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Juhász  Zoltán  vagyok,  2010-ben  a  helyi  Fidesz  csoport  felkérésére  képviselőként 
indulok a helyi önkormányzati választáson. Személyes ambícióból eszembe nem jutott volna 
indulni,  de  sokszor  éreztem  hogy  szívesen  tennék  valamit  a  szülőfalumért,  az  ott  élő 
emberekért. Nálam a volt Suzuki Ullmann telephely megvásárlása és az iskolai tornacsarnok 
hasznosítása tette fel a pontot az i-re, de azóta rájöttem, hogy más ennél sokkal problémásabb 
ügyek is vannak, csak éppen nem tudtam róluk semmit.
 Miután a felkérésére igent mondtam, elkezdtem átgondolni hogy miről is szólhat ez a 
feladat. Igaz némi szakmai és vállalkozói tapasztalattal rendelkezem, itt azért többre volna 
szükség. Hogyan lehetne egyedül a legtöbbet hozzátenni a közös ügyek megoldásához?

Ezt  a  fórumot  a  -reményeim  szerint  későbbiekben  megalakítandó-  Civil  Kapocs 
Egyesület munkájának végzéséhez hoztam létre. A közösség elsődleges feladata a mostani és 
a  leendő  önkormányzati  testület  munkájának  segítése  vagy  éppen  kritizálása,  szakértők 
bevonása, a közösség és a testület munkájának mindenki számára átláthatóvá, érthetővé 
tétele, illetve a hozzászólások lehetősége, szavazások szervezése egyes témakörökben.

Jogosan kérdezhetné bárki,  hogy hol volt ez az ember idáig, aki most hirtelen ennyi 
mindent akar tenni a község érdekében?

Hol voltam eddig? Kis túlzással: ahol mindenki más 20 és 30 között. A nemrégiben 
tartott lakossági fórumonkon  összesen négyen voltak jelen 20 és 30 év közötti korosztályból. 
Miért? Most  egy kis  felmentést  szeretnék kérni  szinte  mindenki és  magam számára is  a 
korábbi  érdektelenség miatt,  de  úgy érzem nem velünk vagy  velem van  a  baj,  hanem a 
világgal amiben élünk. 20-25 éve szépen lassan, de biztosan valami szinte végzetes dolog 
történik nem csak a falunkkal, az országunkkal, hanem a világgal is. Külső hatások miatt egy 
olyan  életmódot  kezdtünk  el  élni,  amin  ha  nem  változatunk  visszafordíthatatlan 
következményekkel fog járni. Ezen nagyjából azt értem, hogy a 'modern' világnak sikerülni 
fog az,  ami  nem sikerült  még az állampárti  rendszernek sem: a  pénz hatalmával  teljesen 
szétzúzni a falu- és egyház közösségeket, talán még a bővebb értelemben vett családokat is. A 
profit és a magánérdekek alá rendelni a közösségi érdekeket és pénzügyi erőforrásokat. Nem 
kímélve akár a környezetünket sem.

Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót,  
és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető!
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Három, minden falubelit érintő témával  kezdtem foglalkozni:
1. szemétbánya ajándékozás
2. a volt Suzuki Ullman megvásárlása
3. Iskolai tornacsarnok hasznosítása – TABÉVA- ABÉVA Kft. 

Közérdekű  kutató  munkámat  Dr.  György  Balázs  Úr  nem  vette  jó  néven,  a  kiderített 
információkat nem 'tiszta forrás'-ból származónak minősítette, ezért 2010 szeptember 6-án 
megkérdeztük -többek között a szemétbányáról- magát a 'tiszta forrás'-t:

Tisztelt Polgármester Úr!

Mivel az okos ember más hibájából tanul, a buta pedig a sajátjából sem, úgy gondoltuk hogy nem szeretnénk pletykák, hamis hírek  
alapján 'táplálkozni'. Meg nem történt eseményeknek vagy félremagyarázott döntéseknek pedig még csak véletlenül sem szeretnénk  
'felülni'. Így Önhöz - a 'tiszta forrás'-hoz - fordulunk, hogy mindenki számára megkérdőjelezhetetlenül meggyőző és megnyugtató  
választ kapjunk és 'tisztán' lássunk szóban forgó ügyekben.

Legyen  kedves  tájékoztasson  saját  szavaival  minket  és  a  falubelieket  a  'szemét'  üggyel  kapcsolatban.  Pontosabban a  bezárt  
szemétbányáról, hogy hogyan alakult is a sorsa. Nagyon szerencsés helyzetben van, mert az utóbbi 20 évben Ön volt a falu első  
embere, így a teljes időszakról tud kompetensen nyilatkozni.

Válaszában  kérem  törekedjen  a  teljességre,  de  a  közérthetőségre  is.  Nem  szeretnénk  visszakérdezni  mert  előbb-utóbb  úgyis  
zaklatásnak érezné,  de azt  sem szeretnénk ha a falubeliek nem értenék meg, mert  gondolatmenetük eltévedne az  ügyvédektől  
megszokott csűr-csavaros frázisok között. Remélem Öntől többet fogunk megtudni, mint Czafrangó Ágnestől az Önkormányzat  
referensétől!

Üdvözlettel:

Juhász Zoltán
Civil Kapocs @lsónémediért mozgalom 

A mai napig sem Czafrangó Ágnestől az Önkormányzat referensétől, sem magától a 'tiszta 
forrás'-tól nem kaptunk semmilyen tájékoztatást. De még egy elutasító választ sem.

● Mi történt a falu egyik szégyenfoltjával, a szemétbányával az elmúlt húsz évben?
● Kinek az üzemeltetése alatt került oda ez az irdatlan mennyiségű(veszélyes?) hulladék?
● Miért döntött tavaly úgy a Testület, hogy  a falu és az EU pénzén  próbálja rendbehozni 

a területet?
Kénytelenek vagyunk magunk tájékozódni. Részletek a tavaly év végi falugyűlésről:

Szarka Balázs: összefoglalva elmondja, hogy Acsai Károlytól a Képviselő-testület átveszi a szeméttelepet,  
hogy az EU-s pénzből legyen rekultiválva. Az EU rájön, hogy „trükközés” és majd ráfizet az Önkormányzat.
(Pályázni csak önkormányzati üzemeltetésű lerakónál van lehetőség, itt pedig vállalkozó üzemeltette?)
Szarka Balázs: megjegyzi, a pénzt Acsai Károly vette fel.
És milyen igaza van! (Most nagyon szégyenlem magam, hogy nem voltam ott...)
Szarka Balázs: elmondja, hogy veszélyes hulladékkal, aszfalttal van a homokbánya feltöltve.
Dr. György Balázs polgármester: sosem mondták ki, többször is vizsgálták.
Dr. Tüske Zoltán: szerint mindenki ismeri Acsai Károlyt, az előéletét és a jelenlegit is. Nem lát biztosítékot a  
rekultivációra. Függetlenül attól, hogy Ő szedte be a telep hasznát, a közösség érdeke, hogy tegyük rendbe és 
még pénzbe se kerül, mert az EU fizeti ki a terheket(Mi a garancia arra hogy kapunk pénzt? Saját erő?)
Tótyik József: megjegyzi, azt is mi fizetjük.
Bálint Sándor:is ezért nem szavazta meg a dolgot.
Dr. György Balázs polgármester:őszinteségi roham van? (Ez elég cinikus, nem?)
Bálint Sándor: felveti, arról van szó, hogy pályázat útján megnyerjük a pénzt, de ez is kétfordulós, mint a  
szennyvíz  esetén.  És  láthatják  mi  lett.  Ha nem nyernek annyi  pénzt  a  pályázaton,  akkor  a tulajdonosok  
rekultiválják, de így 20 évig a mi tulajdonunk marad.
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Ami  a  hulladék  mennyiségét  és  összetételét  illetti,  erről  képeink  és  videofelvételeink  is 
vannak, döntse el mindenki magában: 

Az autógumi veszélyes hulladék vagy nem? 2001. szeptember 12. 
A teljes videókat nemsokára feltesszük a youtube-ra. Mindenki megnézheti!

 
Az engedély (tudtommal) 'inert' hulladék elhelyezésére szólt, -1 m szintmagasságig!!! Nem 
tudom mi lehet az a folyós trutymó ami konténerből folyt ki, de nem túl bizalomgerjesztő.

Csak a miheztartás végett a lerakók típusai:

● veszélyes-hulladék lerakó (gumi, galvániszap, stb.)
● nem veszélyes-hulladék lerakó (kommunális hulladék)
● inert-hulladék lerakó (törmelék, sitt)

Inert hulladék: „...az a hulladék, amely a környezetbe kerülve nem megy át jelentős fizikai, 
kémiai vagy biológiai átalakuláson...”

Mi NEM rakható  le  egy inert-hulladék lerakón? Kommunális  és  veszélyes-hulladék. 
Mégis hogy történhetett az meg, ami a képeken látszik? 
Miért  nem lépett  közbe az Önkormányzat  már korábban,  amikor még nem több százezer 
köbméter  mennyiségű hulladékról  volt  szó? Egy, a  szakterületen dolgozó barátom szerint 
több milliárd forintra rúghat a rendberakás.
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Szerintem  a  Polgármester  és  a  Jegyző  Urak  abban  felelősek,  hogy  hagyták  ezt  a 
'szemét' ügyet idáig elharapózni. Még időben be kellett volna avatkozniuk, amikor még nem 
ekkora  terhet  jelentett  volna  a  rendberakás.  Ha  azt  vesszük  figyelembe,  hogy  az 
Önkormányzat teljes vagyona most nagyjából 5,7 milliárd forint, a rekultiváció pedig elérheti 
akár a több milliárdos összeget, bizonyára összeráncoljuk a szemöldökünket.

A döntést  hozó testület tagjai  pedig -  a falubeliek nyilvánvaló tiltakozási  ellenére - 
felhatalmazták a Polgármester Urat, hogy a falu viselje a következőkben a korábbi tulajdonos 
által vélhetően okozott környezet-károsítás terheit.

Alsónémedi Hírmondó, név szerinti szavazás az ügyben:

Bai Sándor: igen 
Bálint Sándor: nem 
Józan Sándor: nem 
Györgyövics Károly: igen 

Kerekes Miklós: igen 
Kozma Márta: igen 
Morvai János: igen 
Szabó Endre: igen 

Szántó Erzsébet: igen 
Zsin Géza: igen 
Dr. Tüske Zoltán: tartózkodó 
Dr. György Balázs: igen 

(Dr. Tüske Zoltán tartózkodásának oka – aki  egyébként a döntéssel  egyetértett –,  
hogy Józan Sándor képviselő úr hangsúlyozta az üggyel kapcsolatos elfogultságát, ugyanis  
indoklása szerint, aki korábban Acsai Károlynak jogi megbízásokat teljesített, nyilván nem 
lehet  elfogulatlan  az  ügyben.  Ezzel  szemben dr.  Tüske  Zoltán  képviselő  is  felhívta  Józan 
Sándor  képviselő  figyelmét  arra,  hogy  köztudott  a  községben  Acsai  Károly  iránt  érzett  
személyes  ellenszenve,  ezért  hasonlóképpen  tőle  sem  várható  el  elfogulatlan  döntés  az  
ügyben. Ezt követően dr. Tüske Zoltán képviselő – bár kijelentette, hogy az ügyben egyáltalán 
nem elfogult –, mégis tartózkodott, míg Józan Sándor figyelmen kívül hagyta elfogultságára 
vonatkozó figyelmeztetését, leadta szavazatát.) Nyilvánvaló, hogy az Acsai-féle szemétbánya  
községünk  utóbbi  évtizedének  egyik  sikertelen,  mondhatni  szégyenteljes  jelensége,  és 
sajnálatosan a Képviselő-testület többsége nem látja annak realitását, hogy Acsai Károly úr 
a  szükséges  rekultivációt  valaha  is  saját  maga  megvalósítaná.  Acsai  Károly  úr  eme 
magatartását,  a  Képvisel-testület  egésze  helyteleníti.  Mindazonáltal  a  jövőre  nézve  a 
Képvisel-testület  többsége  véleménye  szerint  feltétlenül  szükséges  a  sitt-telep  jogszabály  
szerinti rendbetétele, hogy eme „gyönyörűség” végre eltűnjön mind a falu lakói, mind pedig  
az idelátogatók szeme elől.

FELHÍVÁS
Kérek  mindenkit  aki  úgy  érzi,  hogy  jobban  meg  kell  vizsgálni  az  alsónémedi 
szemétbánya  ügyét  és  rendelkezik  fotóval,  további  videofelvétellel  vagy  az  ügy 
szempontjából fontos bármilyen információval, juttassa el hozzánk!

www.civilkapocs.hu
A „Suzuki Ullmann” és az „Iskolai tornacsarnok – TABÉVA- ABÉVA Kft.” 

hamarosan következik.
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