert a Haraszti u. 21.sz. előtti terület 
csapadékvíz elvezetését szolgáló javaslatok írásbeli előkészíttetésére,  melyeket  a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  következő ülésén 
vesz napirendjére. 
-  Felhatalmazta a polgármestert árajánlat beszerzésére a STATIC-PLAN Kft-től a 
Ványi híd felújítási munkáira a Bizottság által javasolt két lépcsős megosztásban. ( Az 



árajánlat megosztása: első lépcsőben a halaszthatatlan munkálatok elvégzése, második 
lépcsőben a fennmaradó munkálatok költségei.)  
- A Nagygödörnél található szelektív hulladékgyűjtő szigethez az igényeknek 
megfelelően engedélyezte plusz  egy PET-palack gyűjtő ( sárga)  edényzet vásárlását a 
tartalék terhére. ( Kb. 50 ezer forint.) 
- Felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert szerződéskötésre az A.S.A. Kft-vel 
szárazelem gyűjtésére. 
- Felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert tárgyalások folytatására a volt 
Vásárteret megvásárolni kívánó, építkezéshez szükséges betonelemeket gyártó céggel. 

 
Az ülés ezt követő részében a testület úgy döntött, hozzájárul az északi vállalkozói 
területen található  2405 hrsz-ú terület és térsége  szabályozási tervének  elkészítéséhez, 
melynek anyagi fedezetét   a MEGA-RENT Kft. és a HÍD- TRANS Kft. köteles 
biztosítani. 
 
Mivel a lakossági önrész befizetésével egy utcaszakasz tekintetében  gondok adódtak, a 
testület úgy döntött, hogy a Liliom utca északi részén lakók számára 2006. május 5. 
12.00 óráig hosszabbítja meg az  utca aszfaltozásához a  -  nyilatkozatukban előzőleg 
vállalt - lakossági hozzájárulás  befizetését. Amennyiben ezen időpontig az utca lakói 
hivatalosan nem igazolják, hogy a vállalt önrészt teljes egészében befizették az  általuk 
megnyitott számlára, az Önkormányzat leállítja az időközben elindított  közbeszerzési 
pályázatot és ezen utca aszfaltozását nem végezteti el.  
 
A testület úgy döntött, hogy  az Opál házhoz tartozó raktárhelyiség részt nem adja el 
Nagy Vilmosné alsónémedi lakos részére,  ellenben amennyiben igényli,  határozatlan 
időre  részére bérbe adja mindaddig, amíg az Önkormányzatnak a tárolóhelyiségre 
nincs szüksége. A bérleti szerződés részleteinek kidolgozására, a kérelmezővel történő 
tárgyalásra   felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot.  
 
A  Képviselő-testület ezután elfogadta dr. György Balázs polgármester beszámolóját az 
elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről 

 
Ezt követően a testület felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert a volt sitt-telep 
mellett található alsónémedi 097 hrsz-ú, szántó művelési ágú  önkormányzati tulajdonú 
terület felmérésére abból a célból, hogy azt a területrészt, melyre a sitt-telep működése 
során átkerült az építési törmelék, értékesítse az Önkormányzat Acsai Károly részére. A 
vételárat a Képviselő-testület 20 millió forint /  ½ hektár egységár alapulvételével 
területarányosan  határozza meg.  
 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete legközelebbi ülését: 2006. június 30-án  
pénteken, 17 órakor tartja. Ezt megelőzően l6 órakor képviselői fogadóórára várjuk a 
helybeli polgárokat. Kérjük ott azok vegyenek részt akiknek megválaszolatlan kérdésük 
van és ne hagyatkozzanak a pletykákra és más „jól értesült” forrásokra. A fogadóórán 
és az ezt követő testületi ülésen, hiteles válaszokat kaphatnak az Önöket érdeklő 
kérdésekre. A testületi ülések nyilvánosak, ezek időpontjáról  hirdetőtábláinkon és a 
Polgármesteri Hivatalban  is közzétett hirdetményről értesülhetnek. 
 
                                                                                        
                                                                                   Tájékoztató Bizottság 



 





 
A második forduló eredménye 

 
Így választottunk 2006. április 23-án Alsónémedin                                                 

Részvétel:  60,12 % (2253 fő) 
 
 
 

EGYÉNI LISTA 1. szavazókör 
Kossuth L.u.66/a 

2. szavazókör 
Fő u. 58. 

3. szavazókör 
Rákóczi u. 20 

4. szavazókör 
Dózsa Gy. tér 2. 

5. szavazókör 
Szt. István tér 8. Összesen: Helyezés 

FIDESZ-KDNP 
Pánczél Károly 

308 282 277 290 231 1388 1.  
62 % 

MSZP 
Végh Tibor 

144 152 150 162 247 855 2. 
38 % 

Érvényes szavazat: 452 434 427 452 478 2243 100 % 
 
 

A 13. sz. egyéni választókerületben, ahová mi is tartozunk a  megválasztott országgyűlési képviselő Végh Tibor /MSZP/ lett. 
   





 
 

Széchenyi Napok 2006. 
  

 
Iskolánk hagyományőrző kulturális rendezvénysorozatát április 9 – 11 

között rendeztük meg. 
Szeretettel fogadtuk az erdélyi nagyajtai Kriza János Általános Iskola 
pedagógusait, diákjait és a településünkre érkező vendégeket. A testvériskola 
kapcsolat, mely 15 évvel ezelőtt kezdődött, falukapcsolattá nőtte ki magát. Sok 
baráti szál fűzi össze a családokat, sok közös élmény kapcsolja össze az 
ismerősöket. 
Április 9-én a zsúfolásig megtelt tornateremben csak a meghívott vendégek 
foglaltak helyet, a tanulók kivetítőn keresztül kísérhették figyelemmel az ünnepi 
műsort. 
 

A bevezető gondolatok Széchenyi emberi nagyságát méltatták. 
Rávilágítottak arra, hogy a legnagyobb magyar eszméi napjainkban is 
aktuálisak, a ma emberének is szólnak.  
Iskolánk a 2005/2006-os tanévet a hagyományápolás évének nyilvánította. A 
tanév során összegyűjtöttük településünk szellemi kincseit, feltérképeztük 
értékes hagyományait, s azt a mai kor eszközeivel megörökítettük. A tanév 
végén mindenki számára hozzáférhetővé tesszük az összegyűjtött anyagot. 
„Az a nemzet, amely emlékeit veszni hagyja, a saját síremlékét építi, s az végső 

soron vesztesége az egész emberiségnek”.  
E gondolat maghatározza az iskolában folyó nevelő-oktató munkát. 
Mindenkinek óriási a felelőssége, hogy mit őriz meg a múltból, mit ad át a 
következő nemzedéknek. A múltnak képviselői az emlékek, ezek testesítik meg 
a köteléket, mely bennünket összefűz. 
Jókai Anna Kossuth-díjas írónő beszédében kiemelte Széchenyi hitét, hazája 
iránti önzetlen szeretetét, emberi nagyságát. Hangsúlyozta, hogy a mai kor 
emberéből hiányzik a kellő önbizalom a hasznos élethez. Azt gondolják, nem 
tudnak nagy dolgokat véghezvinni, pedig elég naponta egy kicsike jócselekedet, 
hiszen a napi egy cseppből a pohárban végül összegyűlik a szomjat enyhítő 
forrásvíz. Másokért kell élni, sohasem önmagunkért! Mindig újra kell tudni 
kezdeni! Nem elég lenni, hasznosnak kell lenni! 
Hogy is szól a Széchenyi Napok megnyitóján szereplő mottó? 
„Minden ember annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak 

S ezáltal az egész emberiségnek….” 

Az ünnepi beszéd után iskolánk tanulói irodalmi összeállítással tettek hitet 
a szülőföldjük, szülőhazájuk iránti szeretetről. Az igényesen kiválogatott versek, 
idézetek szóltak a Kárpát-medencében élő magyaroknak, Alsónémedi és 
Nagyajta minden tanulójának. 



A szép dekoráció még értékesebbé tette a felemelő gondolatokat. Egy hatalmas 
fa koronájában, a Kárpát-medencében hazánk körvonala rajzolódott ki, melyben 
a versekhez, idézetekhez kapcsolódó gyönyörű képek jelentek meg. 
 
A kulturális rendezvénysorozat második napjáról szóljanak a tanulók gondolatai, 
írásai: 

 
Kirándulás a szentendrei Néprajzi Múzeumba 

 
 Április 10-én reggel 8 órakor indultunk az iskola elől 6 busszal. De 
nemcsak az iskola tanulói élvezhették a kirándulást, hanem az Erdélyből 
érkezettek is velünk tartottak. Az indulástól az érkezésig mindenki nagyon 
izgatottan várta programokat. A Skanzen egy hatalmas magaslaton fekvő terület, 
amely külön-külön bemutatja Magyarország tájegységeit.  
Eleinte mindenki a saját osztályával szabadfoglalkozáson vehetett részt, 
amelyben körüljárhatta a „falvakat”.  
Ezután osztályonként megkezdődtek a foglalkozások. Az alsósok így 
elevenítették fel az eseményeket: 

„Mi a régi falusi iskolában „tanulhattunk” egy órát. Előtte azonban 
bebarangoltunk szinte minden látnivalót. Megcsodáltuk a szélmalom hatalmas 
lapátjait, távolabb háziállatokat simogathattunk meg. Volt ott szürke marha a 
bocijával, racka juh, mangalica disznó, csacsi, öszvér. Fészerek, ólak, régi 
épületek közt futkoshattunk, játszhattunk. A szatócsnál, ami régi boltot jelent, 
vásárolhattunk pl. kakasos nyalókát, krumplicukrot, nádsípot, kis játékot. 
Nemsokára a csoportunk egy kis házikó előtt gyülekezett. Kiderült, hogy ez az 
iskola, vagyis hogy ilyen volt régen a kis falusi iskola. Az ottani tanító néni még 
azt is elmesélte, hogy ebben lakott még a tanító úr (és családja) is. Beléphettünk 
az alacsony, kicsit sötét tanterembe, és beültünk a padokba. Kaptunk igazi 
palatáblát, palavesszőt, spongyát, írtunk is, sőt olvastunk is igazi régi 
olvasókönyvből. A tanítás előtt és a végén imádkoztak is régen, ezt mi is 
elmondtuk. Volt még a tanító úrnak nádpálcája, amivel a táblán mutogatott, és 
még körmöst is adott vele. Nagy volt akkor a szigorúság! Arról is beszélgettünk, 
hogy mi már sokkal szebb, nagyobb iskolába járhatunk, sokféle iskolai 
eszközeink vannak, de a régi falusi kis iskolákból is nagyon sok tudós, kutató, 
író, költő vagy más művész került ki, akikről mi is tanulunk.” 
 
 A felső tagozat már komolyabban foglalkozott a múltban élők 
szokásaival. Az ötödikesek a vajköpülés és a ház körüli munkák rejtelmeit 
sajátították el. Míg a hatodikosok a kender feldolgozásával ügyeskedtek, addig a 
hetedikesek kenyeret sütöttek. Mi nyolcadikosok pedig sárból és agyagból 
préseltünk téglákat, amikből aztán házat próbáltunk építeni. Ezek után kaptunk 
még egy kis szabadidőt, melynek keretében sétálhattunk a még fel nem fedezett 
tájegységek között. 



 Délután 2 órakor elindultunk hazafelé egy kicsit fáradt, de élményektől 
gazdag szívvel. Szüleinknek itthon boldogan meséltük el a napi eseményeket. 
 Az iskola minden tanulójának nevében szeretnénk megköszönni ezt a 
csodálatos napot tanárainknak! Reméljük, ez a szép szokás továbbra is fenn 
marad!  
 

Az idei évben már ötödik alkalommal rendeztük meg a Széchenyi Napok 
keretein belül a Janák László labdarúgó emléktornát. 
A tavalyi esztendőhöz hasonlóan Bugyi, Szigetszentmiklós és Kiskunlacháza I. 
II. és III. korcsoportos labdarúgóit hívtuk meg és láttuk vendégül.  
Az időjárás ugyan nem volt tekintettel ránk, de így is mindenki a tudása legjavát 
adta a pályán. A körmérkőzéses rendszerű tornán – mindenki játszott 
mindenkivel – az erőviszonyoknak megfelelő eredmények születtek. 
Az I. (97/98-as születésűek) és a II. (95/96-os születésűek) korcsoportban az 
alsónémedi gyerekek, míg a III. (93/94-es születésűek) korcsoportban a 
kiskunlacháziak szerezték meg az első helyet. Az összesített eredmény (a három 
korcsoport) alapján a hatalmas vándorserleget ismét sikerült itthon tartanunk.  
Örömmel köszöntöttük körünkben Nyilasi Tibort, az egykori válogatott focistát, 
vendégül láttuk Borbély Pál újságírót, akik átadták a díjakat. 
 

Kulturális rendezvénysorozatunk a kedd esti Gála-műsorral fejeződött be. 
Örömmel néztük a nagyajtai tanulók lakodalmas műsorát, majd bepillantást 
nyertünk egy eredeti szöveggel összeállított alsónémedi lagziba. 
Polgármester Úr szavai nagyon igazak: „Tőlünk 700 km-re ugyanazok a 
szokások, ugyanazok a hagyományok élnek.”- mintha ők is itt élnének, mintha 
mi is ott élnénk! 
Jó volt ezt látni, jó volt ezt érezni! 
E Gála-műsorban együtt volt a múlt, a jelen s a jövő. Az intézmények vezetői a 
jövőben is fenn kívánják tartani, és mélyíteni szeretnék a testvérkapcsolatot. 
Iskolánk igazgatója Széchenyi Emlékérmet nyújtott át Barabás Mihály igazgató 
Úrnak, a pedagógusokat egy írásvetítővel ajándékozta meg. 
A műsor a 7. osztályosok táncával fejeződött be. 
 

Az iskolában a kiállításokat szinte mindenki megtekintette. Elismerően 
nyilatkoztak Dr. Domonkos Béla szobrászművész alkotásairól, Petrás Mária 
iparművész kerámiáiról, 
 Dr. Lugosfalvi Ervin természetfotóiról, valamint Szvobodáné Piácsek Ilona 
gyönyörű vertcsipkéiről.  
 
Az iskola vezetősége köszönetét fejezi ki a Széchenyi napi programok 
szervezésében és lebonyolításában részt vállaló pedagógusoknak, a technikai 
dolgozóknak, szülőknek és a szereplő tanulóknak. Kellemes és maradandó 



élményben volt része minden vendégnek, minden érdeklődőnek, és az iskola 
minden tanulójának. 
Köszönjük Önkormányzatunknak az anyagi fedezet biztosítását.  
 
 

       Mayer Istvánné 

       igazgató 

 
 
  
 
 
 


