






3

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ
Nagyközségünk Képviselõ-testülete 2010. augusztus 9-én
rendkívüli testületi ülést tartott.
A napirend elfogadása után a Képviselõ-testület felhatal-
mazta a Polgármestert a Felsõerdõsor utca szilárd burkolat és
csapadékvízgyûjtõ árkok terveinek elkészíttetésére a tartalék
terhére, egyben a lakossági szándéknyilatkozatok összegyûj-
tésére vonatkozó határidõt is meghosszabbította a tervek el-
készültéig.
Ezután a Testület hozzájárult ahhoz, hogy az Alsónémedi
662 hrsz-ú ingatlanra (iskola) ráépítés jogcímen
7336/10.000-ed tulajdoni hányaddal bejegyzésre kerüljön az
ABÉVA Kft. tulajdonosként, melyre azért volt szükség, hogy
az Önkormányzat bérbe tudja venni az újonnan felépített épü-
letrészt.
Hozzájárult a Képviselõ-testület a Dabasi Földhivatal által
már záradékolt és engedélyezett telekalakításhoz, valamint a
kapcsolódó szerzõdésben foglaltak szerint az Önkormányzat
területét érintõ 1900 m2 területnövekedéshez. Ennek átveze-
tése után a 03/3 hrsz-ú kivett, út mûvelési ágú, 7049 m2 nagy-
ságú terület helyett a 02/88 hrsz-ú, kivett, út mûvelési ágú,
5892 m2 nagyságú és a 02/90 hrsz-ú, kivett, közforgalmú ma-
gánút mûvelési ágú, 3057 m2 nagyságú terület lesz önkor-
mányzati tulajdonban.
Mivel a kérelem megfelelt az Alsónémedi község helyi építé-
si szabályzatáról és szabályozási tervérõl szóló többször mó-
dosított 8/2004. (V. 03.) sz. rendeletében meghatározottak-
nak, ezért döntés született arról, hogy az Alsónémedi 02/90-
93, 02/95, 02/37, 02/38, és 02/39 hrsz-ú ingatlanokat a község
belterületéhez csatolja.
Határozat született arról is, hogy a 2323 hrsz-ú ingatlant, ki-
vett, közforgalmú magánút mûvelési ágú ingatlant kivett, út
mûvelési ágúra minõsíti át a Testület, mely kapcsán a Polgár-
mester úr felhatalmazást kapott a mûvelési ág változtatás
miatt a szükséges földhivatali eljárás megindítására.
Lakossági kérelemre felhatalmazta a Képviselõ-testület dr.
György Balázs polgármestert, hogy az Akácfa utca újonnan
kialakult folytatásában a lehetõségek szerint járjon el a szilárd
burkolattal történõ kialakítása érdekében – természetesen a
lakossági hozzájárulás megfizetése mellett. – A döntés után
kiderült, hogy az utca folytatásában a megfelelõ szélesség
nem rendezett, így a szilárd burkolat kialakítása most nem
tud megvalósulni.
Esélyt kaptak a Szent István téren lakók is az ott található út
a szilárd burkolattal történõ kialakítására. A Testület ezzel
kapcsolatban felhatalmazta a Polgármestert, hogy a szüksé-
ges elõkészítõ munkálatok tekintetében járjon el, de a közbe-
szerzési kötelezettség miatt sajnos ez sem valósulhat meg a
közeljövõben.
A Képviselõ-testület zárt ülés keretében a Helyi Választási
Bizottság tagjairól és Szavazatszámláló Bizottság tagjairól
döntött.
A Képviselõ-testület soron következõ, a ciklus utolsó rendes
ülését 2010. szeptember 10-én tartotta.
A Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselõ-testület elfo-
gadta a 2010. évi költségvetés II. módosítását, az elsõ féléves

pénzügyi beszámolót, valamint kiegészítette – létszámada-
tokkal – zárszámadásról szóló rendeletét.
A Testület – tekintettel a tornacsarnok jelenlegi bérlõinek fo-
lyamatban lévõ szerzõdéskötéseire (bajnokságok, sportese-
mények szervezése) döntött, az ABÉVA Kft. és a GALIVA-
SPORT Kft. között korábban létrejött, az iskolai sportcsarnok
és büfé bérletére vonatkozó szerzõdés változatlan feltételek-
kel 2011. június 30-ig kerüljön meghosszabbításra. A Tes-
tület tehát úgy ítélte meg, hogy ezen 6 hónapos hosszabbítás-
sal a következõ Testület lehetõségeit nem határolja be, ugya-
nakkor a bérlõnek a megkötendõ szerzõdései miatt ezen
hosszabbításra szüksége volt.
Végre megtörténik, amire régen vártunk Alsónémedin, helyben
készült ételt ehetnek majd gyermekeink közoktatási intézmé-
nyeinkben, azaz az óvodai fõzés nem kerül külsõs céghez. Az
Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításra
kerül majd azzal, hogy az ABÉVA Kft. kapjon felhatalmazást
az Önkormányzat által a közoktatási intézményekben (tanulói
és dolgozói) és a szociális étkeztetés keretében nyújtott étkezte-
tés biztosítására 2011. január 01-tõl. Ezen döntés miatt 2010.
december 31-i határidõre az Önkormányzat felmondja a Zóna
Vendéglátó Kft-vel az óvodai gyermek és dolgozói étkeztetésre
kötött szerzõdését. Mivel a konyha üzemeltetõje a 100 %-ban
Önkormányzatunk tulajdonában lévõ ABÉVA Kft. lesz, így a
konyhai dolgozók átkerülnek majd a Kft. állományába, te-
hát nem a profitorientáltság, hanem az egészséges, minõségi ét-
keztetés valósul meg gyermekeink javára.
Mint tudják, az ASE Borozó melletti Földi-féle ház „ör-
vendetes módon” községünk tulajdonába került. Az in-
gatlan hasznosításával kapcsolatban (bérbeadás vagy ér-
tékesítés) a Testület úgy foglalt állást, hogy arról majd az
új Képviselõ-testület döntsön.
A Képviselõ-testület szem elõtt tartva Belágyi Tamás – az
ABÉVA Kft. ügyvezetõje – jól és folyamatosan – szabadság
kivétele nélkül, munkaidõn túl nyúló – tevékenységét és az
egyéb körülményeket, ezek elismeréseként bruttó 450.000,-
Ft összeggel jutalmazta.
Dabas Város Önkormányzat Hivatásos Tûzoltóságának kéré-
sére a jármûbeszerzési pályázaton való induláshoz az Önkor-
mányzat az Alsónémedire jutó önrészt (265,- Ft/állandó la-
kos), azaz 1.320.230,- Ft-ot a tartalék terhére biztosította.
Az idén is folynak az útépítések, fejlesztések és sok karbantartásra
volt szükség – a téli és csapadékos idõjárás miatt –, így a város- és
községgazdálkodás szakfeladatra további 10.000.000,- Ft+ÁFA
összeget biztosított a testület a tartalék terhére, az útjavításokra
és növényzetmentesítési munkálatokra.
Ezután következett a Polgármester 20 éves munkájának jutal-
mazásáról szóló döntés és dr. György Balázs polgármestert
bruttó 1.880.000,- Ft összegû jutalomban részesítette, a
költségvetés tartaléka terhére.
A Képviselõ-testület elfogadta a 2010-2015. közötti évekre
vonatkozó Hulladékgazdálkodási Tervét.
Az 1990. évi LXV. tv. szerint, valamint az épített környezet kiala-
kításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. §-ának (3)
bekezdés b.) pontjára tekintettel, továbbá hivatkozással a
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235/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel közzétett OTÉK 2. § (1) be-
kezdésében foglaltakra, a tervezési területre vonatkozóan meghoz-
ta a hatályos településszerkezeti terv részleges módosításáról
szóló határozatát, amelynek mellékletét képezi a módosított tele-
pülésszerkezeti terv (1:10000) és a településszerkezeti terv leírása.
Ez a határozat és a hozzátartozó településszerkezeti tervlap 2010.
november 01-jén lép majd hatályba.
A Halászy K. utcai árok befogadójaként mûködõ övcsatorna –
Takács Ferencék utáni kanyartól a vízházig történõ – tisztításá-
nak ügyét elnapolta a testület azzal, hogy a következõ illetékes
bizottság vegye ismét napirendjére a témát, ugyanis a testüle-
ti ülésig megfelelõ árajánlatok nem álltak rendelkezésre.
A Testület döntött arról is, hogy az északi iparterületen ingat-
lanvásárlásra megindított közbeszerzési eljárás elbírálásá-
ra dr. György Balázs polgármestert hatalmazta fel.
Következõ határozatában a Testület döntött arról, hogy az
Összefogás a jövõnkért Alsónémedin Egyesület – aki az
ügyet is kezdeményezte –, az illetékes természetvédelmi ha-
tóság és a Magyar Természetvédõk Szövetségének bevonásá-
val felülvizsgálja a védendõ természeti értékeket, majd azok
meghatározása és elhelyezkedésük pontos megjelölése után
megerõsíti a megyei tanács rendeletében adományozott vé-
dettséget és ezen területek vonatkozásában a szükséges keze-
lési tervet kidolgoztatja, a Településfejlesztési, Környezet-
védelmi és Mezõgazdasági Bizottság, valamint a Képviselõ-
testület folyamatos tájékoztatása mellett.
Az ABÉVA Alsónémedi Befektetõ és Vagyonkezelõ Kft.
megalapításának egyik fõ oka az volt, hogy a község terü-
letén önkormányzati fejlesztéseket önálló jogi személy-
ként végezhesse el –, mely a községnek anyagi elõnnyel jár
–, ezért a Testület a kiküldött elõterjesztés alapján jóvá-
hagyta az ABÉVA Kft-vel kötendõ Fejlesztési megállapo-
dást, a nemrégiben önkormányzati tulajdonba került iparterü-
let vonatkozásában.
A Testületnek továbbra is fontos a továbbtanulók támogatása,
azért úgy döntött, hogy 2011-ben is csatlakozik a Bursa
Hungarica pályázati kiíráshoz és az elõterjesztés szerint a
pályázatot kiírja. (A részletes pályázati kiírás jelen Hírmon-
dóban olvasható.)
A kiküldött elõterjesztés szerint elfogadásra került a 2010. évi
pályázati monitoring (TEUT) jelentés.
Az iskola kérésére döntött a Testület a Széchenyi István Ál-
talános Iskoláért Közalapítvány alapító okiratának mó-
dosításáról, mely módosítás a következõ:
„A Közalapítvány célja, hogy a nagyközség általános iskolai
oktatás tárgyi feltételeit elõsegítõ infrastrukturális fejlesztése-
ket, tárgyi eszközbeszerzést végezzen, továbbá eszközeivel tá-
mogassa a tanulóifjúság sportolási lehetõségeit és szabadidõs
tevékenységét, valamint segítse biztonságérzetének növelését.
E cél elérése érdekében a Közalapítvány egészségmegõrzés,
betegségmegelõzés, nevelés és oktatás, kulturális tevékeny-
ség és kulturális örökség megóvása, környezetvédelem és
sport közhasznú tevékenységeket végez, valamint ellátja az
egyéb közhasznú célra befizetett adományok kezelését.”
Dr. György Balázs polgármester már korábban jelezte, hogy
le kíván mondani az Alsónémedi Községért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöki posztjáról, mely lemondást a Képvi-
selõ-testület 2010. december 31-i napjával elfogadta.

A Testület a következõ napirend keretében elfogadta a Polgár-
mester írásos beszámolóját az elõzõ üléseken hozott határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl.
Kérelemre két döntés született ingatlanok belterülethez
történõ csatolásáról, mely az Alsónémedi 0217/10, 0217/11,
0217/12, 0217/13 és 0217/14 hrsz-okból kialakuló 0217/49,
0217/52, 0217/53 és 0217/56 hrsz-ú ingatlanokat, valamint a
058/15, 058/16, 058/17 és 058/18 hrsz-ú ingatlanokat érinti.
A Képviselõ-testület elfogadta a Kovács Dust-Mann Kft. kéré-
sében megfogalmazottakat, azaz a szelektíven gyûjtött hulladék
befogadására az ASCO Kft.-vel szerzõdést köt, valamint enge-
délyezte az Önkormányzat felé az elmúlt egy év tény adataiból
számolt átlagsúly alapján történõ elszámolást is.
Figyelemmel arra, hogy egyik Képviselõ sem akar környezet-
károsító vállalkozást a településen, de a településnek szüksé-
ge van a jó adófizetõkre, így a hiányos szakértõi tanulmányra
és egy Polgártársunk értékes hozzászólására – melyben ecse-
telte az aszfaltüzem káros hatásait, példának hozva a
Dunaharasztin tapasztaltakat – a Képviselõ-testület javaslatot
tett az új Képviselõ-testületnek, hogy az ügyben további ala-
pos vizsgálódásokat folytasson, de az aszfaltkeverõ esetleges
elhelyezésére csak az északi iparterületen kerülhessen sor.
A térfigyelõ kamerarendszer elkészítése és üzemeltetése kap-
csán – a késõbbi félreértések és a zavartalan mûködtetés érde-
kében – Képviselõ-testület a településközpontra kiírt közbe-
szerzéséi eljárásban az eredményhirdetést elnapolta az-
zal, hogy a Multi Alarm Kft. a lehetõ legrövidebb idõn belül
készítsen újabb nyilatkozatot arról, hogy a megajánlott kar-
bantartási díj (95.000,- Ft + ÁFA) mely feladatok elvégzését
tartalmazza. A Képviselõ-testület rendkívüli ülésen hirdet
majd eredményt a közbeszerzési eljárás vonatkozásában. A
kamerarendszer kiépítésére vonatkozó munkálatok mûszaki
ellenõrzésére Olasz Tibor szakértõt – aki a tervet is készítette
– bízta meg 300.000,- Ft + ÁFA összegért.
A Képviselõ-testület – látva a beérkezett árajánlatot – felha-
talmazta a Polgármestert tárgyalásokra a Rákóczi úti óvoda
és a Haraszti út sarkán lévõ Ancsa butik közötti járdaépítés
megvalósítására benyújtott árajánlat csökkentésére.
Ezután a leköszönõ Polgármester két személyes használatá-
ban lévõ tárgy eladását kérte. A Képviselõ-testület támogatta
a laptopot bruttó 50.000,- Ft-ért, a mobiltelefont bruttó
10.000,- Ft-ért eladta a Polgármesternek.
A Képviselõ-testület ezután zárt ülésen folytatta munkáját,
mely kapcsán döntött a 8. osztályból kikerült tehetséges tanu-
lók támogatásáról, lakásépítési támogatásról, vagyoni ügyrõl,
majd lakossági kezdeményezésre kitüntetési ügyben hozott
döntést. A kitüntetési ügy Dr. György Balázs polgármester el-
múlt 20 éves tevékenységének értékelésérõl szólt és ennek
alapján a Képviselõ-testület Polgármester úr munkáját dísz-
polgári cím adományozásával ismerte el.
Tisztelt Olvasó! Jelen beszámoló az utolsó beszámoló volt a
Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság tollából a Képviselõ-
testület munkájáról, hiszen október 03-án ismét önkormány-
zati választás lesz. Reméljük megfelelõ és részletes tájékoz-
tatást kaptak tõlünk, de kár, hogy nem éltek sokszor lehetõsé-
gükkel (kérdezés bizonyos ügyekrõl). A jövõben bíztatjuk
Önöket a hiteles forrásból való táplálkozásra!

Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság
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Alsónémedi Önkormányzata Mezõgazdasági Bizottság
A Kóhalma Vadásztársaság mûködésérõl szeretnék néhány
mondatban tájékoztatást adni Önöknek.
Társaságunk taglétszáma 43 fõ, amelynek 2/3-a helyben lakó
földtulajdonos. A társaság irányítását 5 fõs Intézõ Bizottság
végzi. Vadászterületünk nagysága 8743 ha, amibõl Alsóné-
medi közigazgatási területe 3493 ha. Ebbõl vadászatra alkal-
mas (utakat, külterületi telephelyeket, stb. leszámítva) 3223
ha. Hivatásos vadászunk négy van, ebbõl egy fõállású alkal-
mazott, egy részmunkaidõs, egy nyugdíjas egy pedig un. „tár-
sadalmi” beosztású. A szakmai, vadgazdálkodási munkát va-
dászmesterünk Zsin Géza irányítja.
A vadászterületen évente 250 db nyulat, 80 õzet, 150-180 fá-
cánt lövünk.
A nyúl állomány mintegy egyharmada a 2005/2006-os va-
dászidényben meglévõ állománynak. A visszaesés elsõsorban
vadgazdálkodási problémára, hibára vezethetõ vissza. Abban
az idõben „alulhasznosítottuk” az állományt, túl kevés nyulat
lõttünk (kb. 800 db-ot). A rágcsálókra jellemzõen ekkor a túl-
szaporodott állomány, különbözõ betegségek okozta tömeges
elhullás formájában önmagát szabályozta vissza. Sajnos. Je-
lenleg, vadlétszámbecslési adataink szerint a nyúl állomány
növekszik, betegségektõl mentes. Igyekszünk a létszámot a
vadkárszempontjából még elviselhetõ szinten stabilizálni.
Az õz létszáma viszont emelkedett. További növelésre elsõ-
sorban a mezõ és erdõgazdálkodásban okozott károsítása mi-
att nincs mód. Célunk a trófeák, agancsok minõségének javí-
tása, az õzbakok szakszerû selejtezésével.
A fácán állomány létszáma az elmúlt 10 évben közel azonos.
Az élõhelyi adottságok alapján megítélésünk szerint lényege-
sen több fácán is lehetne a területen, azonban létszámukat
erõfeszítéseink ellenére sem sikerült növelni.
Váltóvadként elõfordul, elsõsorban az Ócsai Tk-el határos te-
rületrészünkön vaddisznó is, ebbõl évente 6-8 db-ot sikerül
elejtenünk.
A Földtulajdonosi Közösség döntése értelmében a fel nem
vett bérleti díjakat az érintett települések alapítványainak
számlájára utaljuk területarányosan. Az új üzemtervi ciklus
eltelt 3,5 éve alatt, eddig csak a Magyar Állam képviseletében
eljáró Pilisi Parkerdõ Zrt. jelentkezett bérleti díjért, amit ter-
mészetesen kifizettünk. A hatályos jogszabályok szerint
azonban a fel nem vett bérleti díjat, csak öt év eltelte után le-
het felhasználni, vadgazdálkodási célra. Addig a vadásztársa-
ság ezt elkülönített számlán kezeli. A 2007-es összeget 2012-
ben fogja utalni. Az alapítványoknak akkor is vadgazdálko-
dási célra kell felhasználni, de ez lehet útjavítás, mezõõri
szolgálat feltételeihez való hozzájárulás is, hiszen ezek szol-
gálnak vadgazdálkodási érdekeket is.
Természetesen, ha valaki jelentkezik a bérleti díjért azt öt évre
visszamenõleg kifizetjük. Ehhez csak a tulajdonjogát kell iga-
zolnia, de azt is csak akkor, ha ebben a 2006. január 01. álla-
pothoz képest változás történt.
Külön kiemelten szeretnék foglalkozni a vadkár kérdésével
is. Szeretném leszögezni, hogy nem kívánunk senkinek a ká-
rára, költségére élni vadászszenvedélyünknek. Úgy gondo-

lom, hogy gyakorlatilag csak a vadkár lehet konfliktusforrás a
vadászatra jogosult és a földtulajdonos között. Ennek a lehet-
séges konfliktusnak elejét szeretnénk venni.
A vadászati törvény közös vadkár-megelõzési kötelezettséget
állapít meg. Esetünkben ez jelentheti azt, hogy a bejelen-
tést idõben megkapjuk. Nagyon nehéz eredményesen elhá-
rítani a vadkárt, ha a bejelentõ a kártétel után hetekkel jelzi
azt. Sokszor kis odafigyeléssel és költséggel jelentõs,
többszázezer forintos kárt tudunk megelõzni.
Eddig nem volt olyan vadkár problémánk Alsónémedin, amit
hatósági útra kellett volna terelni. Meg tudtunk egyezni min-
den károsulttal. Ezt szeretnénk a jövõben is.
Szeretném megadni elérhetõségeimet is. Bármilyen vadász-
társasággal, vadászattal vagy vadkárral esetleg erdészettel er-
dõgazdálkodással összefüggõ kérdés esetén szívesen állok
rendelkezésükre. Ha esetleg a bérleti díjjat kívánja felvenni
valaki, akkor is ezen az elérhetõségeken keressenek.
macsek.lajos@pprt.hu
20/9846210
Végezetül szeretném megköszönni, hogy ingatlanjaikon hó-
dolhatunk vadász szenvedélyünknek.
Üdvözlettel

Macsek Lajos
földtulajdonosi közösség képviselõje

Vt. elnök

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
Minden hónap 15. napja az elõzõ hónapban beszedett
idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének ha-
tárideje.
2010. június 30. a parlagfû elleni védekezés kapcsán
ezen idõpontig minden ingatlanon (kül- és belterüle-
ten egyformán) el kellett végezni a védekezést, azaz a
parlagfû virágbimbó kialakulását meg kell akadá-
lyozni és ezen állapotot a vegetációs idõszak alatt fo-
lyamatosan fenn kell tartani!
2010. július 31. volt a 2010. évi mezõõri járulék befi-
zetésének határideje. A fizetési kötelezettségrõl min-
denki levélben értesítést és a befizetéshez csekket is ka-
pott. Mivel csak egy csekket küldtünk, így kérjük az ér-
tesítésben szereplõ összeget fizessék be, az értesítés-
ben szereplõ névre.
2010. augusztus 31. a lakáscélú támogatások (vásár-
lás, építés, korszerûsítés) második félévi benyújtási ha-
tárideje.
2010. szeptember 15. az iparûzési adóelõleg, épít-
mény- és gépjármûadó II. féléves befizetésének határ-
ideje. Reményeink szerint augusztusban a csekket és az
adóértesítõket postázzuk.
2010. október 15. a felsõoktatási intézményben tanu-
lók 2010/2011-es tanév I. félévére vonatkozó támogatá-
si kérelmének beadási határideje.

Polgármesteri Hivatal
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20 esztendõ a fejlõdés útján!
Tisztelt Alsónémediek!
Az elmúlt 20 év eredményei bizonyították, hogy az Önökkel
történõ összefogással, az Önök áldozatvállalásával, sikeres
pályázatokkal, hitel nélkül is lehet igen komoly, települé-
sünkrõl még hiányzó beruházásokat megvalósítani.
Az elsõ ciklus (1991-1994) legnagyobb beruházása az iskolai
tetõtér építése volt, akkori árakon mintegy 35 millió Ft. Az
óvoda egy csoportszobával történõ bõvítése 6 millióba ke-
rült. Amásodik ciklusra is áthúzódó vezetékes ivóvíz kiépíté-
se 135 millió Ft.
Az elsõ ciklusban számításaim összesen 85 milliót fordítot-
tunk felújításra és beruházásra.
A második ciklusban (1995-1998) építettük az 1,8 km
hosszú kerékpárutat a temetõig 6,2 millió Ft-ért, megvásá-
roltuk a Schuller csarnokot, felépült a faluház, elkészült a
község új rendezési terve. Eladtuk a Betyár vendéglõt és a
volt mozit. II. világháborús emlékmûvet emeltünk. Elkészül-
tek a szennyvízelvezetés kiviteli tervei. AToldi és Rákóczi ut-
cában gyalogjárda épült. Kívül- belül megújult a Kossuth L.
utcai iskolaépület. Elkezdõdött a nyílászáró csere program az
Iskola utcai iskolaépületben. Megvásároltuk az Opál ház
75%-át, 32 millió Ft-ért. 1997-1998-ban már épült a csator-
nahálózat is.
E ciklusban (1995-1998) beruházásra, felújításra (vízzel csa-
tornával együtt) 561 milliót fordítottunk. Természetesen itt
csak a legnagyobb tételeket soroltam fel. (A víz e ciklusbeli
részesedése 68,84 millió; míg a szennyvízé 369,633 millió).
A harmadik (1999-2002) ciklusban a csatornaépítéssel
együtt beruházásra, felújításra 635,5 milliót fordítottunk. E
ciklusban a csatorna részesedése valamivel több, mint fél
milliárd volt (524,1 millió), tehát az összes beruházás és fel-
újítás 82 %-át az tette ki. A maradék 111,4 millió forintból
több mint felét, 60 millió forintot az iskolára és az óvodára
fordítottuk, durván fele-fele arányban. E 60 millió a követ-
kezõ fõbb tételekbõl áll: oktatási épületeinket rákötöttük az
akkorra elkészült szennyvízhálózatra mintegy 3,5 millió
összegben, kerítést építettünk az iskolában 4,5 millió forin-
tért, a második ciklusban már említett nyílászáró programot
folytattunk az iskolában összesen 8,5 millió forint értékben,
2001-ben kezdtük el az óvodaépületek felújítási program-
ját, így a ciklus utolsó két évében a Rákóczi úti épületre mele-
gítõkonyha kialakítással együtt 28 milliót fordítottunk. Mint-
egy 3,3 millió forintért vásároltunk számítógépet az iskolába
2002-ben. A fennmaradó 51 millió forint más területeken ke-
rült elköltésre, az alábbi fõbb tételek szerint. Az egészség-
ügyre a ciklusban mintegy 2 milliót költöttünk. Az összes
szolgálati lakásunkat, a Polgármesteri Hivatalt, a mûvelõdési
épületeket is rákötöttük a szennyvízhálózatra 3 millió forint
értékben. 10 millióba került a csapadékvíz elhelyezési terv.
4,2 millióért az Arany János utcába járdát építettünk, 6,3
millióért buszforduló épült a Kistói utcában. Hozzájárultunk
a Széchenyi utcai járdaépítéshez 700.000,- Ft értékben, mû-
velõdési épületeink átalakítási terveit készíttettük el 3 millió-
ért, 1,5 szobás lakást vásároltunk Gyulán 4,1 millióért, 8,3

millióért vásároltunk a Kistói utca mögött földterületet, amit
az óta a többszöröséért értékesítettünk, 3 millióba kerültek
az azóta nagyrészt elkészült aszfaltos utak tervei, 5,6 millió-
ba került a déli vállalkozói terület víz- és csatornaterve. A
csatorna beruházásra jelentõs nagyságrendû állami támoga-
tást nyertünk, több forrásból, céltámogatásképpen 278,5 mil-
liót, a Központi Környezetvédelmi Alapból összesen 133 mil-
liót, megyei forrásból 19,2 milliót, a lakossági hozzájárulás
130 millió volt, míg a kivitelezõ 275,2 millióval járult hozzá a
beruházáshoz. Megjegyzem, hogy a lakosság az általa befi-
zetett 130 millió forintnak a 15%-át késõbb visszakapta. Ki-
mutatásaim szerint azzal, hogy a beruházásnál a kivitelezõ
1250 ingatlan ingyenes telken belüli bekötését is vállalta és
teljesítette, úgy az ebbe a körbe tartozó alsónémediek zsebé-
ben összesen 62,5 millió forintot hagyott, másképpen fogal-
mazva, ennyit nem kellett kifizetnünk a telken belüli beköté-
sekért. Ehhez tartozik még, hogy a kivitelezõ saját költségén
950 folyóméter szilárd utat épített a Tehenészeti teleptõl a
szennyvíztisztítóig, melynek értéke akkori árakon mintegy 7
millió forint volt. Ugyancsak e beruházás részeként készült
el a Deák F. u. északi végének szilárd útburkolata, értéke ak-
kor 5 millió forint volt. Ezekkel is mind-mind gazdagodtunk
a 3. ciklusban.
A negyedik ciklus, a 2002. év végétõl 2006. szeptember 30-
ig tartott.
2003-ban felújításra 57,9 milliót fordítottunk. Ennek legna-
gyobb részét 46,5 milliót a Szent István téri óvodaépületre
költöttünk. Emlékezetes, hogy egy 9. csoportszobát építet-
tünk, valamint melegítõkonyhát alakítottunk ki. Ez a két tétel
tette ki a már említett összeget. Az iskola 6,8 millióval része-
sedik, melybõl 4,2 milliót egy újabb nyílászáró program kere-
tében a belsõ ajtók cseréjére költöttünk. Ugyanakkor az öltö-
zõszekrények cseréjére is sor került és a tetõszerkezeten is ja-
vítani kellett. Nagyobb tétel még és nem az elõbb felsorolt két
intézményhez tartozik, hogy a Hivatal mûszaki irodáját újí-
tottuk fel 700.000,- Ft-ért. 3 millióba került a vízi-közmû
irányítástechnika kiépítése (a víztorony, a vízmû épület és
Dabasi Központ között). Beruházásra 73,7 milliót fordítot-
tunk. Ebbõl a tételbõl az óvoda 4,4 millióval részesedik,
melybõl legjelentõsebb 2,8 millióért a Rákóczi úti kerítés
megépíttetése volt. Az iskola 9,3 milliót könyvelhetett el e té-
ren, melybõl a legnagyobb tétel 7,3 millió a belsõ udvarban a
térburkolat elkészítése volt. A fennmaradó közel 60 millió-
ból a legnagyobb 44,7 millió a Kossuth L. utca építése, csa-
padékvíz elvezetés tétele. Ebben az évben vásároltunk 4,2
millióért az Opel Zafirát, és 5 millióért a lakossággal össze-
fogva útalapot készítettünk a Szilágyi Erzsébet utcában.
2004-ben felújításra 18,4 millió fogyott el, az alábbi nagyobb
tételek szerint: az egészségügy területén 1,4 milliót költöt-
tünk a Somogyi Béla úti orvosi rendelõ akadálymentesítésére,
bejáratának burkolására, EKG felújításra, valamint 300.000,-
Ft-ot a többi rendelõ akadálymentesítési tervére. Az általá-
nos iskolában 5 millió forintból többek között folytatódott a
belsõ ajtók cseréje 1,5 millióért, az egyik vizesblokk felújí-
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tása 1,2 millióért, akadálymentesítés a Kossuth úti épületnél
1,2 millióért és 0,5-0,5 millióért homlokzat felújítás és a tor-
naterem parkettajavítása történt. Az óvodánál közel
700.000,- Ft-ból felújíttattunk 3 számítógépet, udvari játéko-
kat és megterveztettük a tornatermi részt, tehát elkészült a bõ-
vítés terve. Sokkal nagyobb tétel, 8 millió „fordítódott” a
Mûvelõdési háza, könyvtárra. Emlékezetes, hogy teleházat
alakítottunk ki, mely 6,6 millióba került, rendeztük a Faluház
melléképületét 500.000,- Ft-ért, elkészíttettük a mûvelõdési
épületeink közül a Fõ út 73. sz. alatti épület átalakításához
szükséges engedélyes tervet és 176.000,- Ft-ért az Opál ház
emeleti feljáróját újíttattuk fel. Még egy nagy tétel, hogy 3
millióba került a Zrínyi utcában korábban lefektetett ivóvíz
vezeték cseréje. Beruházásra 46,8 milliót fordítottunk az
alábbiak szerint. Hõlégsterilizátort kaptak a védõnõk
280.000,- Ft-ért. 1,5 millióért különbözõ technikai berende-
zéseket vásároltunk az iskolába (mikrofon, nyomtató, kivete-
tõ, számítógépasztal, CD jogtár stb.). Az óvodába 3,4 millió-
ért fajátékok, a könyvtárba a teleházhoz 3,5 millióért 7 db
számítógép és 3 db nyomtató került beszerzésre természete-
sen ehhez asztalt, szekrényt, hangfalat szoftvert és lapolvasót
is kellett vásárolnunk, ezek újabb 2 milliót tettek ki. Az intéz-
ményekhez nem tartózó nagy tétel, hogy a kedvezõ széljárást
kihasználva, Önkormányzatunk megvásárolta a volt tejüze-
met 13,7 millió forintért. 10,9 millióba került a Kisfaludy-
Bercsényi, Nefelejcs és Ibolya utcák útalapozása lakossági
összefogással, 5,7 millióba került az új településrendezési
terv, 1,3 millióba az irattár bõvítésére a konténer, 1,3 millióba
4 számítógép és 3 nyomtató, 1,5 millióba autóbuszváró ter-
vek, 600.000,- Ft-ba a hulladékgazdálkodási terv és még né-
hány apróbb tétel.
2005-ben felújításra 27,6 milliót fordítottunk, melybõl a leg-
nagyobb összeg – majd fele – a Halászy K. u. (egy részének)
útburkolatának felújítása. 2,1 millióba került az akadály-
mentesítés a Polgármesteri Hivatal udvarában, 3,7 millióba a
Fõ út 34. sz. alatti háziorvosi rendelõ épület-felújítása és
akadálymentesítése, fél millióba pedig az gyermekorvosi ren-
delõ akadálymenetesítése. Az iskolában 2,2 millióba került a
belsõ nyílászárók cseréjének ez évi része és 334.000,- Ft-ba
(ez csak anyagköltség) elõtetõ az iskola hátsó kijárata fölé.
Az óvodába 2,5 millió volt a „játszótér” építés. Beruházásra
ebben az évben 62 millió jutott. A nagyobb tételek: 22 milliót
fizettünk ki a még be nem fejezett Széchenyi u. I. szakaszának
burkolására, 14 milliót az új Kápolna utca burkolására, 6,5
milliót a Kisfaludy-Bercsényi u. aszfaltozására, 1,8 milliót 2
db buszváró készítésére, 4 milliót 8 db szelektív hulladék-
gyûjtõ sziget kialakítására, 444.000,- Ft a nõgyógyászati ren-
delés feltételeinek javítására az Egészségházban. 2,8 milliót
(10 tétel) az iskolai étkeztetés és oktatás szakfeladaton,
százezres nagyságrendû tételekben (mosogatógép, telefon-
központ, szekrény, térfigyelõ, burgonyahámozó, lábas, laptop
stb.) Jelentõsebb tétel, hogy az óvodában fajátékokra 3,6
milliót költöttünk és kaptak még 2 db számítógépet 362.000,-
Ft, 4 db öltözõszekrényt 225.000,- Ft-ért. A mûvelõdési ház
és könyvtár 603.000,- Ft-ért számítógépet, polcrendszert és
mikrofont kapott. Fél millióért – a Takarékszövetkezettel kar-
öltve – (1-1 db) motorkerékpárt kaptak rendõreink. 686.000,-

Ft-ba került a települési környezetvédelmi program,
765.000,- Ft-ba a Határ utcai útalap, újabb 3 db számítógép a
Hivatalba 510.000,- Ft-ért, fénymásoló a Hivatalba 525.000,-
Ft-ért.
2006-ra szinte gigantikus tervekkel rendelkeztünk. Beér-
tek a korábbi évek pályázatai, legalábbis a legnagyobb téte-
lek, hiszen a 10 beadott ún. AVOP pályázattal 70 %-os sikert
értünk el, azaz 7 pályázat nyert. Ebbõl 5 közterünk, 2 pedig
külterületi már aszfaltos út felújítására lett benyújtva. Elké-
szültek tereink és elkészült a Sertéstelepi és Tehéntelepi út
aszfaltozása is. E 7 tétel (5 tér és 2 út) 186,5 millió forint a
mûszaki ellenõrzés nélkül. Ekkor készült – 20 millió – a mû-
füves sportpálya az általános iskola udvarán. 2006-ban fizet-
tünk, de 2005-ben készült el a Széchenyi u. második szaka-
sza, ami 40 millióba került. Elkészült az Orgona utcai út-
építés is. Ugyancsak 2005-ben készült, de 2006-ban fizettük
ki a Szabadság tér-Garay u.-Fõ út útfelújítását és 2005-rõl hú-
zódott át az Arany J.-Deák F. u., valamint a Ady-Iskola-
Rákóczi u. aszfaltozása is (75,5 millió). 2006-ban történt az
addigra elmúlt 15 év második legnagyobb közbeszerzési pá-
lyázata (útépítések), amely közel azt az eredményt hozta,
amit vártunk. Az aszfaltozásra lakossági összefogással kije-
lölt utcák közül mindössze egy nem tudta összeszedni az el-
várt lakossági hozzájárulást. A többire kiírtuk a kötelezõ köz-
beszerzési eljárást, melynek eredményeképpen választottuk
ki a kivitelezõket. E nagy beruházás 250 millióba került,
melyhez az érintett lakosság cca. 10 %-ban járult hozzá. Eze-
ken túl jelentõsebb beruházásaink a következõk: 3 db busz-
váró 2,9 millióért, számítógépes hálózat kialakítása a Hiva-
talba 1,1 millióért, klíma az iskolai számítógépes szobába
350.000,- Ft-ért, elszívó berendezés az iskolai konyhába
360.000,- Ft-ért. Felújítások közül a legjelentõsebb tétel a
Szent István téri óvodaépület tetõfelújítása 10.360.000,- Ft-
ért és ugyanott kerítés felújítás 970.000,- Ft-ért. Járda ké-
szült iskolás gyermekeink biztonságos közlekedése érdeké-
ben a Fõ út 6-20 számú házak elõtt (612.000,- Ft). Augusztus
19-én ünnepélyes keretek között avattuk fel elsõ királyunk
Szent István mellszobrát a róla elnevezett téren. Október
22-én ’56-os emléktáblát avattunk a Hivatal épületének fa-
lán (870.000,- Ft). Felújítottuk továbbá a Duna-Tisza Csator-
nán lévõ hidunkat, amiért 0,5 milliót 2006-ban fizettünk ki.
Részben megújult Fõ út 34. sz. ingatlanunk kerítése akkor,
amikor a parkolót is kialakítottuk, 370.000,- Ft-ért. 920.000,-
Ft felújítási összeg jutott az iskolára, melybõl fél millió forint
volt az elõtetõ a konyha bejárata fölé, 200.000,- Ft egy
újabb vészkijárat a tornateremre és 216.000,- Ft-ért 4 új szá-
mítógépes monitor lett vásárolva. Az óvoda 3 milliót költhe-
tett udvari fajátékokra és két faházikóra. A 4. ciklusban a
négy esztendõ alatt felújításra közel 200 milliót (196,254),
míg beruházásra 443 milliót (442,826), összesen tehát
639,080 milliót fordítottunk. Évi átlagban ez 160 milliót
(159,770) jelent (a 2006. év útépítései növelték ezt a fajlagos
értéket).
Mielõtt az 5. ciklus részleteit taglalnám, engedtessék meg
egy idézet a most leköszönõ polgármester, dr. György Balázs
eddigi utolsó beiktatási beszédébõl, melyet 2006. október 13-
án mondott: „Remélem, hogy közös munkánk eredménye-
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ként a következõ négy évben is sok-sok érték teremtõdik e te-
lepülésen!”
Visszatekintve az 5. ciklus elsõ három évére és ismerve az
utolsó esztendõ terveit, s azok részbeni megvalósulását, bát-
ran leírhatom, hogy ebben a ciklusban is, ahogy ezt koráb-
ban reméltem, sok-sok érték teremtõdött e településen. Per-
sze érték és érték között is különbségek vannak. Én nem csak
az épített és természeti örökséget tartom értéknek, hanem a
pozitív folyamatokat, a múltból hozott identitást, e település
vallásosságát, az oktató-nevelõ munkát, hagyományaink
megõrzését stb. is értékként mutatom fel valamennyiünk felé.

Nézzük tehát számszerûen, hogy mi valósult meg elképzelé-
seinkbõl.

2007-ben tehát az elsõ teljes évben beruházásra és felújításra
együtt 318,193 millió forintot költöttünk. A jelentõsebb téte-
lek a következõk voltak: a 2006-ban felújított Ványi úti híd 2.
részlete 700.000,- Ft, az Opál ház térburkolatát újrarakattuk,
mely 974.000,- Ft-ba került, megújult a Fõ út 1. sz. alatti szol-
gálati lakásaink körüli kerítés 1,267 millió forintért. Az idõ-
közben elkészült 7 buszváróba padokat készíttettünk
370.000,- Ft-ért, megújult a ravatalozó, ill. egy esõvédõt
építettünk újonnan hozzá, melyhez pályázati pénzt is nyer-
tünk, s ez mindösszesen 8,8 millióba került. Ugyancsak a te-
metõ megújítását szolgálta az új bejárati kerítés építése, mely-
nek összege 1.125.000,- Ft volt. A Fõ út 34. számú ingatla-
nunk (dr. Papp Zsolt háziorvosi rendelõ) kerítését is megjavít-
tattuk fél millió forintért, az Iskola úti iskolaépület kazánhá-
zában fûtéskorszerûsítést végeztünk, lévén a nagyobbik ka-
zán idõs koránál fogva szétrepedt, ez 9 millióba került. Meg-
szépült az iskola fõbejárata, ez 770.000,- Ft-ba került. Az
óvoda játékai alá gumitéglát vásároltunk gyermekeink biz-
tonsága érdekében és felújítottuk a kerítést is, mely összesen
1,3 millióba került. Faluházunk nádtetõjének javítására
400.000,- Ft-ot áldoztunk. A már említett Fõ út 1. szám alatti
szolgálati lakások kerítése mellé új járdát építtettünk 1,8 mil-
lióért. Ekkor készült el a Széchenyi u. 3. szakaszának útépíté-
se 37,5 millió forint értékben. További útépítések is történtek:
Alsóerdõsor és Határ utcákban 41,3 millióért, a Liliom, Ká-
polna, Orgona, Nefelejcs utcákban 160,6 millióért. Többek
szerint nagyon jó üzletet csináltunk azzal, hogy megvásá-
roltuk a Halászy-Fõ út sarkán a korábban is a község tulajdo-
nában álló, legutóbb Kékesi doktor úr által lakott ingatlant, 28
millió forintért. Klimatizálást hajtottunk végre a Polgármes-
teri Hivatalban 3 millióért. Az egészségügy igényeinek meg-
felelõen 700.000,- Ft-ért EKG-s vérnyomásmérõt és
hõlégsterilizátort vásároltunk, 8 hirdetõtábla készült
800.000,- Ft értékben. Az iskolába 600.000,- Ft-ért számító-
gép beszerzést hajtottunk végre, az óvodába hat apróbb tétel
802.000,- Ft volt (nyomtató, kaputelefon, szekrény, csúszda,
öntözõkút, számítógépes program). A Mûvelõdési házba
233.000,- Ft-ért számítógépet vásároltunk.

2008-ban felújításra 7,3 millió, beruházásra 131,7 millió ju-
tott. A gyulai 1,5 szobás ingatlanunkat felújíttattuk (ablak-
csere, fürdõszoba, festés) 776.000,- Ft-ért. A Fõ út 44. sz.

alatti ingatlanunk aktuális felújítása (nem egy fiatal épület)
1,2 millióba került. Fél millió forintba került a hivatali kerék-
pártároló megnagyobbítása. Rongálás miatt felújítottuk a falu
déli végén korábban épült buszvárót 440.000,- Ft-ért / a kár-
okozó pénzébõl /. 2 millióba került egy szakasz azbesztce-
ment ivóvízvezeték kiváltás. Áthúzódó tétel volt a temetõ ke-
rítés felújításához 1.380.000,- Ft, (így összesen a két tétel
2.500.000,- Ft). Elkészíttettük az óvodabõvítés (tornaszoba)
építészeti terveit 900.000,- Ft-ért. Az elõbb már említett gyu-
lai felújítás második tétele -a bútorzat- 260.000,- Ft volt. Asz-
faltozás volt a Damjanich utcában,30.000.000,- Ft-ért. Egy
újabb gyalogátkelõhely építése a Haraszti úton 10,3 millió
forint volt, további útépítési tervek (Akácfa, Nap-Hold stb.)
készíttetése 736.000,- Ft. volt. A meglévõ, temetõig húzódó
kerékpárút Pennyig való folytatásának terve 1 millióba került.
5,35 millióba került a településközpont tervezett megújításá-
hoz szükséges kiviteli tervcsomag. 1,2 milliót fizettünk ki
egy tudományos kutatásért, melynek címe Alsónémedi XXI.
századi jövõképe. Hosszas egyezkedés után 15 millió forin-
tért vásároltuk meg a Faluház melletti üres saroktelket az
Önkormányzat számára. A következõ tétel is egy vásárlás:
egy Kft. tulajdonba vétele (TABÉVA Kft.), mellyel „miénk
lett” a Fõ út 54. sz. alatti, korábbi Belágyi-féle vasbolt.
Még év elején egy újabb személyszállító jármûvet, egy Opel
Vivarót vásároltunk egyezer Ft híján 6 millióért. 637.000,-
Ft-ért számítástechnikai eszközöket vásároltunk, 750.000,-
Ft-ba került a térfigyelõ kamerarendszer terve, 10,6 millióért
fúrták meg az immár ilyen nyári napokon szükséges 3.
vízmûkutat, a dr. Papp Zsolt-féle háziorvosi rendelõbe
spirométer 230.000,- Ft-ért és 162.000,- Ft-ért klímaberende-
zés került, melynek beszerelési munkadíját a Doktor úr fizet-
te. Nyomtató 41.000,- Ft-ért a védõnõknek, klimatizáltuk az
iskolai konyhát 300.000,- Ft-ért, a weboldalfejlesztés (iskola)
224.000,- Ft-ba került, a Mûvelõdési házba 300.000,- Ft-ért
pianínót vásároltunk, valamint projektort és vásznat
422.000,- Ft értékben.

2009-ben felújításra 36,8 millió, míg beruházásra 167,9 mil-
lió jutott. Ebben az esztendõben kezdõdött a korábban már ál-
talam XXI. század beruházásának is titulált iskolabõvítési
projekt. A beruházást – ahogy már többször leírtuk – nem
Önkormányzatunk hajtotta végre, hanem az Önkormányzat
100 %-os tulajdonában lévõ ABÉVA Kft. Amennyiben a be-
ruházást Önkormányzatunk végezte volna el, úgy nem igé-
nyelhettük volna vissza a nettó 1 milliárdos beruházásra jutó
ÁFA-t (250 millió Ft). E mûveletnek ellenpárja az, hogy a
megépült iskolabõvítés így teljes egészében nevezett Kft. tu-
lajdonába került. Ez azonban nem gond – ellentétben azok-
kal, akik ezt gondnak érzik – hiszen nevezett Kft. 100 %-ban
az Alsónémedi Önkormányzat tulajdona. A Kft. a beruházás
megvalósítása érdekében 800 millió forintos Euro/Ft köt-
vénykibocsátást hajtott végre, melyet a K&H Bank jegyzett le
teljes egészében. Az 1 milliárdhoz még hiányzó 200 milliót
az Önkormányzat biztosította. A 800 milliós kötvényt a Kft-
nek 15 év alatt kell visszafizetnie, meghatározott ütemezés
szerint. A kötvénykibocsátás mögött készfizetõ kezesként az
Alsónémedi Önkormányzat áll, aki az elkövetkezendõ már
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csak 14 évben mindenkori költségvetésében megjelöli és ga-
rantálja a törlesztõ részletek Kft. általi visszafizetését.
A sajnos a néhány évvel ezelõtt általam felavatott, a déli ipar-
területen mûködött Suzuki Ullmann Kft. vélhetõen a pénz-
ügyi válság hatására tönkrement. Testületünk többször foglal-
kozott az ingatlan esetleges megvásárlásával. Több hónapos
elõkészítõ, vitatkozó, tárgyalásos idõszak után úgy döntöt-
tünk, felhatalmazzuk a 100%-ban tulajdonunkban lévõ
ABÉVA Kft-t, hogy vásárolja meg az ingatlant. Lévén a Kft-
nek erre fedezete nem volt, így az ingatlan árát Önkor-
mányzatunk biztosította saját költségvetésébõl. Az ingat-
lant a Kft. több hónapos hirdetés után ez év május 01-tõl –
20.000,- Ft híján – havi 2 millió forintos nettó összegért tud-
ta bérbe adni ez év december 31-ig. Az ingatlant, megvásár-
lása elõtt, a Kft. igazságügyi ingatlanforgalmi szakértõvel fel-
értékeltette. Ezen értékelésben megjelölt ár is alakította a vég-
leges vételárat, mely 176,1 millió volt.
A további fõbb felújítási és beruházási tételek. Elkészült a
Magyari-Hõs-Templom utcák burkolása 13,07 millió forin-
tért. Teraszt építtettünk a Szent István téri óvodába 5,3 millió
értékben, térkõ burkolatot kapott a Hivatal hátsó udvara 1,25
millióért, valamint a Fõ út 34. sz. alatti orvosi rendelõ bejárata
is (ez 936.000,- Ft). Az ún. Ady E. utcai ikerlakás hõszigete-
lését és nyílászárócseréjét 8,6 millió forintért végeztettük el.
A már emlegetett 3. sz. kút gépészete 5,4 millióba került. Fel-
újíttattuk a temetõi haranglábat 271.000,- Ft-ért. A korábban
megvásárolt tejüzem kerítésének javítása 1 millióba került. A
településközpont tervezett megújítása kapcsán 5,2 millió fo-
rintért újabb tervek készültek, éjjellátó távcsövet vásároltunk
168.000,- Ft-ért a mezõõri szolgálatnak, felújíttattuk a Szent
István téri óvoda elõtt, ill. a kerítésen belüli területet 2,4 milli-
óért. Számítástechnikai fejlesztés történt a Polgármesteri Hi-
vatalban 2,45 millióért, üdvözlõtáblák készültek bejövõ út-
jaink mentén elhelyezve 1 millióért, mosógépet vásároltunk
381.000,- Ft-ért az óvodának. Külterületi szántóföldet (5,42
ha) vettünk az északi vállalkozói területen, nevezetesen az
Acsai-féle sitt-lerakótól északi irányba, 97,7 millió értékben.
Megvásároltuk a Balló-féle ingatlant (Fõ út 98.) 10 millió
forintért, számítástechnikai fejlesztést végeztünk 1,4 millió-
ért az iskolában és az óvodában, kertészeti terveket készítet-
tünk az Akácfa és az Arany János u. tervezett útfelújítása kap-
csán 653.000,- Ft értékben, átdolgoztattuk a térfigyelõ kame-
rarendszer terveit egy újabb pályázathoz 1 millióért. Elké-
szült a Szent István téri óvodabõvítés, azaz tornaszoba építés
43 millióért, melyhez 50%-os pályázati támogatást nyer-
tünk, valamint bútorokat vásároltak 900.000,- Ft-ért. Fél mil-
lióért az Önök által is látható fehér Suzuki gépkocsit vásárol-
tuk meg, az igényelt nappali járõrszolgálatot elindításához. Itt
kell még leírnom, hogy tavaly kezdõdött és idén fejezõdött be
egy 40 milliós beruházás, amely egy elkerülõ vezetéket ta-
kar. Ennek megépítéssel azt értük el, hogy az északi vállalko-
zói területrõl érkezõ szennyvíz nem a belterületi hálózatra ke-
rül és terheli azt, hanem közvetlenül a végátemelõre érkezik,
majd onnan kerül ki a szennyvíztisztítóba, a belterületen ke-
letkezett szennyvízzel együtt. Ezt az összeget (mely nettó)
Önkormányzatunk biztosította a 100 %-os tulajdonában lé-
võ AIRVAC Kft. számára, aki a csatornamû üzemeltetõje.

Tisztelt Olvasók!

2010. évre 2009-rõl úgy fordultunk, hogy 747,425 millió fo-
rint szabadon elkölthetõ összeggel rendelkeztünk múlt év de-
cember végén. Amennyiben e ciklus elsõ három évének elõbb
közölt adatait összeadom és elosztom hárommal, akkor ha-
sonlóan a 4. ciklusnál írtakkal képezhetünk egy fajlagos
összeget, ami azt mutatja, hogy átlagosan, évente mennyit
fordított beruházásra és felújításra Alsónémedi Önkormány-
zata. Nem beleszámolva az iskola beruházást és az elõbb em-
lített elkerülõ vezeték 40 milliós összegét, a ciklus elsõ 3 évé-
re átlagosan 217,355 millió forint/év adódik (a 4. ciklus vo-
natkozásában ez a szám 4 évre 159,777 volt).
A ciklus utolsó évére is voltak (ezek a költségvetés induló
számai), vannak és lesznek is fejlesztési, beruházási elképze-
léseink, lehetõségeink. A tervszámok szerint „csak” 70 millió
van nevesítve indulásképpen az idei költségvetésben. Ezek-
nek nagy része már el is készült, illetve folyamatosan készül-
nek. Elkészült a Toldi, Árpád, Hunyadi, Kistói utcák burko-
lat-megerõsítése bruttó 73,867 millió értékben, melyhez pá-
lyázati pénzt is nyertünk. Ugyancsak elkészült a Rákóczi úti
óvodaépület fûtéskorszerûsítése, a napokban fejezõdött be az
Árpád utcai járdaterület járhatóvá tétele, azaz a hiányzó járda-
szakaszok Önkormányzat általi megépítése, 1,8 millió érték-
ben. Remény van arra, hogy az engedélyezés után idén elké-
szülhet a Deák-Haraszti úti buszváró is, 1,25 millió van rá
biztosítva. 11,25 millióba kerül majd a tervezett új Polgár-
mesteri Hivatal és Egészségház épületének engedélyes terv-
dokumentációja. 2,5 millió forint ugyancsak tervekre van be-
állítva, mely az atlétikai pálya és az iskolaudvar rendbetételé-
rõl fog szólni. Évek óta tervezzük a szennyvíztisztító telep
bõvítését, folyamatosan pályázunk, így a 15 %-os önerõt (8,2
millió) idén is beterveztük. Számítástechnikai eszközök, bú-
torok, egészségügyi mûszerek beszerzése összesen 2 millió-
val van tervezve, valamint a községi könyvtárba polcrendszer
cseréje, megújítása 1,9 milliót igényel.
Most folyik ugyancsak az ABÉVA Kft. beruházásában az ed-
digi iskolai fõzõkonyha 200 adagról 500 adagosra történõ bõ-
vítése, melynek keretében bõvül a közvetlen mellette lévõ
jegyzõi lakás is. E beruházás szerzõdés szerinti ára nettó 65
millió forint.
Megvásároltuk a Fõ út 91. sz. alatti ún. Földi féle ingatlant
/ez már idei döntés/ 7.999.000,- Ft értékben.
Tekintettel arra, hogy három pályázati részvétel után sem
nyertünk a tervezett útfelújítási pályázatokon, így a Képvise-
lõ-testület döntött. A már idõközben összegyûjtött lakossági
önerõ segítségével pályázati pénz nélkül is elkészítteti az
Akácfa, Nap-Hold, Arany J. (Deák-Mátyás u. között) utcák
aszfaltozását, a tervekben szereplõ csapadékvíz elhelyezéssel
együtt. Legutóbbi ülésünkön, június végén az ezzel kapcsola-
tos közbeszerzési pályázatot elbíráltuk. A nyertes a Soltút
Kft. lett, aki bruttó 57,96 millió forintért végzi el ezt a mun-
kát. Levonva ebbõl a lakosság által elvárt és már befizetett
összeget, Önkormányzatunknak ez a beruházás 52 millió fo-
rintjába kerül majd. Ugyancsak idei beruházás a Haraszti
úton még lámpa nélküli gyalogos átkelõhely „lámpásítását”,
valamint a Haraszti-Fõ út torkolatában lévõ közlekedési lám-



pák kiegészítõ lámpával történõ felszerelése, melyet szintén
az ABÉVA Kft. valósít meg / 10 millió /! Sikert értünk el a
településközpont felújítása pályázaton is! Így még idén
megvalósul a díszburkolás a mûemlék templomunk körül,
játszótér épül a Damjanich utca végén, térfigyelõ kamera-
rendszer kezd mûködni, és az ASE sportpálya is megújul /
világítás, kerítés, „lelátó” /. Ingyen tulajdonunkba vettük
az egykori községi szemétlerakót, majd együttmûködési
megállapodást kötöttünk egy hulladéklerakók rekultivációját
is végrehajtó önkormányzati társulással, annak érdekében,
hogy a Némedi hulladéklerakót is -európai úniós forrásból-
rekultiváltathattassuk! Erre várhatóan sikeres pályázat ese-
tén jövõre kerülhet sor!

Tisztelt Alsónémediek!
Ily módon visszatekintve a lassan elmúló 5. ciklusra úgy
gondolom, ismét csak nincs okunk a szégyenkezésre. Eb-
ben a ciklusban is erõnkhöz mérten fejlesztettük településün-
ket, lakókörnyezetünket, intézményeinket. E 4 éves periódus-
ban – beszámítva a még be nem fejezett, de már folyamatban
lévõ idei beruházásainkat is - ingatlanvásárlások /ill. azok
finanszírozása/ mellett láthatóan ismét a belterületi útjaink
korszerûsítésére, aszfaltozására és a hozzá tartozó csapadék-
víz rendezésre fordítottuk sokat. Eleget tettünk tehát annak a
jogos igénynek, amelyet sokaktól, sokszor hallottunk az elsõ
3 ciklusokban.
A második fõ csoport a beruházás, felújítás soron az intézmé-
nyi jogos igények kielégítése volt. Elkészült a tornaszoba és
az iskolai sportcsarnok is!! Most bõvítjük az iskolai kony-
hát és a jegyzõi lakást. Büszkén mondják az ott dolgozók, de
az ide látogató „idegenek” is, hogy közel-távol keresni kell
egy ilyen, az Alsónémedi óvodához és iskolához hasonló in-
tézményt.

A harmadik terület, amire ugyancsak sokat költöttünk az a
kultúra, a mûvelõdés. Az aula, mûvelõdési célokat és igé-
nyeket is ki tud elégíteni, mivel ez a legnagyobb ilyen kultu-
rális színtér településünkön!
Nem érhettük volna el ezeket a szép eredményeket, ha nem
pályázunk, és nem érünk el sikert a benyújtott pályázatokkal.
E ciklusban is több száz milliót sikerült pályázati úton bizto-
sítani korábban tervezett és már elkészült beruházásainkhoz.
Azt is le kell írnom, hogy pályázatokhoz az önerõt elsõsor-
ban a befolyó helyi adókból tudjuk biztosítani. Ez egy ördögi
kör. Ugyanis, ha nem lenne saját erõ, azaz nem lenne helyi
adó, akkor esélyünk sem lenne pályázni. A Hírmondóban ko-
rábban is láthatták, évek óta igen jelentõs összeggel kell ki-
egészítenünk az állami normatívát, hogy két nagy intézmé-
nyünk, az iskola és az óvoda ilyen jó színvonalon tudjon mû-
ködni. A helyi adók egy jelentõs részét ide kell fordítanunk.
Köszönet tehát az adózó cégeknek, állampolgároknak és
mindenkinek, aki segíti munkánkat.
Amennyiben az iparûzési adó hosszútávon biztos bevételi
forrás marad, úgy annak felhasználásával e település to-
vábbra is dinamikusan fejlõdhet. A tervek megvalósításá-
hoz természetesen a jövõben is kell, ill. kellene szûkebb és tá-
gabb értelemben egy jó és kiszámítható gazdasági, társadal-
mi környezet. Az országgyûlési választások óta történtek, a
hírek, tények, az országos gazdasági, politikai tervek vélemé-
nyem szerint okot adnak a jövõt illetõen az óvatos opti-
mizmusra. Biztos, hogy az Önkormányzatokat is érinteni
fogják a tervezett további változtatások.
Nem kívánok mást a következõ ciklusra, mint azt, hogy az
újabb négy év elmúltával hasonló eredményekrõl lehessen
majd beszámolni Nekünk, mert tennivaló 20 év után is jócs-
kán akad településünkön!!

dr. György Balázs
20 év után most leköszönõ polgármester

Tisztelt Lakótársak!
Az elõzõ Hírmondóban tájékoztatást adtunk arról, hogy a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás ellátását Pest
megye területén, így településünkön is a Magyar Kémény Kft. látja el.

Ócsai Kirendeltség 2364 Nefelejcs u.2/b.
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8-16, szerda: 10-16, péntek: 7,30-11 óráig.
Tel./fax: 06-29/378-001, Tel.: 06-70-377-40-94.
Bõvebb információ: www.magyarkemeny.hu

Településünkön a Kft. dolgozói 2010. augusztus 24.-október 30. végzik a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgál-
tatást. A dolgozók névre szóló kitûzõkkel rendelkeznek.

Szolgáltató váltás miatt a dolgozók vitás esetekben kérni fogják a már kifizetett 2010. évi díj kifizetésének igazolását.
Akik nem tudják igazolni a 2010. évre szóló éves vagy I. féléves díj kifizetésüket, azon ügyfelek a szolgáltatás elvég-
zése után – kéményellenõrzés, tisztítás – a vállalat dolgozójánál – számla ellenében – rendezhetik a 2010. éves vagy a
hátralévõ II. féléves díjakat.

Polgármesteri Hivatal



Újraszabályozták a helyi iparûzési adó
bevallási és befizetési rendjét

A 2010.évi LVII. Törvény 2010. június 29-ei hatállyal módo-
sította a helyi iparûzési adóval kapcsolatos törvényeket.
A módosítás lényege, hogy a helyi iparûzési adóval kapcsola-
tos adóztatás és az ehhez kapcsolódó ügyintézés 2010. június
29-ei hatállyal visszakerült a helyi önkormányzatokhoz.
Az anyagi jogi jogszabály (Htv.) elõleg-fizetési idõszakra vo-
natkozó szabályai (41.§) azonban nem változnak, az adóelõ-
lege(ke)t a 2010. évtõl kezdõdõ adóév(ek)re az adózónak kell
megállapítania, bevallania és megfizetnie, e tárgyban fizetési
meghagyás kiadásának nincs helye.
Így mind az állandó, mind az ideiglenes jellegû iparûzési te-
vékenységgel kapcsolatos bejelentési, bevallási kötelezett-
séget, valamint az adófizetést 2010. június 29-étõl már ah-
hoz a helyi önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni,
amelynek területén az adózó székhellyel vagy telephellyel
rendelkezik, illetve amelynek területén az ideiglenes jellegû
iparûzési tevékenységet folytatni kívánja.
A naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adózók is a módosí-
tó törvény hatálybalépésének napján hatályos szabályok sze-
rint teljesítik a helyi iparûzési adóval kapcsolatos adókötele-
zettségeiket, ha az üzleti évük 2010. január 1-jét követõen
kezdõdött.

A törvény részletes átmeneti intézkedéseket tartalmaz, ame-
lyek zökkenõmentessé teszik az átállást a vállalkozók részére
az állami adóhatóságtól a helyi adóhatósághoz.
2010. január 1-jétõl 2010. június 28-áig az állami adóhatóság-
hoz kellett bejelenteni a vállalkozások megalakulását, szék-
hely változtatását, új telephely létesítését, tevékenység meg-
kezdését vagy befejezését, cég alakulását, megszûnését (fel-

számolás, végelszámolás, átalakulás, beolvadás, stb.) illetve
az ideiglenes jellegû iparûzési tevékenységet.
Az APEH által rendszeresített nyomtatványokon teljesített
bevallások feldolgozását az állami adóhatóság 2010. június
28-ig végzi el. Az iparûzési adóval összefüggésben teljesített
befizetések vonatkozásában a helyi iparûzési adó adószámlá-
ra 2010. június 28-ai terhelési dátummal teljesített befizetése-
ket fogadja és fogadhatja el.
A 2010. június 28-a után benyújtott adatlapokat átteszi az ille-
tékes önkormányzati adóhatósághoz, melyrõl az adózót levé-
ben értesíti.
Az olyan befizetéseket, melyeket az adózóknak már nem az
állami adóhatósághoz, hanem az önkormányzati adóhatóság
felé kellett volna teljesíteniük, az állami adóhatóság nem to-
vábbítja az önkormányzati adóhatóság felé, hanem haladékta-
lanul visszautalja az adózó részére. Ez viszont azt is jelenti,
hogy az adózó adótartozása az önkormányzati adóhatóságnál
csak akkor lesz megfizetett, ha ezen visszautalt összeget az
adózó tovább utalja az illetékes önkormányzat felé.

2010. június 29-étõl minden adózóra a 2010. évi LVII. tör-
vény elõírásai vonatkoznak, akár megegyezik az üzleti éve
a naptári évvel, akár attól eltér.

További tudnivalók az Önkormányzat honlapján,
www.alsonemedi.hu/ügyintézés/adóhatóságnál/helyi ipar-

ûzési adó menüpont alatt találhatóak.

Somogyiné Kiss Ida
Adóügyi fõea.

RIASZTÓ (-S) HÍREK!!! ÉRDEKLI???
Az elmúlt hónapok betöréses eseményei kapcsán felmerült
a kérdés egy gyorsan reagáló helyi távfelügyeleti szolgál-
tatás létesítésére. Mivel erre több oknál fogva sajnos nincs
mód, ezért valami más lehetõségben kellett gondolkod-
nunk.
Településünkön már nagyon sok ingatlan rendelkezik ki-
épített riasztórendszerrel, melyek egy része távfelügye-
letre van kötve. Ebben az esetben a vonuló szolgálat egy
másik településrõl indít járõrt a riasztás helyszínére és így
a kiérkezési idõ 10-15 perc is lehet.
Sokak riasztója viszont saját vagy/és ismerõsei mobiltele-
fonját értesíti. Ebben az esetben azonban nem biztos, hogy
az értesített illetõ éppen elérhetõ vagy éppen olyan hely-
zetben van, hogy nem tud intézkedni.
Itt merült fel (sokak kérésére), hogy ne csak a saját telefon-
készülékére, hanem pl. a helyi településõr mobiljára is
küldjön értesítést a riasztó, így a tulajdonos mellett egy

szolgálatban lévõ személy is értesítve lenne. Ez a lehetõ-
ség természetesen nem egyenértékû egy vagyonvédelmi
cég vonulós szolgálatával, mivel a településõri vagy pol-
gárõri szolgálat nem teljesít 24 órás járõrözést, tehát nem
minden esetben tudja a riasztó jelzését fogadni.
Mindezek ellenére már többen jelezték, hogy szeretnének
ezen lehetõséggel élni. További érdeklõdõk jelentkezését
várjuk és amennyiben kellõ létszámú érdeklõdés van, ak-
kor mód lesz a szolgáltatás beindítására. Ezen telefonos ér-
tesítési lehetõségért cserébe anyagi támogatást várunk.
Akiket mindez érdekel, kérem jelentkezzen az alábbi tele-
fonszámok egyikén:
Dernóczi Zoltán közterület-felügyelõ: 06-30-321-2795
Kiss Miklós polgárõrség vezetõ: 06-20-323-8743
Szlovicsák Zoltán, technikai információ: 06-20-476-9398

Polgármesteri Hivatal
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Álljunk meg egy szóra, már sokadszorra!
Az alábbi sorok nem azért íródtak, hogy ellentétek keletkez-
zenek népcsoportok között.
Nem vagyok újságíró és nem is szereplésvágyból írtam ezt a
gondolatébresztõt. Azért fogtam mégis „tollat”, hogy felhív-
jam a némedi lakosok figyelmét, néhány sokaknak nem
egyértelmû veszélyre.
Szólni szeretnék a már elkezdõdött bevándorlási hullámról,
ami nagyközségünkben is egyre komolyabb méreteket ölt.
Mert sajnos bevándorlási hullám kezdetén vagyunk. Ezek az
emberek, akik ide költöznek, messzi távolról, közénk már
nem tévesztendõk össze, az évekkel ezelõtt idénymunkára
érkezõ emberekkel. Nagy különbség közöttük, hogy az
idénymunkások többnyire egyedül érkeztek, dolgoztak, és
hazamentek a megkeresett pénzükkel. Mostani modern hon-
foglalók egy része már családostul, gyerek, mama, papa jön-
nek és sokuknak nem titkolt célja, hogy itt is maradnak.
Már nem a munkaadóknál laknak, hanem önálló szobákat,
lakrészeket, házakat bérelnek. Többen autót is vettek.
Ennél a problémánál is érdemes egy kis idõt eltölteni, ugyanis
ha valaki elad egy jármûvet, az okmányirodánál történt jelen-
tés nyomán, ha az új tulajdonos 15 napon belül nem íratja a
nevére, akkor kiértesítik, és ha kell, megbírságolják. Az át-
írás, adásvételi szerzõdéshez és érvényes kötelezõ felelõsség-
biztosításhoz van kötve. Ha valaki elad egy jármûvet egy kül-
földi állampolgárnak, akkor a hivatalok tehetetlenek vele
szemben, az átírás, biztosítás és esetenként jogosítvány hi-
ányában nem azonosítható és nem utolérhetõ az esetleges
károkozó.
Az Orbán kormány megszavazta a határon kívüli magyarok-
nak a kettõs állampolgárság lehetõségét.
Leendõ honfitársaink, akiknek, mint leendõ „Magyar Állam-
polgárok” nem sokára joguk lesz óvodai és iskolai oktatás-
ban részesíteni gyermekeiket, azokba az óvodákba és is-
kolákba, amiket a mi adóforintjainkból hoztunk létre és
tartunk fenn. Hovatovább, ha eltelik egy pár év és
megtelepszenek falunkban, országunkban, akkor, mint teljes
jogú Állampolgároknak különbözõ segély és családi pót-
lék is járhat, sõt választópolgárok lesznek.
Ezek az emberek, egy teljesen más kultúrából jöttek, ahol
még a mai napig, mindennapos a TBC és még ki tudja mi-
lyen, súlyosabb, nálunk már elfeledett, fertõzõ betegsé-
gek, amik ellen védõoltást sem kaptak.
Hosszabb távon a falunk komolyan elmerül ebben a problé-
mában. Az ingatlanok értéke már, nem csak a gazdasági és
pénzügyi válságnak köszönhetõen, csökken. A településün-
kön feltûnik, a sok szemét az utcákon és tereken. Aki végig-
megy a falun láthatja, hogy csapatokban vonulnak a fõut-
cán. Rossz látni, hogy a tereinken elhelyezett „Itt épül Euró-
pa” táblák tövében gyûlnek az üres italos dobozok, csokis pa-
pírok, stb. Ezeket az utcákat, tereket, sportcsarnokot nagyon
sok pénzbõl, adóforintokból, és nem kevés munkával lehetett
ilyen széppé varázsolni, és akiknek ez semmibe nem került,
nem is tudják megbecsülni. Ezt tényleg Európának és az
Uniónak köszönhetjük. Mindenki oda megy, ahova akar, azt

csinál, amit akar. Ehhez a mi közösségünk nincs felnõve. Ke-
zelni sem tudja. Most Franciaország, Olaszország, Írország,
és egyre több nyugat európai ország készül megszabadulni tõ-
lük, és elég valószínû, hogy sikerül is, és õk is itt kötnek ki
nálunk. Itt generációk óta dolgos, becsületes, emberek élnek,
akik szeretik a szépet és szeretik, ha rend van körülöttük.
Itt csak azt szeretném megemlíteni, hogy sokáig elég volt ki-
nézni az utcára, és ha sokan festették a kerítésüket, akkor le-
hetett tudni, hogy közeleg a búcsú ideje, mert „búcsúra szép-
nek kell lenni a portának” Ezek az emberek adtak a környeze-
tükre tisztántartották és tartják is a mai napig a maguk portá-
ját, és igenis rászólnak a szemetelõre. Búcsú. A búcsúba az
õslakosokat már egyre nehezebb felfedezni, jobbára a be-
vándoroltakkal van tele, de beszélhetnénk más rendezvény-
rõl is ezzel kapcsolatban, ahonnan a helyiek kezdenek kiszo-
rulni.
Ezek a gondok az érem egyik felén vannak, és mint tudjuk,
minden éremnek két oldala van.
A másik oldalon lehet megemlíteni, azokat az embereket,
akik olcsó munkaerõt remélnek ezektõl az emberektõl.
Ezek a munkaerõk, akkor is meg voltak, amikor a gazdák-
nál laktak az idénymunkások és az õszi betakarítások vé-
gén elmentek haza. Ezekben az idõkben megvolt legalább az
az érzés, hogy a gazda felvigyáz az emberére, nem volt lárma,
rendbontás. Csak addig tartotta a gazda itt a munkásokat,
amíg munka volt. A földek meg voltak mûvelve, még talán
több is mint mostanság.
Másrészrõl egy maroknyi ember, akik a lakbérekbõl tesz-
nek szert egy kevés bevételre. Sokan mondhatják, hogy az a
bevétel nem is kevés. DE az a bevétel bizony kevés ahhoz
mérten, hogy milyen károk származhatnak belõle. A köz-
ségünk elmerül a mocsokban, szemétben, az ingatlanok érté-
küket veszítik, óvodáink, iskoláink színvonala ki tudja med-
dig süllyed. Az adófizetõ, nyugalomra vágyó emberek lassan
elszivárognak a településrõl. És abba biztosak lehetünk, hogy
ezek a „bevándorlók” sok adóforinttal nem fogják támo-
gatni a helyi önkormányzatot.
Csak egy lehetõség van ennek a folyamatnak a megfordí-
tására, ha visszatérünk a régebbi megoldásra és csak azok-
nak az idegeneknek adunk szállást, akiknek munkát is tu-
dunk adni. Ezeknek az embereknek nem engedhetjük meg,
hogy lakcímkártyát szerezzenek nálunk.
És nem utolsó sorban fel kell, hívjuk a szállásadók figyel-
mét, hogy az, amit Õk megkeresnek, annak a kárát ne-
künk kell többszörösen megfizetnünk késõbb.
Kérek mindenkit, aki végigolvassa, hogy gondolkodjon el
soraimon, és hívja fel figyelmét azoknak, akik szállást adnak,
dolgoztatnak, és minden olyan falubeliének, akinek nem ju-
tott kezébe ez az gondolatébresztõ.

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket:
Palánszky Tamás
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Hogyan védjük meg magunkat,
családunkat és pénzünket

az internetes bûnözõktõl –
Elõadássorozat

Sokan érezzük azt, hogy a digitális világ átrobog rajtunk. Még
a veszélyeket sem értjük, így hát védekezni sem tudunk na-
gyon ellene. Nem tudjuk mikor, ki és hogyan akar minket be-
csapni az internetes útvesztõkben. Néha eltûnik a pénz a
bankkártyánkról. Pedig mi nem tettünk semmit, csak pénz
utalunk az internetes bankunkból a megszokott helyekre. A
számítógépes bûnözök ezt „megérzik” és legközelebb már
búcsút is mondhatunk a pénzünknek. Néha több tízezer forin-
tos telefonszámlákat kapunk pedig mi nem tettünk semmi
szokatlant, csak „egyszer” megadtuk (vagy csemeténk meg-
adta) a telefonszámunkat és letöltöttünk egy háttérképet, vagy
csengõhangot.
Máskor pedig, mikor több százezer forintos LCD tv-t kínál-
nak nekünk az interneten pár tízezer forintért, boldogan ka-
punk az alkalmon és elkezdünk licitálni rá. Amikor észhez té-
rünk észrevesszük : se pénz, se tv.
Amikor gyanútlanul megadjuk az e-mail címünket egy re-
gisztrációnál, másnap csak annyit látunk : több száz kéretlen
reklámlevelet kapunk.
Amikor gyermekeink „csetelnek”, magukat szintén gyere-
keknek kiadó internetes bûnözõkkel találják szembe magukat
és gyanútlanul kiadják legszemélyesebb adataikat és ezzel
persze a miénket is. Azért, hogy felvegyük a kesztyût, és ne
hagyjuk magunkat becsapni, elhatároztuk, hogy tartunk egy
olyan elõadássorozatot, amiben felvetjük és megbeszéljük
ezeket a problémákat, valamint azt, hogyan tudnánk védekez-
ni ellenük, megvédeni gyermekeinket, családunkat, számító-
gépünket, adatainkat és pénzünket a ránk leselkedõ veszé-
lyektõl.
Az elõadássorozatot október elsejétõl tartjuk, minden pénte-
ken délután a teleházban, 18 órai kezdettel.
Az elõadások témái :

Október 1, Péntek 18:00 :

A számítógépes bûnözõk kifino-

mult technikái, és ez ellen ho-

gyan védjük meg adatainkat I.

Október 8, Péntek 18:00 :

A számítógépes bûnözõk kifino-

mult technikái, és ez ellen ho-

gyan védjük meg adatainkat II.

Október 15, Péntek 18:00 :

Az internetes csalók trükkjei,

avagy hogyan akarják kicsalni a

pénzünket

Október 22, Péntek 18:00 :

Hogyan próbálják meg becsapni

gyermekeinket és hogyan véd-

hetjük meg õket.

Október 29, Péntek 18:00 :

Internetes átverések, SMS csalá-

sok, az internetes bûnözõk leg-

újabb trükkjei

Jakab Béla

CÍMZETES FÕJEGYZÕJE
VAN

TELEPÜLÉSÜNKNEK
Rozgonyi Erik 1996. február 19-én került Alsónéme-
dire és ugyanazon év július 01-jén kapta meg jegyzõi
kinevezését. Munkájával a mindenkori Képviselõ-
testület mindig meg volt elégedve és a környezõ tele-
püléseken is elismerték Õt. Ez megmutatkozott ab-
ban is, hogy Bugyin és Gyálon is helyettesített, ami-
kor jegyzõ nélkül maradt a ottani Hivatal, valamint,
hogy más településre csábították Õt, de hála Istennek
Alsónémedin maradt. A mai napig is többször kérnek
jegyzõtársai, segítséget, tanácsot Tõle.

Képviselõ-testületünk már 2007-ben úgy gondolta,
hogy Rozgonyi Erik jegyzõ úr méltán kiérdemelné a
címzetes fõjegyzõi címet, de akkor nem tüntették ki
– hiába voltak az alátámasztó levelek, környezõ tele-
pülések jegyzõitõl. 2010-ben a Képviselõ-testület is-
mét felterjesztette a cím adományozására. Úgy tud-
tuk, hogy a címet ebben az évben nem adják ki senki-
nek.

Váratlanul jött a hír, hogy Orbán Viktor Miniszterel-
nök július 7-i határozatával Címzetes Fõjegyzõvé
nevezte ki Rozgonyi Erik jegyzõ urat. Az ünnepélyes
átadásra augusztus 19-én került sor, mely alkalomra
én is hivatalos voltam. Örömmel láttam, hogy a há-
rom Pest megyei kinevezett közül Jegyzõ úr volt a
legfiatalabb és hallottam a méltán elismerõ szavak-
ból, hogy Õ dolgozik a leghosszabb ideje egy telepü-
lésen jegyzõként.

14 esztendeje, hogy együtt dolgozhatok Rozgonyi
Erik úrral és úgy gondolom méltán vívott ki magának
tiszteletet, megbecsülést a dolgozók, intézményve-
zetõk és remélem egész település elõtt. Lehet, hogy
vannak, akik nem egészen így gondolják. Ennek oka
az, hogy Címzetes Fõjegyzõnk az ember mellett a
törvényesség, a jogszabályok betartója és betartatója
Önkormányzatunknál.

A Képviselõ-testület nevében e helyrõl is gratulálok
kinevezéséhez és kívánom, hogy még sokáig legyen
e település Címzetes Fõjegyzõje.

Dr. György Balázs
polgármester

fotók a 4. oldalon
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A 2011. évi BURSA HUNGARICA Felsõoktatási önkormányzati Ösztöndíjra

felsõoktatási hallgatók, lletve felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó tanulók zámára

„A” típusú pályázat a felsõoktatásban már részt vevõ hall-
gatók számára:
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat terültén ál-
landó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû
felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vo-
natkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos ) alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mester-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj idõtartama: 10 hónap, azaz két egymást követõ
tanulmányi félév. (2010/2011.tanév második, illetve
2011/2012.tanév elsõ féléve)
A pályázat benyújtásának módja: „A” típusú pályázati ûr-
lapon, amely igényelhetõ az Alsónémedi Polgármesteri Hiva-
talban / Alsónémedi, Fõ u. 58. 3. sz. szoba /.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 29.

„B” típusú pályázat a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó hallgatók számára:
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állan-
dó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû / a
2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középisko-
lás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási
intézményben felvételt még nem nyert, érettségizett / fiatalok
jelentkezhetnek, akik a 2011/2012. tanévtõl kezdõdõen felsõ-
oktatási intézmény keretében teljes idejû ( nappali tagozatos )
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsõfokú szakkép-
zésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok ré-
szesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben elõször nyernek
felvételt felsõoktatási intézményben és tanulmányaikat a
2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást kö-
vetõ tanulmányi félév.
A pályázat benyújtásának módja: „B” típusú pályázati ûr-
lapon, amely igényelhetõ az Alsónémedi Polgármesteri Hiva-
talban/ Alsónémedi, Fõ u. 58. 3. sz. szoba / .
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 29.

- Nem részesülhetnek Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban
a rendvédelmi és a katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szak-
képzésben részt vevõ tanulók.
- A doktori képzésben részt vevõk, valamint a külföldi intéz-
ménnyel hallgatói jogviszonyban állók.
A pályázatok elbírálása során a Képviselõ-testület az

alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– a családban az egy fõre jutó nettó átlagjövedelem nem ha-

ladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének 150 %-át,

– árva vagy félárva,
– eltartásáról egyedülálló szülõ gondoskodik,
– a családjában élõ eltartottak száma három vagy annál több,
– krónikus betegségben szenved,
– kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban

nem részesül.
A pályázatokat 1 példányban, írásban a Polgármesteri Hiva-
talban kell benyújtani a fenti határidõre. A pályázatokat a
Kulturális és Oktatási Bizottság legkésõbb 2010. november
23-ig elbírálja. Az önkormányzat a pályázatokat elbírálás
után a megyei önkormányzat, illetve az OM Alapkezelõ Fel-
sõoktatási Pályázatok Osztálya részére továbbítja
A pályázó a települési önkormányzat döntése ellen felleb-
bezéssel nem élhet.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban Somogyi
Istvánnénál kapható a 29/337-101/14. melléken vagy az
ida.varga@alsonemedi.hu e-mail címen.
A pályázati ûrlaphoz mellékelni kell:
– az iskolai tanulmányok folytatásról szóló igazolást,
– a család egy fõre jutó jövedelmének megállapításához

szükséges jövedelemigazolásokat,
– az elhalt szülõ halotti anyakönyvi kivonatát,
– elvált szülõk estén a válásról szóló jogerõs bírósági vég-

zést, vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot,
– az eltartott gyermekek születési anyakönyvi kivonatát,
– krónikus betegség fennállásáról szóló orvosi igazolást,
– kollégiumi ellátásról szóló elutasító határozatot.

Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzat Képviselõ-testületének Kulturális és Ok-
tatási Bizottsága a „Tiszta udvar, rendes ház” pályáza-
ton az alábbi eredményt hirdeti ki:
Elsõ helyezett az Alsónémedi, Kápolna u. 32. sz. alatti
ingatlan (Takácsné Bálint Julianna és családja). Díjazása
az önkormányzati tulajdonban lévõ gyulai ingatlan egy
hetes igénybevételi joga, valamint a “Tiszta udvar, rendes
ház” tábla.
A további helyezettek a “Tiszta udvar, rendes ház” táblát
kapják:
- Damjanich u. 31. (Józan Béláné és családja)
- Fõ út 118. (Varga Csaba és családja)
Különdíjban részesítette Morvai Anna Kápolna u. 28.
sz. alatti lakost, akinek díja a „Tiszta udvar, rendes ház”
tábla mellett egy ajándékkosár volt.
A Bizottság a „Legrendezettebb utca” díjat nem adta ki.
Szépítsük mindannyian otthonunkat és környékét, hogy
rendezett, ápolt környezetben élhessük napjainkat!

Üdvözlettel:
Szántó Erzsébet a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
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Tisztelt Szülõk! Kedves Olvasók!
Ha újjászületésrõl beszélünk, jellemzõen a tavasz jut eszünk-
be, pedig ha jobban belegondolunk, szeptember is az újrakez-
dés hónapja. A nyári szabadságokat követõen minden vissza-
tér a megszokott kerékvágásba.
A legnagyobb szabadság, a vakáció után a diákok is visszatér-
nek az iskola falai közé és megkezdõdik a komoly munka.
A tanév 183 tanítási napja értékes és komoly munkát kíván a
pedagógusoktól, a szülõktõl és intézményünk minden tanuló-
jától.
Becsengettek.?!
Ez a felirat fogadta 2010. szeptember 1-jén, a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola aulájában gyülekezõ pedagógusokat,
szülõket és a mosolygós, jókedvû diákokat.
422 tanuló kezdte meg tanulmányait.
Az elmúlt hónapokban bekövetkezett politikai változások az
oktatást sem hagyták érintetlenül.
Több mint nyolcvan pedagógus és más szakember bevonásá-
val elkezdõzött a nevelést a középpontba állító új értékrendre
épülõ közoktatási törvény elõkészítése. Senki sem vitathatja a
nevelés meghatározó szerepét a személyiség alakulásában. A
kormány arra vállalkozott, hogy rendet és biztonságot teremt
az oktatási rendszer egészében, és központi helyet biztosít a
nevelés különbözõ területeinek.
Vannak olyan változások, melyek szeptember 1-jétõl érvé-
nyesek. A második évfolyamtól szülõi beleegyezés nélkül
dönthet a pedagógus az évfolyamismétlésrõl, ha a tanuló a
tantárgyi követelményszintet nem tudja teljesíteni.
Változatlan ugyanakkor az a szabály, hogy a tanuló az elsõ
évfolyamon továbbra is csak abban az esetben utasítható év-
folyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az isko-
lából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta
teljesíteni.
A törvénymódosítás több alternatívát kínál a tanulók értékelé-
sére.
Nevelõtestületünk az értékelési módok közül az osztályzás
mellett döntött. A szülõk a szöveges értékelés helyett alsó ta-
gozatban a 2. év végétõl osztályzat formájában kapnak tájé-
koztatást gyermekük teljesítményérõl.
A harmadik elem a nem szakrendszerû oktatás szabályozása.
Az 1-4. évfolyamon továbbra is nem szakrendszerû oktatás
folyik, az 5-6. évfolyamon azonban a korábbi szabályozások
betartásával végezzük nevelõ-oktató munkánkat.
A készülõ új közoktatási törvény vissza fogja állítani a közös
mûveltségi tartalmakat a Nemzeti Alaptantervbe. A közokta-
tás évszázados feladta a nemzeti és az egyetemes kultúra gya-
rapítása és továbbadása.
A Nemzeti Alaptanterv tartalmi feltöltésének célja, hogy a
közoktatási rendszerbõl kilépõ diákok általános mûveltsége,
tudásszintje megfeleljen a hazai és a nemzetközi munkaerõpi-
ac elvárásainak, egyéni és közösségi érdekeket szolgálva bol-
doguljanak, s nemzeti identitásuk valódi kötõdést jelentsen
hazájukhoz, szülõföldjükhöz.
E törvényi változásokból adódó feladatok komoly szakmai
munkát kívánnak iskolánk pedagógusaitól.

Nevelõtestületünk úgy döntött, hogy a 2010/2011-es tanév-
ben pályázatot nyújt be az Ökoiskola Cím elnyerésére.
Az Ökoiskola Címet az Oktatási Minisztérium és a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen hozta létre a
fenntarthatóság elveinek az oktatási intézményekben való
minél hatékonyabb megjelenése érdekében.
Az évente kiírt pályázat útján elnyerhetõ Cím azoknak az is-
koláknak az elismerését szolgálja, melyek - átgondoltan in-
tézményesítetten, rendszerszerûen - foglalkoznak a fenntart-
hatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával.
Ökoiskoláknak azok az iskolák nevezhetõk, ahol:
– Az iskola helyi tantervében és pedagógia programjában

meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, a fenn-
tarthatóság kérdéskörének.

– A tanulók aktív és egyenrangú szereplõi az iskolai élet-
nek, beleszólási joggal az õket érintõ kérdésekbe.

– Az iskola dolgozói (vezetõség, tanári kar, technikai sze-
mélyzet) tudatában van a fenntarthatóság kérdéskörének
fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája
során érvényesíti.

– Az iskola a szülõkkel, illetve a helyi közösséggel együtt-
mûködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgála-
tában, megoldásában

– Az iskola mûködtetése a lehetõ legkörnyezetkímélõbb
módon történik

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy
nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a
fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet
minden területén; az iskola mûködtetése terén éppúgy, mint a
gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.
Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közös-
ség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az
iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba
beágyazottan.
E cím elérése érdekében a nevelõtestület tagjaiból összeállt
team foglalkozik e területtel.
Értékes programokat szervezünk gyermekeinknek a termé-
szetvédelem, a természetszeretet, a helyi és országos értékek
védelme, óvása érdekében.
A programban a tanulók az osztályfõnökök irányításával tel-
jes létszámban részt vesznek.
E cél érdekében megnyerjük a Szülõket és minden támoga-
tónkat.
Mindezek milyen formában valósíthatók meg?
- Az iskola lehetõséget biztosít tanulói számára tanterven
kívüli tanulási formákra (erdei iskola, táboroztatás, te-
repgyakorlatok, növény- és vízvizsgálat, projektek, ha-
gyományápolás, népszokások megismertetése, iskolai
környezet szépítése, parkosítás, faültetés, tanteremszépí-
tés, virágültetés, természetes anyagok felhasználása, sza-
badidõs sportok, egészséges életmód, egészséges táplálko-
zás, tisztálkodás, kapcsolattartás civil szervezetekkel,
fenntartóval, környékbeli és határon túli iskolákkal…
…és sorolhatnánk tovább a különbözõ módszereket.
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Bízunk abban, hogy munkánk eredményes és sikeres lesz! A
kitûzött célok és feladatok megvalósításában kérjük a fenn-
tartónk, a szülõi közösség és az egész település támogatását!
Tisztelt Szülõk, kedves Olvasók!
Iskolánkban minden évben a tanévnyitó ünnepélyen köszönt-
jük azokat a pedagógusokat, akik több évtizeden keresztül
végzik áldozatos munkájukat.
„A múlt tisztelete az a vallás, mely az új nemzedék kötelé-
ke. Ne veszítsünk semmit a múltból, mert csak is a múlttal
alkothatjuk a jövendõt.”
Ezzel az idézettel köszöntöttük Jobbágy Ilona magyar-
történelem-honismeret szakos kollegánkat, aki 25 évvel ez-
elõtt kezdte pedagógusi munkáját.
„A diák, míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak ké-
sõbb, amikor már többet tud a világról, érti meg, milyen
sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem
vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól, kivárja, hogy
idõvel megkapja tõlük”
Ez az idézet Kiss Ferencné munkáját méltatta, aki 30 évvel
ezelõtt vette át diplomáját.

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit
megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótéte-
mény sem”
Móricz Zsigmond szavaival köszöntöttük Szántó Erzsébetet,
aki 35 éve iskolánk tanítója.
„Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki,
De még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni
igazsággal”
E gondolatokkal köszöntük meg Ladányi Istvánné munkáját,
aki 40 évvel ezelõtt lépett a pedagógusok népes táborába.
Munkáját „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” kitüntetéssel
ismerte el az oktatási tárca.
A kitüntetést Dr. György Balázs polgármester Úr adta át. A
tantestület díszoklevéllel és ajándékkal kedveskedett a jubilá-
ló kollegának.
Az új tanév küszöbén kívánok nagyközségünk minden diák-
jának sok sikert, kiváló eredményeket!

Mayer Istvánné
igazgató

Fotók az 1. oldalon

Színházlátogatók és kirándulók figyelem!
Az Operabérlettel rendelkezõk figyelmét szeretném felhívni, hogy az új színházi évad elsõ elõadása a Magyar Állami
Operaházban szeptember 26-án vasárnap délutánlesz. Címe: R. Strauss: A rózsalovag. Indulás délután 15:30-kor az
iskola elõl külön autóbusszal.
Október 9-10-én kétnapos kirándulásra hívom az utazást kedvelõk lakosokat. A programban szerepel a Hortobágyi
Nemzeti Park, Nyíregyháza és Sóstó nevezetességeinek megtekintése (Kilenclyukú híd, Hortobágyi Pásztormúzeum,
Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom, Görög katolikus templom és püspöki palota, Református temp-
lom). Használjuk ki ezt a remélhetõleg még két szép kora õszi napot, s kiránduljunk együtt.
2010. október 24-én, vasárnap délután a budapesti Operettszínház új elõadására hívom a musicalt kedvelõket, a címe:
Szerdán tavasz lesz (a darab bemutatója okt. 23-án este). Fõbb szereplõk: Faragó András, Lehoczky Zsuzsa, Kerényi
Miklós, Janza Kata.
A felkínált programokon való részvételt felnõtteknek, gyerekeknek egyaránt ajánlom.
Várom szeretettel a jelentkezõket! Telefon: 29/337-861, 30/357-1441

Üdvözlettel:
Szántó Erzsébet

a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

KÖSZÖNET
Köszönetet szeretnék mondani azoknak a segítõ embereknek, akik a bajban össze tudtak fogni és energiát, pénzt,
munkát nem kímélve, erõt adtak a bajba jutott embereknek!
Ez év júniusában az Alsónémedi: Magyarok Szövetsége, Református Egyház és a Jobbik Alapszervezete adomány-
gyûjtést indított az árvízkárosultak javára. Nagyon sok ruhanemût, háztartási kisgépeket, játékokat, tartós élelmiszere-
ket és pénzt gyûjtöttünk össze!
Július 1-jén, 5 fõs kis csapat indult útnak Edelénybe! Három órás út után kíváncsian vártuk, hogy milyen látványban és
fogadtatásban lesz részünk! Örömmel fogadtak bennünket és egy kávé megvendégelése mellett sok-sok történettel
gazdagítottak! A lepakolás után ellátogattunk az árvíz által sújtott utcákba és házakhoz. Még akkor is látható volt egy
közepes nagyságú fán, ahogy a víz hordaléka fenn akadt a lombozaton. A házak falán látszik, meddig ért a sáros víz.
Belegondolni is borzasztó volt!!!
Visszaindulva, arról beszélgettünk, hogy mi lett volna, ha ez Alsónémedin történik meg…?
Adjunk hálát a Jó Istennek, hogy tudunk mibõl adni a bajba jutottaknak és nem nekünk kell a segítséget várni!!!
Magam és a szervezõk nevében is köszönöm a gyors segítséget!

Kozma Márta
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Kulturális hírek
Szüreti felvonulás és mulatság

Szeptember 25-én szombaton rendezzük a hagyományos
szüreti felvonulást és mulatságot.13 órától gyülekezünk a
Vásártéren. A menet 14 órakor indul.
Útvonal: Halászy Károly u. - Damjanich u. - Szabadság tér -
Garay u. - Fõ út - Haraszti út - Toldi M. u. - Árpád u. - Deák F.
u. - Iskola u.
Megállóhelyek: Csermák vendéglõ, Templomtér, Vízto-
rony, Árpád u. és Deák Ferenc u. sarok.
Végállomás az iskolánál.
A megállóhelyeken vidám mûsor várja az érdeklõdõket. A bál
ünnepélyes megnyitása 20 órakor lesz az új aulában. Alsóné-
medi ifjú zenészei - Varga Nobert és muzsikustársai - éjjel
egy óráig szórakoztatják a vendégeket. A fõzõverseny ered-
ményhirdetése a megnyitó keretében lesz. Az este folyamán a
fõzõcsapatok mellett a Betyár étterem finom falatokat kínál,
italról az aulában mûködõ vendéglátó egység gondoskodik.
Alsónémedi lakosait, barátaikat és vendégeiket
szeretettel hívják és várják a rendezõk!

�

Szeptember 29-én szerdán a „Magyar népmese napján” a
Szegedi Miniszínház elõadásában délelõtt 9 és 1015 órakor
két elõadásban megtekinthetõ „A róka és héja” címû népme-
se feldolgozása. Az elõadások megtekintése ingyenes!

�

Október 6-án szerdán 18 órakor a Mûvelõdési ház - Opál
ház - nagytermében emlékezünk a 13 aradi vértanúra. Elõ-
adást tart Zsin Géza tanár úr, majd levetítjük a „80 huszár” c.
magyar történelmi filmet.

�

Október 12-én kedden újra a Faluházba látogat régi kedves
barátunk Halmos Béla népzenész. Filmvetítéssel egybekö-
tött zenélésre és beszélgetésre várjuk az érdeklõdõket.

�

Október 15-én pénteken 18 órára várjuk a Faluházba az
érdeklõdõket, és azokat akik szívesen megnézik a Faluházban
õrzött fényképanyagról készült diákat, és segíteni tudnának a
képeken látható ifjak és idõsek, gyerekek és katonák azonosí-
tásában, felismerésében. Elõre is köszönjük fáradozásukat.

�

Október 23-án szombaton este 18 órakor emlékezünk a
Mûvelõdési Ház – Opál ház - nagytermében az 1956-os for-
radalom és szabadságharc dicsõ napjaira. Ünnepi elõadást tart
Bálint István tanár úr. A Fantázia Mûvészeti Iskola alsóné-
medi tanulóinak irodalmai mûsorát Jobbágy Ilona tanárnõ
állítja össze és tanítja be. Az elõadás után a megemlékezés
koszorút és mécseseit helyezzük el a Polgármesteri Hivatal
falán lévõ emléktáblánál.
Október 24-én vasárnap a mûvelõdési ház szervezésében au-
tóbusszal látogatást szervezünk Marispusztára a Corvin köz
hõseinek Pongrácz Gergelynek és Pongrácz Ödönnek sírjá-
hoz, valamint az 56-os múzeumba. Az autóbusz a Szabadság
térrõl indul reggel 8 órakor, visszaérkezés a délutáni órák-
ban. Jelentkezni lehet a mûvelõdési ház és könyvtárban sze-
mélyesen, vagy a 337-198-as telefonszámon, valamint Job-
bágy Ilona tanárnõnél az iskolában. Az autóbusz költségeit a
mûvelõdési ház fizeti ki, így az utazás ingyenes. A múzeumi
belépõt mindenki egyénileg váltja meg a helyszínen.

Geigerné Moldvai Marianna
intézményvezetõ

Nyári fellépések a Cseppek Gyermektánccsoporttal
Augusztusban kétszer is felvehették magukra az óvodások a szép táncos ruhájukat. Két felkérésnek is szívesen tettünk
eleget, hiszen ez az a korosztály, ahol még nem igen van lámpaláz, szégyenlõsség, szívesen táncolnak bárhol szüleik,
nagyszüleik örömére.
A Tiszaugi Önkormányzat minden évben számít ránk a Falunapon, ahol mindig nagy szeretettel várnak bennünket. A
„Cseppek” a többi néptánccsoporttal együtt színvonalas kis mûsort mutatott be a színpadon. Külön busszal mentünk és
mire odaértünk finom ebéddel vártak bennünket és ezután kezdõdtek a délutáni programok: csikósbemutató, Tabáni Ist-
ván-koncert, Jóban Rosszban sztárjai, néptáncbemutatók, stb. Egész nap részt vehettek sétakocsikázáson a Tisza part-
ján, valamint pónilovaglás, minividámpark várta a szórakozni vágyókat. A gyerekeknek egy-egy ajándékkal köszönték
meg a szereplést és este kellemesen elfáradva sok élménnyel tértünk haza a szülõkkel, hozzátartozókkal együtt.
A Vásártéren a némedi közönségnek is bemutathatták táncukat az ovisok, ahova még több rokon, hozzátartozó kísérte el
a kisgyerekeket.
A táncot vastapssal kísérte a nézõközönség és sok fotó, videó készült a szereplésekrõl, melybõl egy párat a színes oldalakon
meg is tekinthetnek. Volt, aki Tabáni István dalaira táncra is perdült a színpadon. Ez igazán örök emlék marad számukra.
Köszönjük a lehetõséget!

Józan Béláné Ági,
A tánccsoport vezetõje

fotók a xxx oldalon
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Faluházi kincseinkbõl
A bölcsõtõl az örökkévalóságig
Bevezetõ gondolatok a Faluházban folyó tudományos feldol-
gozó munkáról

Közgyûjtemény és múzeumi gyûjtemény ma elképzelhetetlen
fényképtár nélkül.
A fotográfia történelmi forrásértéke a kép pontos kormegha-
tározásától függ.
A fényképeinkrõl sok minden „leolvasható”, de korántsem
elegendõ ahhoz, hogy minden vonatkozásban adatokat, szé-
les ívû ismereteket szolgáltasson.
A Faluház pompás gyûjteménye most kerül feldolgozás alá.
A magyar népismeret, helyismeret, a fényképek tudományos
igényû archiválása, elkészítése, fotográfusi mûtermek hely-
színeinek, körülményeinek tisztázása elengedhetetlenül
szükséges ahhoz, hogy a kép többet mondjon, mint ami elsõ
látásra látszik.
Az a felvétel, amelyrõl semmit sem tudunk, még azt sem, kit,
s más esetben, mit ábrázol, holt anyag. Számunkra idegen, így
nem lehet személyes kötõdésünk hozzá.
A tárgy nem mindig beszél önmagáért, a hozzá kötõdõ törté-
nelmi - jelen esetünkben - családi, falutörténeti, viselettörté-
neti és egyéb magyar nemzeti és népismereti adat emeli érté-
két, hitelességét.

Kérjük községünk lakosainak segítségét!

Meséljék el a képeikhez kötõdõ családi emlékeiket, törté-
neteiket!

Ezek a felvételek, egyenkénti beszélgetések a Faluház hang-
archívumában megõrzésre kerülnek. A gyûjtõmunka állan-
dó és folyamatos.
Ha csak kölcsönbe is, a fényképezés és számítógépes feldol-
gozás idõtartamára kérjük, bocsássák rendelkezésünkre a
családi fényképeiket, esetleg széles rokonságuktól is be-
kért albumjaikat, gyûjteményüket, régi irataikat. Pl.
gyászjelentéseiket, elsõ áldozó, konfirmációi emléklapjaikat,
az iskolai értesítõiket, okleveleiket, a családi vagy minden-
napokra vonatkozó kalendáriumi, bibliai bejegyzéseket, leve-
leket, képeslapokat, háború elõtti képes folyóirataikat, sza-
kácskönyveiket, ételreceptjeiket, stb. illetve más tárgyi emlé-
keiket (ruházat, edények, stb.) Munkánk eredményeképpen
kitárul a megannyi családi történet.
Gyermekkori emlékek az elmúlt nyarakról, aratásokról, szü-
retekrõl, dolgos mindennapokról, a régen eltávozott déd- és
nagyszülõkrõl, rokonokról, keresztszülõkrõl, sógorokról, ko-
mákról, szomszédokról. Mirtuszkoszorús esküvõkrõl, ke-
resztelõkrõl, megrendítõ temetésekrõl, boldog vagy boldog-
talan életekrõl, családi tragédiákról.
Megelevenedik, újra életre kel, és ránk, utódokra tekint a múlt
homályába veszõ, sok-sok kedves arc. A rögzített beszélgeté-
sek nyomán közöttünk lesznek a hajdani világháborús hõsök,
a nem elfelejtett némediek, utcáról utcára, házról házra, sír-
emlékrõl síremlékre…
Hisszük, s meggyõzõdésünk, a magyarság 1100 éves kár-
pát-medencei életrajzának gerince, szerves része a Ma-
gyar Alföld paraszti életformája, népélete.
Ezen értékítélet vezérel bennünket gyûjteményünk feldolgo-
zása során.
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Ezekrõl az áldott, dolgos mindennapi küzdelmek között meg-
élt életekrõl tesz tanúbizonyságot Alsónémedi Faluházának
felbecsülhetetlen értékû, folyamatosan gazdagodó, gyarapo-
dó gyûjteménye. Így ismerhetünk rá hajdani õsapáinkra, õs-
anyáinkra, nemes elõdeinkre. Teljesítenünk kell ránk rótt lelki
kötelességünket: gyermekeink nemzettudatának erõsíté-
sét, mely foszladozó magyarságunk fennmaradásának
egyes egyedüli záloga.

Három katonakép margójára
Bemutatkozásunkat az elsõ világégéssel kezdõdõ legnagyobb
nemzeti tragédiánk három beszédes dokumentumával nyitjuk.

Három katonakép az I. világháború idejébõl.
Az elsõ képünkön a frissen bevonult katonák között ott látjuk
Szabó Miklóst.
A kép jobb oldalán áll, a legszélsõ. Jobbján szuronyos Mann-
licher puskája. (A képet Varga Béláné, Horváth Margit ado-
mányozta a Faluház gyûjteményébe). Margit néni azt is el-
mondta, hogy 1926-ban, 42 éves korában halt meg. Tehát eb-
bõl kiszámolhatjuk, hogy 1884-ben született.
A levelezõ-lap címzettje: Polyák Józsefné, Alsó-Némedi,
Pest megye. Apósáéknak küldte a lapot, ugyanis a felesége
Polyák lány volt. A bélyegzõ keltje: Békéscsaba, 1914. (a
postai pecsét és írása elmosódott, csak részletei olvashatók. A
kép vándorfotográfus szabadtéri felvétele). A fiatal bakák de-
rûsen, bizakodva hetykén félrecsapott csákóval, tábori szaká-
csukkal együtt vidáman tekintenek a fotográfus lencséjébe.

„Jó egészségben vagyok a táborban a szakaszom között.”- írja
haza Szabó Miklós többek között.
A következõ képen Kozma János (középsõ?) némedi-szöllei
lakos látható katonakomái társaságában. A mûtermi felvétel
1914 körül készült. Az õ leszármazottjai ma is Némediszõlõn
élnek, id. és ifj. Kozma Károly.
A harmadik fotón Kiss Léna néni, mint leányka (1912-ben
(?) született) és szülei láthatók. Kiss Léna néni id. Gyõri Jó-
zsef édesanyja. A háború számtalan családot szakított szét, az
idegenben, harcoló honvédekben ezek a családi fotók tartot-
ták a lelket. A fénykép valószínûleg a lovashuszár édesapa
frontra való kivezénylése elõtti napokban készült 1914 körül
„Berlin” Fényképészeti és Fényképnagyító Mûteremben, Bu-
dapesten, a Ferenc József laktanyával szemben. Az apa, Kiss
Miklós súlyos sebesülten tért haza a háborúból, rövidesen
meg is halt. Felesége hadiözvegyként egy trafikot kapott a
Magyar Államtól. (Adatközlõ: Bálint Dezsõné, „Hentes” Kis
Magda néni).

Magyar István király, Hogy gyûljenek össze
Országunk istápja, Az õ gyermekei
Felköté a kardját, Az õ gyermekei
Vevé trombitáját. Hadbéli fiai.

Kiment ajtójába, Össze es gyûlének,
Udvarába lépett, Fegyver alá tette
Hangozá Keletre, S háborúba indult
S nap szentülétre, Dusmány [ellenség] eleibe.



22

A moldvai csángók körében jegyezték le ezt a balladaszerû
éneket, amely a régi énekmondók hangján szól „országunk is-
tápjáról”, a bajban mindig segítõ nagy királyról. Bocskai Ist-
ván végrendeletében is felhangzik a nemzetféltés nyomasztó
szirénhangja:
,,Én Botskai István, Istennek kegyelmességébõl, Magyar Or-
szágnak, és Erdélynek fejedelme, székelyeknek ispánnya.
Noha testemben a Szent Istennek látogatásából ennyi idõtõl
fogván való betegségem miatt erõtlen voltomat esmérem. De
elmémben és lelkiismeretemben csendes lévén, meg-
gondolván az halálnak minden rendeken személyválogatás
nélkül való uralkodását, és annak órájának bizonytalan voltát;
ilyen testamentum tételemet rendelem meg-hitt lelki pászto-
rom, és igaz idvességre tanítóm, Alvinczi Péter elõtt(…):
Minden emberi háládatosság között hazánknak, nemze-
tünknek tartozunk mindenek felett…Szívem örven[d] raj-
ta és Istennek érette nagy hálákat adok, hogy én õ kegyelme-
ket és az országot mint édes hazámat most mindenféle ellen-
ségtõl meg-szabadult állapotban hagyhatom.(…)igyekezze-
nek az egész Magyar Nemzetségnek megmaradására.”
(Kassa.1606.dec,17.)

„Isten csodája, hogy áll még hazánk!”- jajdult fel Petõfi Sán-
dor a szabadságharc egyik vérzivataros napján. Ma pedig szo-
rongó szívvel ilyeneket hallunk úton-útfélen: ha így megy to-
vább, háromszáz év múlva nem lesz magyarság!

István királyunk, kelj föl újabbkori halálos ellenségeink el-
len, hiszen trianoni diktátum okozta pörölycsapásokba, csak

belehalni lehet. Tudjuk nagyon jól, mit vesztettünk, de vajon
mennyire van a köztudatban, hogy országunkon, népünkön,
városainkon, szívünkön, lelkünkön túl színarany értékben
mennyivel rabolták meg a magyarságunkat, nemzetünket az
I. világháború utáni szégyenteljes szétszóratásban, osztozko-
dásban. A mûvelt, széles olvasóközönséget ma is megrázó,
fellelhetetlen adatok következnek:
Csak a haditengerészetünket ért károk színarany értékben:
– Hadihajók (csatahajók, rombolók, naszádok, monitorok,

stb.) – 60.000 kg színarany értékben
– Hadikórházak, hidrográfiai hivatalok, hadiakadémiák –

300.000 kg színarany értékben
– 801 db kisebb hajó – 80.000 k. színarany értékben
– Fiume kikötõ ingatlanai, ingóságai, felépítésének értéke -

28 800 kg színarany értékben stb. Nem folytatjuk,má-
ra(!)ennyi is elég! (Dr. Juba Ferenc tengerészkapitány adatai)

S még nem szóltunk további veszteségeinkrõl: az arany-,
ezüst-, sóbányáinkról, vasútvonalainkról Fiumétól-Kassáig,
Nagybecskerektõl Rimaszombatig, Temesvártól Késmárkig,
Brassótól-Máramarosszigetig s az e vonalakhoz tartozó vas-
úti szerelvényekrõl, a több ezer elrabolt mozdonyról,
stb.,stb.,stb.
És mégis élünk!- kiált fel Reményik Sándor költõ, Mátyás ki-
rályunk szülõvárosában, Kolozsvárott.
És élni is fogunk, míg a Szent Korona velünk, s Szent István
királyunk oltalmazó jobbja felettünk.

Bálint István János
Alsónémedi, Faluház, 2010. augusztus 26.

Bálint István János
történész, tudományos kutató
Erdélyben, helyesebben a Partium (Partes Regni
Hungariae=Csatolt Részek) központjában Zilahon született.
Tanulmányait, Marosvásárhelyt, Kolozsvárt és Budapesten
végezte. 1977 szeptembere óta él Magyarországon. Fõbb
munkahelyei: Református Egyház Ráday Tudományos Gyûj-
teménye, Országos Széchényi Könyvtár.

Számos jelentõs mûvelõdéstörténeti kötet szerkesztõje, pl.
Kincses Kolozsvár,Erdélyi református templomok és tor-
nyok, Boldog Várad, Örök Szilágy, A történelmi Magyaror-
szág sírásói, A Rongyos Gárda harcai,A székely hadosztály
és dandár története, A régi Kalotaszeg, stb. Több jelenkori
történelmet feltáró tanulmány szerzõje, írásait közli többek
között a Magyar Nemzet, Magyar Demokrata, Kárpátok
Õre,Confessio,Reformátusok Lapja. Mûveiben az egyetemes
magyar kultúrtörténet megõrzését, a történelmi igazság feltá-
rását, a szülõföld és a magyarság iránti igaz ragaszkodást
szolgálja és hirdeti. Jelenleg Alsónémedi Képviselõtestületé-
nek megtisztelõ felkérésére a Faluház anyagának szaksze-
rû, tudományos igényû leltárba vételét, a fényképek,
hanganyag archiválását, s a helyi népismereti értékek
adatbázisba rendezését végzi.

(szerk.)

Kézmûves játszóház
2010-2011-es tanévben újra indul

a Kézmûves játszóház
péntekenként az Opál Házban 15-18 óráig.

Elsõ foglalkozás 2010.09.17.
A foglalkozásokon leginkább természetes anyagokkal
dolgozunk, többnyire térben alkotunk. Agyagozunk,
vesszõt fonunk, bõrözünk, csuhéval, szalmával és gyé-
kénnyel dolgozunk. Megismerkedünk nagyobb ünnep-
körök jelképeivel, részt veszünk az adventi vásárban,
óriás papírhajtogató napot tartunk és ember nagyságú
szobrot készítünk. Év végén tábort szervezünk. Ez év
nagyobb munkája egy nagy vesszõbõl készült felnyitha-
tó tetejû babaház lesz (egyénre szabva), babákkal kis
eredeti berendezési tárgyakkal. Mindent mi készítünk!
Sokat játszunk és lesznek meglepetések! A foglalkozá-
sokról minden alkalommal emlékeztetõ készül, mely
összefûzve segít eligazodni a különbözõ anyagok és
technikák között kicsiknek és nagyoknak.
Várok minden alkotó kedvû érdeklõdõt kortól nemtõl
függetlenül!
A foglalkozásokat az Önkormányzat és a Mûvelõdési
Ház támogatja. Köszönjük segítségüket! A program in-
gyenesen látogatható!
NYWYG Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület
Galagonya Kézmûves Köre nevében:

Bodó Anna, Tánya néni
Tel: 06 - 70 - 262 - 8220
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Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Kistérségi prózaíró pályázatán a felnõttek kategóriájában Ölvedi János
III. helyezést ért el a most közölt prózával.

Ötven Év
- Ébresztõ kisfiam, tudod, hogy iskolába kell menned! Ugye
nem kell még egyszer mondanom? Képzeld csak, ma még is-
kola, holnap vasárnap lesz, nem kelünk fel korán, alhatsz,
ameddig csak akarsz!
- De anyu, én még úgy lustálkodnék egy kicsit!
- Most már aztán elég legyen! Indulás mosakodni, öltözködni,
készen van a reggeli.
A konyhából beszûrõdõ illatok: a pirítós kenyér, kissé oda-
égetve a platnin, a gõzölgõ tea – végül csak kihúztak az ágy-
ból. A mosdás lavórban, az öltözködés nem tartott sokáig,
mert igencsak hideg volt a szobában. A tegnap este fával meg-
rakott kis kályha ugyanis már régen kiadott magából minden
meleget. Reggel meg ugye nem szokás a begyújtás, csak az
öreg sparheltbe, amin sütni, fõzni is lehet, ráadásul melegít is
egy kicsit. A nõvérem ma ágyban maradt, õ nem megy iskolá-
ba, mert nagyon köhög, beteg. Én is szívesebben maradtam
volna otthon, de anyám szikrázó szemei nem tûrték a nyafo-
gásomat. A reggelizés és a bepakolás után azonban szinte
megoldhatatlan probléma jelentkezett.
A bakancs! Az a kis bakancs, amit nekem föl kellett volna
vennem. Ám az a kis bakancs sehogy sem akart a lábamra
jönni. Azt nem hiszem, hogy egy éjszaka alatt nõtt volna meg
a lábam, nem, valami más turpisság lehet a dologban. Az igaz,
hogy tegnap tanulás után még rajtam volt. Tapostuk, törtük
benne a víztócsákon megfagyott jeget, azt nem is éreztük,
hogy már teljesen átázott. Amikor aztán sötétedéskor haza
lettünk ugrasztva, -mi gyerekek még maradtunk volna az ut-
cán, én félve attól, hogy ha meglátják a csuromvizes bakan-
csomat, nem úszom meg szárazon. Fogtam, és amikor nem fi-
gyelt senki, betettem a rendlibe, majd reggelig megszárad. A
sütõ jó meleg volt, a tûzhelyen fõtt a vacsora. Nem volt még
nagy este, csak korán sötétedett. Fürdeni csak szombat este
volt szokás nálunk. Gyors lábmosás, hálóruha, vacsora, és ug-
rás az ágyba. A bakancs meg szép lassan száradt a meleg sütõ-
ben. Talán, ha a reggeli begyújtás elõtt anyám észreveszi, nem
lett volna akkora a baj. Mint a bohócok cipõje, úgy föl volt
pöndörödve az orra. Én próbáltam jópofát vágni, de menni azt
nem tudtam benne, pár lépés után beestem a sarokba. Úgy tör-
te a lábam, hogy lecibálni elég volt. Anyám elõször nem értet-
te a dolgot, de hamar rájött. Azt a kétségbeesést, amit akkor az
arcán láttam, sokáig nem tudtam elfelejteni. Még el sem kez-
dõdött a tél, már is vége az új lábbelimnek. Volt ugyan egy vi-
seltes nyári cipõm, de annak már eléggé elkopott volt a talpa,
igencsak fázott benne a lábam. Ám, hogy a szidás mellett,
legalább a pofonokat megússzam, meg az iskolából se késsek
el, nem volt mit tenni, szedtem a lábaimat, irány a suli.
- Elsõsök- figyelem! Most már mindenki próbáljon meg elhe-
lyezkedni, csendben rám figyelni! Te is ott kisfiam! Mi a baj,
miért remegsz? Hiszen te majdnem sírsz! Fázol? De hát itt fû-
tünk! Beteg vagy?
- Nem, nem, nem fázom, nem vagyok beteg, csak, csak meg-
ijedtem valamitõl. Tényleg!

- Akkor most vegyétek elõ a számtan füzetet. A táblán fent
van a dátum, írjátok a bal felsõ sarokba: 1959. november 28,
szombat. - A mai órán az összeadást és a kivonást gyakorol-
juk.
A tanító nénink, akit Kele Máriának hívtak, nem nagyon fag-
gatott tovább, de azért, mielõtt hazaengedett volna bennün-
ket, nekem csendesen megjegyezte: -hétfõn ugye rendes cipõ-
ben jössz az iskolába? A szégyentõl és a félelemtõl, hogy
apámmal estére még biztosan szó lesz a bakancsomról, sze-
rettem volna minél elõbb ágyba kerülni. Szorgoskodtam, sür-
gölõdtem anyám körül, mindenáron a kedvébe akartam járni.
Csak a bakancsomat nem láttam sehol. Egyszer aztán elõke-
rült, mintha új lett volna! Anyám újra beáztatta egy kicsit, és
jól megtömte papírral. Így szárítgatta, formázgatta és a végén
bekente boksszal. Rá sem lehetett ismerni! Én csendben ta-
nultam a kályha mellett, ki sem mentem az utcára. Pedig a
többiek igencsak hívtak.
- Ugyan kisfiam, hagyd már azt a leckét, lesz arra még idõ.
Hiszen holnap vasárnap. Rámold össze a füzeteid és segíts
nekem egy kicsit! Hozz be a kútról egy kis vizet, jó?
- Jól van édesanya, már szaladok is. Hozok egy tele vödörrel.
Én akkor olyat, hogy a csapból folyik a víz, csak nagyon ke-
vés helyen láttam még. Nálunk az udvaron volt a kút. Egy ma-
gas ágason billegett egy gerenda, amirõl egy ostorfa lógott le.
Ennek a végére volt akasztva egy vödör. A vízzel teli vödör
felhúzása még csak ment valahogy, de a víz kiöntése már ki-
csit nehéz volt nekem. Jó, ha fele bele ment. Igen ám, de ami
mellé folyt, az meg szépen lefagyott. Rövidesen egy jégpán-
cél lett az egész kút környéke. Alig tudtam beevickélni azzal,
ami megmaradt. Anyám az ajtóból figyelt, nem tudta, hogy
sírjon-e, vagy nevessen rajtam. De végül megcirógatta az ar-
comat, kicsit összedörzsölte az elgémberedett ujjaimat és
megköszönte a segítséget. Fogott egy lapát hamut, meg egy
kis sót, majd körbeszórta vele a kutat.
- Kicsi fiam, tudod, hogy ma fürdés lesz estére? Még sok-sok
vizet kell behoznunk és megmelegítenünk. Én a vizet hozom
be, te meg a tûzrevalót, egy kosár fát. Jól megrakjuk majd a
kályhát és készülõdünk a fürdéshez.
Ez a feladat megint nem volt egyszerû, mert a fa nehéz volt, a
fáskamrában pedig láttam már egereket is. A félelmemet és az
undoromat legyûrve azután csak-csak összeszedtem maga-
mat és egy tele kosár fával állítottam be a konyhába. A víz
nemsokára suhogni, gõzölni kezdett. Anyám addigra bekészí-
tette a nagy mosóteknõt, dobott még a kályhára egy kis lobo-
góst és kezdõdhetett a szombat esti fürdés. Apám mire haza
ért a munkából, meg a szombaton szokásos baráti borozgatós-
beszélgetésbõl, már túl voltunk ezen a nagy eseményen. Meg-
dicsért, hogy mennyit segítettem, hogy jól tanultam. Elmesél-
te mit dolgozott, merre járt. Sok mindenrõl beszéltünk, csak
az én kis bakancsomról nem esett szó. Másnap, mire felébred-
tem már meg volt terítve az asztal. Olyan dolgok voltak rajta,
ami csak ritkán fordul elõ nálunk. Friss-puhakenyér, vaj, sza-
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lámi és gõzölgõ tejeskávé. Azt hittem, még biztosan álmo-
dom, vagy valahol vendégségben vagyunk. Anyám már az
ebéd készítésével foglalatoskodott, a nõvérem is ott ugra-
bugrált körülötte. Apám pedig fát fûrészelt és aprított az ud-
varon. Azt sem tudtam, egyek elõbb, vagy apámnak segítsek
fát hordani?
- Ez igen, fiam, már hogy megerõsödtél, milyen szívós kis
gyerek lett belõled,- mondta apám kicsit hízelegve,
dicsérõleg a fejemet simogatva.
- Tudom ám, milyen sokat segítesz az anyunak! Mi újság az
iskolában? Ugye vannak már jó pontjaid? Biztosan van sok
barátod is.
Én meg, mintha felhúztak volna, csak beszéltem, beszéltem.
Nagy öröm volt számomra, hogy apámmal így megértjük
egymást. Észre sem vettük, hogy elszállt az idõ, anyám hívá-
sát is alig hallottuk.
- Mára legyen elég a favágásból, gyertek ebédelni, most me-
leg az étel, nehogy kihûljön!
- Na most szépen megebédelünk, azután átnézzük a leckét.
Egy kicsit lepihenünk, majd este felé átmegyünk az András
bácsiékhoz névnapot köszönteni.
Nagyon szerettem vendégségbe járni, fõleg oda, ahova aznap
mentünk. Kedves, rendes, idõs emberek voltak. Amikor én
születtem, a régi házunkban, szomszédok voltunk. Sokat se-
gítettek a szüleimnek.
- Szervusz kisfiam, de megnõttél, amióta nem láttunk téged!
A nevedet ugye meg tudod mondani?
- Ölvedi Öcsinek hívnak, -vágtam rá, de rögtön bele is pirul-
tam. Az igazi nevemet nemigen hallottam senkitõl, mert a nõ-
vérem után,- akit Krisztinkának hívnak, és aki két évvel idõ-
sebb volt nálam, -én csak kis Öcsi lettem. Mindenki így hí-
vott, hát én is ezt tanultam meg.
- Biztosan azt is tudod, hogy hány éves vagy?
- Hét leszek nemsokára,- mondtam, és a barátság kedvéért
még egy jó nagy pacsit is kellett adnom. A jóízû beszélgetés,
eszem-iszom után sietnünk kellett haza, mert apám kora reg-
gel munkába indult, mi pedig a nõvéremmel, aki már jobban
volt, iskolába mentünk. Persze gyalog, ugyan, mi mással? A
lábamat imitt-amott még dörzsölte a bakancs, de pár nap után
már észre se vettem.
A következõ sorokat csak zárójelben írom le, hogy eljussak a
mondandóm végére, és, hogy a cím is érthetõvé váljék.
Az iskoláim elvégzése után kerestem magamnak munkahe-
lyet, majd két évet katonáskodtam. Nemsokára megnõsültem,
egy elsõ bálos, csinos, barna lányt vettem feleségül. Született
három szép gyermekünk, mindnyájan kislányok Hamarosan
családi ház építésébe fogtunk. Felneveltük, taníttattuk a lá-
nyainkat, miközben rengeteget dolgoztunk. Anyámat, sajnos
már több mint huszonkét éve elvesztettük, apám, pedig meg-
öregedve, egyre többet betegeskedik Jelenleg is ápolásra szo-
rul. E közben mi is idõsebbek lettünk. Én, valószínû, év végé-
vel korengedményes nyugdíjba vonulok.(bízom benne!) Van
viszont két fiú unokánk, a Marci és a Gergõ és hamarosan ér-
kezik egy újabb kisfiú is. Ebben, még jobban bízom, és re-
ménykedem, hogy egészséges lesz! Remélem a sor ezzel még
nem zárul be!

És akkor itt kanyarodnék vissza a történetemhez, ugyanis az
elsõ unokám kereken ötven évvel utánam született és hozzám
képest, pontosan ötven évre kezdte el az elsõ osztályt. Mivel õ
elég gyakran van nálunk, többször mi visszük, hozzuk az is-
kolába. Fõleg a nagymamáját tudja levenni a lábáról.
- Papi, kattints egy kicsit a fûtésen, nehogy megfázzon ez a
gyerek!
- Marcikám, most már tényleg ideje felkelned! Behozom a
reggelit, addig még egy kicsit nézheted a MINIMAX-ot. De
utána aztán mosakodás, fogmosás, öltözködés. Nézd csak
meg, idetettem a ruháidat. Melyiket akarod felvenni? Már az
uzsonnádat is bekészítettem a táskádba, üdítõt is töltöttem.
Hozzá kell tenni, hogy minden: a ruha, a sapka, a sál, a csiz-
ma, a táska, a tolltartó, a tornazsák, minden, de, minden azo-
nos, vagy legalább is hasonló matricát, márkát visel. Nálunk,
most a pókemberes a menõ: Spíder-Man.
- Na gyere kisfiam, segítek öltözködni, nehogy elkéss, mert
akkor tudod, hogy elveszik az ellenõrzõdet. Anya aztán min-
ket fog szidni, hogy miattunk nem értél oda idõben. Nézd
csak, a nagypapi már kiállt az autóval. Õ fog elvinni az iskolá-
ba, és délben is õ megy érted. A mami, pedig friss ebéddel vár,
amikor hazaértek az isibõl. Na, most már induljatok, odafi-
gyelni ám, mit mond, és mit kérdez a tanító néni! Jó legyél!
Puszi!

Mostanában, egyre többször gondolok azokra a régmúlt idõk-
re. Eszembe jutnak a szép és a kevésbé szép, de az évek folya-
mán megszépült emlékek. Olyankor van, hogy elszorul a szí-
vem. Úgy érzem, nekem már van alapom az ötven évvel ez-
elõtt történtek és a napjainkban játszódó események kellõ
összehasonlítására. Sokszor eltöprengek azon, vajon a mosta-
ni gyerekeknek, vagy annak idején nekünk volt-e szebb, jobb,
könnyebb az életünk? Hiszen, õnekik szinte mindenük meg-
van! Az én két unokámnak több játéka, ruhája, felszerelése
van, mint annak idején egy egész óvodás csoportnak volt. És
még mindennek fejében, ott van a számítógép, plusz az
Internet, amit mind a két kiskölyök elég jól kezel. Mi, abban
az alapvetõen szegényes, de tiszta, õszinte világban lehet,
hogy sokkal felszabadultabbak, boldogabbak voltunk. Többet
volt együtt a család! Varázsa volt egy közös estének, egy hét-
végének. Tudtunk örülni a jó szónak, a legkisebb ajándéknak
is. Nem voltak nagy igényeink, szerettük az egyszerû, érthetõ
dolgokat. Mind ezek ellenére nem a gyermekeimet hibázta-
tom! Maga az élet az, ami így felgyorsult. Ma, aki nem akar
lemaradni, tartani akarja a tempót, kénytelen haladni, sodród-
ni a világgal. De meglátásom szerint mindeközben oly kevés
idõ marad örülni az apró, mindennapos, ám mindenki számá-
ra oly fontos dolgoknak!

Legyenek Õk még sokáig gyermekek! Legyen boldog gyer-
mekkoruk, igaz hitük, amibõl az életük folyamán majd
merítkezni, építkezni tudnak. Becsüljék meg, amit a szüleik-
tõl és a világtól kaptak.- És nem utolsó sorban: szeressék, tisz-
teljék szüleiket, nagyszüleiket és mindig tudják, hogy honnan
jöttek, mit akarnak és hova tartanak…
Alsónémedi, 2009. november vége.

Ölvedi János
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Szent István napja Alsónémedin
Családi nap a Nywyg Íjász és Hagyományõrzõ Egyesülettel, a Galagonya Kézmûves Körrel,

a Dabas és Térsége Kézmûves Egyesülettel és az ócsai keramikusokkal
Egész napos rendezvényt hirdettünk augusztus 20-ai ünnep
kapcsán gyerekek és szüleik részére augusztus 19-én. Sze-
rencsére az idõjárás mellénk szegõdött, szép napos idõben
zajlottak az események. Sokan ellátogattak a Szent István
térre.
Az új kenyér sütéséhez az aratás mozzanata talán a legfonto-
sabb tevékenység a vetés után. Az aratás utolsó napján fonták
az aratók az arató koszorút az utolsó kéve búzaszárból. Álta-
lában vesszõ alapra dolgozták rá a szalmadíszeket és szalag-
gal, virággal díszítették még. Ezt a koszorút az ünneplõ aratók
végig vitték a falu fõutcáján a gazda házáig, aki meglocsolta
és az aratókat megvendégelte. Egész évben a mestergerendá-
ra akasztva várta a vetést. A koszorúból kimorzsolták a búza-
szemeket és a vetõbúza közé keverték, hogy biztosítsák a kö-
vetkezõ évi bõ termést. Ezt a szokást felelevenítve fontunk
szalmát a nagyobb gyerekekkel.
Sárkányt ragasztottunk és röptettünk, de ezen a téren van még
mit tanulnunk. Ejtõernyõs figurát a kicsikkel állítottunk össze
csutkából és textilbõl. Tetszett nekik.
A gyerekek agyagozhattak a Dabas és Térsége Kézmûves
Egyesület alkotóival és íjászkodhattak íjászainkkal.
Gombócot fõztünk, szilvalekvár töltelékkel. Lassan feledésbe
merül a szilvás gombóc, hisz elkészítése munkaigényes. A
gyerekek szívesen gyúrták, fõzték, hempergették a gombóco-
kat, de a saját készítésû csemege majszolása volt számukra az
igazi öröm. A lekvárt helyben fõztük készre, így belekóstol-
hattak a szilvalekvár elkészítésének fortélyaiba is a gyerekek.
Ezen a napon sokat fõzõcskéztünk és ennek kapcsán fakana-
lat is díszítettünk festéssel és égetéssel. A gyerekek különbö-
zõ népi motívumokat rajzoltak a fakanalakra majd kiégették,
festették azokat. Estig kitartott lelkesedésük, szülõk is bekap-
csolódtak a kézmûveskedésbe.
A mozgékonyabb sokaságnak térjátékokat készítettünk, pl.
lézerpálya, ügyességi játékok, gólyalábak, üveggolyó futam.
Mindenki talált magának szórakozást és alkalmat egy kis be-
szélgetésre.
Megsütöttük kenyerünket az esti vacsorához, reméljük a
kecskesajt és leves mellé kellemes csemegével szolgálhat-
tunk az ünnepre látogatóknak.
Délután nagy kondér körül forgolódtunk, készültünk az esti
vendégvárásra. Fõztük a savanyú tárkonyos sonkalevest. Te-
rítettünk, vártuk az ünneplõket. A Szent István tér lakói is
csatlakoztak a rendezvényhez. Felajánlottak süteményeket a
vendégváráshoz. Köszönjük adományaikat! Sok segítséget
kaptunk a gyerekek szüleitõl a fõzésnél. Számunkra nagy-
nagy segítség és öröm is volt, hisz így sokan lehettek részesei
a sürgés-forgásnak közösségünkben. Köszönjük munkájukat
és szeretettel visszavárjuk programjainkra õket!
Reméljük a nap folyamán és a vendégvárásnál mindenki jól
érezte magát, és munkánkkal hozzájárulhattunk az ünnep
szebbé tételéhez. Ne feledjék! Együtt lenni jó!

Köszönjük az Önkormányzat és a Mûvelõdési Ház támogatá-
sát, hisz ez a program nem jöhetett volna létre az Õ segítségük
nélkül!
2010. júniusában NYWYG Íjász és Hagyományõrzõ Egyesü-
let és Galagonya Kézmûves Köre közremûködésével meg-
rendezett Gyereknapon a gyerekek festhettek, játszhattak,
süthettek kalácsot maguknak, íjászkodhattak, ügyességi játé-
kokon vehettek részt, amelyekért „fizetségként” lencsét kap-
hattak. A lencsékért horgászhattak maguknak ajándékokat.
Kb.700 ajándék talált gazdára. Itt szeretném megköszönni
minden játékba bekapcsolódó szülõnek és tanárnak a segítsé-
get, akik ezen a napon velünk voltak. Köszönjük önzetlen se-
gítségüket! A Mûvelõdési Ház biztosította az ugráló várat,
amelyet ezen a napon ingyenesen vehettek birtokba a gyere-
kek. A programot az Önkormányzat és a Mûvelõdési Ház tá-
mogatta. Köszönjük szépen! Segítségük nélkül a program
nem jöhetett volna létre.

Bodó Anna, Tánya néni

Galagonya kör
Augusztus 19-én a Szent István téren az ócsai keramikusok-
kal a Dabas és Térsége Kézmûves Egyesület tagjai agyagoz-
tunk a gyerekekkel. Égetési bemutatót tartottunk, és kis rög-
tönzött kiállítást rendeztünk a munkáinkból. Láthattuk az ott
készült, amerikai raku technikával fûrészpor alkalmazásával
készült edényeket. Kardos Linda diploma védésére készített
porcelánjait, Varga Laura Iparmûvészeti Egyetemen készült
alkotásait, Tömösközi Ágnes mint egykorimezõtúri tanítvány
cserépedényeit, és az én helyben készült kõcserepeimet.
A gyerekeknek már kiégtek az agyagozáson készülttárgyaik,
nálam megtalálják õket! Kis kolléganõim pedig nagyon hálá-
sak a lehetõségért, hogy kipróbálhatták az ügyességüket ná-
lunk is, és örülnek a megbecsülésnek amit községünknek, há-
la az égnek, van módja kifejezni irányukban!
Szintén örömmel írta ezeket a sorokat Juhász Borbála helyi
keramikus.

Az idei szeszélyes nyári idõjáráshoz képest szokatlanul ra-
gyogó idõre ébredtünk. Már készültünk és tervezgettünk erre
a napra régebben is, hiszen a szép Szent István terünkön min-
den adott ahhoz, hogy egy hagyományõrzõ nap és illõ meg-
emlékezés megtörténjék. A Galagonya kör mellett a
NYWYG Íjászcsapata versennyel, az érdeklõdõk számára
íjászati lehetõség biztosításával és bemutatóval készült. Szor-
galmas csapatunk reggel felállította sátrat - sajnos a Jurtát az
elõzõ heti vihar megrongálta így javításra szorult - és a színes
célokat is. Régi és új tagok között - a nagy meleg ellenére -
lelkes verseny zajlott. Délután még jobban megélénkült a tér,
s minden helyszínen sokasodtak a gyerekek és ifjak. Egymás
kezébõl vették ki az íjakat, alig gyõztük felügyelni az érdek-
lõdõket. NYWYG több versenyzõje elhozta az elmúlt idõ-
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senyzõjét. 2010-ben Gyõri Tamás lett a díjazott! Tamás a Di-
ákolimpiát is megnyerte és országos csúcstartó is lett!
Az Ünnepségen hagyományosan díszõrséget állt csapatunk
történelmi és nemzeti színû zászlókkal. A korai sötétedés mi-
att bemutatónk rövidre sikerült, de így is boldogan és elége-
detten pakoltunk este az autó lámpájánál. Nagyon szép na-
punk volt együtt!

Suplitz Zsolt
a Nywyg Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület elnöke

A Mûvelõdési Ház nevében köszönetet mondunk az Alsóné-
medi Magyarok Nagyasszonya Katolikus Egyházi Kórus-
nak és karnagyuknak Benkó Péter tanár úrnak az ünnep-
ségen történt közremûködésért. Bálint Éva, Kun Oszkár,
Tüske Zoltán irodalmi szemelvények elõadásával kapcso-
lódtak a megemlékezéshez. Dr. György Balázs Alsónémedi
polgármestere szónoklatában a múlt és a jelen megértésé-
nek, a hiteles megõrzésének és továbbadásának fontosságáról
beszélt.

HIRDETMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi polgármester- és képvise-
lõjelölteket vette nyilvántartásba:

POLGÁRMESTERJELÖLT:
Bálint Norbert Boldizsár 2351 Alsónémedi, Alsóerdõsor u. 66. – független jelölt
Kozma Miklós 2351 Alsónémedi, Fõ út 55. – független jelölt
Dr. Tóth Éva 2351 Alsónémedi, Toldi M. u. 7. – KDNP
Vincze József 2351 Alsónémedi, Kápolna u. 70. – FIDESZ
Zolnai László 2351 Alsónémedi, Rákóczi u. 32. – független jelölt

KÉPVISELÕJELÖLT:
Bai Sándor 2351 Alsónémedi, Alsóerdõsor u. 29. – KDNP
Bálint Norbert Boldizsár 2351 Alsónémedi, Alsóerdõsor u. 66. – független jelölt
Bálint Sándor 2351 Alsónémedi, Széchenyi u. 153. – FIDESZ
Bodó Csaba 2351 Alsónémedi, Fõ út 76. – KDNP
Dimitrov Péter 2351 Alsónémedi, Haraszti u. 34. – független jelölt
Dr. György Balázs 2351 Alsónémedi, Kápolna u. 51. – független jelölt
Györgyövics Károly 2351 Alsónémedi, Deák F. u. 27. – KDNP
Józan Krisztián 2351 Alsónémedi, Haraszti út 82. – FIDESZ
Józan Sándor 2351 Alsónémedi, Garay u. 1. – FIDESZ
Juhász Zoltán 2351 Alsónémedi, Somogyi B. u. 36. – FIDESZ
Kiss István Viktor 2351 Alsónémedi, Somogyi B. u. 51. – FIDESZ
Kozma Márta 2351 Alsónémedi, Deák F. u. 6. – JOBBIK
Morvai János 2351 Alsónémedi, Ady E. u. 19. – független jelölt
Némedi Rezsõ 2351 Alsónémedi, Széchenyi u. 109. – FIDESZ
Pleszkáts Péter 2351 Alsónémedi, Kistói u. 10. – KDNP
Surányi Miklós Zoltán 2351 Alsónémedi, Bercsényi u. 3. – KDNP
Szabó Endre 2351 Alsónémedi, Kápolna u. 77. – KDNP
Szabó László 2351 Alsónémedi, Kossuth L. u. – független jelölt
Szántai Mihály 2351 Alsónémedi, Felsõerdõsor u. 44/a. – Magyarok Szövetsége
Szántó Erzsébet 2351 Alsónémedi, Alsóerdõsor u. 66. – független jelölt
Tóth Sándor 2351 Alsónémedi, Diófa u. 21. – független jelölt
Török Lajosné 2351 Alsónémedi, Haraszti út 113. – FIDESZ
Dr. Tüske Zoltán 2351 Alsónémedi, Alsóerdõsor u. 13. – KDNP
Varga István Sándor 2351 Alsónémedi, Fõ út 11. – független jelölt
Végh Balázs 2351 Alsónémedi, Deák F. u. 25. – KDNP
Zolnai László 2351 Alsónémedi, Rákóczi u. 32. – független jelölt
Zsebedics Ferenc 2351 Alsónémedi, Árpád u. 32. – FIDESZ
Zsin Géza 2351 Alsónémedi, Szabadság tér 10. – független jelölt

ÖRMÉNY KISEBBSÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK:
Szárkiszján Edina 1211 Budapest XXI. ker., Kapisztrán J. u. 8/a.
Bezjian George Antonio 2351 Alsónémedi, József A. u. 6.
Bezjian Elizabeth Antónia 2351Alsónémedi, József A. u. 6.
Babaian Magdolna 1044 Budapest IV. ker., Káposztásmegyeri út 16/b. fsz. 3.

Tóth-Gyõrvári Erzsébet sk.
a Helyi Választási Bizottság elnöke
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A NYWYG Íjász és Hagyományõrzõ
Egyesület hírei

Íjászat 2010 Nyarán Alsónémedin
Íjászat Napja 2010 Ópusztaszer 2010. június 26.
2008-ban voltunk elõször Ópusztaszeren a Kárpát medencei
Íjásztalálkozón, akkor még csak nézõként érintett meg ben-
nünket a helyszín és az íjászat varázsa. Tudtuk, hogy életünk
részévé válik ez a rendezvény és évrõl-évre eljövünk ide.
2009-ben egy napra mentünk és tizenöten voltunk a NYWYG
tagságból és a nyílzáporban is részvettünk! Elérkezett 2010.
Több napra készültünk és pénteken a helyi „Szeri” kemping-
ben foglaltunk helyet, kellemes kicsit hûvös nyári idõ volt.
Sátorverés után ismerkedtünk a környezettel és hallgattuk a
tábor életét, nemzeti rockot, népdalokat, ostorpattogást és
kürtszót. Hajnal kettõtõl már énekeltek a madarak, így gyor-
san telt az éjszaka. Szombaton ünneplõbe öltöztünk, fehér
ing- kaftán, díszes öv és süveg. Indultunk a Nyílzápor regiszt-
rációra. Fegyvermustra után, megkapva karszalagot beléphet-
tünk a parkba. A Gyõri és Suplicz családhoz csatlakozott a
Palánszky és Tóth család is. Többen is lehettünk volna, de ez
a rendezvény évrõl –évre idõpontban ütközik az iskola ván-
dortáborral, hátha egyszer…A Magyar és Nemzeti Íjászszö-
vetség is szervezett programokat így az esõs idõ ellenére sem
voltunk események szûkében. A Pajzslövõ párbajon és
Gyorslövészeten is részt vettünk. Ifjaink Áron és Bandi is ki-
válóan szerepeltek, mind a két versenyen elhozták az elsõ két
helyezést. Egy gyors ebéd után már készültünk a Nyílzápor
felvonulásra. 1600 Íjász között vonult a NYWYG csapata is,
több ezer fõ lelkes buzdítása mellett. Ott voltunk a menetben,
nagy örömmel és gyönyörûséggel, lobogtak a zászlók és szól-
tak a dobok, zengtek a kürtök. Most is fényes gyõzelmet arat-
tunk, átélhettük, hogy mit jelentett egy seregbe tartozni és mi-
lyen ereje van amikor együtt kiálltjuk: hogy „HUJ-HUJ- Haj-
rá!”Hála az Úrnak, hogy van Magyarság 2010-ben is a Kárpát
medencében!!

Táborfalva íjászverseny 2010. július 17.
Az elmúlt évben többször is, de már az idén is voltunk Tábor-
falván íjászversenyen. Most igazi NYWYG csapattal- 11 ver-
senyzõvel és kísérõkel jelentkeztünk a próbára. A helyszín és
a célok ismerõsek voltak, az ellenfelek- barátaink – íjásztársa-
ink szintúgy. A legnagyobb kihívást az idõjárás jelentette.
Tudtuk, hogy melegünk lesz és rekkenõ hõségben kell helyt
állnunk. Ennek megfelelõen védõeszközökkel- sapka, naper-
nyõ, ivóvíz – is felszerelkeztünk. A meleg miatt vagy a többi-
ek ügyessége miatt most szerényebben teljesítettünk. A lufi
lövõ egyéni íjászpárbajban a közel 60 résztvevõbõl a legjobb
8 között 4 NYWYG -es is volt, de a végére nem értünk oda. A
nagy versenyen már voltak gyõzteseink: Gyõri Tamás, Suplicz
Áron 1. hely. Tóth Eszter és Mozsár Gergely 3. hely. , Távlövé-
szetben Gyõri Tamás és Tóth Eszter is 1. hely. Így elégedettek
lehetünk. Többen kérdezték mikor lesz verseny Némedin- Az
idén õsszel még biztosan szervezünk- volt a válasz!

III. Szt. Kristóf Hagyományõrzõ Íjász Avar Kupa, Zamárdi
2010.Július 31.
Már alapítása óta, harmadik éve járunk erre a versenyre. Eddig
még soha sem csalódtunk a helyszínben és a szervezõk ügyes-
ségében. Most még inkább kitettek magukért a Szt. Kristóf pin-
cészet tulajdonosai. Új 3D-s állat célokat is beszereztek és igen
bõséges programmal is várták a vendégeket. Négy jármûvel ér-
keztünk, a Nyenyestyán és Gyõri család teljes létszámban is ki-
rándult. Az apró vadász célok mindig nagy kihívást jelentettek,
többet kellene ilyenekre gyakorolnunk otthon. Még így is 11
nevezett versenyzõnkbõl 7- en érmet szereztünk. Az ebédet a
kert helyiségben muzsikaszó mellett tölthettük volna ha az esõ
közbe nem szól, így a pincében fogyasztottuk a finom étkeket.
Délután a jól ismert lufi lövõ párbaj és távlövészet is szerepelt a
mûsoron. Láttunk még Hagyományõrzõ harcmûvészetet, Csi-
kós és Lovas íjász bemutatót is!
Eredményeink: Tóth Milán gyerek tradi 3, Talabér Csenge gye-
reklány tradi 3, Bélteki Zoltán serdülõ LB 1, Suplicz Gergely
serdülõ VR 1, Gyõri Tamás serdülõ Tradi 1, Tamás a gyerek
távlövészetet és az összesített AVAR Kupát is megnyerte!!,
Suplicz Áron Ifi VR 2, Suplicz Zsolt LB 2.Folytatjuk!!

Magyarok Országos Gyûlése, 2010. augusztus 13-15.
Bösztörpuszta
Már többször megfordultunk Bösztörpusztán. Elõször 2008-
ban, majd folyamatosan a minden évben.
Azóta sem lehet beteli a helyszínnel , a látvánnyal a progra-
mokkal. A találkozásokkal, a magyarok színes forgatagával.
A nagyobb csapat szombaton képviselte falunkat, a mellékelt
képek is ekkor készültek!
Az Alsónémedi Magyarok szövetsége és a NYWYG közös
tagsága ekkor vett részt az élõképi felvonulásban.
A Jurtánk is ott volt a táborban és hirdette, hogy Alsónémedin
is lehet büszke magyarnak lenni!
Vasárnap a Magyarok Országos Gyûlésén az íjászok is meg-
mutathatták tudásukat. Lakatos Pista vezetésével a Dunaújvá-
rosi Kerecsen Íjászok szervezték és bonyolították le az íjász
versenyt, nagyon köszönjük munkájukat!
Szép számban indultak ifjak és férfiak, de a lányok és hölgyek
is képviseltették magukat. Összesen 90 fõ mérte össze tudá-
sát. A legügyesebbek értékes ajándékokkal térhettek haza.
Mindenkinek gratulálunk a versenyen elért eredményéhez! A
kilenc mini között Nagy Barnabás a 2. , Tizenhat gyerekek fiú-
ból Nyenyestyán Balázs a 4. és Suplicz Gergely a 6. lett,
Suplicz Áron megnyerte a hét fõs IFI küzdelmeket. Felnõtt

férfiak Nagy István és Suplicz Zsolt a 33 indulóból a 19 és 20.
helyett érte el. Jövõre is ott leszünk !!
Üdvözlettel :

Suplicz Zsolt
A NYWYG elnöke

70-43-64-194
www.nywyg.shp.hu
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Némedi fiatalok sikere az idei Evezõs Országos Bajnokságon!!
Idén 111. alkalommal került megrendezésre a szegedi Maty-éren az Evezõs Országos Bajnokság. E regattának az volt a kü-
lönlegessége, hogy alsónémedi ifjak is részt vettek rajta, méghozzá igen szép eredménnyel. A két ifjú Jobbágy Zsolt és
Nagy Nándor. Két budapesti társukkal, név szerint Sebess Viktorral és Tóth Márkkal eveztek együtt a Mûegyetem Evezõs
Club (MEC) színeiben.
Fiaink a “férfi ifjúsági négyes” futamban indultak. A táv 2000 méter volt, amit 7 perc 5 másodperc alatt teljesítettek. Ezzel az
idõvel a dobogó második helyére állhattak fel, tehát ezüst érem csillogott a nyakukban.
Büszkék vagyunk rájuk! Gratulálunk a szép eredményhez és további sikeres versenyzést kívánunk!

Cikk és fotó: György Péter
fotók a 3. oldalon

Juhász István 65 éves!
Juhász István, a népszerû “Juci” július 17-én ünnepelte 65. szüle-
tésnapját. Pályafutása csodálatosan indult, hiszen 18 évesen, elsõ
mérkõzésen Albert Flórián helyetteseként 4 gólt szerzett.
1963. november 7-én debütált a Ferencvárosban a Pécsi Dózsa ellen
és máris négy gólt szerzett az Üllõi úti mérkõzésen. Az azóta eltelt 47
évben senkinek nem sikerült ez a bravúr a Fradiban. Csaknem 13 évig
volt a mi futballistánk, ez alatt 487 mérkõzést játszott, ebbõl 302 volt
bajnoki, melyeken 41 gólt szerzett. Négyszer volt bajnok, háromszor
nyert MNK-t. Az 1965-ben Torinóban VVK-t nyert csapatnak a legfi-
atalabb tagja volt. Egyedüli mezõnyjátékosként azzal büszkélkedhet,
hogy a Fradi mindhárom nemzetközi kupadöntõjében pályára lépett
(a Juventus, a Leeds és a Dinamo Kijev ellen is).
1968-ban tagja volt a Mexikóban olimpiai aranyérmet nyert csapatnak.
Öt évvel késõbb az NB I legjobb játékosának választották. 1969 és 74
között 23 alkalommal játszott a magyar válogatottban, 1 gólt szerzett. A
búcsúmeccse 1976. július 16-án volt Zalaegerszegen, ahol 3-1-re vertük
a ZTE-t. Ezt követõen még fél szezont lehúzott az ERDÉRT együttesé-
ben, majd külföldre ment.
A californiai San Diego-ban telepedett le. Játszott a nagypályás, majd
a teremlabdarúgó csapatban, késõbb a Cleveland Hungária edzõje
lett. Legnagyobb kinti sikerének a San Diego-i középiskolások baj-

nokságának megszervezését, irányítását és lebonyolítását tartja. Hazatérését követõen rövid ideig edzõként dolgozott a Fradi
utánpótlásában.
Olvasóink nevében is hosszú, boldog életet kívánunk!
Acikk megjelent a Ferencvárosi Torna Club honlapján (http://www.ftc.hu/index.php?action=main&nid=25351&sact=news)

MEGHÍVÓ
Az Alsónémedi Sportegyesület Elnöksége ezúton is tisztelettel meghívja az Egyesület minden tagját, az Alsónémedi
Sportpályán 2010. október 1. napján pénteken 17 óra 30 perctõl kezdõdõ közgyûlésére.
Napirend:

1) Beszámoló az ASE 2009-2010. évi idényérõl.
2) Gondolatok az ASE jövõjérõl.
3) Meghívott Polgármesterjelöltek gondolatai.
4) Egyebek.

Tisztelt Tagságunk!
Mindenki megjelenésére számítunk és egyúttal jelezzük, hogy az Egyesület a közgyûlést egy kis vacsorával zárja.

Az ASE Elnöksége nevében Dr. Tüske Zoltán elnök
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A SPORTSZELET, mint a Közép-magyarországi régió sportlapja heti rendszerességgel számol be a Pest megyei
labdarúgó csapatokat érintõ bajnokságok(utánpótlástól az öregfiúkig) eredményeirõl illetve betekintést nyújt az
egyesületek életébe. A2010.szeptember 7-i számban az Alsónémedi SE is “terítékre került”. ASzerkesztõség jóváha-
gyásával vágatlanul adjuk közre a megjelent interjút:

PEST MEGYEI I/B-OSZTÁLY, DÉLI CSOPORT Laczik Csaba az Alsónémedi edzõje nem kertelt

,,Megpróbáljuk felkavarni a langyos vizet!”

Amint azt már a tavalyi szezon végén sejteni lehetett, Alsónémedin idén már nem csak ,,vegetálni” szeretne a
csapat a Pest megyei I/B-osztály, Déli csoportjában. A vezetõség nagy terveket kezdett szövögetni, új befektetõ-
rõl, új edzõrõl és új játékosokról lehetett hallani. Nos, a nyáron indultak a nagyüzem a csapat háza táján, s az át-
igazolási körkép alapján pedig már tudni lehetett, hogy Alsónémedin tényleg komoly változások mentek végbe
a holtszezonban.

Hégner Zoltán, Kajdácsi Imre, Pap Tibor, Mészáros Dániel. Csak néhány név az idei szezonban Alsónémedire
igazolt labdarúgók közül. Akire pedig az a feladat hárult, hogy összekovácsolja ezt a ,,sztárgárdát” és bajnok-
esélyes csapatot csináljon belõlük, az Laczik Csaba (képünkön), aki a tavalyi év végén menesztett Vígh László
helyét vette át a zöld-fehérek kispadján. A Kispest utánpótláscsapatainál megfordult szakember egy éve már az
U14-es korosztályt irányítja Alsónémedin, amit jelenleg is párhuzamosan edz majd a felnõtt csapat mellett.

– Hogyan került szóba a neve a felnõtt együttesnél? – kérdeztük Laczik Csabát, az Alsónémedi 37 éves trénerét.
– A kicsiknél jöttek az eredmények, s gondolom, ezért keresett meg nyáron a vezetõség, én pedig örömmel vál-

laltam el a feladatot. Az elnök, Tüske Zoltán mindenben támogat minket, hogy a csapattal csak az edzésekre
kelljen koncentrálnunk.

– Miben állapodtak meg a bajnokság elõtt?
– Abban, hogy egy év múlva leülünk, és az elért eredmények függvényében értékeljük a helyzetet. Konkrét cél

nincs kitûzve a csapat elé, szeretnénk ezzel a megerõsített kerettel minél elõrébb végezni. Megpróbáljuk fel-
kavarni a langyos vizet Alsónémedin!

– Hogyan értékeli az eddig eltelt idõszakot?
– A felkészülés teljesen úgy sikerül, ahogy elterveztük. Öt hét alatt nyolc edzõmérkõzést is játszottunk, ame-

lyek nagyon jól sikerültek. Három-négy tréninggel tudunk készülni a bajnoki mérkõzésekre, amelyben a já-
tékosaim is partnerek. Mentálisan érett labdarúgókkal dolgozhatom, õk is látják, hogy csak akkor jönnek az
eredmények, ha mindenki keményen dolgozik. Edzéseken húsz-huszonketten vesznek részt, amely ideális lét-
szám a jó eredmény eléréséhez.

– A bajnokság toronymagas esélyesének tartják az Alsónémedit. Mekkora teher ez a játékosok számára?
– Öt-hat labdarúgót is igazoltunk felsõbb osztályokból, akiknek ez abszolút nem jelent gondot. Az egész csa-

pattal azért edzünk, hogy ne okozzon problémát a helyi srácoknak sem, hogy mindenki minket akar megver-
ni a szezon során.

– Mitõl jobb az Alsónémedi, mint a bajnokság többi csapata?
– A játékosállományunk talán kiemelkedik a mezõnybõl, de játékban még össze kell csiszolódnunk, hiszen a

sok új játékost nem egyszerû egyik hétrõl a másikra beépíteni a csapatba, még NB I-es szinten sem. Többet
próbálunk edzeni, mint a bajnokság más csapatai, mert ezek a játékosok is tudják: csak akkor lesz eredmény,
ha mögötte kemény munka van. Ez nem nagy trükk!

Akemény munka pedig kifizetõdni látszik, hiszen jönnek az eredmények Laczik Csabáék számára. Aszurkolók
optimistán várhatják a hétvégi bajnokikat, ez pedig egy merõben más állapot számukra, mint amit a tavalyi
szezon során megszoktak. Az új edzõrõl, és a gárda esélyeirõl Síró Márió, az Alsónémedi játékosa így véleke-
dett:
,,Edzõnk, Laczik Csaba nagyon jól megtalálta az összhangot mindenkivel a csapatban, pörgõs és kemény edzéseket
tart, változatos gyakorlatokkal. Az új igazolásoknak többnyire sikerült beilleszkedniük, de úgy gondolom, lesz ez
még jobb is. Ha ezen az úton haladunk tovább, akkor meg merem ígérni a szurkolóknak a bajnoki címet!”

Széles István
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2010 ÕSZI SPORT ÖSSZESÍTÕ
IDÕPONT NAP KEZDÉSI IDÕ HAZAI VENDÉG KOROSZTÁLY

2010.09.03 péntek 16.30 ALSÓNÉMEDI Ráckeve „U” 16

2010.09.05 vasárnap 14.30 és 16.30 ALSÓNÉMEDI Taksony Ifi, felnõtt

2010.09.19 vasárnap 14.00 és 16.00 ALSÓNÉMEDI Pereg Ifi, felnõtt

2010.09.19 vasárnap 18.00 ALSÓNÉMEDI Bugyi Nõi kézi

2010.09.22 szerda 16.00 ALSÓNÉMEDI Kiskunlacháza „U” 13

2010.09.26 vasárnap 18.00 ALSÓNÉMEDI Kóka Nõi kézi

2010.10.02 szombat 10.00 ALSÓNÉMEDI Bugyi „U” 16

2010.10.03 vasárnap 10.00 ALSÓNÉMEDI Gyál Lurkó „U” 13

2010.10.03 vasárnap 13.00 és 15.00 ALSÓNÉMEDI Gyál Ifi, felnõtt

2010.10.15 péntek 15.30 ALSÓNÉMEDI Ócsa „U” 16

2010.10.17 vasárnap 12.00 és 14.00 ALSÓNÉMEDI Újhartyán Ifi, felnõtt

2010.10.17 vasárnap 18.00 ALSÓNÉMEDI Cegléd Nõi kézi

2010.10.20 szerda 15.00 ALSÓNÉMEDI Pereg „U” 13

2010.10.30 szombat 10.00 ALSÓNÉMEDI Diósd „U” 16

2010.10.31 vasárnap 11.30 és 13.30 ALSÓNÉMEDI Tápiószele Ifi, felnõtt

2010.10.31 vasárnap 18.00 ALSÓNÉMEDI Tápiószentmárton Nõi kézi

2010.11.03 szerda 15.00 ALSÓNÉMEDI Dömsöd „U” 13

2010.11.10 szerda 14.30 ALSÓNÉMEDI Dunavarsány „U” 13

2010.11.14 vasárnap 11.30 és 13.30 ALSÓNÉMEDI Dány Ifi, felnõtt

2010.11.21 vasárnap 18.00 ALSÓNÉMEDI Gyömrõ Nõi kézi

2010.11.24 szerda 14.30 ALSÓNÉMEDI Bugyi „U” 13

Álom és valóság
„Kergettünk egy álmot” amibõl valóság lett!
2010 augusztus 10-én megalakult az Alsónémedi öregfiúk nagy pályás labdarúgócsapat!
Régi vágya teljesült jó néhány embernek ezzel a kezdeményezéssel.
Szalai József, Dénesi László, Törõcsik Lajos, György Béla, úgy gondoltuk, hogy ha már képviseli községünket min-
den korosztály, a különbözõ korosztályos bajnokságokban, miért ne lehetne egy öregfiúk csapat is.
Nehéz dolgot vettünk a nyakunkba, mert ugye mindenki dolgozik, és nagyon nehéz emellett egy ilyen dologban részt
vállalni,de úgy látszik megérte belefogni.
Mikor felvetettük a kezdeményezésünket az ASE elnökének, Dr. Tüske Zoltánnak azonnal támogatta elképzelésünket,
biztosított bennünket, hogy amiben tudnak segítik a csapatot. /sportlétesítmény használata, sportfelszerelés/.

Csapattagok: Szalai József, Nagy Tibor, Törõcsik Lajos, György Béla, Bula István, Kósa Lajos, Horváth Zoltán,
Jakab Sándor, Laczik Csaba, Dura Miklós, Dénesi László, Szarka László, Gödöllei Gedeon, Juhász József,
Széles György, Végh László, Kotán Miklós, Mráz Gábor, Horváth Miklós, Varga Sándor, Lovas József, Káldi Csaba,
Tüske Csaba, Sándor Miklós, Godó Zoltán, Szarka Menyhért, Ölvedi Zoltán.

A csapat önfenntartó, tagdíjakból próbáljuk meg fedezni az utazásokat, a bírói díjakat, és késõbb a mezeket.
Itt köszönjük meg dr. Papp Zsolt háziorvos segítségét, hogy a csapattagok ingyenes orvosi vizsgálatát elvégezte ezzel
is segítve a csapat indulását.
Nagy segítségünkre van néhány csapattársunk felesége, barátnõje, akik a meccsek utánra készítenek egy kis harapni
valót /zsíros kenyér, lila hagyma, paprika/, amivel az ellenfelet is szívesen megkínáljuk. A jó hangulat, kiszakadás a
mindennapokból, és persze a mozgás.
Végül megemlíteném, a csapat szerény honlapját, ahonnan értesülhetnek rólunk: www.aseoregfiuk.5mp.eu

György Béla






