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Cél: az alapkövetelmények elsajátíttatása, az egyéni készségek
és képességek fejlesztése, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás
hatékonyságának növelése. Alegfontosabb emberi értékek köz-
vetítése, a nevelés minden területének kiaknázása.
A 2008/2009-es tanév végén 419 tanuló kapott bizonyítványt.
Az alsó tagozatban az elsõ három évfolyamon szöveges mi-
nõsítéssel értékeltük a tanulók teljesítményét.
Az iskolabõvítési munkák miatt ebben a tanévben külön év-
záró ünnepséget nem tartottunk, az utolsó tanítási napon ve-
hették át tanulóink a bizonyítványukat.
A nyolcadik osztályos tanulók igen szép eredményt értek el a
felvételi vizsgákon.
Az 56 végzett diákból

Gimnáziumban 25-en
Szakközépiskolában 24-en
Szakiskolában 7-en

folytatják tanulmányaikat.

Örömmel tölt el bennünket, hogy tanulóink többsége az I. he-
lyen megjelölt középfokú oktatási intézménybe nyert felvé-
telt. Több tanulónk folytatja tanulmányait az országosan is el-
ismert legjobb középiskolákban.
Bízunk abban, hogy végzõs diákjainak új iskolájukban is ha-
sonlóan szép eredményeket érnek el.
E tanévben az OTTHONUNK A FÖLD mottó szellemében
végeztünk a tantervi követelmények mellett nevelõ-oktató
munkánkat. E téma köré csoportosítottuk iskolánk hagyo-
mányõrzõ, kulturális rendezvénysorozatának, a Széchenyi
Napok programjait is.
Év közben sok érdekes és értéket közvetítõ tevékenységet kí-
náltunk a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt.
Vetélkedõket, tanulmányi- és szavalóversenyt, kirándulásokat,
kerékpártúrákat, színház- és mozilátogatásokat szerveztünk.
Eljuthattak diákjaink Ausztriába nyelvi és sítáborba, a nyári
szünet ideje alatt Angliába angol nyelvi táborba.
Fejlesztõ, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások se-
gítették a tananyag mélyebb elsajátítását, a tehetséges tanulók
magasabb szintre juttatását.

Ebben a tanévben a tanulmányi versenyt az 5.b osztály nyer-
te: Õk, képviselõ-testületi döntés alapján látogatást tehetnek
egyik szomszédos ország magyarlakta területére.

Több körzeti, területi, megyei és országos versenyen is meg-
mérettük tanulóinkat. Eredményeikre büszkék vagyunk.
Iskolánk labdarúgó csapata országos III. helyezett, melyhez
gratulálunk a csapat minden tagjának.

Atanév végén nevelõtestületi dicséretben részesültek a kö-
vetkezõ tanulók:
5. osztály: Czeróczki Roland, Csorba Lili, Fábián István
6. osztály: Révész Boglárka, Sedlák Richárd, Viski Nóra,
Gyõrvári Tibor, Kiss Fruzsina, Tóth Zsanett
7. osztály: Rigó Kitti, Bodó Fanni, Gendur Nikolett,
Hajdu Eszter
8. osztály: Horváth Ernõ, Mózes Nikolett, Jobbágy Piroska,
Bálint Erika, Korcz Noémi, Szarka Erika

A jó tanuló, jó sportoló Széchenyi Emlékérmet Bolnovszky
Balázs 8. osztályos tanuló vehette át, 8 éven át nyújtott kiváló
tanulmányi és sporteredménye alapján.

Az iskola emeletén lévõ márványtáblára a következõ 8. osz-
tályos tanulók neve kerül fel, akik 8 éven át kitûnõ tanulmá-
nyi eredményükkel, szorgalmukkal, példamutató magatartá-
sukkal elnyerték a nevelõtestület elismerését.
Jobbágy Ida, Horváth Ernõ, Jobbágy Piroska, Bálint Eri-
ka, Korcz Noémi, Szarka Erika

Köszönettel tartozunk a Szülõi Munkaközösség Elnökének,
Molnár Miklósnénak több éves munkájáért.

Megkezdõdött a nyári vakáció. Tanulóink táboroznak a Bala-
ton mellett, vándortáborban ismerkednek hazánk szép tájai-
val, Angliába utaznak, kézmûvestáborban ismerkednek a kü-
lönbözõ kézmûves technikákkal.
Igen nagy öröm számunkra, hogy megkezdõdtek az iskolabõ-
vítési munkálatok.
Intézményünk új tornateremmel, új tantermekkel, egy nagy
aulával és egy többfunkciós tornacsarnokkal bõvül.
Iszonyatos iramban folyik a munka, s reméljük szeptember
végén birtokunkba vehetjük az építmény tornatermi szárnyát.

Köszönettel tartozunk a szülõi munkaközösségnek és minden
szülõnek, hogy segítették munkánkat, támogatták elképzelé-
seinket.
Köszönjük Nagy Balázs, Szarka Károly, Nánási Lászlóné
szülõknek, akik a tornatermi szárny kiürítésében és az eszkö-
zök elszállításában segítséget nyújtottak.
Köszönöm Juhász Edit szülõnek, aki az eszközök elszállítá-
sához ládákat biztosított számunkra.
A Széchenyi István Általános Iskola Igazgatósága és Tantes-
tülete nevében köszönetet mondok Önkormányzatunk Kép-
viselõ-testületének, hogy biztosították a mûködéshez szük-
séges anyagi feltételeket, támogatták a nevelõ-oktató munka
fejlesztéséhez szükséges elképzeléseinket.
Köszönöm a Polgárõrség vezetõjének és a polgárõröknek az
iskolai rendezvényekhez nyújtott felügyeletet.
Köszönöm mindazoknak a szülõknek, magánszemélyeknek,
akik felajánlásaikkal támogatták a Széchenyi István Általá-
nos Iskoláért Alapítványt.
Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozom iskolánk
minden pedagógusának és technikai dolgozójának, hiszen
mindannyian hozzájárultak, hogy sikeres és eredményes tan-
évet zárhattunk.
Kívánok a település minden lakosának kellemes nyarat, a
gyerekeknek jó pihenést és sok értékes családi programot!
Közlemények:

Elsõ tanítási nap: 2009. szeptember 1-je (kedd)
Iskolai ügyelet: július 3. (péntek) 8-12-ig

augusztus 3. (hétfõ) 8-12-ig
augusztus 24-tõl (minden nap) 8-12-ig

A tanévkezdéssel kapcsolatos információkat augusztus
24-én tesszük közzé!

Mayer Istvánné
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NÉHÁNY GONDOLAT AZ ISKOLABÕVÍTÉS FINANSZÍROZÁSÁRÓL
Tisztelt Alsónémediek!

Képviselõ-testületünk 2009. június 16-i ülésén tárgyalta a
K&H Bank kötvénykibocsátással kapcsolatos ajánlatát,
melynek segítségével további forrásokat tudunk bevonni a
nagy ütemben készülõ iskolabõvítés finanszírozására.
A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy jóváhagyja a
kötvénykibocsátási programot. A vita során elhangzott érve-
ket e cikken keresztül kívánjuk megosztani Önökkel annak
érdekében, hogy településünk valamennyi lakója tisztán és
világosan érthesse Önkormányzatunk indokait, a döntés mel-
lett.
Köztudomású, hogy Alsónémedi rendszerváltás óta eltelt tör-
ténelme során egyetlen beruházás finanszírozása érdekében
sem nyúlt az önkormányzati hitelfelvétel eszközéhez, hanem
mindig igyekezett a meglévõ javaival megfelelõen sáfárkod-
ni. Így tettünk valamennyi beruházásunknál és ez volt a kiin-
dulópont az iskolabõvítés kapcsán is. Sajnálatos módon éve-
ken keresztül elutasították a bõvítés érdekében benyújtott
pályázatainkat és mára világossá vált, hogy 2013-ig nem is
várható olyan léptékû pályázati kiírás, amely érdemben se-
gítséget nyújthatna e hatalmas beruházás megvalósításához.
A Képviselõ-testület annak érdekében, hogy végre eleget te-
hessen a település lakossága hosszú évek óta megfogalmazott
kérésének, elindult a saját erõs megvalósítás útján a tavalyi
évben. Ennek elsõ lépcsõfoka volt, hogy egy 100%-os önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságra bízta a beruházást
annak érdekében, hogy legalább az ÁFA-t ne kelljen egy
összegben kifizetnünk, mely a mintegy 250 millió forint
azonnali kiadás kifizetését 15 évre nyújtja el. Az így fennma-
radó mintegy nettó 1 milliárd forint – mely összeg fedezi az
építmény megvalósítását a hozzá tartozó parkolókkal, ill. be-
rendezési tárgyakkal – kifizethetõ lenne a már meglévõ, ill. a
közeljövõben befolyó önkormányzati bevételekbõl. Ez
azonban azt is jelentené, hogy településünk valamennyi ko-
rábbi években felhalmozott tartalékát felélné, így a még
elõttünk lévõ további beruházások miatt lenne szükség külsõ
források bevonására (útépítések, településközpont fejleszté-
se, szennyvíztisztító bõvítés stb.). Ebben a helyzetben döntött
úgy Önkormányzatunk, hogy kihasználja a K&H Bank azon
ajánlatát, mely a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben kiváló
megoldásnak látszik.
A konstrukció lényege, hogy a beruházást megvalósító ön-
kormányzati Kft. 800 millió forint összegû forint alapú köt-
vényt bocsát ki, 15 éves futamidõvel, melyet a K&H Bank
teljes egészében lejegyez, azaz kereskedelmi forgalomba
nem kerül. A kötvény kamata a mindenkori referencia kamat
fölött van 3,8%-kal, azonban ami az ajánlat igazi elõnyét ad-
ja, hogy mindez bármikor, mindenféle költségtõl mentesen
átváltható euró alapúvá. Ezek szerint forint alapon a jelen-
legi kondíciók szerint kb. 13,4%-os, míg euró alapon 5%-os
kamatot kell a kötvények után fizetni.(A költségek között
ezen felül megjelenik még egy kb. 1%-os mértékû garancia-
vállalási díj is.) Amennyiben Önkormányzatunk a kötvényki-
bocsátás révén megspórolt 800 millió forintot bankban, ill.

diszkont kincstárjegyben kamatoztatja, úgy aktuálisan 11-
12%-os hozamot tud elérni, azaz komoly kamatkülönbözetet
tudunk felmutatni a javunkra. Mivel a futamidõ alatt bármi-
kor és akárhányszor módosítható a kötvény pénzneme, így
a piaci folyamatokat figyelve reményeink szerint sikerül úgy
manõvereznünk, hogy mindig a lehetõ legalacsonyabb ka-
matterhet kelljen fizetni. Megnyugtató az is, hogy akár a
kötvény teljes egésze vagy annak egy része bármikor vissza-
váltható, azaz a Képviselõ-testület aktuális döntésétõl függõ-
en megszüntethetõ ez a hitelviszony. Tehát ha Önkormányza-
tunk úgy látja, hogy nem éri már meg jelen konstrukció
fenntartása, úgy akár a most meglévõ saját erõ felhasználásá-
val, akár majd ennél is kedvezõbb feltételekkel megszerezhe-
tõ források bevonásával visszaváltható a kötvény.
Mindent összegezve elmondhatjuk, hogy Önkormányzatunk
kötvénykibocsátással kapcsolatos döntése nem adósította el
a falut, hiszen megvan a forrása a teljes összeg visszafizeté-
sére, hanem egy ésszerû pénzügyi lépés volt kedvezõ kama-
tozású külsõ tõke bevonására.
Reméljük, hogy az iskolabõvítés a szerzõdésben meghatáro-
zott határidõkig mindannyiunk örömére elkészül, és a megva-
lósítására kidolgozott pénzügyi konstrukció is beváltja a hoz-
zá fûzött reményeket.

Rozgonyi Erik Dr. György Balázs
jegyzõ polgármester

TÁJÉKOZTATÁS SZÁMLASZÁM
VÁLTOZÁSRÓL

Tisztelt Alsónémediek!
Bizonyára Önök is észrevették, hogy június elején meg-
kezdõdött a Széchenyi István Általános Iskola bõvítése, a
tornacsarnok és az aula megépítése. A beruházás össz-
költsége nagyságrendileg nettó 1 milliárd forint, melynek
finanszírozásához 800 millió forintos kötvény lett kibo-
csátva. (lsd. a cikket ezen az oldalon)!
Ezt a pénzügyi mûveletet a K&H Bank intézi, s ragaszko-
dik ahhoz, hogy a futamidõ alatt az Önkormányzat nála
vezesse számláit.

Ezért 2009. augusztus 1-tõl új számla-
számai lesznek Önkormányzatunknak!
Befizetéseiket ettõl az idõponttól új, sárga csekkeken
teljesíthetik bármely postahivatalban. A szeptemberi
adófizetési határidõ elõtt kiküldött értesítõkhöz már az új
számokat tartalmazó csekkeket mellékeljük.
Akik kötelezettségeiknek átutalással tesznek eleget, az új
számlaszámokról a Polgármesteri Hivatalban érdeklõd-
hetnek, mert bár igyekszünk minden partnerünket írás-
ban tájékoztatni a változásról, biztosan lesznek nehézsé-
gek az átmeneti idõszakban.

Polgármesteri Hivatal
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TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ
A Képviselõ-testület 2009. június 26-án tartotta legutóbbi ren-
des ülését. – Ezt megelõzõen két rendkívüli ülés összehívására is
szükség volt, melyek fõ napirendje az iskolabõvítés volt.
Az elõzõ éveknek megfelelõen az ülés legelsõ részében ke-
rült sor a községünkben mûködõ oktatási intézmények eltelt
tanévrõl szóló beszámolóinak megvitatására és véleménye-
zésére, valamint a beszámolók elfogadására. Elfogadtuk az
Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda, az Alsóné-
medi Széchenyi István Általános Iskola, valamint a Fantázia
Alapfokú Mûvészeti iskola beszámolóját is. A benyújtott
anyagokból kiderült és a Képviselõ-testület elégedetten ve-
hette tudomásul, hogy gyermekeink mindhárom intézmény-
ben megfelelõ színvonalú képzésben vehetnek részt. A Tes-
tület támogatta azon kérést is, hogy a Fantázia Alapfokú Mû-
vészeti intézményben a jövõ tanévtõl indulhasson a népi fu-
rulya és népi hegedû tanszak is.
Ezek után a községünkben mûködõ – Önkormányzat által ala-
pított – alapítványok beszámolóit értékelte és fogadta el.
Elfogadásra került az Alsónémedi Széchenyi István Általá-
nos Iskoláért Közalapítvány, az Alsónémedi Szivárvány
Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány, az Alsónémedi
Községért Közalapítvány, az Alsónémedi Gyermekekért és
Anyákért Közalapítvány, valamint a Dabas és Környéke Üdü-
lõtábor Alapítvány kuratóriumának beszámolója is. A beszá-
molókból megállapítható, hogy az alapítványok az alapítók
céljainak megfelelõen mûködnek, teszik a dolgukat.
Újabb öt év repült el az Alsónémedi Széchenyi István Általá-
nos Iskola életében, így – a törvényi elõírásoknak megfelelõ-
en – újra igazgatót kellett választani. A kiírt pályázatra a
megadott határidõig csak egy pályázat érkezett. Az iskolát
újabb 5 évig Mayer Istvánné, Markos Erika irányítja
igazgatóként, aki nemcsak a Képviselõ-testület, de a tantes-
tület szinte 100%-os támogatását is megáénak tudhatja. Gra-
tulálunk hozzá.
Majd a Képviselõ-testület elfogadta a 2009. július 01. –
2014. december 31. közötti idõszakra vonatkozó önkor-
mányzati közoktatási minõségirányítási programot a ki-
küldött elõterjesztésben foglaltaknak megfelelõen úgy, hogy
a partneri kapcsolatok 5. pontja is kiegészül a környezeti ne-
veléssel, illetve mindkét intézmény partnerei közé felveszi a
Fantázia Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményt.
A Képviselõ-testület következõ határozatával elviekben tá-
mogatta a Szõkéné Balla Ildikó által indítani kívánt családi
napközit és a közeli jövõben várhatóan megüresedõ Kossuth
úti iskolaépületet e célra alkalmasnak ítéli.
A Testület a továbbiakban anyagilag is támogatja a nõi tor-
nát úgy, hogy a Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
szolgáltatásaként térítésmentesen biztosítsa azt alsónémediek
részére. A tornát oktatók részére nettó 2.000,- Ft/óra összegû
megbízási díjat határoz meg a tartalék terhére.
A Képviselõ-testület az Önkormányzati alapítású szolgáltató
Kft-k beszámolóját is tárgyalta és a 2008. évi mûködésükrõl
szóló beszámolóikat elfogadta (AIRVAC Kft., DAKÖV Kft.,
ABÉVA Kft.)

ATestület ez után úgy döntött, hogy az ABÉVAKft-vel megkö-
tött üzemeltetési szerzõdés alapján az Alsónémedi, Iskola u. 1.
sz. alatti ingatlan üzemeltetési díját 2009. május 11-tõl 2010.
május 10-ig tartó idõszakra elfogadja nettó 33.000.000,- Ft +
ÁFA összegben úgy, hogy az üzemeltetési díj egy összegben,
egy évre elõre, mindig június 30-ig legyen esedékes.
A Képviselõ-testület törvényben elõírt kötelezettségének
megfelelõen döntést hozott arról, hogy az AIRVAC Kft.,
DAKÖV Kft., ABÉVA Kft. – ugyanilyen szervezeti formá-
ban történõ – mûködtetése továbbra is indokolt.
Köztudott, hogy a téli síkosságmentesítést már az Önkor-
mányzat Kft-ja, az AIRVAC Kft. végzi a településen, tehát
gyakorlatilag „magunknak” végezzük a szolgáltatást. Ezen
költségtételeket az AIRVAC Kft. felé rendezni kell, melyek
2009. november 01-tõl a következõképpen alakulnak: a Kép-
viselõ-testület az 50.000,- Ft + ÁFA/hó összegû készenléti dí-
jat 60.000,- Ft + ÁFA/hóra emelte, a november 01-tõl április
30-ig tartó készenléti idõszakot november 01-tõl március 31-
ig tartó idõszakra csökkentette, a gépi munkadíj 3.000,- Ft +
ÁFA/óra összegét 3.300,- Ft + ÁFA/óra díjra emelte.
Döntés született arról is, hogy a 2009. évi költségvetési rende-
letbe tervezett 40 millió forint erejéig intézményfinanszírozás
keretében történik az AIRVAC Kft. beruházásában megvaló-
suló szennyvíz nyomóvezeték kiépítése. Egyben felkérte a
Testület a Kft-t a közbeszerzési eljárás lefolytatására és a
beruházás megvalósítására is.
Ez után a Képviselõ-testület döntött arról, hogy Lovas Judit
idei Szervátültetettek Világjátékán való részvétele támogatá-
sára a Transzplantációs Alapítvány részére korábban átutalt
200.000,- Ft-ot nem kéri vissza, annak ellenére, hogy Judit
nem vesz részt a játékokon, hanem megkéri az alapítványt,
hogy azt az eredetileg meghatározott célra a késõbbiekben
használja fel.
A Testület úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal felsõfo-
kú végzettségû dolgozóinak valamilyen formában juttatandó
illetménykiegészítést 2010. január 01-tõl biztosítja, de
konkretizálására a 2010. évi költségvetési koncepció tár-
gyalásánál tér vissza és ekkor tárgyal a Polgármesteri Hivatal
fizikai dolgozóinak bérrendezésérõl.
Az Önkormányzat tulajdonában lévõ gyulai lakásban elöre-
gedett, korszerûtlen radiátorok megértek a cserére, így ezek
cseréjét engedélyezte a Képviselõ-testület.
A településünkön elõfordult már tûzeset, de elõfordulhat
egyéb nem kívánt esemény is, amelyre illik felkészülni. Re-
méljük soha nem lesz rá szükség, de döntés született, hogy a
Képviselõ-testület a 2009. évi költségvetés céltartalékában
500.000,- Ft-os összeget különít el helyi katasztrófa esetén
a szükséges kárenyhítés céljából.
A Testület felkérte a Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottsá-
got tegyen közzé felhívást az Alsónémedi Hírmondóban arra
vonatkozóan, hogy a mezõgazdasági munkát keresõ és mun-
kát kínáló alsónémedi állampolgárok beadhatják elérhetõsé-
güket a Polgármesteri Hivatalba, így segítve egymásra találá-
sukat. – Lsd. jelen Hírmondóban.
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A Képviselõ-testület szinte mindennél fontosabbnak tartja
a község biztonságát, nyugalmát. Sajnos a realitás azonban
az, hogy egyre inkább számolni kell a bûnözés elõretörésével,
ezért a Képviselõ-testület továbbra is biztosítja a nappali
járõrszolgálatot, mely a 06-70/607-96-01-es telefonszámon
hívható, kizárólag nappali idõszakban. E szolgálat teljesítésé-
hez egy megfelelõ mûszaki állapotú használt gépkocsit vá-
sárol, melyet átad a Polgárõr Egyesület üzemeltetésébe és en-
nek finanszírozásához további 50.000,- Ft/hó összegû támo-
gatást biztosít a tartalék terhére.
Ugyanígy a Képviselõ-testület a lakosság biztonságát szem
elõtt tartva korábban eldöntötte, hogy térfigyelõ kamera-
rendszert épít ki, így megvalósításának tervével is indul a te-
lepülésközpont fejlesztésére kiírt pályázaton és az ehhez
szükséges tervmódosítást az eredeti terveket készíttetõvel el-
végezteti.
A gyermekek biztonságos közlekedése nem kevésbé fontos,
mint az elõzõ határozatok tartalmai, azért elvetette azon kép-
viselõi javaslatot, hogy az Iskola utcában a fekvõrendõr fel-
szedésre kerüljön, a 30 km-es sebességkorlátozás elrendelé-
se mellett.
A Képviselõ-testület úgy látja, hogy a Kisfaludy utca és a Fõ
úti fagyizó és környékének közlekedési rendjének jelenlegi

szabályozása megfelelõ. Az ottani kulturált emberi visel-
kedés és a közlekedési szabályok betartása nem önkor-
mányzati határozatokon, hanem az embereken múlik!
A Képviselõ-testület ezután elfogadta a Polgármester be-
számolóját az elõzõ üléseken hozott határozatok végrehajtá-
sáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseirõl.
A Testület a Szilágyi Erzsébet utcai lakóterület fejlesztéshez
nyitott számla tervezett megszüntetése kapcsán úgy döntött,
hogy a felajánlott 1.040.000,- Ft-ot (26 telek) önerõként elfo-
gadja, és útépítési pályázatot nyújt be fenti utca vonatkozá-
sában is.
AKépviselõ-testület legvégül zárt ülést tartott vagyoni ügyben.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete terv sze-
rinti legközelebbi rendes ülését 2009. szeptember 11-én,
pénteken 14 órakor tartja. Kérjük, minél többen jöjjenek el
a testületi ülésekre, mivel itt közvetlenül értesülhetnek a
közösség fontos ügyeirõl.
Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Alsónémedi Hírmon-
dóba szánt cikkek leadási határideje a testületi ülést meg-
elõzõ hét csütörtöki napja

TÁJÉKOZTATÓ
és JOGI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

Tisztelt Alsónémediek!
Látható, hogy községünket szinte egész évben, évek óta –
sajnos –„ellepik” a „megélhetési turisták”, illetve a cse-
kély számban hivatalos formában itt dolgozó vendég-
munkások. Természetesen azért lehetnek itt, mert a köz-
ség mezõgazdasága igényli az idénymunkát, a szállásol-
tatók pedig komoly bevételt realizálnak.
A legutóbbi testületi ülésen Morvai János képviselõ úr
vetette fel, hogy az alsónémedi lakosok között is bizo-
nyára lehetnek, vannak olyan potenciális munkavállalók,
akik szívesen végeznének alkalmi munkát, ill. olyan
munkaadók, akik inkább alsónémedieket foglalkoztatná-
nak.
Ezúton kérjük azokat a munkavállalókat, ill. munkálta-
tókat, akik élnének ezzel a lehetõséggel, juttassák el
adataikat a Polgármesteri Hivatalba (személyesen, te-
lefonon, e-mailban az alsonemedi@monornet.hu címre),
hogy a munkaadókat és a munkavállalókat összeismertet-
hessük.
Pl. Név, elérhetõség, tudnék dolgozni heti 2 napot, 6 órá-
tól 14 óráig, elvárt bér … Ft/óra vagy Név, elérhetõség,
alkalmaznék heti 1-2 alkalommal, … munkára … fõt, …
forintos órabérrel stb.
Az Önkormányzat és a falu érdeke is az, hogy a tele-
pülésen adódó munkákat a némediek végezzék el!
Amennyiben komoly érdeklõdést tapasztalunk, az Ön-
kormányzat segíteni fog a szervezésben!
Kérjük minél többen jelentkezzenek!

Tájékoztató
és Jogi-Ügyrendi Bizottság

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
Minden hónap 15. napja az elõzõ hónapban beszedett ide-
genforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
2009. június 30. a parlagfû elleni védekezés kapcsán
ezen idõpontig minden ingatlanon (kül- és belterületen
egyformán) el kellett végezni a védekezést, azaz a par-
lagfû virágbimbó kialakulását meg kell akadályozni
és ezen állapotot a vegetációs idõszak alatt folyamato-
san fenn kell tartani!
2009. július 31. a 2009. évi mezõõri járulék befizetésé-
nek határideje. A fizetési kötelezettségrõl mindenki le-
vélben értesítést és a befizetéshez csekket is kap. Mivel
csak egy csekket küldünk, így kérjük az értesítésben sze-
replõ összeget fizessék be, az értesítésben szereplõ név-
re. Itt hívjuk fel figyelmüket arra, hogy a járulékfizetést
érintõ változást (bérleti szerzõdés, adás-vétel, öröklés,
címváltozás stb.) 30 napon belül be kell jelenteni a Pol-
gármesteri Hivatalban.
2009. július 31. a 8. osztályt befejezett tehetséges tanulók
támogatására vonatkozó kérelmek benyújtási határideje.
2009. augusztus 31. a lakáscélú támogatások (vásárlás,
építés, korszerûsítés) második félévi benyújtási határideje.
2009. szeptember 15. az iparûzési adóelõleg, épít-
mény- és gépjármûadó II. féléves befizetésének határ-
ideje. A megváltozott számlaszámot tartalmazó csekket
és az adóértesítõket augusztus folyamán postázzuk.
2009. október 15. a felsõoktatási intézményben tanu-
lók 2009/2010-es tanév I. félévére vonatkozó támogatási
kérelmének beadási határideje.

Polgármesteri Hivatal
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Ady Endre után mondva „Nekünk Mohács kell”?
Sajnos ismét a falunkhoz méltatlan jelenségrõl kell írnunk. A
téma nehéz, mert emberi érdekekrõl, érdektelenségrõl, fele-
lõtlen döntések következményeirõl, veszélyeirõl írni, talán
nagyobb felkészültséget kívánna, de a szándékunk és az
akaratunk tiszta.
Szinte mindenkit foglalkoztat az a tény, ami egy utazó szemét
is magára vonja, mégpedig az, hogy Alsónémedin átutazva
nem az idõs alsónémedieket látja ülni a kispadon, mint ré-
gen, hanem etnikumhoz tartozó emberek sétálgatnak csapa-
tostól kis és nagy gyermekestõl, zavartalanul, ráérõsen.
Miért van ez így most? Alsónémedi hagyományosan agrár-
mezõgazdasági múltú település. Községünk mindig is nagy
felvevõ piaca volt a napszámba járó, alkalmi munkát végzõ
embereknek. A mezõgazdaságból élõk száma jelentõsen
csökkent, sõt az önkormányzat adóbevételeibõl kiindulva je-
lentõsen áttevõdött az iparra. Amezõgazdaságban zajló érték-
teremtõ munka természetesen fontos és tiszteletreméltó tevé-
kenység. Magyarország legfontosabb még hazai kézben lévõ
értéke a termõföld. Mindent meg kell tenni, hogy az alsóné-
medi parasztemberek talpon maradjanak, boldoguljanak. Ez-
zel együtt azonban látni kell azokat a veszélyeket, amit az
„ideözönlõ vendégmunkások idõzített bombája” jelent, je-
lenthet.
„Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér!” Ha ezt a népi böl-
csességet szem elõtt tartanák egyes emberek, nem lenne szük-
ség településünkön ennyi „turistára”.
Aki a termeléséhez szükséges munkaerõt alkalmazza, az nem
jelent veszélyt a falu nyugalmára. Ellenben az a rengeteg „tu-

rista”, aki vagy kap munkát vagy nem, az a kiszolgáltatottsá-
ga miatt komoly veszélyt jelenthet a közbiztonságra. Ha vala-
kinek nincs pénze az önfenntartásra, utolsó lehetõségként bû-
nözésre kényszerülhet. Aminek már a legsúlyosabb fajtájára
is volt példa községünkben.
A másik „szívderítõ” következmény lehet ha az uniós külföl-
diek akár csak albérleti lehetõséget kapnak, akkor már gya-
korlatilag Alsónémedi lakosokká válhatnak. Gyermekeik
alsónémedi óvodások, iskolások lesznek.
Vajon ezt akarná Alsónémedi lakossága? Szerintünk nem!
Afalut „elözönlõ turisták” sok ember felháborodását okozták.
Követelték a képviselõ-testülettõl, hogy hozzon hathatós in-
tézkedést a jelenség visszaszorítására. A felelõsök azok, akik
ezeknek az uniós állampolgároknak szállást és részben
azok akik munkát biztosítanak!
Nyomatékosan követeljük, hogy mérlegeljék, az õ rövidtá-
vú haszonszerzésük milyen következményekkel jár, mely a
település túlnyomó többségének felháborodását és kiszolgál-
tatottságát eredményezi.
A mai európai és magyar törvények alapján, ha „Szulejmán
hadai” EU-s állampolgárok lettek volna, nem kellett volna
csellel bevenniük Buda várát. Turistaként, fegyvertelenül is
elözönölhették volna, csak a szállásadóknak kellett volna fi-
zetniük némi baksist, s maradhattak volna 150 évig.
Alsónémedi nem fog 150 évig várni, a szállásadók és az
ügy minden haszonélvezõje kapjon észbe!

Tájékoztató
és Jogi-Ügyrendi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT
TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

ALSÓNÉMEDI EREDMÉNYEK
Alsónémedin a 3862 választópolgárból 1370 fõ járult az
urnák elé, ami 35,47%-os részvételi arányt jelent.
A leadott szavazatokból érvénytelen szavazat volt 14 db,
így összesen 1356 érvényes szavazatot adtak le az
állampolgárok.

Érvényes szavazatok pártonként:

FIDESZ-KDNP 863 63,6%
JOBBIK 300 22,1%
MSZP 106 7,8%
MDF 48 3,5%
LMP-HP 24 1,7%
SZDSZ 12 0,8%
MUNKÁSPÁRT 2
MCF ROMA Ö. 1

Rozgonyi Erik jegyzõ

VÁLTOZÁSOK A HELYI LAKÁS-
TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN

A 2009. április 30-i határidõre érkezett kérelmek elbírálása
során felvetõdött problémák kezelése érdekében Önkor-
mányzatunk módosította a lakástámogatási rendeletét.
A módosítás leglényegesebb pontja, hogy 2010-ben nem
kaphatnak támogatást azok a kérelmezõk, akiknél a
komfortfokozat emelése érdekében végzett beruházás
már befejezõdött. Ez egyben azt is jelenti, hogy mind-
azok, akik még 2009-ben végeztek, ill. végeznek az álta-
luk lakott ingatlanon olyan beruházást, amely komfortfo-
kozat emelésnek minõsül (azaz központi fûtés létesítése,
fürdõszoba létesítése, gáz-, víz- és csatorna bevezetése),
legkésõbb 2009. augusztus 31-ig adhatják be támogatá-
si kérelmüket. Természetesen ehhez szükséges, hogy
megfeleljenek a rendeletben foglalt alapkövetelmények-
nek is, tehát olyan házaspárok legyenek, akik tagjai közül
a kérelem benyújtásának idõpontjában legalább egyikük
35 év alatti és legalább egyikõjük 12 hónapja állandó be-
jelentett lakhellyel rendelkezik Alsónémediben.

Rozgonyi Erik jegyzõ
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KRÍZISHELYZETBE KERÜLT SZEMÉLYEK TÁMOGATÁSA
A Kormány 136/2009.(VI.24.)sz. rendeletének alapján egy-
szeri, vissza nem térítendõ támogatást állapíthat meg a regio-
nális nyugdíj-biztosítási igazgatóság a Magyar Köztársaság
területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelke-
zõ, nagykorú személynek, ha
- családjában a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban az
egy fõre jutó jövedelem a minimálbér nettó összegét ( 2009-
ben 57.815.-Ft-ot) nem haladta meg,
- részére nem folyósítanak öregségi nyugdíjat, rokkantsági
nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, rehabilitációs jára-
dékot, az özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, szülõi nyugdíjat,
- a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elõre nem látható ese-
mény következtében a családja mindennapi életvitelének
fenntartását súlyosan veszélyeztetõ krízishelyzetbe került.
Krízishelyzet értelmezése alatt a jogszabály úgy rendelkezik,
hogy amennyiben
- a kérelmezõ munkahelyét 2008. szeptember 30-át követõ-
en elvesztette,
- jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest
20%-ot elérõ mértékben csökkent,
- lakáscélú kölcsönszerzõdésébõl eredõ fizetési kötelezettsé-
ge a törlesztõrészlet 2008. szeptember havi összegéhez képest
20%-kal megemelkedett, vagy
- egészségi állapota ezt indokolja.
Nem jogosult ezen támogatásra az, aki 2009. évben
15.000.-Ft-ot meghaladó összegben a Polgármesteri Hiva-
taltól átmeneti segélyben részesült, vagy az átmeneti se-
gély megállapítása ezen kérelem benyújtásának idõpont-
jában folyamatban van. Ugyanakkor jogosultsági feltétel,
hogy a kérelem benyújtását megelõzõ 90 napon belül át-

meneti segélyt kell kérelmezni, kivéve, a ha a helyi rende-
let szerint ezen kérés egyébként sem lenne támogatható.
A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelmi viszonyokat
igazoló iratokat, tehát a fizetési jegyzéket, családi pótlék,
Gyes, Gyed összegérõl szóló igazolást.
Az elõzõekben felsorolt rászorultságot igazolni a munkavi-
szonyt megszüntetõ, munkáltató által kiállított irattal lehet. A
lakáscélú kölcsönszerzõdés törlesztõrészletének emelkedését
az adott bank által megküldött értesítéssel kell bizonyítani.
A kérelem benyújtásához a Polgármesteri Hivatalban lehet
kérelem nyomtatványt beszerezni. A kitöltött nyomtatványt a
szükséges igazolásokkal ellátva itt kell leadni. A hivatal a ké-
relmeket megvizsgálja aszerint, hogy azok megfelelnek-e a
fent hivatkozott feltételeknek. Szükség esetén felszólítja a ké-
relmezõket az esetleges hiánypótlásra. Amennyiben a kére-
lem megfelelõen és hiánytalanul kitöltésre kerül, azt a be-
nyújtástól számított 8 napon belül továbbítja az illetékes
nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak. Ha a kérelem nem felel
meg a kiírásnak, illetõleg a kérelmezõ a hiánypótlásnak nem
tesz eleget, a Polgármesteri Hivatal jegyzõje jogosult az el-
utasító határozat meghozatalára.
A támogatásról szóló döntést a nyugdíjbiztosítási igazgatóság
a kérelem megérkezésétõl számított 10 munkanapon belül
hozza meg, melynek összege pozitív elbírálás esetén 20.000.-
Ft-tól – különösen méltánylásra okot adó körülmény fennál-
lása esetén – legfeljebb 100.000.-Ft-ig terjedhet.
A kérelmeket 2009. augusztus 1 és 2009. november 30-a kö-
zött lehet benyújtani a lakóhely szerinti Polgármesteri Hiva-
talban.

Polgármesteri Hivatal

FIGYELEM! MUNKAREND VÁLTOZÁS!
2009. AUGUSZTUS 21-én (pénteken) pihenõnap lesz, így a
Polgármesteri Hivatal zárva tart! A pihenõnapot
2009. AUGUSZTUS 29-én kell ledolgozni, amikor a Polgár-
mesteri Hivatalban 8-12 óráig ügyfélfogadási idõ lesz!

Polgármesteri Hivatal

MEZÕÕRSÉG 06-30-508-6827
KÖTERÜLET-FELÜGYELÕ 06-30-931-3783
POLGÁRÕRSÉG 06-30-484-7658
RENDÕRSÉG 107, 112

Nappali idõszakban kérjük Dernóczi Zoltán r.
törzszászlóst hívják a

06-70/607-96-01-es telefonszámon!
vagy körzeti megbízottakat:
Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21
Elek Zoltán r. törzszászlós 06-20/489-67-26
Szadai Attila r. törzsõrmester 06-20/489-67-22
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény
esetén azonnal hívják a megfelelõ telefonszámot!

AZ ÓCSAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI
PÉNZTÁR KIRENDELTSÉGÉNEK

FUNKCIÓBÕVÜLÉSE
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kö-
zép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénz-
tár ócsai ügyfélszolgálata (2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky
út 46-48., telefonszám: 378-686) teljes funkciós kistérsé-
gi ügyfélszolgálattá vált.
Ennek eredményeként az arra jogosult ügyfeleink a hely-
színen azonnal átvehetik TAJ és Európai Egészségbiz-
tosítási kártyáikat (EU kártya), rendezhetik jogviszo-
nyukat, továbbá benyújthatják igényüket az egész-
ségbiztosítás pénzbeli ellátásaira a következõ ügyfélfo-
gadási idõben:

Hétfõ, kedd, csütörtök: 8 – 14.30
Szerda: 8 – 17.30

Polgármesteri Hivatal
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Felhõszakadás, víz, csatorna
Az elmúlt napokban két óriási felhõszakadás érte közsé-
günket. Június 28-án vasárnap, majd a rá következõ pénteken,
ha lehet még nagyobb vízmennyiség zúdult ránk pillanatok
alatt. Nem tudhatjuk, mikor jön a következõ, így szeretném
néhány tényre felhívni a figyelmet:
Mint a szennyvízhálózat üzemeltetõjét, elsõsorban szennyvíz-
betörésekkel kapcsolatban keresnek meg bennünket. Ennek
szinte mindig a hirtelen lezúduló nagy mennyiségû csapadék az
oka, de! De sajnos többször találkoztunk az emberi felelõt-
lenség legotrombább eseteivel is. Néhányan egészen egysze-
rûen lefolyónak tekintik a szennyvízaknákat, és beleenge-
dik, vezetik az esõvizet. Ezzel többszörösen is kárt okoznak.
Normál esetben csak többszörösére nõ az elszállított
szennyvízmennyiség, így tetemes energiaköltséget okoz-
nak, túlterhelik a hálózatot, szennyvíztisztítót, ami nem erre
a mennyiségre van méretezve.
A következõ fokozat, mikor a vákuumhálózat már nem
gyõzi elszállítani a megnövekedett mennyiséget, ilyenkor le
kell zárni a gyûjtõágakat, és csak órákkal, vagy akár egy
nappal is késõbb indul meg az adott szakaszon a szennyvíz-
áramlás. Ilyenkor már a kollégáinknak is bõven megnõ a fel-
adata, járniuk kell a falut a megtelt aknák kiszippantásával,
a vákuumszelepek újra mûködésbe hozatalával. Ezt jó
esetben még mindig nem érzik meg a tisztelt fogyasztók
(szennyvízkibocsátók).
A legsúlyosabb eset, mikor az alacsonyabban fekvõ (általá-
ban fürdõszobákban, padlóösszefolyókból) helyiségekbe fel-
tör a szennyvíz, és elárasztja a fürdõt, a lakást. Mit lehet ez
ellen tenni?
Elõször is mindenkinek a háza elõtti árkot tisztán kell tarta-
ni, ha van, az átereszek átfolyását biztosítani. Ezzel elkerül-
hetõ, vagy csökkenthetõ a szennyvízhálózatba kerülhetõ víz
mennyisége. Aki pedig szándékosan engedi be a csapadékvi-

zet a hálózatba azt szennyvízként kiszámlázzuk neki, sza-
bálysértést követ el, illetve ha ezzel kárt okoz másnak, azt
megtéríteni köteles. Természetesen ez vonatkozik minden
más nem kommunális szennyvízre, így a mosóvízre is! Saj-
nos a legtöbb esetben nem azok isszák meg a gondatlanság, fe-
lelõtlenség „levét” akik okozzák, hanem akik mélyebben lak-
nak, vagy alacsonyabb szinten van a padlóösszefolyójuk.
Több helyen van már beszerelve az ilyen helyeken visszacsa-
pó szelep, ami a visszaáramló szennyvíz visszafelé folyását
akadályoznák meg. Mivel – szerencsére – viszonylag ritkán
kell ezeknek a szerelvényeknek mûködni, így felakadhatnak.
Ilyenkor toldó segítségével, kézzel kell elzárni a szelepet.
Ha valaki elutazik vagy nagy mennyiségû csapadékot ész-
lel, érdemes megelõzésképpen elzárni a visszacsapót.
Természetesen elõfordulhat, hogy minden „emberi beavat-
kozás” nélkül bejut a szennyvíz a lakásba, vagy idõlegesen
nem folyik el rendesen a szennyvíz. Ilyenkor is haladéktala-
nul hívni kell a szennyvízhálózat ügyeleti telefonját: 06
30/9 197-250.
Elképzelhetõ, hogy kollégáink olyan területen vannak, hogy
pillanatnyilag nem elérhetõek (pl. lent vannak a vákuumgép-
házban), de ilyenkor értesítést fognak kapni a hívó számáról,
és visszahívják õt.
Sok hívást kapunk ilyenkor „sima” csapadékvíz elöntésrõl,
amikor a szippantós autó segítségét kérik, de ilyenkor kollé-
gámnak elõször mindig a szennyvíz által veszélyeztetett he-
lyekre kell mennie, és amikor minden ilyen veszély elmúlt,
csak akkor tud menni a csapadékvizet szippantani. Sajnos az
özönvízszerû esõzés esetén ez nem kevés, így inkább más meg-
oldást javaslok (tûzoltóság, saját szivattyú, vödör, stb…).
Kérem ezért türelmüket, megértésüket!

Kozma Miklós
Alsónémedi AIRVAC Kft.

Az ÁFA emelés miatti változások
Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2009. július 01-tõl az
ÁFA általános mértéke 20%-ról 25%-ra emelkedik, így
ennek megfelelõ mértékben növekszik a fizetendõ víz- és
csatornadíjak, étkezési térítési díjak, szemétszállítási dí-
jak, hirdetési díjak összege.

Polgármesteri Hivatal

ÍTÉLKEZÉSI SZÜNET
A Pest Megyei Bíróságon és a megye valamennyi bíróságán
2009. június 16. napjától 2009. augusztus 19. napjáig
és 2009. december 28. napjától 2009. december 31.
napjáig ítélkezési szünet lesz.
Július 15. napja a Bíróságok Napja, így a bíróságokon
munkaszüneti nap lesz.

Polgármesteri Hivatal
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 27/1996.
(X. 30.) BM rendelet 3-7. §-a értelmében elõírt kötelezõ
kéményseprõ ipari közszolgáltatás körébe tartozó fel-
adatokat Alsónémedi település közigazgatási határán be-
lül 2009. július 01. és 2009. szeptember 30. között, arc-
képes igazolvánnyal ellátott dolgozók látják el, akik dí-
jat is szednek.
Bármilyen probléma esetén hívják a Pest Megyei Ké-
ményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft-t a 06-29-490-019-
es telefonszámon (2723 Nyáregyháza, Kölcsey u. 2/a).

Polgármesteri Hivatal

Hitelesek figyelem!
Nem tudja fizetni a hitelét és a bank árverezni akarja az
ingatlant? Segítünk!
www.hitelesek.org vagy személyesen Szántai Mihálytól
06-70-458-9367;
Ha nincs hiteled, de tennél a közösségért, várunk minden
héten hétfõn 19:00-kor a könyvtárban.

Magyarok Szövetsége
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ISMÉTELT FELHÍVÁS PARLAGFÛ ELLENI VÉDEKEZÉSRE!!!
A 2007. évi XVI. tv. tovább szigorította a parlagfû elleni vé-
dekezést, illetve annak elmulasztása esetén az ellenõrzést és a
megteendõ intézkedéseket, melynek eredménye már a koráb-
bi években is érzékelhetõ volt. Ennek következtében belterü-
leten a Polgármesteri Hivatal, külterületen pedig a Növény
és Talajvédelmi Szolgálat jogosult eljárni, míg a fertõzött te-
rületek felkutatása ezen hatóságok mellett a földhivatalok, a
lakosság és a civil szervezetek feladata is. Az érintett hatósá-
gok rendszeres határszemléken fogják ellenõrizni a parlagfû
elleni védekezést.
A törvénymódosítás kapcsán az elsõ legfontosabb határidõ
minden évben június 30., mert ezen idõpontig minden ingat-
lanon (azaz nem csak a termõföldön, hanem belterületen, te-
lephelyeken, lakóingatlanoknál) el kell végezni a védekezés
elsõ lépcsõfokát, azaz le kell kaszálni vagy gyomirtózni a fer-
tõzött területet. Ez azonban már azt jelenti, hogy a parlagfû
virágbimbójának kialakulását is meg kell akadályozni és ezen
idõpont után folyamatosan fenn kell tartani ezt az állapo-
tot, azaz legalább 2-3 alkalommal kaszálni, esetlegesen
gyomirtózni szükséges. A mûvelési cél nélküli talajbolygatás
serkenti a parlagfû szaporodását, ezért azokra a területekre,
ahonnét már betakarították a terményt, különösen indokolt
odafigyelni.

A módosítás már kötelezettségként írja elõ a hatóságok szá-
mára, hogy az önként el nem végzett védekezést hatósági ha-
tározat alapján akár zárt ingatlanon is el kell végezni, illetve
bizonyos esetekben a haszonnövények között megbúvó par-
lagfû, – esetlegesen a haszonnövénnyel együtt történõ – levá-
gatásáról is gondoskodni kell. A hatósági védekezés teljes
költségét a föld használójának kell megtérítenie, s e mellett
20.000 és 5 millió forint közötti növényvédelmi bírsággal is
számolni kell. Ezen említett költségek meg nem fizetés esetén
adók módjára behajthatóak.
Mind az állam, mind településünk lakossága azt várja ezen
szigorú szabályoktól, hogy jelentõsen csökkenjen a parlagfû-
vel fertõzött terület nagysága. Ehhez a földhivatali és a nö-
vényvédelmi szolgálat által elrendelt ellenõrzések mellett a
Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelõje Bodó Zoltán,
valamint mezõõreink munkája a garancia és kérjük a lakos-
ságot, hogy legyen segítségünkre a fertõzött területek felderí-
tésében. Kérjük Önöket, amennyiben olyan területrõl tudnak,
ahol a parlagfû elleni védekezés nem történt meg, úgy azt be-
azonosítható módon jelezzék a Polgármesteri Hivatalba és mi
akár saját hatáskörben, akár a társhatóságok értesítésével a
szükséges intézkedéseket meg fogjuk tenni.

Rozgonyi Erik jegyzõ

Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért

Alapítvány Közleménye 2008. évi gazdálkodási mérlegérõl
Az Alapítványt 1992-ben az Alsónémedi Önkormányzat hozta létre azzal a céllal, hogy az oktatás tárgyi feltételeit, spor-
tolási lehetõségeit, az egészségmegõrzés, kulturális tevékenység, valamint a kulturális örökség megõrzésének feltételeit
segítse tevékenységével.
Ennek érdekében igyekszünk anyagi lehetõségek elõteremtésében munkálkodni.

Bevételeink 2008 évben: Kiadások:
magánszemélyek támogatása: 557 e. Ft Könyvelés, könyvvizsgálat: 96 e. Ft
gazdasági társaságok támogatása: 460 e. Ft Posta-, bankköltség 12 e. Ft
más adózóktól támogatás: 213 e. Ft Egyéb szolg. díja /pályaõrzés/ 173 e. Ft
SZJA 1% 541 e. Ft
Banki kamat, egyéb bevételek: 195 e. Ft
Összesen: 1.966 e. Ft Összesen: 281 e. Ft

Az Alapítvány a 2008. évet 1.145 e. Ft eredménnyel zárta /+SZJA 1%/. Az év végi összes pénzmaradvány 5.384 e. Ft,
ebbõl 5.100 e. Ft kamatozó betétben van elhelyezve. Felhasználása igény esetén a következõ években történhet.
Az Alapítvány köszönetét fejezi ki azoknak az Adományozóknak, akik ebben a nehéz gazdasági helyzetben is áldoz-
nak erejükhöz mérten a közösségi célok érdekében.
Köszönetünket fejezzük ki azon Adózóknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány számlájára irányították.
Köszönet jár a Kuratórium tagjainak /Acsai Károlyné, Horváth Ernõ, Kiss Menyhértné, Zsin Géza/, a Felügyelõ Bi-
zottság tagjainak /Vásárhelyiné Nagy Éva, Ladányi Istvánné, Krizsán Ferencné/, mert önként vállalt felelõsséggel biz-
tosítják az Alapítvány vagyonának a közösség céljaira történõ gyarapítását és felhasználását.
Köszönet illeti Szelle Istvánnét, aki az adminisztrációt bonyolítja tökéletes pontossággal.
Alsónémedi, 2009 jún. 4.

Gyõrvári Pálné
a Kuratórium elnöke
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FELHÍVÁS a termõföldek hasznosítási kötelezettségére
A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. §
(1) bekezdése kötelezõen elõírja valamennyi termõföld hasz-
náló részére a termõföld hasznosításának kötelezettségét.
A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, vá-
lasztása szerint – köteles a termõföldet mûvelési ágának meg-
felelõ termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása
nélkül a talajvédelmi elõírások betartása mellett a gyomnövé-
nyek megtelepedését és terjedését megakadályozni.
Szõlõt és gyümölcsöst a mûvelési ágának megfelelõ terme-
léssel kell hasznosítani.
A földhivatal az elõírt hasznosítási kötelezettség betartását
rendszeresen, helyszíni szemlék során ellenõrzi.
A helyszíni szemlék során ellenõrzi továbbá:
– a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartásban

szereplõ adatok egyezõségét (mûvelési ág megváltozása,
illetve bejelentésének elmulasztása),

– az idõleges más célú hasznosítás megszüntetését,
– az idõleges más célú hasznosítási engedély lejárta után az

eredeti állapotba történõ helyreállítást,
– a más célú hasznosítás megkezdésének elõzetes bejelentését,

– a földminõsítési mintatereket.
– felderíti az engedély nélküli más célú hasznosításokat, il-

letve ezt követõen az eredeti állapotba történõ helyreállítás
megtörténtét,

– felméri az újrahasznosítást igénylõ területeket.
Felróható mulasztás esetén a földhivatal földvédelmi bírság-
gal sújtja a földhasználót, annak hiányában a termõföld tulaj-
donosát. Amennyiben a bírsággal érintett földrészletnek több
földhasználója van, illetõleg az érintett földrészlet közös tu-
lajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetõ-
leg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.
A bírságot az azt kiszabó határozat jogerõre emelkedését kö-
vetõ 30 napon belül kell megfizetni. A határidõre be nem fize-
tett földvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztarto-
zásnak minõsül.
A fentiek alapján felhívjuk a termõföld használók és tulajdo-
nosok figyelmét a termõföldek hasznosítási, valamint a felhí-
vásban még felsorolt kötelezettségeknek betartására, mely
mindannyiunk közös érdeke!

Polgármesteri Hivatal

Megvételre ajánljuk!
Tisztelt Alsónémediek!

Az ebben a lapban is olvasható iskolaberuházás, -bõvítés
májusban bontással kezdõdött. Földig lebontottuk, mely-
nek helyén új épül a valamennyiünk által csak tornatermi
szárnynak nevezett 1971-ben készült épületrészt. Össze-
gyûjtöttük és két helyen tároljuk a bontásból származó,
de véleményünk szerint még hasznosítható anyagokat.
Az egyik hely a volt vasbolt udvara, ahol öntvény radi-
átorokat (13 db), lemezradiátorokat (8 db), 2 db villany-
boylert (150 és 200 literes), 34 db fénycsõ lámpatestet, 6
db mosdókagylót, 2 db WC csészét öblítõ tartállyal, 2 db
falikutat, ajtókat, ablakokat, tokokat, ajtókereteket stb. A
volt MAGÉV területén (Haraszti út) tároljuk a tetõrõl
lekerült duplahornyú mázas Jamina cserepet (8000 db),
az ehhez tartozó 140 db kúpcserepet, valamint a volt tetõ
faanyagát, a szarufákat és a tetõlécet, mely kb. 10 m3 fa-
anyag. Van még 120 db 40 x 40 cm nagyságú 6 cm-es já-
rólap is.
Amennyiben Önöket a felkínált bontott anyagok közül
bármelyik is érdekli, kérjük, hogy az újság megjelenésé-
tõl számított 2 héten belül jelentkezzenek az ABÉVA Kft.
ügyvezetõjénél (Belágyi Tamás 2351 Alsónémedi,
Fõ út 75., 537-070, 06-20-480-1415).
Érdeklõdésük alkalmával tegyenek ajánlatot ár megjelö-
lésével az Önök számára hasznosnak ítélt és megvásárol-
ni számító bontott anyagok vonatkozásában. Az Ügyve-
zetõ igazgató 2 héttel az újság megjelenése után lezárja a
jelentkezéseket és az egy-egy anyagra a legjobb ajánlat-
tevõket értesíti az adás-vétel lebonyolításáról.

„LÉLEKTÁNC”
orgona-hegedû hangverseny

Az alsónémedi rk. templomban
2009. szeptember 19-én, szombaton, 18.00 órakor

Vedres Csaba (orgona) és Gyermán Júlia (hegedû)
hangversenyére kerül sor.
A mûvészházaspár elõadásában
J. S. Bach, G. Ph. Telemann, G. Fauré,
J. É. Massenet mûvei mellett Vedres
szerzemények is szerepelnek, többek
között egyházi népénekek variánsai.
A koncert után Vedres Csaba és Gyer-
mán Júlia cd lemezei kedvezményes
áron megvásárolhatók.

A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!

Vedres Csaba (1964, Budapest) a konzervatórium zeneszerzés
szakát végezte el Kocsár Miklós irányításával. 1986-94-ig az
After Crying együttest vezette. 1992-96-ig a Váci Egyház-
megyei Kántorképzõ hallgatója volt, 1996-ban szerzett kántor-
diplomát. 1998-99-ben a szentendrei Szt. Péter-Pál templom
kántoraként tevékenykedett: a „Lélektánc" c. CD zenei anyaga
javarészt ennek az idõszaknak a gyümölcse.
Számos színpadi kísérõzene szerzõje, 1994 óta ad szólókoncer-
teket zongorán, szintetizátoron, illetve orgonán.
Gyermán Júlia (1972, Pécs) a pécsi Mûvészeti Gimnázium el-
végzése után, ahol hegedûtanára Papp György volt, a budapesti
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola hegedû tanszakára nyert
felvételt. Itt diplomázott 1996-ban Komlós Péter irányításával.
1992-95-ig Pallagi Juditnál tanult éneket.
A diploma megszerzése után számos zenekarban játszott (ÁHZ,
Rádiózenekar, Weiner-Szász Kamarazenekar, Pécsi Szimfoni-
kus Zenekar).
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MEGSZAPORODTAK A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSOK
A Polgármesteri Hivatal szabálysértési hatóságának megíté-
lése szerint az elmúlt idõszakban különösen nagy mértékben
megnövekedett az elsõsorban nagyobb bevásárlóközpontok-
ban elkövetett tulajdon elleni (20.000.-Ft értékhatár alatti)
szabálysértések száma az alsónémedi lakó- illetve tartózko-
dási hellyel rendelkezõ személyek körében. Az elkövetõk kö-
zött találhatók fiatalkorúak és felnõttek, magyar és külföl-
di állampolgárok egyaránt.
A feljelentések egy része arról szól, hogy valaki az áruházban a
ruházatába vagy táskájába elrejt valamilyen terméket és a pénztár-
nál nem mutatja fel, tehát nem kívánja kifizetni. Ilyen termékek
voltak például cigaretta, CD, borotva, édesség, kisebb ruhanemûk,
csavarhúzó, fésû stb. Tehát nem olyan értékû árucikkek, amelyek
megfizetése különösebb nehézséget okozna valakinek. Az is meg-
állapítható, hogy egyik sem olyan termék, amely létfontosságú
lenne. Az elkövetõk a meghallgatásukkor elmondják, hogy igazá-
ból nem is lett volna szükségük az általuk ellopni kívánt termékre,
csak gondolták megpróbálják eltenni, mert úgysem veszik észre az
eladók vagy a biztonsági õrök.
Szeretnénk minden érintett személy figyelmét felhívni, hogy
ez nem így van. Az áruházak nagy része olyan biztonsági ka-
merarendszerrel van ellátva, amely lehetõvé teszi, hogy egy-
egy vásárlót végig kövessenek az áruház területén. Minden
apró mozdulatát figyelni tudják és a számukra gyanúsan vi-
selkedõ személyek esetén figyelik is. Nagy hiba tehát arra
számítani, hogy nem veszik majd észre a lopást. Ne lepõdje-
nek meg, ha a pénztártól való távozás elõtt a biztonsági helyi-
ségbe kísérik õket és elszámoltatják, sõt ha nem akar együtt-
mûködni és az iratait nem mutatja meg, rendõri intézkedést
kezdeményeznek.
Másik gyakori tulajdon elleni szabálysértési forma, amikor valaki
az áruház területén elfogyasztja az általa kiválasztott, megkívánt
terméket. Ez lehet egy kifli, egy péksütemény, csokoládé, üdítõital,
tehát bármi, amit úgy gondolnak, hogy feltûnés nélkül megehet-
nek, megihatnak. Ez a cselekedet ugyanúgy lopásnak minõsül,
mintha a ruházatába rejtette volna azt a terméket valaki. A
kamerarendszerrel ezt is figyelik. Gyakori, hogy például egy kifli
elfogyasztását észlelik a biztonsági õrök és az elkövetõt felelõsség-
re vonják. Gondolhatják magukban: „és mi van akkor, legfeljebb
majd kifizetem az árát ha elkapnak”. Azzal nagyon kevesen van-
nak tisztában, miszerint azon felül, hogy kifizetik az ellopott vagy
elfogyasztott terméket, vagy esetleg visszaadják, mert például nem
sérült meg a csomagolása és az áruház hajlandó visszavenni a
terméket, az áruház mégis szabálysértési feljelentést kezdemé-
nyez ellene a lakóhely szerinti Polgármesteri Hivatal I. fokú Sza-
bálysértési Hatóságánál. Csak akkor szembesül az illetõ igazán
tettével, amikor megkapja az idézését, hogy jelenjen meg egy sza-
bálysértési tárgyaláson vagy nyilatkozzon a jövedelmi helyzetérõl.
A szabálysértési hatóságnak ugyanis kötelessége ilyen esetben
eljárnia és a megfelelõ arányú és mértékû szankciót, adott esetben
pénzbírságot kivetnie. A pénzbírság alól egyedül azon kiskorúak
mentesülhetnek, akiknek nincs jövedelmük. Ez esetben ugyanak-
kor lehetõség van arra, hogy a gyermeket a Gyermekjóléti Szol-
gálat alapellátásba, súlyosabb esetben a Gyámhatóság védelem-
be vegye. Ez pedig azzal jár, hogy a gyermek életvitelét, viselkedé-
sét nyomon követik, rendszeres megjelenésre kötelezhetik szülei-
vel együtt. Meglehetõsen kellemetlen kötelesség gyermekre és
szülõre vonatkozóan egyaránt.
Felnõtt korú személyek esetében szinte kivétel nélkül pénz-
bírság kerül kiszabásra, melynek mértéke szabálysértési
törvény szerint 100.000.-Ft-ig terjedhet. A tényleges bírság
összegét az elkövetés módja, az eltulajdonított termék értéke

határozza meg, illetõleg az a hozzáállás, melyet az elkövetõ
az eljárás során a Szabálysértési Hatósággal, vagy még ezt
megelõzõen a biztonsági szolgálattal tanúsít. Ha például vala-
ki nem hajlandó a helyszínen az okiratait bemutatni, hogy ab-
ból megállapítsák a személyazonosságát és ezért rendõrt kell
hívni, az súlyosbító körülményként kerül figyelembevételre.
Hasonlóan az a passzív magatartás, amennyiben valaki nem
nyilatkozik a jövedelmérõl, családi helyzetérõl. Ebben az
esetben ugyanis a Hatóság nem tud figyelemmel lenni a szo-
ciális körülményekre és magasabb összegû bírságot fog meg-
állapítani. Az elbírálásnál különösen súlyos tényezõként ve-
szi figyelembe a Hatóság, ha valaki kiskorú gyermeke jelen-
létében, annak szeme láttára, vele együtt követi el a lopást.
Nem mentesül a következményektõl az az elkövetõ sem, aki
önként nem fizeti meg a szabálysértési bírság összegét. A mun-
káltató kötelezhetõ arra, hogy alkalmazottjától levonja a sza-
bálysértési bírság összegét. Amennyiben az illetõnek nincs
bejelentett munkahelye, úgy a bírság összege közmunkára
változtatható át. Egy napi közmunkával 5.000.-Ft bírságot
lehet ledolgozni. Ha valaki nem mûködik együtt a továbbiakban
sem és nem vállalja a közmunkát, ügye átkerül a bíróságra, ahol
a bírság arányában elzárásra változtatják a büntetést. Egy napi
elzárás 2.500.-Ft bírság összegnek felel meg.
Nyomatékosan felhívjuk tehát azon személyek figyelmét, akik
a jövõben ilyen szabálysértés elkövetésére szánják el magukat,
hogy az áruházban nem záródik le a számonkérés. Így meges-
het, hogy egy péksütemény elfogyasztása vagy egy kisebb do-
log eltulajdonítása miatt súlyos összegû szabálysértési bírságot
is ki fognak rá vetni a lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatal-
ban. Kérjük a szülõket, hogy gyermekükkel beszéljék meg az itt
leírtakat. Véletlenül se kerüljenek olyan helyzetbe, hogy „egy
kis csínytevés” miatt szégyenkezve kell majd befáradniuk gyer-
mekükkel a Szabálysértési Hatósághoz. Saját példával járjanak
elõttük és ne forduljon elõ olyan eset, hogy a szülõ magatartását
követve a gyermek is nyugodt lélekkel elfogyaszt vagy ruháza-
tába rejt bármilyen terméket egy-egy áruház területén. Még ak-
kor sem, ha azt a pénztárnál késõbb ki is fizetnék. Meg kell érte-
nie felnõttnek, gyermeknek egyaránt, hogy csak azt fogyaszt-
hatjuk el, amit már kifizettünk. Ne legyen az a védekezés, hogy
„hiszen mindenki így teszi”, vagy „marad az áruháznak elég
haszna, ettõl nem fog tönkremenni”.
Külön szeretnénk felhívni azon szállásadók figyelmét, akiknél
külföldi állampolgár él, hogy gyakran nem is gondolják, kit
fogadtak be a lakásukba. Nagyon sok és egyre több az olyan
eset, amikor ellenük indítanak lopás miatt tulajdon elleni szabály-
sértésért eljárást és mivel az illetõnek bejelentett szálláshelye van
Alsónémedin, az eljárást itt kell lefolytatni velük szemben. Nem
túl jó fényt vet a szállásadóra sem egy ilyen eljárás.
Véleményünk és tapasztalatunk szerint az ilyen és ehhez ha-
sonló áruházi lopások nem írhatók a gazdasági válság számlá-
jára. Az eltulajdonított termékek ugyanis nem alapvetõen
szükséges dolgok, nem sorolhatóak a „megélhetési bûnözés”
kategóriájába. Az esetek többségében ugyanis az áruház biz-
tonsági osztályán kifizetésre kerülnek ezek a termékek, tehát
az elkövetõnek lett volna rá pénze kifizetni. Legfõképpen
ezen felnõtt emberek kevésbé becsületes magatartásának és a
kellõ szülõi figyelem, kontroll és ráhatás hiányának oka az
ilyen típusú szabálysértések elkövetése.
Kérjük, hogy fontolják meg a fent leírtakat és ne kerülje-
nek sem felnõttek, sem gyermekek ilyen helyzetbe. Higgyék
el, nem éri meg!

Polgármesteri Hivatal
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Bemutatkozik új KMB-s rendõrünk, Szadai Attila
1984.december 28-án születtem Budapesten, jelenleg Bugyi
nagyközségben élek. A Csepeli Mûszaki Szakközépiskolában
érettségiztem, majd rendõri képzést a Budapesti Rendészeti
Szakközépiskolában, annak megszûnése után pedig a Miskol-
ci Rendészeti Szakközépiskolában sajátítottam el.
Rendõri pályafutásomat 2005 júliusában a Dabasi Rendõrka-
pitányság Bûnügyi Osztályán nyomozóként kezdtem el, majd
a következõ három évben a Közrendvédelmi Osztályon járõr-
ként illetve járõrvezetõként dolgoztam.
Munkám során illetve magán emberként is sûrûn fordultam
meg Alsónémedin, így a települést jól ismerem.
Megemlíteném, hogy Alsónémedihez rokoni szálak is fûz-
nek, ugyanis nagyapám némedin született és itt élt sokáig.

Szabadidõmet megpróbálom hasznosan tölteni: készülõk a
fõiskolára, emellett idõt szakítok a sportra is, 15. éve vagyok
a Bugyi SE. igazolt labdarúgója.
Körzeti megbízottként életemnek és karrieremnek is egy új
szakasza kezdõdik. Ezen a területen hasznosítani tudom mind
a Bûnügyi, mind a Közrendvédelmi Osztályon szerzett ta-
pasztalataimat.
Kollégáimmal mindent megteszünk azért, hogy a településen a
bûnözést visszaszorítsuk és a lakosságnak nyugodt élete legyen.

Szolgálatban a :06 20 -489 -6722 mobilszámon vagy a
Dabas Rk-n keresztül : 29/360-107 telefonszámon érhetnek el.

A következõ beszédet június 26-án a Magyar Szabadság Napja tiszteletére rendezett ünnepségen

Szántó Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke olvasta fel a Szabadság téri kopjafánál

Tisztelt emlékezõ Alsónémediek, kedves Barátaink!
Június utolsó szombatja 2001. május 8-a óta a Magyar Sza-
badság Napja. Az idei esztendõben is ünnepelünk. De mire
emlékezünk minden egyes utolsó júniusi szombaton?
1990. március 10-én Moszkvában megkötött magyar-szovjet
kormányközi egyezmény 1991. június 30-át rögzítette a kivo-
nulás befejezéseként, a szovjet alakulatok távozása azonban a
tervezettnél két héttel korábban befejezõdött. Az elsõ, a szov-
jet katonákat hazaszállító katonavonat, amely a Veszprém
megyében szolgálatot teljesített harckocsiezred egy gépesített
lövész zászlóalját vitte a Szovjetunióba, 1990. március 13-án
hagyta el Magyarország területét. Az elkövetkezendõ 15 hó-
napban 1500 katonákat és eszközöket szállító szerelvény tá-
vozott az országból. Az 1991. június 16-án elindult utolsó ka-
tonavonat, mely a felszámolt rakodóbázisok felszereléseit
vitte magával. Az utolsó szovjet katona Viktor Silov altábor-
nagy, a kivonult Déli Hadseregcsoport parancsnoka 1991. jú-
nius 19-én 15 óra 01 perckor a Záhony-csapi hídnál lépte át a
magyar határt.
Mindezeknek emléket állítva az Országgyûlés 2001. május 8-
án elfogadta az ország szabadsága visszaszerzésének jelentõ-
ségérõl és a Magyar Szabadság Napjáról szóló koalíciós elõ-
terjesztést, amely június 19-ét - az utolsó idegen megszálló
katona Magyarországról történt távozása emlékére – nemzeti
emléknappá, június utolsó szombatját a Magyar Szabadság
Napjává nyilvánította.
Mit jelent a szabadság? A szabadság a külsõ kényszerektõl
való mentesség, az önmeghatározás, a döntés és a választás
lehetõsége mint filozófiai kategória. A keresztény vallás sze-
rint Isten az embert szabadnak teremtette, aki saját akaratából
dönthet a jó és a rossz között.
A politikai filozófiában és a gyakorlatban a szabadság fogalma
összefügg az állami hatalom és az egyén kapcsolatával, az új-
kortól a társadalmi egyenlõség, a politikai felelõsség átruházá-
sa, a választási rendszer kérdéseivel. A politikai szabadság egy
nemzet függetlenségét, szuverenitását jelenti, illetve egy nép,
egy nemzet jogát arra, hogy döntsön államiságáról, az állampol-
gárok jogát, hogy részt vehessenek az államhatalom gyakorlá-
sában, jelenti a kollektív és személyi szabadságjogokat.

A magyar történelem nagykönyvébõl, ha csak a huszadik szá-
zad heroikus küzdelmeirõl emlékezünk is meg, hosszú és el-
szomorító a lista. Két világháború, ahol a vesztesek között is
legvesztesebb nemzet lett a magyar. Tanácsköztársaság, Tria-
non, kommunista diktatúra, és ’56. Ekkor azonban valami
megmozdult. Végre az összetartás, a mindenki mindenkinek
barátja egy nemesebb cél érdekében, eggyé kovácsolta a nem-
zetet. Le akarták rázni magukról a félelem láncait és végre
szabadok akartak lenni. A világ szabadságszeretõ népei tisz-
telegtek a magyar nép elõtt. Így gondolkodtak rólunk: …” A
legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadsá-
gért és az igazságért, mint bármely nép a világon. Ahhoz,
hogy ezt megértse a nyugati társadalom: sok ezer magyarnak
kellett elhullania. A magára maradt Európában csak úgy ma-
radhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és soha el nem
áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, se-
hol, még köszönõbe sem igazoljuk a gyilkosokat.
Most szabadság van?
Miért szolgálunk mi mindig idegen hatalmakat?
Miért kedvesebbek , mint a saját népünk?
Választ talán sose kapunk. Bár dalainkban, verseinkben sok-
szor megfogalmazódnak reményt keltõ gondolatok, felszólí-
tások … ”Emeld fel fejedet büszke nép” …, de hol van az
már. Elvtársaink most eljátsszák, hogy építkeznek, közben
pedig rombolnak. Rombolnak gazdaságot, nemzettudatot –
ha nem tudod mit jelent nézd meg az értelmezõ szótárban, ha
még benne van és nem számûzték onnan is – erkölcsöt és érté-
ket és mindent, ami szép, jó és keresztényi. Gémesi György
Gödöllõ Polgármestere szerint a szabadság ma talán csak a
lelki és szellemi szabadságról szól.
Hinnünk kell, hogy igazság mindig gyõzedelmeskedik, ne csak
várjuk a harmadik nap hajnalát, hanem mindenki a saját helyén,
a legjobb tudása szerint tegyen, dolgozzon ezért a hazáért.

„Kereszt áll az út szélén,
Keskeny ösvény vezeti lábunk.
Új idõkre, dalokra várunk,
Magyarnak lenni hivatásunk.”
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Családi Gyermeknap volt az Öreg tónál
május 23-án szombaton

Röviden elmondhatnánk, hogy több százan eljöttek, akik ellá-
togatottak, és jól akarták magukat érezni, azok elégedetten tá-
voztak a programról. Szép idõben és környezetben zajlottak
az események, délelõtt 10 órától 17 óráig lehetett játszani,
íjászkodni, kézmûveskedni. Délután 3 órától gyermekek fog-
lalták el a színpadot, színjátszók és tánccsoportok. Koncert és
táncház zárta 9 órakor a napot. A programot teljesen ingye-
nes látogathatták az érdeklõdõk.
Érdemes a dolgok mélyére nézni. Eredetileg a Faluház terüle-
tén készültünk a programot megrendezni, de az iskola építése
miatt, más területet kellett választani. Az Öreg-tó bérlõi elsõ
kérésre rendelkezésünkre bocsátották a területet, gondoskod-
tak elõkészítésérõl, és a büfé feltöltésében is segédkeztek.
Köszönjük szépen!
Elsõsorban szeretném a fiataloknak megköszönni a feláldozott
szabad idejüket. Remélem jól érezték magukat kis csapatunk-
ban. Megemlíteném Bálint Betti és barátja Bársony István mun-
káját, akik a „falfestésnél” irányította a kicsiket. Nap végére
már õk is inkább hasonlítottak a festõvászonra. Köszönjük!
Mozsár József és fiai Gergõ, András, Bálint és Miklós az íjá-
szoknál felügyeltek. Munkájuknak köszönhetõen baleset nem
történt, viszont sokakat avattak be az íjászkodás szépségébe.
Tüske Zolika és Palcsi, a labirintus építésénél és az
íjászokodásnál segédkezett. Köszönjük nekik! Suplicz Áronra
és Gergõre, a két testvérre mindig lehet számítani az elõkészü-
leteknél és a programok lebonyolításában. Ezen a napon is
mindig tudták mi a dolguk. Köszönjük fiúk! Tóth Zsanett büfé-
ben szolgált ki. Lányom Fanni, mint mûsorvezetõi segéd dél-
után a színpadnál, délelõtt pedig mint lelkes asszisztens tette a
dolgát. Köszönjük! A fent megnevezett ifjak munkája követen-
dõ a többi fiatal számára is. Bátorítsuk õket, hogy lelkesedésük
töretlen maradjon a közösségünkben.
Köszönjük Szántó Erzsike most is hiányozhatatlan munkáját!
Kukoricamorzsoló és palacsintaevõ verseny, irányítása
mellett igazi szórakozást jelentett a gyermekek számára.
Kozma Andrea grafikákat és karikatúrákat rajzolt az apró-
néprõl, amely színes színfoltjává vált a rendezvénynek. Bevé-
telébõl támogatta a Mûvészeti Iskolát és a Galagonya Kört.
Köszönjük szépen!
Varga Feri elutaztatta hozzánk kis állatkáit, akik az állatsimo-
gatóban várták a gyerekeket. Szívesen sétáltatták a „Kis Lo-
vat” (neve) és a kecskéknek is nagyon örültek. Köszönjük a
szép pillanatokat!
A gyerekek feladatokért járó babszemeket gyûjtögethettek. Ez-
zel a fizetõeszközzel tudtak ajándékot „horgászni” maguknak,
így arra törekedtek, hogy minél több játékban vegyenek részt.
Ajándékokat készítettünk (kézmûves csomagokat), gyûjtöttünk
felajánlásból, kaptunk a Tüske és Mozsár családtól. A növénye-
ket családom ajánlotta fel. A horgászhely körül mindig nyü-
zsögtek a kicsik, vidám volt a hangulat, köszönhetõ Gyõri Jó-
zsefnek és egész családjának. Szlovicsák Béláné, Marcsi a ne-
mezelés technikáját tanulta meg és adta át a gyerekeknek. Ké-

szültek tárcák, játékok a segítségével. Jobbágy Éva tojásmoza-
ik készítés technikáját sajátította el, és osztotta meg a gyerekek-
kel. Köszönjük kézmûveseink lelkes közremûködését! A csalá-
di napra fa térjátékokat állítottunk össze. A gyerekek szívesen
játszottak velük, hiszen jó szórakozás volt és a legkönnyebben
itt juthattak fizetõ babszemekhez. A vidámságról Schukkert
Éva gondoskodott. Köszönjük szépen!
A labirintust sajnos nem tudtuk „felöltöztetni” a nagy szél
miatt. Csak a vázát láthatták a gyerekek. Sokakat ez sem za-
vart, a Suplicz család által kifeszített szalagok mellett körbe
járták a kisebb gyerekek. Köszönjük segítségüket! Játékos
feladatokat terveztem bejárásához, de majd jövõre felhasz-
náljuk õket az Inci néni által összeállított feladatokkal együtt.
Tüske papával megbeszéltük, jövõre megküzdünk az elemek-
kel és a konstrukciót is tökélyre fejlesszük, ha módunk lesz rá.
Ne maradjanak le a gyerekek a beígért szórakozásról. Köszö-
nöm segítségét, mindig bátorító szavait!
Ócsáról Vellai József és profi biciklis csapata látogatott el
hozzánk. Általuk épített akadálypályán mindenki kipróbál-
hatta ügyességét. A fegyelemrõl Györgyövics Attila és fia
gondoskodott. Köszönjük szépen!
A finom falatokat Galambos Béla és párom, Bodó György ké-
szítette. A büfé pénztárosának szerepét Túróczi Krisztina lá-
nyával vállalta, részt vettek sok-sok munkával az elõkészüle-
tekben is. Köszönjük szépen! Szántó Erzsike és Jobbágy Ilo-
na (Inci néni) a büfé munkájában családias hangulatot terem-
tett. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak és segítettek ben-
nünket munkájukkal.
A Fantázia Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény alsóné-
medi növendékei színvonalas összeállításban mutatták be tu-
dásukat. A színjátszók két produkcióval szórakoztatták a
nagyérdemût. Betanító tanáruk Jobbágy Ilona volt. A citerá-
sok Szlama László tanszakvezetõ tanárukkal magyar népda-
lokat adtak elõ.
A Széchenyi István Általános Iskola elsõ osztályosai – tanító-
juk Ladányi Istvánné – tavaszköszöntõ versekkel, dalocskák-
kal kedveskedtek szüleiknek, nagyszüleiknek, az egész közön-
ségnek. A kis mûsort összeállította és betanította Kiss Katalin.
Vásárhelyi Éva hatodikosai szalontáncokat mutattak be.
Az óvodások is bemutatkoztak. A Cseppek Néptánccsoport
két csoportban mutatta be az aprók táncát Józan Béláné beta-
nításában. Cseri Tiborné vezetésével az óvodás dobcsoport
elõadása váltott ki méltán nagy sikereket.
Nagy-nagy köszönettel tartozunk a Nywyg „szülõknek”,
akik szinte mindenhol, minden területen hozzájárultak a pro-
gram sikeréhez, ahhoz hogy gyermekeinknek minél gazda-
gabb programmal tudjunk kedveskedni.
Köszönjük a Mûvelõdési Ház és a Könyvtár részérõl
Geigerné Moldvai Marianna, Kulinyák Rezsõné és Kiss Katalin
segítségét! Köszönjük az Önkormányzat nagylelkû anyagi tá-
mogatását, mely nélkül a program nem jöhetett volna létre.

A szervezõk nevében Bodó Anna (Tánya néni)
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KULTURÁLIS HÍREK
A Könyvtár és a Teleház nyári nyitva tartása!
Június 29-tõl július 31-ig ZÁRVA!
Augusztus 3-tól – augusztus 28-ig 9-15 óráig látogatható a
Könyvtár és a Teleház!
Tartalmas és élményekben gazdag nyarat kívánunk minden
kedves olvasónknak, családtagjaiknak és barátaiknak!

�

Július 31-én pénteken indul a Strandbusz Kecskemétre a
Szabadság térrõl 830 órakor!
Az utazás ingyenes a belépõk ára:
– Belépõ 14 éves korig és nyugdíjas: 1000,- Ft
– Belépõ 14 éves kortól: 1300,- Ft
– Napi korlátlan csúszdajegy: 1500,- Ft
– 10 csúszás: 1200,- Ft
Jó idõt kívánva kérem az érdeklõdõ családokat, hogy a gyere-
kek mellé minden esetben biztosítsák a szülõi, vagy a nagy-
szülõi kíséretet és felügyeletet!

�

FEDEZZÜK FEL KÖZÖSEN!
Nyári foglalkozások, kirándulások a Nywyg Íjász és Ha-
gyományõrzõ Egyesület és a Mûvelõdési Ház szervezésé-
ben 2009. augusztus 3-7-i 9-15 óráig! Program:
� Augusztus 3. hétfõ
Jobbágy Ilona tanárnõ vezetésével színházat varázsolunk a
Mûvelõdési Ház nagytermébe. Díszleteket, jelmezeket készí-
tünk, megtanuljuk a szerepeket, majd délután elõadjuk az ér-
deklõdõ szülõknek, nagyszülõknek, barátoknak.
� Augusztus 4. kedd
Természetjárás a csatorna mentén kerékpárral, szalonnasütés
a természetben. A foglalkozást vezeti Zsin Géza tanár úr. Ta-
lálkozás a Szabadság téren 845 órakor.
� Augusztus 5. szerda
Kirándulás a Börzsönybe busszal, vonattal, kisvasúttal. Talál-
kozás a Szabadság téren 645 órakor. Hazaérkezés kb. este 8
órakor. A kirándulást vezeti Geigerné Moldvai Marianna
� Augusztus 6. csütörtök
Kézmûves foglalkozások a Mûvelõdési Házban. Vezeti Bodó
Anna (Tánya néni)
� Augusztus 7. péntek
Íjászat és hagyományápolás az Öreg (Acsai) tónál.
Vezeti Suplicz Zsolt.
Részvételi díj: 3500,- Ft, mely tartalmazza a foglalkozások
anyagköltségét, a szalonnasütést és a kirándulás utazási költ-
ségeit. Uzsonnáról mindenki maga gondoskodik.

Jelentkezni lehet a Mûvelõdési Házban személyesen 9-13
óráig vagy telefonon a Geiger Jánosnénál a 06-20/9324-021-
es és Bodó Annánál a 06-70/2628-220 számokon.

�

Zenés – mesés délelõttök a Könyvtárban
Keddi napokon augusztus 11-én, 18-án és 25-én délelõtt 10 órá-
tól mesét és muzsikát kedvelõ gyerekeket várunk a Könyvtárba!

�

Szent István napi programok a Szent István téren
2009. augusztus 19-én szerdán!
10 órától Családi Napot rendezünk, melyre szeretettel
meghívunk minden érdeklõdõt.
– Agyermekek játszhatnak fa játékokkal, kézmûveskedhetnek
– A felnõttekkel megsütjük sütõharang alatt új kenyerünket,

kipróbáljuk a lángos és a molnár kalács készítését.
– Mesterség bemutatót láthatunk, gyúrhatunk agyagot és ko-

rongozhatunk a Dabas és Térsége Kézmûves Egyesület fa-
zekasaival.

Nywyg Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület Kézmûves Galagonya
Köre
Dabas és Térsége Kézmûves Egyesület
Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
A program kapcsolódik a Mûvelõdési Ház szervezésébe kez-
dõdõ megemlékezéshez
18 órakor „Magyarok, fénye, ország reménye” c. ünnepi
megemlékezés a Szent István szobornál
NYWYG Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület tagjai az ün-
nepség után bemutatót tartanak a Szent István téren, ahová
mindenkit tisztelettel hívnak és várnak!

�

Az idei esztendõben is megrendezzük a hagyományos
szüreti felvonulást és mulatságot

2009. szeptember 12-én szombaton!

A menet az Öreg (Acsai) tótól indul, ide is érkezik vissza. A
felvonulás ideje alatt elkészülnek a finom étkek tûzön,
parázson. A szüreti sátorban megrendezett mûsor után kezdõ-
dik a zenés, táncos mulatság.
Szeretnénk visszanyúlni a régi hagyományokhoz, a régi némedi
szokásokhoz, amelyekkel Surányi Erzsike néni visszaemléke-
zéseiben megismertetett bennünket. A hosszú kocsikból, hin-
tókból, lovasokból álló menet élõ zene kíséretével vonul majd
végig a településen. A megállóhelyeken reményeink szerint a
nézelõdõ sokaságot is sikerül majd táncra perdíteni.
Az útvonal, a részletek kidolgozása még nem fejezõdött be.
Igyekszünk majd a gyermekeken, a civil szervezeteken ke-
resztül mindenkit idõben tájékoztatni. Kérjük, ha bárkinek jó
ötlete, elképzelése van ossza meg velünk. Szeretnénk ha min-
denki jól érezné magát ezen a szép õszi napon!
A Mûvelõdési Ház Könyvtár és Teleház munkatársai nevé-
ben kívánok mindenkinek kellemes nyarat, jó idõt, szép él-
ményeket!

Geigerné Moldvai Marianna
a Mûvelõdési Ház és Könyvtár vezetõje

A GLÓRIA Gyógyszertár
nyitvatartási ideje 2009. július 01-tõl megváltozik.

Hétfõtõl – Péntekig 8.00 órától 17.00 óráig
Szombaton: 8.00 órától 12.00 óráig

Vasárnap zárva
A gyógyszertár egészségpénztár-kártyás

és bankkártyás fizetési lehetõséget is biztosít.
Nagy Vilmosné

gyógyszertár vezetõ
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HAJRÁ ASE!
Tisztelt Sportbarátok!
Véget ért a 2008-2009-es Pest Megyei Labdarúgó Bajnokság.
Rendkívül örömteli módon az Alsónémedi Sportegyesület
fennállásának legjobb eredményét érte el. A megyei II. osz-
tályban 4. helyezést ért el, ennek köszönhetõen a következõ
bajnoki évben a megyei I/B. osztályban jogosult indulni.
Itt szeretnénk köszönetet mondani azon személyeknek, akik
bármilyen formában is segítették munkánkat. Kérjük to-
vábbra is támogassanak bennünket.
/Az utánpótlás csapatok szereplésérõl a következõ számban
adunk tájékoztatást./

hely csapat M GY D V LG KG P

1. Szigetszentmárton FC 26 18 5 3 67 29 59

2. Pereg SE 26 13 6 7 54 45 45

3. Bugyi SE 26 12 8 6 46 32 44

4. Alsónémedi SE 26 11 7 8 42 28 40

5. Dömsödi SE 26 11 6 9 49 46 39

6. Ráckeve VAFC 26 11 5 10 49 46 38

7. Halásztelki FC 26 11 3 12 62 64 36

8. Pilisszentiváni SE 26 10 6 10 55 54 36

9. Pomáz-ICO SE 26 10 4 12 54 55 34

10. Perbál SC 26 8 9 9 39 38 33

11. Piliscsaba SE 26 9 5 12 46 51 32

12. Dunavarsányi TE 26 8 3 15 41 49 27

13. Taksony SE 26 8 3 15 47 71 27

14. Pilisvörösvár LSE 26 4 6 16 22 65 18

ALSÓNÉMEDI POLGÁRÕR CSALÁDI NAP
Tisztelt Alsónémediek!
Az Alsónémedi Polgárõr Egyesület rendvédelmi napot szervez, melyre ezúton sok szeretettel meghív minden kedves
alsónémedi érdeklõdõt és családját,

2009. július 18-án szombaton
az Öreg-Tóra (volt Acsai-Tó), hogy velünk együtt kikapcsolódjon, és megtekintse meghívott vendégeink bemutatóit.

Program: kezdés 9 óra

Délelõtti programok:
– Rendészeti szervek (rendõrség, tûzoltóság,

mentõk) technikai bemutatója,
kerékpár ügyességi verseny

– Rendõrségi bemutató
– VPOP bemutató
– Régi korok fegyvereinek bemutatója

Gödöllei Gedeon segítségével
– Ebéd 13 órától

Délutáni program:
– Alsónémedi Íjász Egyesület (NYWYG)

bemutatója
– Lovas kocsikázás
– Kispályás futball
– Egyéb játékos programok kicsiknek

és nagyoknak
– Este élõzenei kísérettel táncos mulatság, bál

A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!

Alsónémedi Polgárõr Egyesület

Tájékoztató
az urológiai szûrés eredményérõl

2009 áprilisában ismét megszervezésre került Dabason a
Szakrendelõben a 40 év feletti férfi lakosság urológiai szûré-
se. A Hírmondóban történt felhívás mellett ebben az évben is
személyre szóló „meghívást” küldtünk az érintetteknek.
Sajnos e megelõzõ szûrõvizsgálatra – a kb. 900 fõs értesítõ levél
kiküldése ellenére – csak 100 ember jelent meg településünkrõl. A
100 fõbõl 32 betegnél találtak prosztata megnagyobbodást, 13 fér-
finél potenciazavart (ill. nyilatkoztak házaséleti zavarokat okozó
eltérésrõl), 11 betegnél egyéb urológiai elváltozást. Mindössze a
megjelentek 44 %-ánál nem találtak kóros eltérést.
Úgy gondolom, hogy fenti számok is bizonyítják, hasznos
preventív, azaz megelõzõ lakossági szûrõvizsgálatról van szó,
ezért minél többünknek kellene részt vennie ezen az állam-
polgárok számára ingyenes vizsgálaton, hogy a felfedezett
problémákra szakorvosi segítséget kapjanak azok a betegek,
akiknek erre szükségük van.

Dr. György Balázs polgármester

Köszönet nyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Alsónémedi Szi-
várvány Napköziotthonos Óvoda Neveltjei és Nevelõ testüle-
te nevében azoknak a Szülõknek, Önkormányzati Képvise-
lõknek, akik a Gyermeknap ünnepi hetének rendezvény soro-
zatában, kedden egész napra biztosították óvodás gyermeke-
ink számára a körhintázást.
Továbbá köszönjük Csermák Miklós Úrnak, hogy az óvodás
gyermekek részére felajánlotta, biztosította az ingyen fagylal-
tozás lehetõségét.
Felajánlásukat, fáradozásukat köszönjük !!!
A Neveltek és a Nevelõ testület nevében:

Szabó Éva óvodavezetõ helyettes








