TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 9. napján tartotta legutóbbi
rendes ülését.
A testület napirend előtt meghallgatta a Dabasi Rendőrkapitányság képviselőjének Csernus
József r. őrnagy úr
szóbeli tájékoztatóját, az Alsónémedi közbiztonságát érintő
intézkedéssorozatról, ami kiterjedt többek között a mezei prostitúcióra és a község útjaira
történő, engedély nélküli behajtásokra. Mindemellett az Őrnagy úr érdeklődött ezen
intézkedéssorozattal kapcsolatos lakossági, illetőleg képviselő-testületi és polgármesteri
véleményről. Tudomásul vette továbbá a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének
írásos beszámolóját, valamint elvárja a Határőrség Rendészeti Főigazgatóság levelében
foglalt intézkedések végrehajtását.
(Ezek külön olvashatóak újságunkban)
A Képviselő-testület az ülés első részében az alsónémedi köztemető üzemeltetésére kiírt
pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek minősítette, és úgy döntött, hogy az alsónémedi
köztemető üzemeltetésére 2006. január 1-től 5 esztendőre a Zoltán Miklós tulajdonában álló
ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft-vel (2351 Alsónémedi, Nap u. 2. ) köt üzemeltetési
szerződést.
A Képviselő-testület ezután a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatait tárgyalta és a
következő döntéseket hozta:
- Elfogadta az Önkormányzat 2005. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
A Klettner András által működtetett éjjel-nappali üzlet főbejárati ajtajának javítását,
valamint a hátsó ajtó cseréjét 149.500.-Ft+ÁFA összegben finanszírozza, de az épületegyüttes
teljes szigetelésére a költségvetési koncepció tárgyalásánál tér vissza.
A Pénzügyi Bizottság következő üléséig ismételten meghirdeti a Szabadság téren
megüresedett üzlethelyiség bérleti jogát, de amennyiben ezen időpontig nem sikerül az üzletet
kiadni, úgy a bizottság határozati javaslata alapján a Testület áthelyezteti az önkormányzati
tulajdonban lévő AIRVAC Kft. irodáját az üzlethelyiségbe azzal, hogy a Kft. bérleti díjat
nem, csupán a rezsi költséget tartozik fizetni a szolgáltatók felé.
- A Szabó Balázsné által lakott Alsónémedi, Fő u. 1.sz. alatti szolgálati lakás gázbevezetését
a legjobb ajánlatot adó vállalkozóval elkészítteti a tartalék terhére úgy, hogy a két szobába az
Önkormányzat, míg a többi helyiségbe a lakó köteles a fűtőkészüléket megvásárolni.
- Felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert, miszerint a Szinger Éva által lakott Fő u.
1.sz. alatti szolgálati lakás gázbevezetése tárgyában járjon el. Amennyiben Szinger Éva
vállalja minimum a Szabó Balázsné által biztosított hozzájárulást, úgy a lakás gázellátásának
további költségét az Önkormányzat finanszírozza. Amennyiben Szinger Éva ezt a saját részt
nem tudja vállalni, úgy a gázbevezetést az Önkormányzat a fűtőkészülékig végezteti el.
Engedélyezi a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Rákóczi úti óvodájában a
kerékpártároló építési munkáinak kifizetését bruttó 287.750.-Ft, valamint a Szent István téri
óvoda járda felújításának kifizetését bruttó 211.750.-Ft értékben.
- Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás által a Közép-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács 11-es intézkedés 2-es pontjára benyújtott pályázatot támogatja. Az
Önkormányzat részéről az előírt 77.000.-Ft önrész hozzájárulás kifizetését engedélyezi. Ez
egy olyan projekt amit az Ócsa Tourinform Iroda nyújt be és érinti Alsónémedit, aki
lakosságszám arányosan fizeti ki a fenti összeget. Községünknek ezen pályázat megnyerése
azért áll érdekében, mert a Tourinform Iroda különböző kiadványok, tájékoztató füzetek
megjelentetésével tájékoztatja a hozzánk ellátogatókat Alsónémedi múltjáról,

nevezetességeiről.
Anyagilag nem támogatja a Budakeszi város által felállítandó nemzeti Himnusz
emlékművet.
- Elveti azt a javaslatot, mely szerint az Önkormányzat utólag fizesse ki Bihari Lászlóné
Alsónémedi, Ady E. u. 20.sz. alatti szolgálati lakásának parketta csiszolását, mivel nevezett
személy az önkormányzati tulajdonú lakás ezen felújításai munkálatait nem az
Önkormányzattal egyeztetetten kezdte meg.
- Nem kívánja és nem kívánta értékesíteni az Alsónémedi, Fő u. 73.sz. alatti volt Művelődési
Házat.
- Egy, a Nagyajta polgármestere által megjelölt, árvíz által sújtott, magyarok lakta települést
500.000.-Ft-al támogat, a károk enyhítése érdekében.
- Elvetette azt a javaslatot, miszerint Józan Béláné Alsónémedi, Kápolna u. 45.sz. alatti lakos
óvónő kamatmentes munkáltatói kölcsönt kapjon az Önkormányzattól saját lakóház
építéséhez. Valójában a testület az összegben nem értett egyet és emiatt a Testület a
következő ülésére napolta el nevezett személy kérelmében történő döntést.
A testületi ülés ezt követő részében a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat
közbiztonsági koncepcióját és úgy döntött, hogy az új polgárőr szervezet megalakítására és
működésének támogatására
pályázatot nyújt be a Biztonságos Magyarországért
Közalapítvány Kuratóriumához. Az önrészt 125.000.-Ft összegben biztosítja.
Ezután a Széchenyi Általános Iskola kéréseivel kapcsolatosan a testület a következő
döntéseket hozta:
Surányi Lászlóné nyugdíjas pedagógusnak aranydiplomája mellé nettó 42.000.-Ft-ot
adományoz.
- Az iskola konyhája 1 db burgonyakoptató vásárolhat.
Az iskola belső udvarán elkészített terasz lefestéséhez, az anyagköltséget engedélyezi
kifizetni, mivel a festési munkálatokat az iskola karbantartói végzik el.
Engedélyezi a Faluházban festés-mázolási munkák elvégeztetését, melynek költségét
bruttó 332.200.-Ft összegben határozza meg.
A képviselők szinte egyöntetűen hangot adtak az ilyen és ehhez hasonló rendkívüli
intézményi kérések kapcsán azon véleményüknek, hogy ezen elképzeléseket az intézmények
már az évről-évre elkészülő költségvetési koncepció kapcsán előre jelezzék, illetőleg azt
igényeiknek megfelelően abba építsék be, hiszen itt tervezhető, előre látható beruházásokról
kellett a Képviselő-testületnek ad-hoc döntenie.
Ezt követően a Képviselő-testület úgy határozott, hogy nem kívánja megvásárolni Bálint
Istvánné Alsónémedi, Haraszti u. 2.sz. alatti ingatlanát az út szélesítése céljából.
A testület úgy döntött, hogy a Deák Ferenc és Arany János utcák aszfaltozásával érintett
szakaszán a vízvezeték cső cseréje fejében lemond a DAKÖV Kft. által fizetendő bérleti
díjról azon összeg erejéig, melynek fejében a DAKÖV Kft. a vezetékcserét elvégzi. Ezen
munkálatok azért fontosak, mivel az utcák aszfaltozása után az elöregedett vezetékek,
időzített "bombaként" működnének az új burkolat alatt.
Ezután az Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság határozati javaslatait tárgyalta és a következő döntéseket hozta:
- Elfogadta az Önkormányzat 2005-2010 közötti Környezetvédelmi Programját.
- A “Tiszta udvar, rendes ház cím nyertese” felirattal látja el a pályázat díjnyertes ingatlanait
azzal a kiegészítéssel, hogy a táblákra az aktuális évszám is kerüljön rá.

Megrendeli az alsónémedi 081/3; 081/38,39; 081/41-48; 081/55-76 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában a szabályozási tervet a tulajdonosok költségére. Ezen szabályozási terv
készítésével egyidőben az érvényben lévő helyi építési szabályzat módosítását is elvégezteti
az Önkormányzat a Bizottság javaslatára úgy, hogy a vállalkozói területeken az ingatlan
akkor is beépíthető legyen, ha az út céljára kötelezően leadandó területváltozás miatt annak
nagysága az előírt minimális területnagyság alá csökken.
A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 8,5 hektáros
terület értékesítése kapcsán továbbra is ragaszkodik eredeti ajánlatához és nem kívánja
elfogadni a GLS cég “kompromisszumos” ajánlatát, amely az elfogadási küszöbérték alatti
árat jelölt meg
A testület felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert tárgyalások folytatására egy
esetleges kisrepülőtér létrehozása ügyében Kiss János és Regős Tamás kezdeményezőkkel
Alsónémedi külterületén.
Ezt követően a Képviselő-testület a Népjóléti és Egészségügyi Bizottság határozati
javaslatairól döntött:
Engedélyezte a 2005. II. félévben született és születendő gyermekek Neis-C oltóanyag
vásárlását 100.000.-Ft összegben.
- Csatlakozik a Bursa Hungarica programhoz és kiírja az “A” és “B” típusú pályázatokat,
melyhez a tanulónként fizethető maximum összeget biztosítja a tartalék terhére. A pályázati
bírálati lapok továbbításakor az alábbi rangsort kívánja alkalmazni az Önkormányzat.
Előnyben részesül az, akinek
1.) a családban az egy főre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150%-át,
2.) árva vagy félárva,
3.) eltartásáról egyedülálló szülő gondoskodik,
4.) a családjában élő eltartottak száma három vagy annál több,
5.) krónikus betegségben szenved,
6.) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül.
A testület felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert, hogy az Iskola-Ady-Rákóczi utcák,
a Garay u.- Szabadság tér- Fő u. burkolat megerősítése, valamint az iskolai sportpálya
kialakítása megvalósítása érdekében kiírt
közbeszerzési eljárások során az előkészítő
bizottság javaslatára kiválassza a legjobb ajánlattevőt és a szerződéseket megkösse.
A Képviselő-testület elfogadta a Polgármester beszámolóját az elmúlt ülésen hozott
határozatokról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Ezután a Képviselő-testület a Kulturális és Oktatási Bizottság határozatai alapján a következő
döntéseket hozta:
- A község lakóinak számára – előzetes jelentkezés alapján - ingyenes buszjáratot biztosít
2005. október 21-én a 301-es parcellához. A buszjárat költségét a tartalék keretből
finanszírozza.
Engedélyezi a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár részére a Pest Megyei
Sportszelet c. újság előfizetését 1 példányban.
Az ülés befejező részében a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzatiság 15.

évfordulójára dr. György Balázs polgármester és dr. Kajáry László képviselő számára, akik az
elmúlt 15 évben folyamatosan a Képviselő-testület tagjai voltak, emléklapot adományoz,
melynek költségét a tartalék terhére engedélyezi kifizetni.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete legközelebbi rendes ülését 2005. október 21én pénteken 17 órakor tartja. Ezt megelőzően 16 órakor képviselői fogadóórára várjuk a
helybeli polgárokat. Kérjük ezen azok vegyenek részt akiknek megválaszolatlan kérdésük van
és ne hagyatkozzanak a "szájhagyomány" útján történő információ-áramlásra, mivel itt a
hallomásokkal ellentétben az előbbiekkel ellentétben, hiteles válaszokat kapnak. A testületi
és a bizottsági ülések NYILVÁNOSAK, ezek időpontjáról hirdetőtábláinkon és a
Polgármesteri Hivatalban is közzétett hirdetményről is értesülhetnek.
TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁG

5.NÉMEDI PARÁDÉ
4.Chek-Nisszá Fesztivál
2005. július 3-án került megrendezésre immár a negyedik alkalommal a Chek-Nisszá
Fesztivál, és július 23-án ötödik alkalommal a NÉMEDI PARÁDÉ a Chek-Nisszá és Rezervátum
társaságok szervezésében.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik eljöttek, részt vettek az említett rendezvényeken, és
ezzel növelték a hangulatot, a jókedvet!
A szervezőkről: a Chek-Nisszá 1998-ban alakult, mint focicsapat, melyet egy Alsónémedin
élő baráti kör hozott létre. A Rezervátum név mögött, egy hat főből álló csapat áll. 2001 őszén egy
Ifjúsági klubbot szerettünk volna létre hozni községünkben, - sajnos helyhiány miatt ez nem jött létre.
A két társaság érdeklődése később a fiatalok szórakoztatására irányult. E célból szerveztük meg
közösen (először 2001-ben) a NÉMEDI PARÁDÉT és (2002-ben) a CHEK-NISSZÁ FESZTIVÁLT,
melyek aztán hagyományokká váltak.
Aki esetleg nem halott még e rendezvényekről, annak szeretnénk tudtára adni, hogy a ChekNisszá Fesztivál a környék legnagyobb csapatszámú – idén a rossz idő ellenére 17 férfi csapatból és 4
női csapatból álló – egész napos focikupája, mely időtartama alatt a gyermekek is kedvükre játszva
fejleszthetik készségeiket, képességeiket, majd este mindeni kitáncolhatja a kupa fáradalmait egy
belépőmentes buliban; a Némedi Parádé egy ingyenes, belépődíj nélküli kamionos felvonulás
községünkön keresztül egy célállomásig a berlini Love Parade mintájára, melyet a célállomáson - idén
a Némedi Horgásztó - egész éjszakás buli követ.
A kamion indításával Alsónémedi hírnevét szeretnénk megőrizni, ismertebbé tenni azt a
környező településeken, valamint községünk fiataljainak szórakoztatását biztosítani. Mivel teljes
mértékben a magunkénak szeretnénk érezni ezt a ritka eseményt, úgy gondoltuk, kizárólag helyi
vállalkozók, vállalatok és az Önkormányzat támogatását kérjük segítségül.
Szeretnénk megköszönni az összes támogatónknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez az
ingyenes, ám nagy költségekkel járó rendezvény ilyen színvonalasan létrejöhessen!
A Némedi Parádé fő támogatói:
Alsónémedi Önkormányzat
ZOLNAY KFT
TRIFOLIUM KFT
JÓZAN KFT
További támogatók:
Némedi Horgásztó
ICU-IMI Bt
Szlovicsák Gábor (Alsóerdősor u.)
Borbély Balázs (Damjanich u.)
Belágyi Bt
Balogh Ferenc gumijavítás
Jóga Kft
Schlosser Kft
Tamás György étterem
Zsuzsa Videó
Ami-Víz-Gáz Kft
Marika Cuki cukrászda
Kék-horgásztó
Inci játék nagykereskedés
VI-JA FA Kft
Tom-John Team Bt szitanyomás
A Némedi Parádéról Józan Zsuzsanna videofelvételt készített, melyet bárki megtekinthet a
szervezőkön keresztül, valamint a bulin készült képek is megtekinthetőek lesznek a hamarosan
elkészülő honlapon www.nemediparade.darkman.hu címmel.
Reméljük, jövő nyáron is ilyen jó lesz a hangulat, mindenkit szeretettel várunk!
Chek-Nisszá és Rezervátum

NE ÍGY!!!
A szelektív hulladékgyűjtés eddigi tapasztalatairól
A Hírmondó egyik korábbi számában részletesen olvashattak, a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek kiépítéséről és azok megfelelő használatáról. Leírtuk, hogy a
különböző színű hulladékgyűjtő konténerekbe milyen kommunális hulladék
helyezhető el és hogyan.
A szelektív hulladékgyűjtés el is kezdődött és úgy látjuk, sikert aratott a lakosság
körében. Rendszeresen ürítenie kell a megbízott vállalkozónak a konténereket, főleg
a műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló sárga konténert.
Ezen pozitív hozzáállás mellett, sajnos – ahogy az általában lenni szokott – negatív
tapasztalatokat is szereztünk. Van olyan, hogy más hulladék kerül bele a
gyűjtőedénybe, mint amire az használható lenne, de ez hál Istennek nem olyan nagy
mennyiségben okoz problémát, mint a következő. A gyűjtőkonténerek mellett szinte
minden nap találunk műanyag zacskóban, zsákban szelektíven válogatott
hulladékot. Az még érthető lenne – de nem szabályos –, ha ez akkor történik, mikor
teli van a gyűjtőedényzet, viszont ez akkor is előfordul, amikor az szinte teljesen
üres. Nem tudni miért tesznek így azok, akik a konténer mellé rakják le a hulladékot.
Talán azért mert nem akarnak időt tölteni az edényzetbe történő bepakolással? Talán
azért, mert koszosak az üvegek és nem akarják, hogy meglássák? Még számtalan
találgatás lehet, de a lényeg mégis az, hogy tudatosítsuk, ne tegyék a konténer mellé
a szelektíven kiválogatott szemetet. Miért? Ennek is számos oka van, pl. a kutyák
kirágják a zsákot és széthordja a szél, esik az eső és sáros lesz, vannak akik
válogatásba kezdenek stb. Ha véletlenül megtelt a gyűjtőedényzet, amibe válogatott
hulladékot akartak elhelyezni, akkor vigyék azt át másik gyűjtőhelyre vagy vigyék
haza és egy másik alkalommal próbálkozzanak a konténerbe való elszállításával,
behelyezésével.
A szelektív hulladékgyűjtő konténerek és azok környéke nem a kommunális
hulladék lerakására szolgálnak! Bizony az is előfordult, hogy valaki a zsákba
szedett kommunális hulladékot rakta ki a konténer mellé, terhelve ezzel is
környezetünket, rontva így a településképet is, hiszen községünkön áthalódók látják
a kirakott szemetet.
Arra is ismételten kérjük Önöket, hogy tegyék a szelektíven kiválogatott
hulladékokat a megfelelő gyűjtőedényzetbe, mert csak a válogatott, kizárólag a
konténeren feltüntetett hulladékot veszik át továbbhasznosításra, így ha abba más
hulladék kerül, akkor azt csak kommunális hulladékként veszik át az
Önkormányzattól, sőt az elszállítás mellett természetesen meg kell fizetnie a lerakás
és ártalmatlanítás díját is, tovább növelve ezzel az Önkormányzat ezen kiadásait.
Még egyszer, melyik színű edénybe milyen hulladék helyezhető el:
– sárga színűbe az ún. PET-palackok (pl. a vissza nem váltható műanyag üdítős
palackok, reklámtáskák, fóliahulladékok, ÖSSZEGYŰRVE (hogy több beleférjen!)
– kék színűbe a színes vagy fekete-fehér újságok, papírhulladékok, kartondobozok,
már nem használható könyvek, a sok-sok bedobált reklámújság,
– zöld színűbe az üveg palackok helyezhetők el,

– sötét szürke színűbe az alumínium italdobozok (fém üdítős, illetve sörös dobozok),
ÖSSZETAPOSVA mert így több belefér!
Az alábbi helyeken található szelektív gyűjtőedényzet:
– Szabadság téren a Budapest felé menő buszmegálló mögötti parkolóban,
– Rákóczi úton (a Liliom utcához közelebbi végén),
– Nagygödörnél (a transzformátor mellett),
– Határ u. – Nefelejcs u. kereszteződésében (a transzformátor mellett),
– Deák Ferenc utcában (a Szent István téri óvoda kerítése mellett).
Bízunk abban, hogy a lakosság által örömmel fogadott válogatott gyűjtés tovább
népszerűsödik és minél többen élnek a lehetőséggel, hogy a szelektíven gyűjthető
hulladékot nem az otthoni kukába teszik, hanem azok kiválogatása után elviszik a
konténerekbe.
Ezzel nem csak a saját kukák tartalmának csökkentését érhetjük el, hanem teszünk
környezetünk szennyezésének csökkentése érdekében és gyermekeink szemléletének
formálását is elősegítjük a környezet védelmében tett tudatos viselkedésre.
Már bizonyára arról is olvastak a Hírmondó hasábjain, hogy ismét pályázatot
nyújtottunk be újabb 3 db szelektív hulladékgyűjtő sziget létesítésére azért, hogy a
teljes településen könnyen elérhessék a kirakott konténereket.
Ez a három hely: – Bajcsy-Fő út sarok a trafó mellett,
– Iskola utca a trafó mellett,
– Halászy K. utca vízház környéke.
Kérjük Önöket, járjanak el a fent leírtaknak megfelelően, hogy a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek használata elképzelt céljaink minden kritériumának
megfeleljen.
Polgármester

Idén 15 éves az Alsónémedi Hírmondó
Tisztelt Olvasó!
Bizonyára emlékszik, hogy az első Önkormányzati Tájékoztató nem a mostani
címlappal Alsónémedi Hírmondóként, hanem Életterünk Némedi fejléccel jelent meg. A mai
cím egy későbbi pályázat után véglegesedett. Az első évfolyam első száma 1991
szeptemberében jelent meg, akkor még csak 4 oldalon. Ezen a 4 oldalon a polgármester
köszöntötte az Alsónémedieket és megvonta az 1990-es választások óta eltelt 1 év
önkormányzati mérlegét.
Leírtam közeli és távolabbi terveinket, bemutatkozott a Polgármesteri Hivatal, ezeken
túl természetesen még sok egyéb hasznos információt is közöltem (segélykérelmekről,
kamattörlesztés támogatásáról, kölcsönökről, kárpótlásról, ügyfélfogadás rendjéről,
szemétkezelésről, stb.)
Az eredeti tervek szerint ezt az újságot egy 3 tagú "szerkesztőség" állította volna
össze, erre azonban szinte sohasem került sor, ugyanakkor a Hírmondó iránt az igény
fokozódott. Az első évfolyam második száma 1991 decemberében került az olvasóhoz. A
rákövetkező években egyre sűrűbben, és így a 15. év végén már szinte - a nyári hónapokat
kivéve s igazodva a községi ünnepségekhez, eseményekhez és a Testületi ülésekhez minden hónapban olvashatják az időközben néha 16-20 oldalra is bővült Hírmondót.
A szerkesztési munkába az 1998-as választás után egy háromtagú, ún. Tájékoztató
Bizottság is bekapcsolódott. A testületi és bizottsági munkáról – azóta – legtöbbször ők
számolnak be a Tájékoztatási bizottsági beszámoló cím alatt.
A lap felelős szerkesztője továbbra is a mindenkori polgármester, akinek módjában
áll ismerni a környező és távolabbi települések hasonló kiadványait. Összehasonlítva
leírható, hogy a Hírmondó szinte minden tekintetben megfelel annak a feladatának,
amelyre alapították. Ez a lap már "sok mindent megért", hiszen volt, amikor egy jelképes
összeget kértünk érte (10 Ft) amelynek az lett az eredménye, hogy sokkal kevesebb
példányszám fogyott, mint ma, amikor ingyenesen a Posta segítségével juttatjuk el
Önöknek.
Végül hogy mibe kerül ez az ingyenes lap az Önkormányzatnak. Három költség
összetevője határozza meg a lap árát. Az első, melyet nem számolunk, az egyes cikkek
szerzőinek díja, hiszen ilyet sose fizetünk. A második a szerkesztés, tördelés és az előállítás
költsége, míg a harmadik a terjesztés. Idén a két különszám elkészíttetése együtt 200 ezer
forintba került (darabja 50,- Ft), míg a „hétköznapi” fekete-fehérek oldalszámtól függően 214
és 143 ezer forint között szórnak havonta (átlag 175 ezer forint, 90,- Ft darabonként). Ehhez
jön még a terjesztési díj! Az utóbbi években megnőtt a hirdetések száma az újságban. Díjaink
régóta változatlanok. A hirdetésekből befolyt összeg csökkenti a fenti kiadási költségeket. A
lap, mely a kezdetektől fekete-fehér színben jelenik meg, nemzeti ünnepeinken 2003.
augusztus 20-a óta színes külsőt ölt magára (március 15., augusztus 20., október 23.).
Húsvétkor és Karácsonykor általában zöld a Hírmondó első lapja.
Tisztelt Olvasó!
Annak ellenére, hogy már több ízben kértük Önöket, véleményeikkel, írásaikkal
gazdagítsák a lapot, Önök közül igen kevesen ragadnak tollat és juttatják el írásaikat a
felelős szerkesztőhöz.
Tisztelt Olvasóink!
Számítunk a jövőben is megtisztelő érdeklődésükre.
Felelős szerkesztő: Polgármester

2005. szeptember 30: 15 éve ezen a napon volt a helyi önkormányzati
választás Magyarországon (Alsónémedin is)!
Tisztelt Alsónémediek!
A magyarországi politikai rendszerváltozás egyik legfontosabb részfolyamata az
önkormányzatiság visszaállítása valamint az igazgatási autonómiák súlyának, szerepének
megváltoztatása volt.
A rendszerváltozás felgyorsulásának időszakában - 1989-90-ben - az "önkormányzatiság"
gondolata egyik meghatározó eleme volt a demokratikus törekvéseknek.
A helyi rendszerváltozás sem 1990. szeptember 30-án kezdődött, hanem már korábban, jó
néhány hónappal azelőtt. Vélhetően ennek volt következménye az, hogy 1990 januárjában
az akkori tanácselnök, Fülöp Józsefné megvált tisztségétől és az 1990. szeptember 30-án
megválasztott - 1945 utáni első - polgármester nem a tanácselnököt választotta Alsónémedin.
Az 1990. évi LXV. tv. , mely az önkormányzatokról szól. Meghatározta az első szabad
képviselő-testület és polgármester választás minden lényeges pontját.
Lakosságszámra vetítve Alsónémedin 11 képviselőt és 1 polgármestert lehetett választani.
Köztudott, hogy itt helyben országos mintára a 89-90-es években újra éledtek a régi pártok
helyi szervezetei illetve teljesen új pártok alakultak.
90-ben összesen 34-en versengtek a 11 képviselői helyért, melyek közül tízen az SZDSZ, 7-7
fő a MDF és a Kisgazda Párt színeiben indult. Egy jelöltet állított az Agrárszövetség, míg a
függetlenek száma 9 volt.
A polgármester jelöltségért hárman szálltak versenybe: Végh Ágoston az FKgP
jelöltje, Kardos János az SZDSZ jelöltjeként míg dr. György Balázs független jelöltként. Az
első helyi választáson a szavazásra jogosultak 48,7%-a jelent meg. A függetlenként induló dr.
György Balázs 15 szavazattal előzte meg Szabad Demokrata riválisát, Kardos Jánost. A 11
tagú Képviselő-testületbe 6 SZDSZ-es jelölt, 3 MDF-es és két független került.
A 15 évvel ezelőtt történtekről, valamint a következő két választásról is a 2000-ben
megjelent Alsónémedi XX. századi történelme című monográfia ír részletesen. E cikk
megírásával tulajdonképpen tisztelegni kívánok mindazoknak, akik valamilyen formában
részt vettek a helyi rendszerváltozásban a 90-es években, illetve azoknak is köszönetet
mondani, akik megválasztott képviselőként (31-en voltak), külsős bizottsági tagként jelentős
munkát végeztek az elmúlt 1,5 évtizedben településünkért. 15 év alatt nagyot változott a
világ, így Alsónémedi társadalma is. Nem mindenben ugyan, de ma már helyben is több
tekintetben másképpen kell a dolgokat intézni, ha úgy tetszik politizálni. A többször
emlegetett 50 éves lemaradásunkból már nagyon sokat lefaragtunk e 15 hosszú esztendő
alatt. A véleményekből ugyanakkor azt is hallani, hogy már messzebb szeretnénk járni.
Erről azonban - úgy gondolom - nemcsak mi, helybeliek tehetünk, ugyanis mi sem tudjuk
magunkat kivonni az ország, a világ nagy gazdasági- politikai áramlásaiból. Településünk
fejlődéséért Alsónémedi lakosságának jelentős része az elmúlt esztendőkben nagyon sok
áldozatot hozott. Tekintettel hogy az elmúlt 15 esztendőben végig én élveztem
polgármesterként a választók bizalmát, megköszönöm ezt a hozzáállást és segítséget,
amelynek gyümölcsét természetesen azok is fogyasztják, akik nem szoktak áldozatot hozni a
közösségért.
A jó szándékúaknak, a segítőknek minden időben, így most is legyen majd hálás – a
reméljük boldog - utókor.
dr. György Balázs polgármester

SZEPTEMBER 1 - ÉVNYITÓ
„Nekünk tisztes múltunk van, s azt hagyományainkban bírjuk. Minden kődarab, melynek
durvább vagy művészibb vésetében őseink emléke él…
minden krónika, emlékirat, napló, a legegyszerűbb házi jegyzet a letűnt századokból –
mindezek a mi előttünk oly tisztes és szent múltnak vonását tükrözik.
Ne hagyjuk azokat elveszni!
Mert mikor már nem leszünk, legyen fenn legalább az emlékünk.” (Mikó Imre)

Tisztelt Szülők! Kedves Olvasók!
Elmúlt a nyár, a felhőtlen, gondmentes időszak, a nyaralás ideje. Az iskolakezdés
ellentmondásos, ősziesen fanyar, várakozásbeli hangulata már augusztus közepe óta benne
volt a levegőben, ha akartuk, ha nem.
Vége a szabadságnak! Sokan mondogatták ezeket a szavakat a tanévnyitó előtti napokban.
Vége a szabadságnak! Valóban vége van annak, amit az ember nyáron szívesen kipróbál: a
hosszú alvásoknak és kényelmes reggeli nyújtózkodásoknak, a szikrázó napsütésben tett
önfeledt játéknak, strandolásnak, vidám kacagásnak, játéknak.
Vannak életünkben pillanatok, amelyek élés határvonalként vágják ketté napjainkat. A
tanévnyitó minden bizonnyal ezek közé tartozik. 181 tanítási napot töltünk el együtt
diákok-pedagógusok-szülők!
Ma a világ sokkal gyorsabban változik, mint bármikor korábban. Napról napra több tudásra,
újabb képességekre van szükség a sikeres boldoguláshoz.
Ma már szinte lehetetlen versenyképes tudás, idegen nyelv- és számítógépes ismeretek nélkül
boldogulni. Az általános iskolának fel kell készülnie a társadalomban játszódó magas szintű
kihívásnak, hogy tanulóink innen kikerülve az általuk választott iskolatípusba folytathassák
tanulmányaikat. Ez komoly feladatot jelent tanulónak, pedagógusnak és szülőnek egyaránt.
Az új tanév új feladatokat, új elvárásokat hív életre.
Iskolánkban a személyi és tárgyi feltételek maximális biztosításával 21 tanulócsoportban
kezdődött meg a tanítás.
Szép, tiszta, rendezett környezet várta iskolánk új és régi diákjait.
A nyár folyamán szorgos kezek dolgoztak az épület szinte minden zugában. A tornatermi
öltözőt felújítottuk, új mosdókat, zuhanyzókat szereltettünk fel. Az alsós tantermeket
újjávarázsoltuk, a tetőtérben a tantermi ajtókat kicseréltettük. A konyhát korszerűsítettük.
Nevelő-oktató munkánkban arra törekszünk, hogy a továbbhaladáshoz szükséges
követelményeket mindenki teljesítse. Ennek érdekében korrepetálásokat, fejlesztő és
tehetséggondozó foglalkozásokat, középiskolai előkészítőket szervezünk.
Olyan iskolát kell közösen kialakítanunk, amely programjában azonos esélyeket teremt a
nevelés-oktatás folyamatában részt vevő valamennyi tanulójának, amely egyaránt sikeresen
kezeli a hátrányos helyzetből fakadó problémákat, a pszichológiai, fiziológiai eltéréseket és a
legmagasabb szintű igényeket is kielégíti. Ez nem könnyű feladat!
Ettől a tanévtől főállású pszichológus is segíti a logopédus, fejlesztő pedagógus és az
osztálytanítók munkáját.

Az iskola egyik fontos feladata és felelőssége a prevenció. A teendő egyre több, a
gondoskodásra szoruló gyermekek száma egyre gyarapszik. Nem könnyű ezeknek megfelelni,
de bizton állítom ezen a téren is jó úton haladunk.
Tantestületünk a 2005/2006-os tanévet a „Hagyományápolás” évének nyilvánította.
A tanév során megemlékezünk majd arról a munkáról, melyet az iskola kezdeményezésére az
önkormányzat támogatásával, a szülők kétkezi munkájának és az akkori tanulók
gyűjtőmunkájának köszönhetően 10 évvel ezelőtt hoztunk létre. Ez a jubiláló Faluház.
Éves programunk túlmutat ezen az egyszeri jubileumon! Szeretnénk továbbfolytatni és
továbbépíteni a megkezdett utat, és jelen diákjaink körében is a hagyományápolás fontosságát
kihangsúlyozni.
Programjainkban építünk az előző évek alapjaira. Az első pillér az „Ép testben, ép lélek”,
amely az egészséges életmódra, a testi higiéniára összpontosult.
A második pillér a tudás, a kreatív ismeretszerzés fontosságára helyezte a hangsúlyt. S
most, a harmadik a hagyományőrzés, a múlt ápolásának szükségességét emeli ki. Így nyer
összhangot a test, az értelem és a lélek harmóniája.
Nagyon szépen fogalmazott Kodály Zoltán, mikor azt mondta:
„a falu megmentette a tradíció folytonosságát, a mi dolgunk átvenni tőle, és tovább ápolni. A
tűznek nem szabad kialudnia!”
E kodályi gondolat végigkíséri éves munkánkat. Összegyűjtjük tanulóinkkal a múlt
hagyományait, értékeit, mert:
„Az a nemzet, amely emlékeit veszni hagyja, a saját síremlékét építi, s az, végső soron
vesztesége az egész emberiségnek”
A hagyományápolás, a múlt megismerése megerősíti a jellemet, kialakítja a szülőföld és a
szülők iránti tiszteletet, felelősségtudatot! S ez nevelésünk egyik alappillére!
Programunkban az oktatás és a nevelés egységet alkot, egymásra építő feladatokat fogalmaz
meg minden tanuló számára.
A hagyományőrzés tükörbe tekintés, a múlt tükrében megláthatjuk saját arcunkat. Az Európai
Unió globalizált világában egyik legfontosabb cél a nemzeti identitás ápolása. Csak a stabil
nemzeti öntudat talaján képes kifejlődni olyan autonóm, szabad egyéniség, aki ellent tud állni
a káros szenvedélyeknek, az önpusztítás száz helyről leselkedő és kínálkozó csábításának.
Ez súlyos és nehéz feladatot jelent nemcsak szülőnek, pedagógusnak, de a társadalom minden
rétegének és lakosának.
Az iskolai programok megvalósításához elengedhetetlen a közös összefogás, a szülők
segítőkész hozzáállása, valamint fenntartónk támogatása. Bízunk abban, hogy eredményes,
értékes tanévnek nézünk elébe.
Kívánok a község minden pedagógusának, minden szülőjének e korántsem könnyű új
iskolaévre jó egészséget, kitartó munkát, sok örömet és minél több békés, vidám napot!
A Széchenyi István Általános Iskola pedagógusai nevében:
Mayer Istvánné
igazgató

Jubiláló pedagógusaink
Jöjj közelebb!
Kezedbe teszem a Könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet.

Tanévnyitó ünnepélyünkön nagy szeretettel köszöntöttük iskolánk jubiláló
pedagógusait:
Surányi Lászlóné, Erzsike nénit, aki 50 évvel ezelőtt tette le a pedagógus esküt. Ünnepélyes
keretek között vehette át az Aranydiplomát az APOR VILMOS KATOLIKUS
FŐISKOLÁN.
Isten éltesse még nagyon sokáig!
Köszöntöttük Ladányi Istvánné, Margitkát, aki 35 évvel ezelőtt kezdte tanítani a betűvetést,
s azóta, töretlen kedvvel és igen nagy szeretettel veszi körül a rábízottakat.
Köszöntöttük Szántó Erzsébet kolleganőnket, aki 30 éve lelkes pedagógusa községünknek,
tantestületünknek. Kedves, mosolygós egyéniségével és szervező munkájával színesebbé teszi
iskolánk és településünk életét.
Köszöntöttük Kiss Ferencné, Julikát, aki 25 éve tanít. Igényes, értékes, lelkiismeretes
munkájának köszönhető a sok megyei német versenyen elért kiváló eredmény.
Az ünnepelteknek kívánunk további jó egészséget, sok örömet, ezen a szép, de nehéz pályán!

KULTURÁLIS HÍREK
Ez történt a nyáron!
Fedezzük fel közösen!
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, az alsónémedi Platán Nagycsaládos
Egyesület, a Fantázia Alapfokú Művészeti Intézmény, és a Nemzeti Kulturális Alapprogram
Közművelődési Szakmai Kollégium támogatásával harmadik alkalommal megszervezett
nyári szabadidős program az idei esztendőben is méltán sikert aratott. A Faluházban
kézimunka és kézműves szakkör várta az érdeklődőket, Erdély csodálatos tájaival, tiszteletre
méltó lakóival, történelmünk épített emlékeit kerestük fel egy hat napos kiránduláson, az
utolsó néhány alkalommal Budapest nevezetességeivel, a Gödöllői Királyi Kastéllyal
ismerkedtünk. A hagyományokhoz híven az eseménysorozatot strandolással zártuk
Kecskeméten.
Következzen két tudósítás a legilletékesebbektől, Szinger Éva nevelőtől, a kézimunka szakkör
vezetőjétől, és Varga Eszter a Széchenyi István Általános Iskola nyolcadik osztályos
tanulójának tollából:
A nyár derekán egyhetes kézimunka szakkört tartottunk. A szakkörön egészen a piciktől a
középiskolás korig, fiúk lányok vegyesen, tanítványok és vendégek alkothattak kedvük
szerint. A szakkörnek a Faluház adott helyet, ahol Ica néni szeretettel fogadott bennünket. A
tervek szerint terítőt hímeztünk volna, de tekintettel az ovisokra inkább gyöngyöt fűztünk. Kis
színes virágokat, nyakláncot, karkötőket készítettünk. Festettünk üveget is. Kipróbáltuk a
szalvétatechnikát köveken, textíliákon, falapokon. Szép képeket alkottunk. Néhány kislány
megtanulta a keresztszemes hímzést is, ugyanakkor a picik filcanyagból készítettek tűpárnát.
Úgy gondolom, hogy mindannyian jól éreztük magunkat. A délutánokat tartalmasan töltöttük
ki. A gyerekekkel együtt megköszönjük a támogatóknak a lehetőséget, és bízunk abban,
hogy a jövő nyáron folytathatjuk majd ezt a kellemes és hasznos időtöltést.
Szinger Éva
A Gödöllői Királyi Kastély egyike a legszebb magyarországi barokk kastélyoknak. Gróf
Grassalkovich Antal az építtető csodálatos parkkal körülvett épületet emeltetett, melynek falai
között az Osztrák-Magyar Monarchia híres királyi és főúri személyiségei is megfordultak.
Mária Terézia császár és királynő, Ferenc József és felesége Erzsébet királyné Sissy, a magyar
főurak gyakori vendégei voltak a kastélynak. Vadászatok, bálok, színházi előadások egymást
váltották. Augusztus 2-i kirándulásunk alkalmából megcsodálhattuk Közép – Európa méltán
leghíresebb barokk színházát, melyet egy véletlen folytán a restaurálások során találtak meg.
A második világháború után a szovjet hadsereg foglalta el a kastélyt. Kirabolták,
megrongálták az épületet, barbár módon falakat húztak, mennyezeteket építettek. A kivonulás
után hatalmas erőfeszítésekkel kezdtek hozzá a helyreállításhoz. Legújabb fantasztikus
látnivaló a barokk színház. Az építkezés még hosszú évekig eltart, így minden újabb látogatás
alkalmából újabb és újabb helyreállított termeket, épületrészeket csodálhat meg a látogató.
Augusztus 5-én a Parlamentben tiszteletünket tettük a koronázási jelvények és a Szent

Korona előtt. Szakszerű vezetéssel a magyar országgyűlés házában emlékezetes sétán és
tájékoztatón vettünk részt.
Augusztus 9-én a restaurált és újra megnyitott Nagytétényi Száraz-Rudnyánszky kastély
kerestük fel. Az Iparművészeti Múzeum bútorkiállítása a gótikus időktől az empire stílusig
mutatja be a kastélyok, várak, kolostorok, főúri rezidenciák, majd nagypolgári lakások értékes
berendezési tárgyait.
Az idei esztendőben is hagyományosan strandolással zártuk a nyári programot
Kecskeméten.
A vidám együttlét után azzal köszöntünk el egymástól, hogy jövő nyáron is útra kelünk, a
környék, távolabbi tájak, történelmi emlékek felkutatásával, megismerésével.
Geigerné Moldvai Marianna

Erdélyi gondolatok
A nyár közepén csodálatos kiránduláson vettünk részt. Testvérközségünket, Nagyajtát
kerestük fel, ahol kedves ismerősként, régi barátként fogadtak bennünket.
Július 24-én vasárnap hajnalban indultunk Alsónémediről. Útközben Nagyváradon a püspöki
székesegyházat és a kanonoksort, Kolozsváron a főtéren a Szent Mihály templomot, és
Hunyadi Mátyás csodálatos lovas szobrát, Zala György alkotását csodálhattuk meg. Késő
éjszaka érkeztünk meg vendéglátóinkhoz. Másnap Gábor Áron sírját koszorúztuk meg
Eresztevénynél, Gelencén a világhírű középkori templomot érintve a Szent Anna tónál
fejeztük be a kirándulást. A harmadik napon a sinaiai királyi vadászkastélyt a Peles kastélyt,
Törcsváron a Drakula kastélyt – amihez Drakulának semmi köze sincs – kerestük fel. Brassó
– Pojana télen nyáron kedvelt üdülőhely. Drótkötélpályán közelítettük meg a csúcsot,
ahonnan csodálatos kilátás nyílt a Fogarasi havasokra is. Hatalmas élmény volt
mindannyiunk számára. Negyedik napon ismét sok élményben volt részünk. Ellátogattunk
Székelyudvarhelyre, majd a legnagyobb székely, Orbán Balázs sírját koszorúztuk meg
Szejkefürdőn. Eredetileg hét, ma már tizennégy székelykapun áthaladva lehet a sírt
megközelíteni. Farkaslakán a neves író Tamási Áron sírjánál helyeztük el a megemlékezés
virágait. A nap fénypontja a korondi fazekasok remekműveinek megtekintése, illetve
megvásárlása volt. Szovátán fürödtünk a Medve tóban, és hazafelé a parajdi sóbányába is
lementünk. Fantasztikus volt, hogy valóban minden sóból volt, és még egy játszótér is helyett
kapott lent a föld alatt. Ötödik napon a nagypallói erdőben jártunk. Az Ajta patak partján
sütögettünk, flekkeneztünk vendéglátóinkkal együtt. Később a patakban is megmártóztunk,
majd lovaskocsin mentünk vissza Nagyajtára. Az utolsó Székelyföldön töltött napunkon
Nagyajta nevezetességeivel ismerkedtünk. Megnéztük a református és az unitárius
templomot, az iskolát, a művelődési házat. Megkoszorúztuk Kriza János emlékművét is az
iskola előtti téren.
Számomra hatalmas élmény volt ez a néhány nap. Igaz ugyan, hogy határok választanak el
bennünket egymástól, de mégis megtapasztalhattam testvéri szeretetüket, és szíves
vendéglátásukat. Reméljük az áprilisban idelátogató nagyajtaiak hasonló élményeket
szereznek, és hasonló vendégszeretetben részesülnek. Engem megfogott az ottani emberek
egyszerűsége, de mégis rengeteget tudtak átadni nekünk. Nem a tárgyi ajándékokra gondolok,
hanem a lelkiekre. Nekem felejthetetlenül szép és tartalmas élményt nyújtott ez a gyönyörű
kirándulás.
Varga Eszter

Augusztus 19-én
a Szent István téren
megemlékeztünk
államalapító Szent István királyunk
emléknapjáról.
Versek, Alsónémedi polgármesterének dr. György Balázsnak megszívlelendő
szavai után a történelmi egyházak képviseletében Pekker Imre Plébános úr, és
Szappanos Zoltán tiszteletes úr megáldotta az új kenyeret, amelyből minden
ünneplő jelképesen egy darabkát kapott. A „Bánk bán” című magyar történelmi
operafilm szabadtéri vetítésével ismét egy tartalmas, felemelő estével lettünk
gazdagabbak.

