KOVÁCS DÁVID ISMÉT JÓ ÚTON AZ
ORSZÁGOS BAJNOKI CÍM FELÉ
Tisztelt Alsónémediek!
E lap hasábjain több, mint egy esztendővel ezelőtt tavaly februárban adtam hírt arról,
hogy településünk ifjú lakója Kovács Dávid micsoda szép sikereket ért el a megelőz
évben, azaz 2003-ban a póni kettes fogathajtásban. A már említett Hírmondóban egy
nyílt levelet közöltem az Első Magyar Pónifogathajtó Egyesület Titkárának tollából.
Dávid 2003-ban érte el első szép sikerét, amikor is második lett az Országos
Bajnokság összesített listáján (több forduló összesítése alapján dől el a helyezések
sorsa). A tavalyi esztendőben felkerült a babérkoszorú „Dávid fejére” hiszen ő lett a
legjobb, azaz a bajnok a kettes póni fogathajtásban Magyarországon. Tekintettel arra,
hogy szinte szomszédja vagyok a bajnoknak, illetve kedves családjának, nap mint nap
látom, hogy kihajtanak, edzenek egy-egy versenyre indulnak, megérkeznek. Olyankor
szóban is beszámolnak nekem az elért sikerről, illetve esetleges kudarcról. Szerencsére
sokkal többet hallok tőlük sikerekről, mint kudarcokról. Nagyon szorgalmasan és
kitartóan készül Dávid minden egyes versenyre. Idén ismét jó esély van arra, hogy Ő
nyerje meg a bajnokságot. Nemrégiben hallottam egy vele készült rádió riportot,
melyben igen elismerően szólt arról a családi támogatásról, mely nélkül azt gondolom
lehetetlen volna ilyen szép eredményeket produkálni. Igazán büszkék lehetünk mi
Alsónémediek arra, hogy egy ilyen összetartó család kiváló képességű gyermeke
nagyon szép sikereket ér el és öregbíti ezzel is településünk hírnevét.
Őszinte szívvel kívánjuk, hogy a kitartó és fáradságos munka minél több és minél
szebb gyümölcsöt, azaz helyezést teremjen a Kovács családnak, közöttük is Dávid
fiuknak.
Pgm.

Az Ülésteremből jelentem !
Tisztelt Alsónémediek !
Ahogy a Tájékoztató Bizottság cikkében írva vagyon, a legutóbbi rendes ülésünk
június utolsó napján volt.
Azóta mert az élet így diktálta, 3 nap leforgása alatt kétszer- július 20-án és július 22én- üléseztünk.
Mindkét ülés aktualitása az volt, hogy több pályázatunkat is pozitívan bírálták el. A
7 még versenyben lévő AVOP pályázatból 5 már nyert –eddig-, míg 2 versenyben
van. Az 5 nyertes pályamű tereink felújítása témakörben került benyújtásra. Várhatóan
a hosszadalmas közbeszerzési pályázat lebonyolítása után csak a jövő év tavaszán
kezdődhetnek el a Május l téren, a Szent István téren, a Nagygödörben, a Dózsa
György téren és a Szabadság téren a felújítási munkák..
A másik jó hír, hogy a már korábban jelzett Halászy Károly utcai burkolat
megerősítés mellett újabb utcaszakaszokra nyertünk 50 %-os támogatást,
ugyancsak burkolat felújításra.
E két szakasz a következő: a Csermák vendéglőtől induló egészen a Halászy Károly
utcáig tartó 5-ös úttal párhuzamos Önkormányzati burkolt út, valamint a Rákóczi utca
korábban meg nem erősített Haraszti utca és Fő út közötti szakasza, valamint az erre
merőleges Iskola utca egy szakasza illetve annak folytatásában az Ady Endre utca
aszfaltos burkolata egészen a Mátyás király utcáig kap új aszfaltburkolatot a
csapadékvíz rendezéssel együtt.
Nos hát Tisztelt Alsónémediek többek között ezért volt szükséges ülésezni július 20án, mely ülés keretében a 2-dik napirendben kiválasztottuk azokat a cégeket, akik
elvégzik az előzőekben felsorolt nyertes pályázatok kivitelezőinek kiválasztását egy
bonyolult de számunkra kötelező közbeszerzési eljárás keretében.
Az utóbb említett burkolat megerősítési munkálatok a Halászy Károly utcával együtt
reményeink szerint még ebben az esztendőben elkészülnek. A terek megújítása
várhatóan csak jövő tavasszal kezdődhetnek el.
A 20-i ülés 1. napirendjén a lakossági hozzájárulással tervezett útburkolási pályázat
elbírálása szerepelt. Ismeretes, hogy a május 25-i rendkívüli ülésen hirdettünk versenyt
néhány általunk megjelölt utca lakói számára. Első körben ennek bírálatára a június
30-i ülésen került sor (lásd. A Tájékoztató Bizottság cikkét).
Június 30-án részben meghosszabbítottuk az akkor győztesként ki nem hirdethetett
utcák esetében azt a határidőt ameddig újabb szervezést folytathattak a lakosság
körében (nem jött össze elég pénz a lakosság részéről). A meghosszabbított határidő
július 15-én járt le. Három utca illetve utcaszakasz élt a hosszabbítás adta lehetőséggel,
az Alsóerdős utca, a Széchenyi utca középső szakasza, valamint a Liliom utca északi
része. A Képviselő-testület vita után a Liliom utcaiak pályázati összegét ismét
kevésnek találta, míg a Széchenyi utcaiak, valamint az Alsóerdős utcaiak gyűjtését
pozitívan értékelte.
A Polgármester másnap július 21-én, élve azzal a jogával, hogy amennyiben a
képviselő-testület valamely döntését az önkormányzatra nézve sértőnek tartja, azt újra
tárgyaltathatja 22-én reggel 9 órára újabb rendkívüli ülést hívott össze.

Az érdeksérelem vonatkozásában két döntést kifogásolt a polgármester. Képviselőtestület a 2. rendkívüli ülésén -július 22-én -belátva, hogy két nappal azelőtt helytelen
döntéseket hozott, korrigált és ennek eredményeképpen az Alsóerdősor utca
vonatkozásában korábban hozott pozitív döntését visszavonta, még a Széchenyi utca
esetében egy utolsó esélyt adott az ott lakóknak, hogy legalább a Deák Ferenc utca
kapcsán összegyűjtött telkenkénti fajlagos összeg mértékéig -a közbeszerzési eljárás
kihirdetését megelőző napig- további gyűjtést végezhetnek.
Amennyiben nem sikerül további annyi pénzt összegyűjteni, hogy elérjék a Deák
Ferenc utcaiak által már korábban összegyűjtött összeget, úgy a Széchenyi utca sem
lesz ebben a körben szilárd burkolattal ellátva.
Pgm.

Egy újabb sikeres év az alsónémedi labdarúgó utánpótlásban
Az elmúlt esztendőben igen magasra állítottuk a mércét az ASE utánpótlása előtt. 2004
nyarán a csapatok szerepléseiből igyekeztünk megfelelő következtetéseket levonni, így
néhány csapatunkat kiemeltünk az Ócsa körzet bajnokságából, és beneveztük őket a
Budapesti Labdarúgó Szövetség (BLSZ) által szervezett bajnokságba. Az első félév a
tapasztalatszerzés jegyében zajlott, próbáltuk egyeztetni az egyes korosztályok mérkőzéseit.
Sajnos be kellett látnunk, hogy az egyik csapat szerepeltetése a BLSZ-ben meghaladta a
játékosok, a szülők és az egyesület lehetőségeit, teherbíró képességét, ezért őket a tavaszi
szezonban a körzeti serdülő bajnokságban szerepeltettük. Ennek a problémának a megoldása
nehéz feladatot jelent a vezetőknek a következő évekre. A serdülő korosztályban (1989/90/91ben születettek) láthatóan benn maradt egy jobb eredmény, mondhatni kicsit csalódás a
szereplésük, amely alatt elsősorban a mutatott játék értendő. Az egyesület vezetősége
mindent megpróbál, hogy jövőre ők is a tudásuknak megfelelően teljesítsenek. Ám ehhez
alapvetően szükséges a játékosok hozzáállása is.
Helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Csapat
Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Gólklbl. Pontszám
Bugyi
18
14
0
4
63-28
42
Hernád
18
13
2
3
62-27
41
Táborfalva
18
11
1
6
49-36
34
Dabas
18
10
3
5
51-33
33
Gyál
18
9
3
6
36-27
30
Kakucs
18
8
2
8
47-32
26
Alsónémedi
18
8
2
8
36-36
26
Felsőpakony
18
5
0
13
42-55
15
Ócsa
18
3
2
13
29-97
11
Újhartyán
18
1
1
16
13-57
4

Az U 13-as korosztály (1992/93-as születésűek) a körzeti bajnokságban igyekeztek
maradandót nyújtani, amely a végeredményből jól kiolvasható: maximálisan sikerült. Ritkán
látható lelkesedés párosult megfelelő tehetséggel. Öröm volt nézni, hogy mennyire látszott a
mérkőzéseiken a rengetek edzésmunka. Mindent elmond a csapatról, hogy az összes
mérkőzésüket megnyerték.
Helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vk.

Csapat
Alsónémedi
Gyál BSE
Táborfalva
Dabas
Gyál Lurkó
Ócsa
Bugyi
Hernád
Örkény

Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Gólklbl. Pontszám
14
14
62-12
42
14
9
2
2
54-23
29
14
7
2
5
45-33
23
14
6
1
6
37-33
19
14
5
1
8
26-33
16
14
4
1
9
24-34
13
14
4
1
9
23-34
13
14
1
2
11
15-84
5
16
5
11
41-54
-

A csapat tagjai: Barcz István, Józan Róbert, Bálint Dávid, Birszán Norbert, György
Zoltán, Győrvári Attila, Horváth Tamás, Kovács Ádám, Kovács Gábor, Kulcsár
Norbert, Molnár Krisztián, Nagy Gergő, Palchuber Péter, Takács János, Vékony László,

Edzők: Kotán Miklós és Tuss Péter
Az U 11-es korosztály (1994/95-ös születésüek) egy remek őszt produkáltak, ami egy kicsit
erőn felülinek is mondható, amit egy közepes tavasz követett, melynek eredményeképpen
ezüst érmet nyertek. Ez igen szép eredmény, hiszen a csapat nagy része még a fiatalabb
korosztályhoz tartozott. Igen sok ügyes fiú játszik ebben a csapatban is, szép jövő előtt
állhatnak, feltéve, hogy mindent megtesznek érte.
Helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Csapat
Gyál Lurkó
Alsónémedi
Dabas I.
Bugyi
Gyál BSE
Ócsa
Hernád
Örkény
Dabas II.

Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Gólklbl. Pontszám
24
21
1
2
103-29
64
24
19
1
4
78-31
58
24
18
1
5
113-27
55
24
14
1
9
86-37
43
24
9
3
12
43-62
30
24
7
2
15
29-77
23
24
7
2
15
36-91
23
24
5
2
17
34-90
17
24
1
1
22
10-88
4

A csapat tagjai: Kerekes Géza, Czakó Péter, Garai Gábor, Zsebedics Ferenc, Steingruber
Zsolt, Bolnovszky Balázs, Molnár Dávid, Pánti Dávid, Sándor Balázs, Szabó Márkó,
Schwartzer Máté, Kiss Gábor, Palchuber Enikő
Edző: Kotán Miklós
Az 1995-ösök a BLSZ bajnokságban is szerepeltek, ahol 14 csapat közül a 3. helyet szerezték
meg igen hullámzó játékkal. Néha büszkén látták a szülők, hogy milyen ügyesek a gyerekek,
néha viszont legszívesebben elfordultak volna az alapvető hibák láttán. Szembetűnő, hol van
szükség fejlesztésre, ami megvalósulhat, ha mindenki így akarja.
Helyezés Csapat
Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Gólklbl. Pontszám
1.
Monor
22
20
2
0
151-7
61
2.
Dunaharaszti
22
16
2
4
126-35
49
3.
Alsónémedi
22
15
1
6
125-52
46
4.
MAC”B”
22
11
5
6
76-46
36
5.
MLTC
22
9
7
6
64-65
31
6.
RKSK
22
9
5
8
88-64
29
7.
Budatétény
22
7
4
11
70-85
24
8.
MAC”A”
22
6
4
12
44-93
19
9.
CSHC-H FS
22
5
8
9
33-81
17
10.
Istenhegy
22
3
4
15
32-103
10
11.
RAFC
22
2
3
17
37-164
7
12.
UTE „B”
22
1
11
10
22-73
7
A Tabán és a Pénzügyőr versenyen kívül szerepelt.
A csapat tagjai: Czakó Péter, Bolnovszky Balázs, Molnár Dávid, Kiss Gábor, Garai
Gábor, Steingruber Zsolt, Kerekes Géza, Zsebedics Ferenc, Sándor Ádám, Szalai József,
Varga Márton, Mészáros Márk, Kovács Bence, Bezjian Roberto, Pleszkáts Márió
Edző: Kotán Miklós

Az U 9-esek nem szerepeltek a körzeti bajnokságban, mivel elegendő volt (néha sok is) a
BLSZ bajnokság.
Az 1996-osok, akik a legtöbb terhet vitték, gyakran játszottak a már említett 95-ös
bajnokságban, s emellett saját korosztályukban a kiemelt csapatok között kellett
bizonyítaniuk, hogy érdemes volt őket ide nevezni. Voltak csapatok (FTC, Goldball, II. ker.),
amelyek szívesen fogadták a meghívásunkat az alsónémedi pályára (nem kötelező Budapesten
kívül játszaniuk), ilyenkor az érdeklődők láthatták, mennyire szép lehet a futball, s az
alsónémedi gyerekek milyen tehetségesek. Érdemes megnézni a tabellát és a csapatok nevét.
Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Gólklbl. Pontszám
Helyezés Csapat
1.
Fenerbahce
24
21
1
2
87-34
64
2.
II. kerület
24
16
2
6
105-62
49
3.
UTE
24
14
3
7
99-61
45
4.
Alsónémedi
24
14
2
8
74-49
44
5.
FTC „A”
24
14
6
4
89-41
41
6.
Goldball
24
11
3
10
58-80
34
7.
SZAC
24
10
3
11
87-92
31
8.
Újpest SC
24
9
1
14
58-94
28
9.
Vasas
24
7
4
13
62-73
25
10.
Honvéd
24
7
3
14
40-57
24
11.
FTC „B”
24
7
5
12
44-70
23
12.
Ikarus
24
3
6
15
56-90
12
13.
Lágymányos
24
1
5
18
26-82
4
A CSHC-Halászi FS visszalépett.
A csapat tagjai: Bezjian Roberto, Kotán Tamás, Kovács Bence, Kovács Máté, Kulcsár
Olivér, Kulcsár Roland, Lakatos Ádám, Mészáros Márk, Mészáros Máté, Mészáros
Róbert, Pleszkáts Márió, Sándor Ádám, Sarudi László, Szalai József, Szlovicsák
Bendedek, Varga Márton
Edző: Kotán Miklós
Az 1997-esek is kemény harcok árán érték el korosztályukban az igen előkelő 2. helyezést, és
segítették a 96-osokat, amikor szükség volt rájuk. Ők is értékes drágakövek, kérdés, mennyire
sikerül őket csiszolni az évek folyamán, de tudni kell róluk, hogy a lehetőség bennük van.
Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Gólklbl. Pontszám
Helyezés Csapat
1.
MAC
24
21
3
0
225-9
65
2.
Alsónémedi
24
18
1
5
111-42
55
3.
Fenerbahce
24
13
4
7
116-51
42
4.
Budatétény
24
13
1
10
80-86
40
5.
CSHC-HFS
24
11
4
9
62-67
36
6.
Pénzügyőr
24
10
4
10
67-43
32
7.
UTE
24
8
1
15
64-137
24
8.
Ikarus
24
3
1
20
30-134
10
9.
Dunaharaszti
24
1
1
22
21-197
4
A Lágymányos versenyen kívül szerepelt.

A csapat tagjai: Bezjian Alberto, Galambos Levente, Győrvári Tibor, Kotán Tamás,
Kovács Máté, Kulcsár Olivér, Kulcsár Roland, Lakatos Ádám, Mészáros Máté,
Mészáros Róbert
Edző: Kotán Miklós
A legfiatalabbak az óvodások (1998/99-ben születettek). Tündériek, aranyosak, isszák
magukba a futball tudományát, de még igen rövid idejük (1 év) volt, hogy valamit
elsajátíthassanak. Nagyon nagy szükség volna arra, hogy minden focizni szerető óvodás
találjon oda az edzésekre, hiszen így kaphatják meg minél többen a megfelelő alapokat ahhoz,
hogy később gond nélkül léphessenek magasabb szintekre. Ők is versenyeztek a körzeti
bajnokságban, de náluk mindenképpen csak a játékon volt a hangsúly, hogy minél többen
kipróbálják magukat, milyen is mérkőzésen szerepelni.
A bajnokság végeredménye:
l./ Viktória SE
2./ Gyál Lurkó SE II.
3./ Gyál Lurkó SE I.
4./ Bugyi SE
5./ Alsónémedi
6./ Dabas SE
7./ Gyál BSE
A csapat tagjai: Bezjian Alberto, Szabó Bence, Bai Bence, Dénesi László, Kotán Ágnes,
Demeter Mátyás, Galambos Dániel, Szapula László
Edző: Kotán Miklós, Tuss Péter
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik a legkevesebbet is, de segítettek ennek a közel
100 gyereknek, hogy ezt a bajnoki évet is gond nélkül, emelt fővel, szép eredményekkel
befejezhessük. Külön megköszönöm a szülők kitartását, fáradozását és lelkes szurkolását.
Példamutatónak említeném azt is, ahogy az ASE igyekszik felkarolni és minél többet segíteni
az utánpótlásnak céljai elérésében, melyben igen jó együttműködési kapcsolat alakult ki a
község általános iskolájával.
Zárásként szeretném felhívni minden utánpótlás korú labdarúgó figyelmét, hogy az edzések
augusztus 1-jén (hétfőn) kezdődnek. Addig is hétfőn és csütörtökön 18 órától átmozgató
edzések vannak a futballpályán.
Mindenkinek megérdemelt, jó pihenést kívánok!
Zebi

ORSZÁGOS BAJNOKAINK – AZ ARANYCSAPAT
Ez a mesés történet kb. négy évvel ezelőtt kezdődött, amikor elindult néhány
lelkes focibarát kezdeményezésére az „OVIFOCI”. Sokan emlékezhetnek még az első
edzésekre (több mint 30 kisgyermek ebbe az igen kicsi tornaterembe), majd az első
mérkőzésekre (Bugyin), amikor is a legelvakultabbak sem hittek abban, hogy ebből
még lehet valami. De mindenki bízott abban, hogy megfelelő hozzáállással ,
szorgalommal és kitartással (gyerekek, szülők és edzők részéről) szép lassan el lehet
indulni felfelé.
A kérdés csak az volt, mik a célok. Apró lépések, tudatosság és maximalitás, ez volt az
iránymutató hármas. Először a körzetet, majd a megyét kellett meggyőzni arról, hogy
komolyan számolniuk kell az alsónémedi fiatalokkal. Ebben nagy segítségünkre volt a
sokat és sokszor kritizált Bozsik Program, hiszen így lehetett egyre több helyütt letenni
a névjegyünket. Felbecsülhetetlen segítséget jelentett az 1995-ös korosztály, amely az
oly régen járt utat (1985 Kaposvár) taposta ki a fiatalabbak előtt úgy, hogy az újra
járhatóvá váljék. (Emlékeztetve a tavalyi 1995/96-os korosztály Diákolimpián elért
megyei 2. helyezésére, amivel kivívta az országos döntőn való részvétel jogát. Már
abban a csapatban is komoly szerepet kapott több 1996-os születésű, így megfelelő
tapasztalatot szereztek az idei évre.) De milyen volt ez az út? Meglepően sima. Az első
akadály igazából bemelegítésnek volt jó, hiszen Taksony és Szigetszentmiklós is csak
az edzőpartner szerepét játszotta ellenünk. Továbbjutva a Megye Területi döntőn is
csak az érdi iskola késztette csapatunkat jelentősebb erőbedobásra, az ellenük elért 2 :
0-ás siker a Megye Döntőbeni részvételt eredményezte.
Borzasztó talajon – az érdi iskola futballpályáján – viszonylag könnyen győztük
le Pilis és Gödöllő csapatait, majd „ki-ki mérkőzésen” szenvedve 2:1-re múltuk felül
Dunakeszi legjobbjait. Elmondhattuk magunkról, hogy a Széchenyi István Általános
Iskola I. korosztályos labdarúgó csapata a megye legjobbja (bajnoka) lett. Ezzel
elértük a hallgatólagosan kitűzött alapvető célt, rátaláltunk a kitaposott útra – az úticél
Fonyód, az országos döntő!
Tavaly már belekóstoltunk az ízébe, nagyon finom volt, de megülte a gyomrunkat, s
nem sikerült a továbbjutás. Ebből a figyelmeztetésből tanulnunk kellett, ezért az idén
már sokkal céltudatosabban készültünk. Az egész év kimondva kimondatlanul arról
szólt, hogy az iskola támogatásával, az egyesület segítségével túlszárnyaljuk a tavalyi
év sikereit. Ezért küzdöttünk, izzadtunk forróságban, hidegben és esőben. Hittünk
magunkban, hittek bennünk akik mellettünk álltak. Igen, sajnos úgy mentünk végig az
úton és érkeztünk el a célegyenesbe, hogy voltak irigyeink, akik egy-egy botlásnak
örültek igazából és inkább keresztbe döntöttek fákat előttünk, mintsem segítettek
volna. De nekik is köszönettel tartozunk, mert csak megsokszorozták akaraterőnket,
bár nem ezt a hatást szerették volna elérni.
Minden felhajtás nélkül, szép csendben érkeztünk meg Fonyódra június 09-én,
csütörtökön, az ország 24 legjobb I. korosztályos csapatának egyikeként. A tanév
elején kb. 1500 iskola indult az országban, hogy itt lehessen. De, mint már említettem,
többet akartunk az előző évinél, s ennek megfelelően keményebben, edzettebben és
önbizalommal teltebben kezdtük el az utolsó felvonást.
Az első nap 3 csapat ellenében kellett kivívni a folytatás lehetőségét. A Mohácsi
csapat ellen kezdtünk, de hiába játszottunk végig fölényben, egy szerencsétlen

mozdulat (öngól) az ellenfél 1:0-ás győzelmét eredményezte. Ez volt az a pillanat,
amikor úgy éreztük nem csak a valóság viharos (hideg, szél és eső volt), de
szimbolikusan a csapatunk feje felett is beborult az ég. Szerencsére nem volt sok időnk
a szomorkodásra, mert egy mérkőzésnyi pihenő után a Hajdúböszörményi iskola
csapata következett. Ismét meggyőző játékot nyújtva, de most már eredményesen is
játszva 3:1 arányban, magabiztosan szereztük meg első győzelmünket. (Góllövőink:
Mészáros Márk 2, Bezjian Roberto 1, az ellenfélnek ismét mi segítettünk egy
öngóllal.) Ekkor még nem tudhattuk, hogy az utolsó mérkőzésünk eredményétől
függetlenül továbbjutottunk a szerencsés körbeveréseknek köszönhetően. A
csapatunkat nem jellemzi, hogy bármikor is könnyelműsködne, így a csoport befejező
mérkőzésén Máriakálnok (Győr sportiskoláit megelőzve jutott ide) ellen is látványos,
gólratörő játékkal 3:1-es győzelemmel (góllövőink: Kovács Bence 2, Mészáros Márk
1) szereztük meg a csoportelsőséget. TOVÁBBJUTOTTUNK- ezért jöttünk, legyőztük
ellenfeleinket, és jól alkalmazkodtunk az elképesztően rossz időjárási
körülményekhez.
Innentől kezdve már csak jutalom volt a folytatás. Elértük, hogy senkitől sem kellett
tartanunk! Pedig! Idén is sokan érdeklődtek, milyen feltételek között készülünk.
Örömmel mondtuk, hogy a község füves pályáját szinte bármikor használhatjuk, és
hogy az 1970-es évek szabványtornatermében (18m*9m, miközben a játéktér
40m*30m!) is készülhetünk az év azon részében (novembertől-márciusig), amikor az
időjárási viszonyok ide kényszerítenek, hetente kétszer, majd az idén februártól
hetente háromszor. Kérdezőink arcára elképedés ült ki, hiszen ők hetente négyszer,
ötször edzenek füves pályán, illetve a téli időszakban tornacsarnokban, melynek
parkettás vagy műfüves talaja van. Mondhatná bárki erre, hogy a sikerekhez elég az is
ami nálunk van! De! A tehetséggel és a szorgalommal élni kell, kiaknázni azt,
visszaélni nem szabad és nem is tisztességes. Márpedig így még 1-2 évig vehetjük fel
a versenyt, hiszen a többi iskola felkészülésének a tárgyi feltételei jelentősen előttünk
járnak, ezt pedig csak megszállottsággal nem lehet pótolni. Ennek az egyik
következménye a tavasz első két tétmérkőzése, ahol legszívesebben sírtunk volna a
teljesítményünk láttán, majd rá kellett jönnünk, hogy türelem kell sok mindenhez…..
Bizakodva meséltük, hogy nálunk is lesz műfüves pálya az iskola udvarán, ahol
reményeink szerint télen minden csapatunk edzhet. Az álmaink beteljesülése pedig az
a tornacsarnok, amely szintén kézzelfogható közelségbe került az elmúlt évben.
A szombati napnak már kellemes napsütésben vágtunk neki. Az első ellenfél a
Budapest bajnok Etalon Sport Iskola volt (érdemes Szentlőrincen megnézni a
feltételeket). Nem kis izgalmak közepette egy teljesen reális 0:0-ás eredmény született.
Mivel ezután Sárvár csapata 2:1-re leküzdötte az Etalon iskolát, így számunkra az
utolsó középdöntő-mérkőzés igen nagy téttel bírt: kiesünk vagy az álmok valósulnak
meg, azaz az első négy hely valamelyike. Túlzott izgalom uralkodott mindenkin,
kivéve a gyerekeket, akik szemet gyönyörködtető játékkal 3:0 arányban
diadalmaskodtak a sárvári csapat felett (góllövőink: Bezjian Roberto 2, Mészáros
Márk 1). A mérkőzés után az ellenfél legelvakultabb szurkolói jöttek oda gratulálni az
alsónémedi szurkolókhoz, elismerve, hogy ilyen arányban is teljesen megérdemelt a
sikerünk. Mondani sem kell milyen büszkeséggel töltött ez el bennünket. Az ország
négy legjobb csapatának az egyike a miénk, szinte hihetetlen, de evés közben jön meg
az étvágy, itt még bármi lehet, gondolhattuk. A délutáni elődöntőben a békéscsabaiak

ellen léphettünk újra pályára. Feltűnő volt, hogy itt már a gyerekek izgultak igazából a
felnőttek még el sem hitték, mi történik. A mérkőzés? Meg kell állapítani, hogy az
eredmény, 1:0-ra nyertünk Mészáros Márk góljával, nem tükrözte hűen a játék képét.
Szikrázóan kemény csata volt, s az olykor durva, brutális ellenfél sem tudta
megfélemlíteni játékosainkat. Hová is jutottunk? A döntőbe. Az ellenfél? Az a
Máriakálnok, akivel a csoportküzdelmek során már megmérkőztünk, s az elődöntőben
a Salgótarjánt verték 2:1-re
(a középdöntőben a Szeged és a Tolna együttese hajtott fejet a nagyobb tudás előtt).
Örömmel üdvözöltük egymást, ők a visszavágásban, mi a csoportmeccs eredményében
bízva reménykedtünk az aranyérem megszerzésében.
Eljött a vasárnap, amikor is a percek igen lassan teltek. 9 órától a helyosztókat
vívták a csapatok, a döntőre 11 órakor került sor. Lassan jött el a kezdés pillanata.
Tudtuk, mire számíthatunk, ismertük az ellenfél kiváló képességű támadóját, akinek a
semlegesítésére komoly gondot fordítottunk, de még így is ő hagyta ki az első félidő
legnagyobb helyzetét. A játék képének megfelelő döntetlennel vonultak szünetre a
csapatok. Ekkor a némedi gyerekektől elsősorban higgadtságot és még bátrabb
összjátékot kellett kérni. Még egy félidő állt a rendelkezésünkre, hogy bebizonyítsuk,
mi vagyunk a jobbak. A második félidő ezekután, mint egy álom! Fociztunk bátran és
okosan. Kovács Bence első gólja megnyugtatta csapatunkat, a második pedig
eldöntötte a mérkőzést. Az ellenfél ekkor már a kapunk felé sem jutott. A semleges
nézők szerint a csapatvédekezésünk volt az alapja annak, hogy az ellenfelek az egész
torna során csak 1 gólt tudtak rúgni kapusunknak. Egy a csapatot elkísérő edző, barát,
sportmegszállott szerint: „az ellenfeleink hiába kerestek, nem találtak fogást
csapatunkon”. Igen ebből lehetett építkezni a támadásokhoz és néha rendkívül
korszerű csapatjátékot mutatni.
Az utolsó pár perc már az örömé volt, s a lefújás pillanatában hatalmas energiák
szabadultak fel gyerekekből és felnőttekből egyaránt. Nem szégyellte senki a
könnycseppeket és az elcsukló hangokat, hiszen valami iszonyatosan nagy dolognak
volt részese:
A 2004/2005-ös LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

I. KOROSZTÁLYOS ORSZÁGOS BAJNOKCSAPATA
AZ ALSÓNÉMEDI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
A jelenlévő edzők, szakemberek és szurkolók egyöntetű véleménye még
nagyobb büszkeséggel töltött el bennünket, hiszen szerintük is a legjobb CSAPAT
nyerte meg az aranyérmet. Kimagasló csapatjáték, fegyelem és kreativitás
eredményezte ezt a sikert.
Rövid időn belül már sorakoztak a csapatok az eredményhirdetéshez, ahol a „mi
fiaink” tiszteletére játszották el a Himnuszt, majd átadták az aranyérmeket, illetve a
bajnoknak járó kupát. Kellemes meglepetésre kapusunkat, SÁNDOR ÁDÁMOT,
választották az országos döntő legjobb kapusának, edzőnk (Kotán Miklós) pedig
Somogy Megye Közgyűlésének Elnöke által felajánlott különdíjat (egy szép serleget)
vehette át.
Figyelemre méltó volt, s ezt rendezők is kiemelték, hogy az egész torna sportszerű
keretek között zajlott, és elismerően szóltak a döntő két csapatának a szurkolóiról, akik
a „tét nagysága” mellett emberként viselkedve, egymást éltetve és megtapsolva

szurkolták végig a döntőt. A mérkőzés után pedig jó volt látni, ahogy igazi
sportbarátságok születnek közöttük. Gratulálunk hozzá, így is lehet ezt csinálni!
Nem mindennapos, hogy egy ekkora településnek országos diákolimpiai bajnoka van,
néhány évvel ezelőtt már volt, Szlovicsák Katalin személyében atlétikában, de a
csapatsport - főleg a labdarúgás - az egészen más.
Meg kell említeni a szülők rendkívül pozitív hozzáállását és segítőkészségét,
nélkülük nem lehetett volna idáig eljutni. Közülük is kiemelkedett MÉSZÁROS
GEDEON, aki segítője volt az edzőnek.
Nevezzük meg azokat a gyerekeket, akik a csapattal együtt készültek, de a korlátozott
nevezési létszám miatt nem lehettek ott az országos döntőn: Galambos Levente,
Győrvári Tibor, Lakatos Ádám, Mészáros Róbert, Pleszkáts Márió, Sarudi László és
Szlovicsák Benedek.
Hálásak vagyunk azoknak (több tucatnyian voltak), akik hazaérkezésünkkor vártak
bennünket a futballpályán és őszintén együtt örültek velünk. Sajnáljuk, hogy néhányan
(köztük még sportbarátok is) rossz szájízzel vették azt a rövid és szűk körű ünneplést.
Elnézést kérünk azoktól, akiknek kellemetlenséget okoztunk.(Máriakálnokon a
templom előtt több százan várták a dicsőséget szerző gyerekeket.)
Igazán jólesett a tanévzáró ünnepélyen az iskola igazgatójának őszinte gratulációja és
elismerése.
Ha volt valakinek türelme ezt a cikket végigolvasni, az álljon meg egy pillanatra e
fantasztikus teljesítmény előtt és gondolatban őszintén gratuláljon ennek a csapatnak,
mert megérdemli. AHOGY azt is, hogy megpróbáljunk a jelenleginél sokkal jobb
körülményeket biztosítani a fejlődésűk érdekében.
ÉRDEMESEK RÁ. ŐK MÁR BIZONYÍTOTTAK, MI IS TEGYÜK EZT!
NÉZZÜK AZ ORSZÁGOS BAJNOKOKAT:

Zebi

Tanév végi visszatekintő
Június van. Elnémult az iskolacsengő, üresen tátongnak a tantermek. Ismét végetért
egy tanév. Ilyenkor önkéntelenül is számba vesszük mi minden történt az elmúlt
iskolaévben. Magunk elé tűzött céljaink közül mi valósult meg? Mi nem? Mit tettünk
helyesen? Mit kellett volna másként? És ebben az elmélkedésben egy kicsit benne van
már a következő tanévre való felkészülés is.
A Széchenyi István Általános Iskolában sikeres tanévet zártunk. Oktató munkánk
során - a tantervi követelményeket figyelembe véve - törekedtünk arra, hogy a
gyengébb képességű tanulókat felzárkóztassuk, a részképesség-zavarral küzdőket
segítsük, a kiemelkedő képességűeket tehetséggondozásban részesítsük,
kutatómunkára ösztönözzük. Hiszen ez a tanév a KREATÍV TANULÁS éve volt.
Célként tűztük magunk elé, hogy a mai kor igényeinek megfelelő korszerű oktatónevelő munkát végezzünk.
Magas volt ebben a tanévben is a tanórán kívüli foglalkozások száma. Ügyeltünk arra,
hogy a rászorulók korrepetálásokon, felzárkóztató foglalkozásokon vehessenek részt.
Míg a tehetségesebb diákoknak középiskolai előkészítőket, különböző szakköröket
tartottunk.
Tanulóink szép számmal vettek részt a különböző tanulmányi- és sport versenyeken,
és igen előkelő helyezéseket értek el.
Itt szeretném megemlíteni, hogy iskolánk legfiatalabbakból álló focicsapata a
júniusban Fonyódon megrendezett kupán országos bajnok lett! Gratulálunk fiúk!
Egy alapfokú oktatási intézmény teljesítményét a következő három mérőszám
megbízhatóan mutatja:
1. Hány tanuló jelentkezik az adott intézménybe, hiszen szabadon választhat a szülő
gyermekének
iskolát
2. A végzett tanulók felvételi aránya
3. Az országos kompetencia-mérés adatai
Nézzük sorjában a fent felsoroltakat:
Büszkén mondhatjuk, hogy az alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola iránt
nagy az érdeklődés a környező településekről is (Budapesten lakó tanulóink is
vannak).
Az elmúlt tanévben egyetlen diákunkat sem írattak át hat- vagy nyolcosztályos
gimnáziumba!
Továbbtanulási eredményeink jók. Végzett diákjaink 80%-át felvették az első helyen
megjelölt középiskolába.(Szeptembertől 18 tanuló gimnáziumban, 21 tanuló
szakközépisko- lában, 11 tanuló szakiskolában folytatja tanulmányait.)
2004. május 17-én az ország valamennyi iskolájában sor került a kompetenciamérésre.
A vizsgálat célja mérni az oktatás hatékonyságát, a tanulók teljesítményét, és egyben
informálódni, hogy az iskolában szerzett tudást miként tudják az életben hasznosítani,

további ismeretszerzésre felhasználni, hogyan tudnak dönteni problémamegoldó
helyzetekben.
Iskolánkban a mérést 6. és 8. évfolyamon végezték olvasás-szövegértésből és
matematikából.
Az eredmények megnyugtatóak. A vizsgálati anyag mindkét területén tanulóink az
országos átlaghoz képest jobban teljesítettek.
Olvasás-szövegértés témakörben tanulóink teljesítménye 33 ponttal haladta meg az
országos átlagot, és 58 ponttal a községi iskolák átlagát. Matematikai képességek
tekintetében iskolánk diákjai 5 ponttal jobban teljesítettek, mint az országos átlag, és
32 ponttal haladták meg a községi átlagot.
Összegezve: a némedi gyerekek teljesítménye az összes magyar iskola
vonatkozásában az előkelő felső harmadban helyezkedik el.
Az elért eredményeink tükrében igyekszünk jó pozíciónkat megőrizni, s ha lehet
javítani.
S a nevelés terén is egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenéznünk. Zaklatott
világunkban, amikor a szülők egyre kevesebb időt tudnak együtt tölteni
gyermekeikkel, felszínre kerülnek olyan nevelési problémák, amelyekkel, évekkel
ezelőtt a mi közösségünkben még nem találkozhattunk. Az élet útvesztőiben magára
maradt gyermek nem maradhat támasz, segítség nélkül. Ezért megnőtt az iskola
felelőssége, feladata ezen a téren is.
Fontosnak tartjuk, hogy a család és az iskola együtt gondolkodva, egymás munkáját
segítve, egymás bizalmát élvezve munkálkodjon. Hiszen közös a cél: testileg, lelkileg
egészséges, alkalmazható tudással rendelkező gyermekek nevelése!
Társadalmi és ennek megfelelően oktatáspolitikai igényből fakadóan iskolánkban is
egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a sajátos nevelési igényű tanulók felkarolására.
Évről-évre több azoknak a tanulóknak a száma, akik különleges bánásmódot
igényelnek. Munkánk során segítségünkre volt, hogy iskolánkban pszichológus és
fejlesztő-pedagógus is tevékenykedett.
Az egészséges életmódra nevelés keretében ingyenes gyógytornára járhattak a
rászorulók.
Heti rendszerességgel három uszodába úszásoktatást szerveztünk a gyerekeknek. A téli
örömök kedvelői pedig egy élményekben gazdag sítáborban vehettek részt
Ausztriában.
Külsős előadók meghívásával előadásokat szerveztünk különböző, egészségmegőrző
témák-ban. Minden lehetőséget megragadtunk, hogy felhívjuk gyermekeink figyelmét,
a rájuk leselkedő veszélyekre, és felvértezzük őket a kor szelleméből áradó negatív
hatásokkal szemben.
Intézményünkben tovább folytatódott a minőségbiztosítási rendszer építése. Ennek
részeként a szülők és a diákok kérdőíveken fejthették ki véleményüket az iskolai

körülményekkel, az oktatással és neveléssel kapcsolatban. Ötleteiket, javaslataikat
felhasználjuk munkánk során.
Az iskola osztályfőnöki munkaközössége szeptemberben munkatervet készített,
melyben egész évre meghatározta kiemelt rendezvényeinket. Ezek közül kiemelném az
iskola három napos kulturális rendezvénysorozatát a Széchenyi Napok-at. Ez a három
nap az iskola egészét megmozgatta. Változatos, értékes, élményszerű programjaival
joggal nyerte el a tanulók és a szülők elismerését.
Egész évben szervezett programok széles palettáját kínáltuk a szabadidő tartalmas,
hasznos eltöltéséhez.
Rendszeresek voltak mozi-, színház és múzeumlátogatások, kirándulások.
Igen pozitívak a visszajelzések az erdei iskoláról, a német nyelvi táborról.
A nyári vakáció idején örömmel indulnak gyermekeink a vándortúrákra és a Balaton
melletti állótáborokba.
A tanév során sok segítséget kaptunk a szülőktől és községünk Önkormányzatától.
Itt mondok köszönetet mindazoknak, akik támogatták elképzeléseinket, és
közreműködtek azok megvalósításában.
Egy régi vágyunk teljesült azzal, hogy az iskola belső udvarán elkészült a terasz fölé
az előtető. Ennek kivitelezésében jelentős szerepe volt Szabó Endre asztalosmesternek
és két munkatársának, akik felajánlásként térítés nélkül végezték el a munkálatokat.
Köszönjük!
Kívánok mindenkinek kellemes pihenést, és örömökben gazdag vakációt!
Sticzné Szántó Ilona
igazgatóhelyettes

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. június 30.
napján tartotta legutóbbi rendes ülését. A Képviselő-testület először a Kulturális és
Oktatási Bizottság javaslatai alapján megtárgyalta a Széchenyi István Általános Iskola
igazgatójának
illetőleg a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vezetőjének
beszámolóját az elmúlt tanévről és azokat elfogadta. Ugyanígy elfogadásra kerültek az
önkormányzati alapítású közalapítványok – Széchenyi István Általános Iskoláért,
Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért, Alsónémediért, Alsónémedi Gyermekekért és
Anyákért, Dabas és Környéke Üdülőtábor - elmúlt évi tevékenységéről szóló
beszámolói.
Ezt követően a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján úgy döntött,
hogy vásárol a körzeti megbízottak használatára 546 ezer forint értékben 1 db Yamaha
YBR típusú motorkerékpárt, melynek üzemeltetője az Alsónémedi és Vidéke
Takarékszövetkezet által megvásárolandó másik motorral együtt az Önkormányzat
lesz, azonban körzeti megbízottaink felajánlása alapján a motorkerékpárok üzemanyag
ellátását és szervizelését rendőreink finanszírozzák. Mindemellett a Képviselő-testület
körzeti megbízottaink kérése alapján a részükre biztosított önkormányzati
lakáshasználatot 2010. június 30. napjáig meghosszabbította.
A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján, a Képviselő-testület áttanulmányozva az
önkormányzati érdekeltségű DAKÖV Kft, illetve az AIRVAC Kft. elmúlt évi
tevékenységéről szóló beszámolóit, azokat elfogadta.
Ugyancsak a Pénzügyi Bizottság javaslatai tárgyalása során elfogadta a Képviselőtestület az iskola bérkeretének megemelését 658.750.-Ft összeggel Bori Teréz
pedagógus gyermekgondozási szabadságnak idejére járó, a Munka Törvénykönyvében
előírt fizetett szabadság pénzügyi fedezetére.
Az Imperial Kft. megkereste az Önkormányzatot az Alsónémedi, Fő u. 65.sz. alatti (
volt Tejüzem) önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása ügyében. A társaság
multinacionális cég által üzemeltetendő élelmiszer áruházat kívánt volna létesíteni,
azonban a Képviselő-testület e célra a fent megjelölt ingatlant értékesíteni nem
kívánta.
A Képviselő-testület tagjai nagy örömmel hallgatták végig Kotán Miklós rövid
beszámolóját a gyermek labdarúgó csapat eddigi kiemelkedő szerepléséről, melyre
egész községünk méltán lehet büszke. ( Részletes cikk e Hírmondóban található.) Ezen
teljesítményre is tekintettel, de egyébként gyermekeink egészségre nevelése érdekében
is, a Képviselő-testület 100 ezer forint utazási költség átvállalásával támogatja a csapat
debreceni versenyen történő szereplését.
Ezt követően a Testület döntött az iskolai műfüves sportpálya megépítése
vonatkozásában a közbeszerzési eljárás megindításáról a költségvetési rendeletben
meghatározott bruttó 15 millió forint keretösszeg megjelölése mellett úgy, hogy a
pályázati kiírás tartalmazza a dréncsövezés tervezésének költségeit is.
A Képviselő-testület ezután a korábban meghirdetett útalappal nem rendelkező utcák
aszfaltozására, illetőleg útalappal rendelkező utcák aszfaltozására pályázó utcák
ajánlatait vizsgálta meg. Az első esetben a pályázatot eredménytelennek minősítette,

miután egyetlen egy pályázat sem felelt meg a kiírásnak, ugyanakkor azonban –
tekintettel arra, hogy a Deák Ferenc utca lakóitól érkezett, a pályázatban
meghatározott minimál összegtől telkenként csupán néhány ezer forinttal kevesebb
önerő felajánlás – a Képviselő-testület úgy döntött, hogy amennyiben az utca lakói
2005. július 15. napjáig biztosítják az általuk felajánlott 3.660 ezer forint önerőt, úgy
az Önkormányzat a Deák Ferenc utca Iskola utca és Kölcsey Ferenc utca közötti
szakaszának aszfaltozását, valamint vízelvezető rendszerének kialakítását saját
költségére elvégezteti.
Az útalappal rendelkező utcák pályázatai esetében a Képviselő-testület elfogadta az
Arany János utcai lakók pályázatát a Haraszti út és az Aranyág utca közötti szakaszra,
tehát az Önkormányzat az aszfaltozáshoz szükséges költségeket biztosítja. Ehhez
kapcsolódóan döntött a Testület arról is, hogy az Önkormányzat saját költségén
elvégezteti az Arany János utca Aranyág u. és Deák F. utca közötti szakaszának
aszfaltozását és vízelvezetését is. Ezen útszakasz szilárd útburkolattal történő ellátást a
Képviselő-testület azért látta szükségesnek, mert ezen útszakaszon keresztül közelítik
meg sokan az óvodát.
Ugyanígy elfogadta az „új” Kápolna utcai lakók pályázatát a Képviselő-testület és
döntött az utca aszfaltozásáról, illetőleg burkolt szikkasztóárkok kiépítéséről azzal,
hogy a lakók a vállalt 1.320.000.-Ft önerőt 2005. július 15. napjáig biztosítják.
Mindemellett a Képviselő-testület minden, a pályázaton elindult utca esetében a
pályázat beadási határidejét 2005. július 15. napjáig meghosszabbította azzal, hogy
amennyiben a fentieken túl további érvényes pályázat érkezik, úgy az utcák
aszfaltozására, illetőleg vízelvezetésére a közbeszerzési eljárás együttesen kerüljön
kiírásra.
Az útépítésekhez tartozik, hogy a Képviselő-testület a Halászy Károly utca
burkolatának megerősítésére, döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról. Örömmel
tudatjuk a lakossággal, hogy ezen útmegerősítésre az Önkormányzat a költségek 50%ának megfelelő összegű pályázati pénzt nyert.
A Képviselő-testület a továbbiakban is a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság határozati javaslatait tárgyalta, melyek kapcsán az alábbi
döntéseket hozta:
- Az Árpád utcai lakók 2005. augusztus 1. napjáig jogosultak járdaépítési pályázatot
beadni az eredeti kiírásban meghatározott feltételek mellett.
- Miután úgy tűnik, hogy a Ványi úti híd egyetlen hatóságnak, szervnek vagy akár az
Államnak tulajdonként „nem kell”, a Képviselő-testület felhatalmazta a
Polgármesteri Hivatalt, hogy annak műszaki állapotát vizsgáltassa felül, a
feltehetően szükséges alapvető beavatkozások szakszerű meghatározhatósága
érdekében.
- A 2005. évi külterületi utak javítására szánt keret terhére a Ványi út egyik oldalán a
benőtt fák és cserjék gallyazása megtörténik.
A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács ismét pályázatokat írt ki,
melynek keretében a Képviselő-testület döntött
- újabb három szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítására, illetőleg
- a Rákóczi u., Iskola u., Ady E. utca, Fő u., Szabadság tér, Garay utca
aszfaltburkolatú utak felújítására a kiírt feltételeknek megfelelő pályázat
benyújtásáról.

Az ezekhez szükséges önrészt a Képviselő-testület a fenti sorrendnek megfelelően
420.300.-Ft, illetőleg 11.320 ezer forint összegben a költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület ezt követően a Népjóléti és Egészségügyi Bizottság javaslata
figyelembevételével elfogadta a Gyertyaláng Kft. beszámolóját az előző testületi
ülésen felvetett kifogásokkal kapcsolatban. Mindazonáltal a Képviselő-testület
pályázatot írt ki a temető fenntartására és üzemeltetésére, hiszen a Gyertyaláng Kft-vel
a szerződés 2005. december 31-el lejár.
Mint arról a szomorú tényről a lakosságnak nyilván tudomása van, nemrégiben elhunyt
Garai Mária, aki az Önkormányzat eltartottja volt. Ennek okából az Alsóerdősor u.
20.sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan lakatlanná vált. Miután ezen ingatlant a
Képviselő-testület értékesíteni szándékozott, a beérkezett vételi ajánlatok vizsgálatát
követően döntött arról, hogy a kérdéses ingatlant Tóth Gábor körzeti megbízott rendőr
számára értékesíti 5 millió forint vételár ellenében.
Sajnos a Képviselő-testület által korábban az Alsónémedi utcanév tábláinak
elkészítésére kiírt közbeszerzési pályázat eredménytelennek bizonyult, miután arra a
törvényben meghatározott minimum 3 értékelhető ajánlat nem érkezett. Mindazonáltal
a pályázók egyikének külön is előterjesztett ajánlata alapján a Képviselő-testület
döntött a táblák tűzzománc eljárással történő legyártatásáról bruttó 1.940 ezer forint
összegben. Ezen feladat elvégzésére a Képviselő-testület a Vad Print Kft-t bízta meg.
Itt tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy az utcanév táblák kihelyezésével egyidejűleg
a Képviselő-testület által elfogadott, a közterületek használatáról, valamint az utcanév
és házszámtáblákról szóló 8/2005.(07.08.)sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően
minden lakos köteles lesz saját költségén házszámot lakóépületére felhelyezni.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Polgármester beszámolóját az elmúlt
ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb
intézkedéseiről, majd döntött Varga Ferenc Alsónémedi, Fő úti erdő 1.sz. alatti lakos
kérése alapján arról is, hogy egy, a múlt rendszerben bejegyzett, érdemi funkcióval
nem bíró, a kérelmező tulajdonát képező ingatlant értelmetlenül terhelő elővásárlási
jogáról lemond.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete legközelebbi rendes ülését :
2005. szeptember 9-én pénteken 17 órakor tartja. Ezt megelőzően 16 órakor
képviselői fogadóórára várjuk a helybeli polgárokat. Kérjük egyre többen, vegyenek
részt ezen és az ezt megelőző bizottsági üléseken, hogy ezzel is erősítsék döntéseink
megalapozottságát. Ezek időpontjáról hirdetőtábláinkon illetve a Polgármesteri
Hivatalban is közzétett hirdetményről is értesülhetnek.
Tájékoztató Bizottság

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesterétől

Szám: 488-8 /2005.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Dr. Ignácz István r. dandártábornok
Rendőrségi főtanácsos Úr részére

Tisztelt Főkapitány Úr!
Ismét megköszönve a közelmúltban Alsónémedin tett személyes látogatását,
sajnálatos módon újabb problémával kell, hogy Önhöz forduljak. Egy, a múlt hét
péntek éjjelén elkövetett gyilkosság borzolja a kedélyeket településünk lakóinak
körében. Nem ecsetelve a gyilkosság körülményeit, részleteit – hiszen arról bizonyára
tájékoztatva van – általánosságban az alábbiakat kívánom a megtörtént szomorú eset
kapcsán megfogalmazni:
Ahogy az örömlányok, úgy a Romániából településünkre nagy számban érkező
vendégmunkások jelenlétével évek óta küzd a település. Jelenlétüket azok, akik őket a nagyszámú, elsősorban romániai megélhetésük biztosítása érdekében nálunk munkát
vállalókat - foglalkoztatják ( nagyrészük illegálisan, mindenféle magyar jogszabály
betartása nélkül ) természetesen más szemüveggel látják. Mára elérkezett az az idő,
amikor – és ez az elmúlt években már mutatkozott – egyre kevesebb hozzánk
érkezőnek jut még alkalmi munka is. A magyar mezőgazdaság általános válsága
Alsónémedit sem kerüli el, így a gazdálkodók egy része befejezi, abbahagyja a
korábbi években folytatott mezőgazdasági termelést, egy másik részük kevesebbet
termel, míg azok, akik eddig megtehették, hogy romániai vendégmunkást
foglalkoztattak, mára már nem tehetik meg gazdasági okok miatt. A lakosság, a falu
másik része még ha meg is érti a mezőgazdasági termelők problémáját, sosem nézte
jó szemmel a vendégmunkások jelenlétét településünkön. A nagy számú, több
hónapot itt töltő vendégmunkás seregnek – mint ahogy az minden közösségre jellemző
– van krémje és van alja. A jól dolgozókat, az esetleg férjjel, feleséggel ide érkezőket
jó néhány alsónémedi mezőgazdasági vállalkozó már évek óta szabályszerűen,
bejelentett módon foglalkoztatja. A foglalkoztatás kiterjed arra is, hogy a gazda saját
ingatlanán ad szállást, ellátást az idénymunkásnak. Nem így a gazdálkodók nagy
része, aki csak reggeltől estig, a foglalkoztatás időtartama alatt tartja magánál a
vendégmunkást. Azt, hogy vele mi történik estétől másnap reggelig, már nem érdekli,
szállást, kvártélyt tehát nem biztosít számára. Az ilyen típusú munkások csapatokba
verődve a falu több pontján lelnek szállást olyan ingatlanokon, amelyek nem lakottak,

ugyanakkor tulajdonosuknak jól jön az éjszakánkénti néhány száz forintos „bérleti díj”
naponkénti behajtása. Ezek a szállások természetesen nem mondhatóak felszereltségüket, higiéniás követelményüket stb. tekintve - jónak. Egy-egy ilyen
helyen olykor több tíz ember is nagyon szegényes és rossz körülmények között
húzza meg magát arra a néhány hétre, hónapra, amíg településünkön tartózkodik.
Tekintettel arra, hogy - ahogy ezt már írtam - szűkül az ilyen munkások
„elhelyezkedési lehetősége”, ezen munkások természetes szükségleteik, így az evésivás kielégítésére bevételi forrás híján több módszert is alkalmaznak. Egyik ilyen,
hogy az út menti gyümölcsfák éppen termő gyümölcsét kíméletlenül, olykor minden
kérdezés nélkül falják fel. Ennél súlyosabb, ami az elmúlt hetekben történt, hogy a
falu több pontján tyúkot, csirkét loptak, majd azt mondjuk az italboltban, kocsmában
eladásra kínálják fel annak reményében, hogy az ellopott állat eladásából származó
bevétel fedezheti ittlétük költségeinek egy részét. Az előző kettőnél sokkal súlyosabb
ami most történt, nem ismerve, de feltételezve a kiváltó okot, ami véleményem szerint
a pénzszerzés volt. A már említett szálláshelyek közvetlen környékén, illetve mellett
élő alsónémediek már korábban is sírva panaszkodtak nálam, kérve segítségemet,
mert féltek - és lám bekövetkezett – az elmúlt pénteken történt eseménytől.
Képviselő-testületünk néhány hónappal ezelőtt már foglalkozott ezzel a kérdéskörrel.
Akkor három hatóságot kerestünk fel, kértem segítséget e több szálon is futó
problémánk megoldására. Sajnálatos módon szinte mindháromtól ( APEH, ÁNTSZ,
Rendőrség ) – ugyanazt a választ kaptuk, miszerint fel kell jelentenünk például a
szállásadókat, a feketén dolgoztató mezőgazdasági termelőket stb., ugyanis csak ilyen
feljelentés nyomán tud az említett három hatóság eljárni. Felmerült a kérdés, hogy ki
legyen az, aki felfedve önmagát névvel, adószámmal stb. megteszi a feljelentést,
feljelentéseket. Erre ugye érthető okok miatt a megnevezett körből igazán senki sem
vállalkozott. Ugyanakkor nem várható el véleményem szerint a szomszédoktól sem,
hogy feljelentőkké váljanak. Ismerjük a rémtörténeteket, hogy mi vár a feljelentőre és
mi vár a valóságos elkövetőre. Sajnos negatív tapasztalatok sokasága bizonyítja azt,
hogy nem érdemes a feljelentők rövid sorába beállni, mert a feljelentő nem kap
védelmet attól a szervtől, akihez a feljelentését megteszi és olykor úgy érzi a feljelentő
állampolgár, hogy sokkal nagyobb joga van az illetékes bíróság, rendőrség előtt annak,
akit feljelentett, mint neki, aki netán nem néz el hosszú időn át a közvetlen
környezetében mások által elkövetett törvénytelenségeket, szabálytalanságokat, mely
törvénytelenségekkel, szabálytalanságokkal az azt okozók kiváltják ugyan a köz
megvetését, anyagilag kárt okoznak szűkebb-tágabb környezetüknek, ellentétben ők
maguk másokhoz viszonyítva előnyre tesznek szert és így jogtalanul gazdagodnak.
Tisztelt Főkapitány Úr!
Véleményem szerint az információkkal bíró helyben illetékes rendőrségnek kellene
( az említett hatóságokkal karöltve) ezeket a legálisan vagy illegálisan településünkön
tartózkodó munkásokat, külföldieket folyamatosan ellenőriznie, sakkban tartania
ahhoz, hogy ilyen és hasonló cselekmények, mint ami mostanában több is történt
Alsónémedin, ne fordulhasson elő. Többen tettek olyan kijelentést, hogy lassan
másodrendű állampolgárok vagyunk a saját településünkön. Hogy lehet az, hogy
emberek félnek még a saját lakásukban is és a félelem leküzdése érdekében bármilyen

nevetséges is, de lassan már biztonsági őröket kell alkalmazni saját élet- és
vagyonbiztonságuk érdekében. Szükségesnek tartom településünk lakosságának
érdekében - hasonlóan az örömlányok esetéhez - hathatósabb rendőri intézkedések
foganatosítását. Természetesen ismét szívesen látom Önt településünkön, ahol ennél
részletesebben is át tudjuk beszélni ezt a témát. Jegyzőnk elmondása szerint – és ezt
már több fórumon kifejtette – az Önkormányzatnak, Polgármesteri Hivatalnak nincsen
jogosítványa arra, hogy az itt tartózkodókat tevékenységük gyakorlása, lakás- és
életkörülményeik tekintetében ellenőrizze, számon kérje. A felsorolt három szervnek,
a munkaügyi felügyelőknek, valamint a határőrségnek van véleményünk szerint
hatásköre arra, hogy az adót meg nem fizető szállásadókat, a feketén dolgoztatókat
stb. ellenőrizze, szükség szerint büntesse, ha azok a jogszabályokat be nem tartva
folytatnak ilyen tevékenységeket.

Tisztelt Főkapitány Úr!
Bizonyára elhiszi, hogy több oldalon keresztül tudnék még ebben a témában levelezni
Önnel, de nem teszem, mert biztos vagyok abban, hogy ennyi, sőt kevesebb anyag
ismeretében is átérzi helyzetünket. Kérem Önt, hasson oda, hogy az eddiginél még
sűrűbb rendőri jelenlét legyen Alsónémedin és ha kell, példát statuálva kerüljenek
felszámolásra azok a gócok, ahol egyesek szerint még bűnözők is megbújhatnak, drog
is jelen van, lehet, hogy a prostitúció is virágzik. Jelen levelemet tájékoztatásul
természetesen megküldöm Dabas Város Rendőrkapitányának, az ÁNTSZ Megyei
Főorvosának és az APEH Pest Megyei Igazgatójának is. Várom segítségét!
Alsónémedi, 2005. június 20.

Tisztelettel:

dr. György Balázs

SZIMBA VETÉLKEDŐ az óvodában
Intézményünk Rákóczi úti épületében 2005. Május 10-én Szimba – Partit
rendeztek a gyermekeknek az udvaron.
A vetélkedőt Ablaka Zoltánné és Kozma Miklósné szervezték a Generáli Biztosító
munkatársaiként.

Óvodánk évek óta a fent nevezett biztosítóval köti a gyermekek részére
a kötelező gyermek és tanulóbiztosítást.
A vetélkedőt megelőzte egy rajzpályázat, melynek győztesei:
Süni csoport:

I.
II.
III.

Krizsa Renátó
Jakab Georgina
Szabó Fanni

Kacsa csoport: I.
II.
III.

Horváth Dániel
Lang Erik
Bálint Réka

Katica csoport: I.
II.
III.

Lovas Eszter
Mitraska Emese
Szappanos Eszter

A rajzpályázat, vetélkedő győztesei és az óvoda ajándékokat kaptak a
biztosítótól, melyeket Szimba oroszlán adott át.
A gyermekek nagyon jól érezték magukat a programon, az időjárás is
kedvezett az alkalomra.
Ősszel a Szent István téri épületben kerül megrendezésre az újabb
vetélkedő.
KÖSZÖNJÜK A BIZTOSÍTÓNAK ÉS A SZERVEZŐKNEK EZT A KELLEMES
ÉLMÉNYT, MELYET AZ ÓVODÁNK GYERMEKEINEK BIZTOSÍTOTTAK!

A nevelőtestület nevében:
Mikusné Végh Magdolna
Óvodavezető

