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Adjon Isten minden szépet,  Sarkvidékre hideg telet, 
Irigyeknek békességet.   Az árváknak jó kenyeret.
Adjon Isten minden jót,  Fegyvereknek nyugalmat,
Hazug szájba igaz szót!  Szolid szónak hatalmat.

Hontalannak menedéket,   Betegeknek egészséget,
Éhezőknek eleséget.   Fuldoklóknak reménységet.
Tollat író kezébe,    Vitorlának jó szelet,
Pulyát asszony ölébe.   Napfényből is eleget.

Istenhitet a pogánynak,   Jó lövést az ordasokra,
Hű szeretőt a leánynak.   Nyíló ajtót vaskapukra.
Szép időben jó vetést,   Vándoroknak fogadót.
Szomorúknak feledést.   Adjon Isten minden jót! 

Beszámoló 2012. év decemberi Képviselő-testületi ülésekről
Tisztelt Olvasók!

A Képviselő-testület az előző beszámoló megjelenése óta – a 
közmeghallgatás mellett – több rendkívüli ülést is tartott.

2012. december 10-én a napirend elfogadása után az iskola 
üzemeltetésével kapcsolatban egy sokakat régen foglalkoztató 
döntést hozott meg. A hosszú egyeztetés és előkészítő munka 
után a Képviselő-testület – minden körülményt figyelembevéve 
– úgy döntött, hogy az iskola üzemeltetését nem kívánja átad-
ni az állami intézményfenntartó központnak, és egyben a ko-
rábban ezzel kapcsolatos kezdeményezését is visszavonta.

Az üzemeltetéssel, feladatellátással kapcsolatban több dön-
tésre is szükség volt, melyre egy későbbi napirend keretében ke-
rült sor a Polgármester felhatalmazására a vonatkozó jogsza-
bályok szerinti, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadá-
sáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati 
tulajdonú vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztá-
sáról szóló átadás-átvételi megállapodás aláírására.

A Széchenyi István Általános Iskola alkalmazásában álló 
és létszámában szereplő, de az állam által átvenni nem kívánt 
technikai (konyhai) létszámot 10 fővel a jövőben az önkor-
mányzat szakfeladataként működteti, mellyel kapcsolatban a 
Polgármestert felkérte a Testület a szükséges munkáltatói intéz-
kedések megtételére.

Az előírások szerint név szerinti szavazással döntött a Tes-
tület az „Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés 
Alsónémedi szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA 
könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátására a KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0051” tárgyi közbeszerzési eljárása kapcsán. A 
Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület az eljárást 
eredménytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy a Co-
las Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(egyetlen ajánlattevő volt) tárgyaláson véglegesített ajánlata a 
rendelkezésre álló anyagi fedezetet nagymértékben meghaladta. 
E döntés hatálybalépéséhez szükséges feltétele a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának az 
eljárásra vonatkozó szabályossági tanúsítvány kiállítása is, mely 
után a Polgármester felhatalmazást kapott a megismételt köz-

beszerzési eljárás megindítására, és az ehhez szükséges szerződé-
sek megkötésére. Következő napirenden a Testület jóváhagyta a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 
Társulási Megállapodásának módosítását.

2012. december 20-án ismét rendkívüli ülésre került sor, 
melyen fontos, határidős feladatok megtárgyalása miatt volt 
szükség. A Képviselő-testület a beérkezett új ajánlatok alapján 
megtárgyalta az önkormányzat vagyon- és felelősség biztosí-
tásának lehetőségét, mely kapcsán a BEMBOZ Biztosítási Al-
kusz Kft. által bekért ajánlatok közül a Generáli-Providencia 
Biztosító Zrt. ajánlatát fogadta el, mely kapcsán a Testület 
felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy a biztosítási 
ajánlatot – negyedévi fizetéssel – elfogadja és igazolja.

A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. társasági szer-
ződésének és a szindikátusi szerződésének szükséges módo-
sítását is elfogadta a Testület, mely kapcsán a Polgármester 
felhatalmazást kapott a módosító okiratok és az egységes szer-
kezetű alapdokumentumok aláírására.

Gomba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének kez-
deményezésére – pályázati lehetőségeken való eredményesebb 
részvétel lehetőségében bízva – úgy döntött a Képviselő-testü-
let, hogy támogatja a jelenlegi közép-magyarországi Régió az 
Európai Unió 2014-2020 közötti programozási időszakban két 
NUTS 2 szintű területi egységet alkosson: Budapestet és Pest 
megyét. A szükséges aláírásokra a Polgármester kapott felha-
talmazást. A testület – a Belügyminisztériummal megkötött 
106151. számú támogatási szerződés alapján – felhatalmazta a 
Polgármestert, hogy az iskolai és utánpótlás sport infrastruktú-
ra-fejlesztése, felújítása elnevezésű pályázat kapcsán a közbe-
szerzési eljárást a vonatkozó dokumentumok és jogszabályok 
alapján indítsa meg.

Megtárgyalta a Testület azt a kezdeményezést, hogy az Ócsai 
rendőrőrs kb. 1.000.000,- Ft költségű informatikai rendszeré-
nek kialakítási költségeit az érintett települések (Ócsa, Bugyi, 
Alsónémedi) azonos mértékben támogassák. A testület felha-
talmazza a Polgármestert, hogy maximum 350.000 Ft összeg 
erejéig a támogatási szerződést – az általános tartalék terhére 
– megkösse és aláírja a rendőrséggel (ennek 170.000,- Ft-tal 
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történő kiegészítéséről már most látszik, hogy döntenie kell a 
Képviselő-testületnek). 

Az ülésen az alábbi rendeleteket fogadta el a Testület: Alsó-
némedi Nagyközség Önkormányzatának 

– 27/2012. (XII.20) önkormányzati rendelete Alsónéme-
di természeti értékeinek helyi védelméről (a végrehajtásával 
kapcsolatos költségek – ingatlan-nyilvántartásba vétel, táblák 
kihelyezése – biztosításáról határozatban döntött a testület, a 
fedezetet a Környezetvédelmi Alapból biztosítja),

– 28/2012. (XII.20) sz. önkormányzati rendelete a köztisz-
taságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 
közszolgáltatásról szóló 12/2003. (07. 04.) sz. rendelet módo-
sításáról – jelen Hírmondóban külön cikkben olvashatnak az 
új díjakról és az idei szállításokról, ügyfélfogadásról,

– 29/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete a gyermekét-
keztetés és felnőtt étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térí-
tési díjáról szóló 8/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról – a díjakról az intézményekben és a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján értesülhetnek az érintettek,

– 30/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete a köztisztvise-
lők juttatásairól és támogatásáról szóló többször módosított 
23/2002. ( XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

KÖZMEGHALLGATÁS 2012.

A Képviselő-testület 2012. évi közmeghallgatását decem-
ber 14-én tartotta. 

Elmondható, hogy ismét kevés érdeklődő jelent meg, és a 
meghívott vendégek közül is sokan hiányoztak. Polgármes-
ter úr napirendi tájékoztatása után Kocsis István kapitány 
úr adott tájékoztatást a 2012. évi közbiztonsági helyzetről.  
A 2012. év első 10 havi adatai alapján stagnálás volt megfigyel-
hető a közbiztonság tekintetében, de a vagyon elleni bűncse-
lekményekben 9-10 %-os volt a csökkenés. Kapitány úr meg-
köszönte a polgárőrök és a mezőőrök munkáját, valamint az 
önkormányzat támogatását. A hozzászólásokban a tyúk- és 
vaslopás, pénz, locsolócső lopás merült fel, melyre Kapitány 
úr kiemelte, az önkormányzat sokat tesz azért, hogy naprakész 
információval rendelkezzen a rendőrség. Kéri, hogy minden 
esetben tegyenek feljelentést. A fokozottabb rendőri jelentét-
tel kapcsolatban tájékoztatást adott, hogy január-február táján 
várható az önálló ócsai rendőrőrs megnyitása, így külön járőr 
lesz 3 településen (Alsónémedi, Bugyi, Ócsa). A trükkös csa-
lásokról való érdeklődésre Kapitány úr elmondta, elsősorban 
az ünnepek környékén figyelhetők meg, nehéz kezelni, de kéri, 
minden esetben jelentsék be!

Polgármester úr megköszönte a tájékoztatást és a rendőr-
ség éves munkáját. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a víz- és 
szennyvízszolgáltatást is már a DAKÖV Kft. végzi, az Airvac 
Kft. beolvadásával. Kozma Miklós kirendeltség vezető rövi-
den beszámolt az összeolvadás szükségességéről, a 2012. évről, 

jelezve, hogy az utak síkosság-mentesítését és a földutak kar-
bantartását is ők végzik. A Polgármester úr az elhanyagolt ár-
kokkal kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy az árkok tisztán 
tartása a lakosság feladata lenne. 

Ezután a Polgármester úr ismertette a 2012. évi eredménye-
ket és nehézségeket, a Jegyzőasszony pedig a járási rendszer 
kialakításáról és az ezzel járó változásokról beszélt.

Polgármester úr a járási rendszerrel kapcsolatban jelezte, 
törvényi előírás, hogy tömegközlekedéssel meg lehessen köze-
líteni a járásközpontot, s ha szükség lesz rá, az önkormányzat ki 
fogja harcolni, hogy legyen közvetlen buszjárat Gyálra.

A Kölcsey utca aszfaltozásával kapcsolatos kérdésre Polgár-
mester úr elmondta, jövőre lesz aktuális, és újra kell kezdeni 
az eljárást. Az is felmerült, hogy a Petőfi utca aszfaltozása a 
lakosoknak fizetős lesz-e, mert vannak utcák, ahol nem kellett 
fizetni, és sok embernek problémát jelentene. Polgármester el-
mondta, hogy 2010 óta hét utcát aszfaltoztak le, mindegyik fi-
zetős volt. Ha az utcában lévő ingatlanok tulajdonosainak 2/3-a 
vállalja, hogy kifizeti a hozzájárulást, akkor a többi ingatlanra 
rá lehet terhelni a költségeket a törvény erejénél fogva. Kérdés 
érkezett arra vonatkozóan is, hogy miért nem ellenőrzi az 
önkormányzat, hogyan épül a járda, ill. felmerült a Hunyadi 
utcában a nehézgépjárművek közlekedése. Polgármester tájé-
koztatást adott, hogy a Nyárfa utca, Zrínyi utca aszfaltozásával 
a Hunyadi utca valamennyire tehermentesítve lesz. A Hunyadi 
utcában a Diófa u. és Liliom u. közötti szakaszon fedett árok 
lesz, de kitiltani nem lehet a teherforgalmat.

Többször felvetődött és ismét felmerült a Harasztira közle-
kedő buszjárat megszüntetése, melyre Józan Sándor alpolgár-
mester mondta el, hogy 2010-ben havi 400 EFt, most pedig kb. 
2 MFt lenne havonta egy járat működtetése, melyet az Önkor-
mányzatnak kellene kifizetnie.

A helyi okmányiroda működésére dr. Percze Tünde adott 
választ, helyben nem lesz, Ócsán és Dunaharasztin is van ok-
mányiroda, de a lakcímbejelentést remélhetőleg továbbra is el 
lehet majd intézni helyben is. Jövő októberben Kormányab-
lakok létesülnek. Az önkormányzat lépéseket fog tenni, hogy 
legyen közvetlen buszjárat Gyálra. A Polgármester úr jelezte, 
hogy a Kormányablak működtetéséhez minimum 11 fő alkal-
mazott kellene, ami irreális Alsónémedire nézve.

A szelektív gyűjtőszigeteket megszüntetése is felmerült, az 
üvegeket elhelyezése miatt. A Polgármester tájékoztatta a jelen-
lévőket, hogy a gyűjtőszigetek működtetése kezelhetetlen volt, 
a környékük pedig rendetlen, más településről is idehordták a 
hulladékot. A házhoz menő gyűjtés sokkal hatékonyabb és tisz-
tább, kéthetente kb. 6 t hulladék gyűlik össze. Az üveget való-
ban nem szállítják el, azt az ASA-hoz lehet leadni közvetlenül, 
de tervezik zárt helyen egy gyűjtőkonténer elhelyezését erre a 
célra.

Ismét felmerült a prostitúció problémaköre, s remélik, a fo-
kozottabb rendőri jelenlét itt is segítség lesz.

A Suzuki telephely és a szemétbánya ügy is felvetődött, ill. 
az azokat vizsgáló munkacsoportok működése. Némedi Rezső 
elmondta, hogy a szemétbánya ügyében egy független kör-

�
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nyezetjogász készített elemzést és ajánlást, beszámolót fognak 
készíteni januárra vagy februárra. A Suzuki-Ulmannál a beszá-
molót már a májusi testületi ülésen elfogadta a képviselő-tes-
tület. Bízik benne az Önkormányzat, hogy el tudják majd adni 
az ingatlant.      

A Képviselő-testület 2013. február 04-én  
tartotta ez évi első – rendkívüli – ülését.

Az első fő napirend a Képviselő-testület 2013. évi munkater-
vének elfogadása volt, mely alapján az idei évben is keddi na-
pokon 15 órakor lesznek a testületi ülések (kivéve júniusban), 
az alábbi időpontokban: február 26. március 26. április 30. 
június 27. szeptember 10. november 26. A 2013. évi közmeg-
hallgatásra december 12-én, csütörtökön kerül majd sor.

A soron következő napirend keretében a Polgármester úr 
törvényi kötelezettségének eleget téve beterjesztette a 2013. 
évi költségvetési rendelet-tervezetet, melyet a véleményezé-
sek után február 26-i ülésén tárgyal majd a Képviselő-tes-
tület.

Sajnos két alapítványunk kuratóriumának elnöke is lemon-
dott, melyet a Képviselő-testület tudomásul vett, majd meg-
köszönte Győrvári Pálné és Dénes Zsuzsanna kuratóriumi 
elnökök eddigi munkáját. Győrvári Pálné helyére a Széchenyi 
István Általános Iskoláért Közalapítvány kuratóriumi elnöki 
tisztségére Ladányi Istvánnét választotta a Képviselő-testület. 
Az Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány sor-
sáról – megszüntetés vagy másik alapítványba történő beolva-
dás – a következő ülésen dönt a testület.

A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta a magán-
erős beruházásban elkészült Alsónémedi „CBA ivóvízhálózat” 
és „GLS ivóvízhálózat” önkormányzati tulajdonba vételéről és 
üzemeltetésre történő átadásáról szóló megállapodást, mely-
nek aláírására a Polgármestert hatalmazta fel, majd ugyanígy 
történt az Alsónémedi 3105/9 hrsz-ú ingatlan melletti telek-
osztás ivóvízhálózatának és szennyvízhálózatának ügyében 
is. A szennyvíztisztító bővítési pályázat kapcsán – támogatás 
növelése érdekében –szükséges a víziközmű-vagyon értéke-
lésének elkészítése, mely kapcsán a Testület felhatalmazta a 
Polgármestert, hogy 4,5 MFt+ÁFA összeghatárig szerződést 
kössön a munka elvégzésére, majd kérelem benyújtására a pá-
lyázat támogatási intenzitásának növelésére.

Az Ócsai rendőrőrs informatikai rendszerének és bútor-
zattal való ellátása költségeinek támogatására nem volt elég a 
korábban megszavazott összeg, így összesen 520.000 Ft-os ke-
retösszegre módosította a támogatást a testület.

Pályázati lehetőség nyílt – EACEA Európa a polgárokért pá-
lyázat keretében – az őszi Falunapok megtartásának támogatá-
sára, mely szeptember 17-23. között kerül megtartásra, „Európai 
napok Alsónémedin” programcímmel. E rendezvény kapcsán 

nemcsak Nagyajtáról lesznek vendégeink, hanem sikeres tárgya-
lások után Colletorto (Olaszország) és Demir Kapija (Mace-
dónia) településekkel is kulturális együttműködésre kerülhet sor. 

Hosszú tárgyalássorozat után sikerült elérni, hogy az iskolai 
beruházás kapcsán az ABÉVA Kft. által kibocsátott kötvények-
kel kapcsolatban szerződésmódosításra kerülhessen sor, mely-
lyel több tízmilliós megtakarítás várható a következő években.

Az iskolával kapcsolatos átszervezés miatt át kellett gondol-
ni, miként történjen az intézmény programjainak stb. támoga-
tása. E kapcsán a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az iskola 
működtetését és a működtetéshez szükséges költségeket tel-
jes egészében az ABÉVA KFT-én keresztül kell megoldani, 
a „Széchenyi Napok” rendezvényt (832.000 Ft összeggel) a 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében 
kell biztosítani, a tanórán kívüli szabadidős programokat 
(úszás-oktatás, tanulmányi kirándulások, angol-német tábor, 
belföldi táboroztatás) pedig a Széchenyi István Általános Iskola 
Közalapítványon keresztül támogatja az Önkormányzat (az idei 
évre 1.350.000,- Ft-tal).

A soron következő napirenden az Alsónémedi-Ócsa Köz-
ponti Háziorvosi Ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Kft. 
díjemelését fogadta el a Képviselő-testület, 4,2 %-os inflációs 
mérték figyelembevételével. 

A sportcsarnoképítés, iskolabővítés szavatossági kivitelezési 
munkák tárgyú közbeszerzési eljárásának lezárása ügyében a 
határozathozatalt a Képviselő-testület elnapolta, tekintettel a 
beérkezett árajánlatok közti különbségre.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Tehéntelepi út 
melletti fák – a faanyagért cserébe, egyéb ellenszolgáltatás nél-
kül – kitermelését és területrendezését. Őszre természetesen 
az újratelepítésről is gondoskodik majd a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület biztosította a Falu-napi rendezvényso-
rozat kapcsán szeptember 28-i EDDA koncert megrendezésé-
hez szükséges összeget.

Zárt ülés keretében gazdálkodást érintő kérdésekről tárgyalt 
a Testület.

Mire jelen sorokat olvassák, addigra megtörténik a 2013. 
évi költségvetési rendelet-tervezet beterjesztése a Képviselő-
testület elé, melyet a Bizottságok februári ülésükön tárgyalnak 
meg. A Képviselő-testület soron következő ülését várhatóan 
2013. február 26-án 15 órakor tartja, melyen mindenérdeklő-
dő részt vehet. A testületi és bizottsági ülések pontos időpontjá-
ról és tervezett napirendjéről az Önkormányzat hirdetőtábláin 
és a település honlapjáról értesülhetnek. Amennyiben a honla-
pon keresztül regisztrálnak e-mailban is megkapják az ülésekre 
szóló meghívót, illetve más fontos információról is értesítést 
kapnak.  A Képviselő-testület döntései, jegyzőkönyvei és a 
rendeletek a település honlapján (www.alsonemedi.hu) meg-
találhatók, ill. rendeletink a Polgármesteri Hirdetőtábláján 
is teljes terjedelemben olvashatók!             

Polgármesteri Hivatal

�
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Köszönjük mindazoknak, akik szeretett édesanyánk Nagy 
Ernőné temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, 
sírjára virágot helyeztek el, vagy részvétüket kifejezve 

fájdalmunkat enyhítették.
Tisztelettel: Gyászoló család

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik 
özv. Györgyövics Miklósné temetésén részt vettek,  

utolsó útjára elkísérve sírjára sok virágot,  
koszorút hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

   Györgyövics  család

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik Lovas Zoltán temetését 

jelenlétükkel megtisztelték, sírjára virágot hoztak  
és utolsó útjára elkísérték.

  a Gyászoló család

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik  
osztoztak fájdalmunkban és Bereczki Béla plébános 

atyát utolsó útjára elkísérték.
     
  Köszönjük: a Gyászoló család

Köszönjük mindenkinek, akik Édesanyánk  
özv. Kiss Lászlóné temetésén részt vettek, elkísérték Őt 

utolsó földi útján.
   a Gyászoló család

Tisztelt Ügyfeleink! A 2013. január 1-vel hatályba lépő, közigazgatást érin-
tő változások a közgyógyellátás igénybevételének módját is érintették. 
Ezen időponttól kezdődően a közgyógyellátás megállapítása iránti kérel-
meket már nem minden esetben a helyi önkormányzat bírálja el. Azon 
személyek kérelmében, akik alanyi jogon illetőleg ún. normatív módon 
jogosultak a közgyógyellátásra a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási 
Hivatala jogosult dönteni. 
A szociális ellátásokról szóló törvény az alábbi esetekre vonatkozóan 
mondja ki, hogy a kérelmező alanyi jogon jogosult a közgyógyellátásra:

a) az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;
b) a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy;
c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
e) a központi szociális segélyben részesülő;
f) a rokkantsági járadékos;
g) az, aki
ga) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabili-
tációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os 
mértéket,
gb) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: 
Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) be-
kezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 
2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkant-
sági nyugdíjra volt jogosult,
gc) rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik a ga) és gb) alpont 
hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig 
megállapították,
gd) az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 
2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkant-
sági nyugdíjra volt jogosult, vagy
ge) öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának 
megállapítását megelőző napon a ga) vagy gb) alpont hatálya alá tar-
tozott;
h) az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű csalá-
di pótlékban részesül.

Normatív módon az a kérelmező jogosult ha családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 
összegét ( 28.500.-Ft), egyedülálló esetén annak 05§%-át ( 42.750.-Ft) és 
az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv által kiadott szakhatósági állás-
foglalásban a rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri a 2.850.-Ft-ot. 
A gyakorlatban tehát az alábbiak szerint történhet az ügyintézés:
Az ügyfelek számára legegyszerűbb, ha a kérelmeket a polgármesteri hi-
vatal épületében dolgozó járási kollégához nyújtják be, majd ő továbbít-
ja azokat a járási hivatalhoz. Itt a hivatalban ki lehet tölteni a szükséges 
nyomtatványt, melyhez mellékelni kell a jogosultságot igazoló iratokat. 

Fontos változás, hogy a háziorvos igazolását, melyet a közgyógyellátá-
si igazolvány kérelemhez mellékelni kell, január 1-től a kérelmezőnek is 
alá kell írnia mielőtt benyújtja a hivatalhoz. Ez ügyben kérjük szívesked-
jenek egyeztetni az érintett háziorvossal. 

Nyomatékosan szeretnénk felhívni a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, 
hogy a közgyógyellátási igazolvány érvényességét nem a háziorvosnak 
és nem a hatóságnak kell nyomon követnie, hanem az igazolvány tu-
lajdonosának.  
Az elmúlt időszakban meg tudtuk azt oldani, hogy amikor a házior-
vosnak volt szabad kapacitása, előre figyelte, hogy kinek mikor jár le az 
igazolványa és előre elkészítette az orvosi igazolásokat, azokat eljuttatta a 
hivatalhoz,  majd az ügyintéző megkereste az ügyfeleket, hogy a kérelem 
benyújtására figyelmeztesse. 
Sajnos erre a jövőben már nincs lehetőségünk, hiszen nem mi vagyunk 
minden esetben az elbíráló szerv. Ezen kívül az orvosi igazolás aláírása 
miatt mindenképpen fel kell keresnie a betegeknek a háziorvosát. 
A problémák elkerülése érdekében kérjük az ügyfeleket, nézzék meg  
a közgyógyellátási igazolványuk jobb alsó sarkában a lejárat időpontját. A 
lejárat előtt ugyanis már három hónappal el lehet kezdeni a megújítást. 
Sőt, tanácsos is elkezdeni, hiszen egyrészt az orvosnak is időt kell arra adni, 
hogy az igazolást elkészítse, másrészt ha itt helyben szeretnék a kérelmet 
benyújtani, azt  át kell küldeni a járási hivatalhoz, majd a járási hivatalnak be 
kell szereznie a szakhatósági állásfoglalást, végül a határozat meghozatalától 
számított 15 nap szükséges az egészségbiztosítónak a kártya kiállításához. 
Semmiképpen ne várjanak tehát a lejárat idejéig, mert ebben az esetben 
lesz olyan időszak, amikor nem lesz érvényes  közgyógyellátási igazol-
ványa valakinek és addig ki kell fizesse minden gyógyszerét. 

Abban az esetben, ha valaki sem alanyi, sem normatív módon nem jogo-
sult a közgyógyellátás igénybevételére, méltányosságból a helyi önkormány-
zat jegyzője akkor tudja kérelmét pozitívan elbírálni, ha a kérelmező családjá-
ban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 
összegének másfélszeresét, tehát az 42.750.-F-ot, egyedülálló esetén kétszeresét, 
azaz 57.000.-Ft-ot. További feltétel, hogy a kérelmező rendszeres gyógyító ellá-
tásának költsége elérje a nyugdíjminimum 25%-át, amely 7.125.-Ft.

Kérjük tehát a tisztelt ügyfeleket, hogy a jövőben saját érdekükben 
figyeljék a közgyógyellátási igazolványuk érvényességének időtarta-
mát és a lejárat előtti három hónapon belül tegyék meg a szükséges 
lépéseket a megújítás érdekében. Ne várjanak az utolsó napokig. 
Esetleges kérdéseikkel keressék a járási hivatal ügysegédjét (Némethné 
Molnár Judit – 29/337-101/14-es mellék) ill. hivatalunk ezzel foglalko-
zó ügyintézőjét (Nagy Ibolya - 29/337-101/ 16-os mellék.

VÁLTOZÁSOK A KÖZGYÓGYELLÁTÁS TERÜLETÉN

2013. március 25-én, 15-18 óra között az Országos  
Vöröskereszt szervezésében Véradást tartunk  

a Régi Művelődési Házban! Országos Vöröskereszt

Legyen Ön is önkéntes  
véradó! 

Minden csepp 
vér életet ment!
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A TÁMOP 2.1.2 program támogatásával, a Soter-
Line Oktatási Központtal együttműködve ingyenes 
nyelvi és informatikai képzésre nyílik lehetőség Al-
sónémedin, helyi tanárok közreműködésével. 

Az informatikai képzésben egy 30 órás tanfolyam 
választható, ami teljesen az alapoktól indul (IKT-
01), a nyelvi kurzusok pedig 80, illetve 64 órásak és 
angol vagy német nyelvből lehet választani. A kép-
zések kombinálhatók is. 

A megpályázott összeg (max. 90 ezer Ft/fő) 5%-a az 
önrész, melyet a Soter-Line Oktatási Központ min-
den sikeresen vizsgázónak visszafizet. 

A tanfolyamok előre láthatólag 2013. tavaszán in-
dulnak, a nyelvi képzések helyszíne a Művelődési 
Ház, az informatikai képzésé az iskola lesz. 

Fontos, hogy mindenki, aki részt szeretne venni 
a támogatott képzésen, regisztráljon a 
http://www.tudasodajovod.hu/ oldalon!

Bővebb információt és jelentkezési lapot a Mű-
velődési Házban Jobbágy Ilonától, vagy a Pol-
gármesteri Hivatalban Zagyva Gabriellától lehet 
kérni.

Változások a szelektív hulladékgyűjtésben
Tisztelt Lakosok!

Hasznos tanácsokkal szeretnénk Önöket ellátni a zsákos 
hulladékgyűjtésben. A hulladék azon anyagok összessé-
ge, amelyek keletkezésük helyén haszontalanná váltak, de 
anyagfajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve még 
másodlagos nyersanyagként hasznosíthatók. A zsákos, 
szelektív hulladékgyűjtés egy jó lehetőség, amit a szolgál-
tatójuk biztosít Önök számára. Az a célja, hogy a külön-
böző frakciók visszagyűjtésre, majd gondos átválogatásra 
kerüljenek és anyagában újrahasznosíthatóak legyenek. 
Környezetvédelmi szempontból fontos, mert így csökkent-
hetjük a nyersanyag kitermelést. Valamint a hulladék nem 
elégetésre és lerakóra kerül, tovább szennyezve a környe-
zetünket. A szelektív hulladékgyűjtés rendszerének kiala-
kulása az egész társadalomnak fontos. Mindennapi tevé-
kenységünk során állandóan hulladékot termelünk. Ennek 
helyes kezelésével a hulladékprobléma megoldódhat, de 
ezért mindenkinek tenni kell. Ezzel foglalkoznunk kell 
saját magunk, környezetünk és legfőképpen a következő 
generációk érdekében. Mindemellett a zsákos gyűjtés még 
takarékoskodási lehetőséget is nyújt.
A lakosságnak csak az a feladata, hogy a zsákokban, a kö-
vetkezőkben felsoroltak szerint gyűjtse a hulladékot. 

A Hulladéktörvény változásai miatt a szelektív hulladék-
gyűjtés rendszere némileg módosulni fog, de továbbra is 
biztosítani fogjuk, hogy lehetőség legyen a műanyag, a fém 
és a papír hulladék szelektív gyűjtésére és újrahasznosítá-
sára.
Változni fognak a gyűjtési időpontok, március 20-tól szer-
dai napokon történik majd a zsákok elszállítása! Változás 
továbbá, hogy a zsákokat márciustól már nem biztosítja 
a szolgáltató. Ezért kérjük, hogy mindenki vásárolja meg a 
szükséges 60-80 literes átlátszó szemeteszsákot, vagy a ház-

tartásában egyébként használt, tiszta nejlonzsákban tegye 
ki a szelektíven válogatott hulladékot. 
Az új hulladéktörvény célja, hogy minél kevesebb kommu-
nális hulladék kerüljön a lerakókra, hiszen azok kapacitása 
nem véges. Ezért 2013-ban a lerakási díjon felül 3.000 Ft/t 
lerakási illetéket is kell fizetni a lerakókba kerülő hulladék 
után. Ez az összeg fokozatosan emelkedni fog 12.000 Ft-ig. 
Mindannyiunk érdeke tehát - környezeti és anyagi szem-
pontból is - hogy minél kevesebb szemetet termeljünk, il-
letve minél több kerüljön újrahasználatra vagy újrahaszno-
sításra. Ez utóbbihoz szükséges a szelektív gyűjtés. 

A gyűjtőjárat reggel 7 órakor indul, az útvonala változhat, 
ezért kérjük, hogy 7 óráig tegyék ki a zsákokat.

Gyűjtési időpontok:

Február 1.  péntek
Február 15.  péntek
Március 1. péntek
Március 20.  szerda
Április 3. szerda 
Április 17. szerda
Április 30.  kedd
Május 15. szerda
Május 29. szerda
Június 12. szerda
Június 26. szerda

 

Köszönjük, hogy idáig is igénybe vették a szelektív hulla-
dékgyűjtést, kérjük, hogy éljenek ezzel az ingyenes lehető-
séggel ezután is.

Zagyva Gabriella
környezetvédelmi előadó

Képzés



Kedves Adományozók!
Köszönöm magam és szüleim nevében azt a sok pénzbeli, tárgyi segítséget, társadalmi munkát, 
amivel hozzájárultatok steril szobám elkészüléséhez, és segítettétek  gyógyulásomat.

Örömmel tudatom Veletek, hogy jól vagyok, és már birtokba vehettem saját lakrészemet!

Mindenkinek  jó egészséget kívánok!

Köszönettel: Kiss Alida

Megkezdték működésüket a Járási Hivatalok, változások az ügyintézésben
Tisztelt Alsónémediek!
A közigazgatási rendszer átszervezésének részeként megalakul-
tak a járások, melyek  2013. január 1-vel megkezdték működé-
süket.
Alsónémedi település – a képviselő-testület eltérő véleménye 
ellenére – a Gyáli székhelyű Gyáli járáshoz tartozik Ócsával és 
Felsőpakonnyal együtt. A közlekedési nehézségek miatt sikerült 
elérni, hogy  járási kirendeltség működik  településünkön, ami 
azt jelenti, hogy a hatáskör áttelepítés ellenére az alsónémedi 
lakosoknak  nem kell utaznia, helyben, hivatalunk épületében 
el tudják  érni a járási ügyintézőt.

2013. január 1-től a jegyző helyett a járási hivatal hatásköre az 
alábbi – nagyobb érdeklődésre számot tartó – támogatásokkal 
kapcsolatos közigazgatási eljárás:

– Alanyi jogú és normatív közgyógyellátási igazolvány,
– normatív ápolási díj,
– időskorúak járadéka,
–  hajléktalan személyek részére kifizetett időskorúak já-

radéka,
– otthonteremtési támogatás,
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
– gyermektartásdíjak megelőlegezése.

Ismételten jelzem, hogy ezekben az ügyekben is hivatalunk 
épületébe kell az ügyfeleknek befáradni, ill. a hivatal központi 
számát – 29/337-101 – tárcsázva tudjuk kapcsolni az ügyin-
tézőt. A kirendeltségen egy hivatalunktól átkerült helyi lakos, 
Némethné Molnár Judit  ügyintéző látja el a feladatokat.

F I G Y E L E M! 
A lakcímbejelentéshez (lakóhely, tartózkodási hely létesítése, 
változtatása, megszüntetése) szükséges nyomtatványt hivata-
lunkban beszerezheti és átvehetjük továbbra is venni az ügy-
felektől, ezért sem kell utaznia!

Gyáli Járási Hivatal Gyámhivatala
Kihelyezett ügyfélfogadást tart a gyámhivatal ügyintézője 
(Szatmáriné Seregély Mónika) az alsónémedi járási kiren-
deltségen (hivatalunk épületében) 

•  minden hónap 4. hétfő  13.00 – 17.30-ig

A hónap többi hétfő délutánján az ócsai kirendeltségen érhető 
el az ügyintéző. Amennyiben az alsónémedi ügyfelek esetében 
az ügy nem várhat a 4. hétfőig és  egyszerűbben el tudják érni az 
ócsai kirendeltséget, mint a gyáli hivatalt, úgy ezt a lehetőséget 
is igénybe vehetik.

Gyáli Építésügyi Hivatal
Kihelyezett ügyfélfogadást tart az építésügyi hivatal ügyinté-
zője (Baracsi Judit) hivatalunkban: 

- minden héten    hétfő    13.00 – 17.30
                                 szerda    13.00 – 16.00

Az alsónémedi lakosoknak építési ügyekben nem kell Gyálra 
utaznia, hetente két alkalommal, a fenti időpontokban tovább-
ra is elérik az ügyintézőt, aki mellesleg korábban is ellátta az 
alsónémedi ügyek intézését.

A járási kirendeltség működésének részleteiről, az aktuá-
lis információkról folyamatosan tájékoztatást adunk majd 
annak érdekében, hogy az alsónémedi lakosok ügyintézése   
lehetőség szerint  zökkenőmentes legyen az átállás – remél-
hetőleg kezdeti – nehézségei ellenére. 

Dr. Percze Tünde 
jegyző

Határidők!!!
Minden hónap 15. napja a beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
A felsőoktatási intézményben tanulók 2012/2013-es tanév második tanulmányi félévére vonatkozóan az önkor-

mányzati támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje 2013. február 28.
2013. március 18. a gépjárműadó, építményadó, iparűzési adóelőleg 2013. évi I. féléves részletének megfizeté-

sének határideje.
2013. április 02. a 2012. évi talajterhelési díj bevallási nyomtatványok benyújtásának és megfizetésének határide-

je. Kérjük az érintett adózókat, hogy figyelmesen olvassák át a nyomtatványokat, mivel a 2012. évről két időpont-
nak megfelelően kell megállapítani a talajterhelési díjat. 2012.01.01.-2012.01.31-ig, valamint külön a 2012. 02.01.-
2012.12.31-ig elfogyasztott vízmennyiség alapján.
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Alsónémedi területén az állatok védelméről és kíméleté-
ről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül 
sor -  2013. január 2-től megkezdődött az ebek összeírására a 
jogszabályban meghatározott adattartalommal. Tájékoztatá-
sul jelezzük, hogy Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
NEM TERVEZI  az összeírás alapján ebrendészeti hozzá-
járulás bevezetését.Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az 
eb összeírásakor KÖTELES az adatlapon feltüntetett ada-
tokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.  
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kiállítani.

Ennek lehetséges módja:
•   az ebösszeírást a hivatal részéről igazolvánnyal ellátott, 

megbízott személy elvégzi (Tihanyné Domján Edit – 
időpont egyeztetés 06-20-577-2030) vagy

•   az adatlap letölthető a település honlapjáról  
(www.alsonemedi.hu-ebösszeírás-1.sz.melléklet).  
Az Ön általi kitöltés esetében az összeírással megbízott 
személynek kell átadni vagy Hivatalunk részére eljuttatni.

•   Amennyiben nem tart ebet, úgy az erre vonatkozó nem-
leges NYILATKOZATOT kell kitölteni és az összeíró-
nak átadni vagy  hivatalunkba leadni! 

   (www.alsonemedi.hu-ebösszeírás-2.sz.melléklet)

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2013. 
március 14.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy jogszabályvál-
tozás miatt 2013. január 1-től négy hónaposnál idősebb eb 
csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható!

Természetesen az évenkénti védőoltás is kötelező tovább-
ra is!Az összeírás során tapasztaljuk, hogy az ebtartók a ku-
tyákat letagadják, az összeírót nem engedik be.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az összeírás után a la-
kossági bejelentéseket, az állatorvosi jelzéseket a közterület-
felügyelők bevonásával folyamatosan ellenőrizzük és hala-
déktalanul megtesszük a szükséges intézkedéseket.

Mindezek alapján kérem a T. Lakosságot, hogy az ebtartás 
során vegyék figyelembe a kötelező jogszabályi előírásokat 
és akkor és annyi ebet tartson mindenki, mely tartásához az 
anyagi és szociális feltételek, valamint az ingatlan adottságai 
biztosítottak.

Dr. Percze Tünde  
jegyző

KÖTELEZŐ  EBÖSSZEÍRÁS

Víz- és Csatornadíjak 2013. január 01-től

ÁRAK (Ft) Lakossági Közületi

Vízdíj Alapdíj Szennyvíz-
díj (Gr.)

Szennyvíz 
alapdíj Vízdíj Alapdíj Szennyvíz-

díj
Szennyvíz 

alapdíj
Nettó 223.07 179.19 298.80 270.53 362.16 1057.23 541.06 726.79
Bruttó 283.29 227.57 379.47 343.57 459.94 1342.68 687.15 923.03

Kedves fényképezni szerető Alsónémediek!
2012-ben községünk honlapján fotópályázatot hirdettünk. 
„Némedi Táj” címmel. Lehetőséget szeretnénk biztosítani azoknak, 
akik bár készültek, de az év végéig még nem tudták eljuttatni 
hozzánk fotográfiáikat, hogy ezt még megtehessék, 
meghosszabbítottuk a leadási határidőt.

Új határidő:2013. március 31.

A képekből kiállítást rendezünk a Művelődési Házban.
Részletek: www.alsonemedi.hu
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Alsónémedi Nagyközségben  
2013. január 08-tól – 2013. március 30-ig a Magyar Kémény Kft. a 63/2012. (XII.11.) 

BM rendelet 3-4 § értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari  
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat lát el.

A Magyar Kémény Kft. alkalmazában álló dolgozók névre szóló,  
arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kovács	  Dust-‐Mann	  Köztisztasági	  Kft.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2351	  Alsónémedi,	  Kápolna	  u.	  74.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tel.:	  +	  36	  20	  971	  7259	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  E-‐mail:	  kdmbt@freemail.hu	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Számlaszám:	  Alsónémedi	  Takarékszövetkezet	  64400068-‐10600797	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adószám:	  13419288-‐2-‐13	  
 
Tisztelt Lakosok! 
A 2013. évi kommunális hulladék begyűjtési díja a következőképp alakul: 

-‐ 50 vagy 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítési díja: 242 Ft + 27 % Áfa  
-‐ 110 vagy 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítési díja: 362 Ft + 27 % Áfa  
-‐ 1 db 60 literes emblémás zsák díja: 342 Ft + 27 % Áfa  
-‐ 70 év felettiek gyűjtőedényének ürítési díja havonta (a gyűjtőedény méretétől függetlenül): 

342 Ft + 27 % Áfa  
-‐ az egyszemélyes háztartásban élők az 50-60 literes űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítési 

díjának felét fizetik: 121 Ft + 27 % Áfa  
Felhívom azon lakosok figyelmét, akik a havidíjat átutalással egyenlítik ki, azok a 
jövőben a fenti díjszabásnak megfelelő összeget utalják át a Kovács Dust-Mann Köz-
tisztasági Kft. számlaszámára havonta: 

-‐ 50 vagy 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény ürítési díja: 1.332 Ft/hó 
-‐ 110 vagy 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény ürítési díja: 1.992 Ft/hó 
-‐ az egyszemélyes háztartásban élők: 666 Ft/hó 

Az átlag összegeket az átutalással fizető lakosok kérésére 26 begyűjtési héttel számolva 6 
hónapra osztottuk el, így elkerülhetők a 4 vagy 5 hetes hónapok miatt különböző 
havidíjakból adódó kellemetlenségek! 
A 2013. évben az ürítések száma és az ügyfélfogadási időpontok a következőképp alakulnak: 
 

Hónap Ürítések száma Ügyfélfogadás 

Január 5 31. 
Február 4 28. 
Március 4 28. 
Április 5 25. 
Május 4 30. 
Június 4 27. 

 
Az ügyfélfogadás a megadott napokon 16-18 óráig a Művelődési házban lesz! 
(Alsónémedi, Fő út. 73. )                                                          Üdvözlettel: Kovács György ügyvezető              
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Tisztelt SZJA-t fizetők 

Ahogy az elmúlt években, idén is lehetőség van 
arra, hogy az előző évben befizetett, ill. fizetendő 
SZJA 1 %-ának felhasználásáról közvetlenül ren-
delkezzenek az adózók. Közvetlen döntési lehető-
ség van arra is, hogy a befizetett (befizetendő) adó-
jának további 1 %-áról is rendelkezzen az Ön által 
megjelölt egyház vagy a költségvetési törvényben 
meghatározott alap javára. Mindez senkinek sem 
jelent többletterhet, nem kell több adót fizetnie, vi-
szont nemes célt támogathat, ha kitölti a rendelke-
ző nyilatkozatot a 2 X 1 %-ról. Ha élni kíván ezzel 
a jogával, kérjük, hogy a rendelkező nyilatkozatok 
pontos kitöltésével határozza meg, hogy kinek 
utalják át befizetett adójának meghatározott részét.
Köztudott, hogy településünkön is több alapítvány 
várja befizetéseiket! Ezúton tájékoztatjuk az adó-
számokról és technikai azonosítókról, melyekre 
várjuk felajánlásaikat:

Alsónémedi Községért Közalapítvány: 
19184764-1-13
Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapít-
vány: 19184771-1-13
Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közala-
pítvány: 18679717-1-13

Alsónémedi Polgárőr Egyesület: 18710223-1-13
Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Ala-
pítvány: 18696286-1-13
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyarországi Református Egyház: 0066

A kitöltött nyilatkozat csak akkor érvényes, ha az 
1 % legalább a 100 forintot eléri. A lezárt borítékot 
a személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal 
egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak, ha pe-
dig a 2012. évi személyi jövedelemadóját a munkál-
tatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalma-
zó lezárt, a szükséges adatokkal ellátott borítékot a 
munkáltatójának adja át, aki azt az elszámolásról 
szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adó-
hivatalnak. 

Az Alsónémedi Sport Egyesület Vezetőségének 
köszönetét és kérését tolmácsolva ezúton meg-
köszönjük, hogy a korábbi években támogatást 
nyújtottak az 1 % felajánlásával. Ebben az évben 
az Egyesület nem kíván élni e lehetőséggel, de kéri 
az SZJA-t fizetőket, hogy éljenek lehetőségükkel és 
támogassák helyi alapítványainkat!

 Polgármesteri Hivatal

Agrárkamarai tanácsadás időpontjai
Sándor Krisztina agrárkamarai tanácsadó (tel.: 30/429-7641) várja ÖNT alsónémedin, 

a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárban (Dózsa György tér 2.)

2013-ban az alábbi időpontokban:
február 4., február 18., március 4., március 18., április 1., 

április 15., április 29., május 13., június 3., június 17.
hétfő délutánonként 13.00-16.00 óra között.

Bármilyen agrárkamarai kérdésben, pl. nyomtatványok kitöltése, pályázatok, egyéb felmerülő problé-
ma esetén segítséget nyújt.  

az őstermelői igazolványokkal kapcsolatban továbbra is a falugazdász nyújt segítséget! Új falugaz-
dász: Godó Nikolett (Dabas, Szent István út 67.), Telefon: 360-047
Ügyfélfogadási idő:   Hétfő:  9-12  13-16
    Kedd:  9-12  13-16
    Szerda: 9-12  13-16
    Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
    Péntek:  9-12 
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Változott a kifüggesztés időtartama!

Tájékoztatjuk a termőföldet eladni, ill. vásárolni szándékozókat, hogy termőföld eladás esetén a kötelező, hivatali 
kifüggesztés időtartama 60 napra változott a 15 nap helyett.
Haszonbérleti szerződések esetén továbbra is 15 nap a kifüggesztés időtartama.

F E L H Í V Á S

Őstermelők, mezőgazdasági egyéni vállalkozók, Mg. Betéti Társaságok, Kft.- ék!

Tájékoztatjuk, hogy Aranykalászos gazdaképzés indul /kihelyezett/ Alsónémedi Opálház kistermében. A tanfolyam 
OKJ-s szakképesítést ad. A tanfolyam 240 óra hétvégeken, melynek költsége 150.000 Ft, mely összeget sikeres vizs-
ga elvégzése után 100 %-ban visszaigényelhető.

Az első megbeszélés 2013.02.03-án Opálház kistermében volt 14 órai kezdettel, a tájékoztatót dr. Piros Márta Ma-
giszter Menedzser Kft. Ügyvezető igazgatója tartotta.

Még lehet jelentkezni: 
Kissné Babirák Évánál 
(29/337-727 számon).

FELHÍVÁS VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasznála-
ti nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) 
Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlan-
ügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált 
földhasználó köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosí-
tóját (személyi számát) és az állampolgárságát,

b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a sta-
tisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján 2013. március 30-ig az illetékes járási földhi-
vatalhoz be kell nyújtani magánszemély földhasználó eseté-
ben a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazol-
vány másolatát, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében 
a statisztikai azonosítót. 
Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, 
a Korm. rendelet alapján a családi gazdaság nyilvántartási 
számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megje-
lölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik. /Az 
a földrészlet tartozik a családi gazdasághoz, amelyet a megyei 
Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a családi gaz-
daság használatába regisztrálta./
A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a 
földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu hon-
lapról.
A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót az föld-
hivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingat-

lan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy 
nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális össze-
génél. 

KIEGÉSZÍTÉS

A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében a 
Magyar Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföld-
ről szóló 1994. évi LV. törvény. A 2013. január 1-ével hatályba 
lépett rendelkezés értelmében már nem kizárólag az 1 hektárt 
meghaladó termőföldterületet használó, hanem VALAMENY-
NYI FÖLDHASZNÁLÓ KÖTELES BEJELENTENI A HASZ-
NÁLATÁT a területileg illetékes járási földhivatalnál.
A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld tulaj-
donjogával rendelkezik és annak használatát nem engedte át 
más személy részére.
A földhasználati bejelentési adatlap beszerezhető a földhiva-
taloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu honlapról.
A bejelentést elmulasztó földhasználót az földhivatal bír-
sággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilván-
tartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet 
kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatalának igazgatója, 

Dr. Kiss Balázs 



Már több éve tevékenykedik Alsónémedin a NYWYG Íjász 
és Hagyományőrző Egyesület, amelynek részeként alakult meg 
a Galagonya Kézműves Kör 2008-ban. Az Önkormányzat anya-
gi támogatásával tudunk működni, a támogatáshoz hozzáadunk 

sok-sok munkát, ötletet, időt, szívünket-lelkünket, és eljuttattuk 
Alsónémedi apraja-nagyjához. Nagyon szépen köszönjük oda-
adó önkéntes munkájukat az itt megemlített némedieknek, akik 
sok-sok segítséget nyújtottak programjaink megvalósításához. 
Név szerint a teljesség igénye nélkül küldünk egy nagy képze-
letbeli ölelést hálánk jeléül nekik és mindazoknak, akik segítsé-
günkre voltak: Bolnovszkiné Márti, Csurjánné Juli, Demeter-
né Tímea, Duráné Anikó, Farkas Kati, Gerstenbreinné Terike, 
Györgyövicsné Szilvi, Győriné Móni, Juhász Borika, Kiss Tiborné 
Klári,  Kis Katalin, Kulinyákné Veronka, Laczikné Éva, Légrádi-
né Erika, Mozsárné Gabriella, Salonváriné Lenke, Suplicz Erika, 
Szántó Erzsike, Szegváriné Vera, Tóthné Krisztina, Zsíros Brigit-
ta, Győri Józsi, Suplicz Áron, Suplicz Zsolt, Varga Feri. Szintén 
önkéntesként a használt szerszámok nagy részét jómagam Bodó 
Anna (Tánya néni) biztosítom. Programjaink ingyenesen láto-
gathatók támogatottságunknak köszönhetően! 

2012- ben számos rendezvényen vettünk részt, amelyről 
kis ízelítőt ajánlok figyelmükbe. Meghívtak az iskolai Szé-
chenyi Napok programjára. A Tájházban bevont tojásokat 
készítettünk anyagból. A kitartóbbak, ügyesebbek kosarat ké-
szíthettek. Gyereknap a Nagygödörbe került megrendezésre.  
A változatos programot kiegészítettük kézműves foglalkozással 
és térjátékokkal. Évek óta jó szórakozás a gyerekeknek a zsák-
bamacska ajándék megszerzése. Ha a gyerekek ellátogatnak 
hozzánk és játszanak a térjátékainkkal vagy barkácsolnak egy 
kicsit velünk, „fizetségként” babot, lencsét kapnak.  A termé-
seket zsákbamacska ajándékokra válthatják be. Kipróbálhatták 
nálunk a homokszórt képalkotás fortélyait, pálcika bábot és 
képtartót készíthettek. Legsikeresebb szabadtéri programunk 
az Augusztus 20-i Családi Napunk. Az egész napos program 
játéknak, kézművességnek és kellemes beszélgetéseknek nyújt 
alkalmat. Agyagoztunk. Kicsit belekóstoltunk a szalmafonás 
bonyolult fogásába.  Gyönyörű szalmából készült arató koszo-
rú csigák készültek. A honfoglalás kori jelképeket mintáztuk 
meg. Tarsolyt fémdomborítással, lovacskát fonással, süveget 
díszöltéssel alkottunk. Nagy sikere volt a közös ügyességi ve-

Otthonában köszöntötte Polgármester úr Végh László – Alsónémedi, Széchenyi út 4. szám alatti lakost – 90. születésnap-
ja alkalmából, aki 1923. január 30-án született. Feleségével – Bircsák Juliannával – 67 éve kötött házasságot.
Kívánunk mindkettőjüknek jó erőt és egészséget, reméljük, együtt ünnepelhetjük majd velük a 70 éves „kegyelmi lako-
dalom” évfordulóját is!

A 90 éves Végh Laci bácsi köszöntése

Galagonya Kézműves Kör eseményeiről

„Az ember a múltba ezerszer visszanéz,
S szeretné újraélni mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt, megállítaná a legszebb perceket,
De az idő kerekét megállítani nem lehet.”
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télkedőnknek. Kicsiktől a hetven éves bácsikáig részt vettek 
vendégeink ezen a mókás próbán. Kötelet húztunk, mago-
kat ismertünk fel, kukoricát morzsoltunk stb. Térjátékokkal, 
ügyességi játékokkal és lengő tekével játszhattak még a láto-
gatók. Nagy sikert aratott kürtős kalácsunk, amelyet olajban 
sütöttünk. Programunk zárásaként, meghívott vendégünk az 
erdélyi születésű Csernik Szende lábbábos mesélt kicsiknek és 
nagyoknak. Ízes szavai, mókás történetei nevetésre fakasztot-
ták a köréje gyűlt közönséget. Az esti díszünnepség után ven-
dégvárással készültünk az odalátogatóknak. Töltött paprika 
rotyogott nagy kondérunkban, ezzel kedveskedtünk az ünnepi 
műsor vendégeinek. Mottónk „együtt lenni jó”, amelyet újra 
sikerült megvalósítanunk a Művelődési Házzal közösen. Meg-
kóstolhattuk az ország tortáját. Köszönjük a segítségét mind-
azoknak, akik ezen esemény során velünk voltak!
 Meghívást kaptunk az Összefogás a Jövőért Alsónémedin 
Egyesülettől legnagyobb eseményére. Több állomást jártak 
végig a faluban a diákok, barátkozhattak régmúlt időkkel. 
Egyesületünk a Nagygödörben honfoglalás kori étkezési szo-
kásokkal ismertette meg az „időutazókat”. Tesztet töltöttek, 
áztatott magvakat és különböző sajtokat kóstolhattak, ismer-
hettek fel.  Fűzhettek papírtarsolyt.   A Takarítás Világnapja 
alkalmából az ötös út melletti erdő megtisztítása volt az egyik 
cél. Segédkeztünk. Kesztyűkkel, mellénnyel felfegyverkezve 
róttuk a bokrok sűrűjét. Száz zsáknál is több szemetet sikerült 
összeszednünk. Nap végére kellemesen elfáradtunk, nagyon 
örültünk, amikor végre megláttuk az erdő végét. Az Adventi 
készülődés egyesületünk szép eseménye. Nagyon készülünk 
rá.  A család apraja-nagyja együtt jön, és készíti el adventi ko-
szorúját az ünnepi asztalra.
A barkácsolást jómagam Bodó Anna, mint szakképzett virág-
kötő segítem. Finom, karácsonyt idéző mézeskalács illata járta 
át a termet. Helyben nyújtották, sütötték, díszítették a szorgos 
kezek. Karácsonyfadíszek egész tárházát alkothatták az ügyes-
kedők.  Apró csillagocskát a terített asztal díszeként, óriás 
aranycsillagokat az ablakra, angyalkát a karácsonyfára, aján-
dékkísérőket a meglepetések mellé, gyertyát az adventi koszo-
rúra, díszes fatükröt és fakanalat égetéssel és festéssel, gyöngy 
karkötőt ajándéknak. Decemberben  a Szabadság- téren a kel-
lemes kis műsor után meggyúltak a fények a falu karácsonyfá-
ján A hidegben jól esett a tea, forralt bor, sütőtök, gesztenye, 

amelyet Nywyg Egyesület biztosított. A Karácsonyi Gála előtt 
már új gyöngyszövőinken szőhettek gyöngyszalagot karkötő-
nek a kicsik. Ez évben az iskolai karácsonyfára is készítettünk 
díszeket, mézeskalács katedrálüveges harangokat, szívecske 
girlandot, szaloncukrokat és almaszirom függőket.

Az Országos Csipkekészítő Egyesület ajánlásával hívtuk 
meg Túrós Éva többszörösen külföldi díjazott csipkekészítőt, 
aki a részt vevő „tanoncokat „  elbűvölte munkáival. Kicsiknek 
és nagyoknak hirdettük meg a képzést. Nagyon aktív lelkes fel-
nőtt csoport gyűlt össze.  Olyan nagy sikere lett a 3 ingyenesen 
meghirdetett ízelítő kis foglalkozásoknak, hogy a részt vevők 
saját költségein folytatják a képzést. Aki csatlakozni szeretne a 
vert csipke késztés óráihoz 06-70-262-8220 telefonszámon je-
lezze. Részükre kötelezettség nélkül 2 ingyenes órát biztosítunk 
teljes szerszámkészlettel és anyaggal. 2 hetente szerdán 4 órá-
tól az Opál házban találkozunk. Legközelebbi időpont február 
20. Szeretnénk 2013-ban is tevékenyen részt venni a falu kul-
turális életében. Programjainkról szórólapokon lehet értesülni. 
Ha személyesen szeretnének információt kapni, 06-70-262-
8220 telefonszámon, annabodo68@gmail.com email címen és 
facebook-kon kérésre küldünk. Köszönjük, hogy részei lehe-
tünk e nagyszerű falu életének. Bodó Anna 

(Tánya néni)

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!
2013. február 23-án szombaton este a József Attila Színházban  „A nagymama” című vígjátékot nézzük meg. Főbb sze-
replők: Galambos Erzsi, Fehér Anna, Újréti László. Az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom. 
2013. március 9-én szombat délelőtt a Fővárosi Nagycirkuszban a „Magyar cirkuszcsillagok” mutatkoznak be. Látható 
lesz zsonglőr duó, lovas szám, tűznyelés, táncosok, elefánt és tevebemutató stb. A műsorban csak magyar sztárok mutatkoz-
nak be. 
2013. március 23-án  szombaton egész napos kirándulásra hívom községünk lakóit Cserkeszőlőre. 
Várom szeretettel a jelentkezőket! Utazás külön autóbusszal, de egyénileg is lehet. 
Telefon: 06/29-337-861; 06/20-426-4153            

        Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

A GALAGONYA KÉZMŰVESKÖR tavaszi foglalkozásai a Művelődési Házban
Fonalmunkák: február 19; Kosárfonás: március 5; Tojásfestés: március 19. 
A csipke tanfolyam: február 20. március 6. március 20. április 3. április 17.
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   HIREK AZ ISKOLÁBÓL
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell 

tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy meg-
tanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás 
izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy 
segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”                                        

Szent-Györgyi Albert

Ezeknek a gondolatoknak jegyében fogtunk hozzá a tanév 
feladatainak megszervezéséhez, s ez motiválta iskolánk nevelő-
testületét ez évi programjaink lebonyolításában. Nem könnyű 
ötleteinket, nevelési céljainkat az idő, a gyerekek terhelhetősége 
és az anyagi korlátok által megszabott keretek közé szorítani; 
talán ez volt a legnehezebb, ha az elmúlt néhány hónapot tesz-
szük mérlegre.

Célkitűzésünk, hogy az ÖKO-ISKOLA aktuális feladatait és 
Nobel- díjasaink megismertetését tanulóinkkal ötvözzük az is-
kola hagyományos programjaival, nem bizonyult egyszerűnek.

Három témakör - három projektnap … „GAZDÁLKODJ 
OKOSAN!” – „ENERGIA-BULI”--„VEGYSZERMENTESEN- 
EGÉSZSÉGESEN”

Hatalmas anyag állt rendelkezésünkre. Ebből válogatták ösz-
sze a munkaközösségek vezetői az Önkormányzat környezetvé-
delmi referensével a napok témáit, melyeknek célja a gyerekek 
tájékozottságának bővítése, a képességeik fejlesztése és Nobel-
díjasaink megismertetése. Fontos volt a gazdasági, matemati-
kai, nyelvi kompetenciák mellett a kézügyesség felhasználása és 
a fantázia megmozgatása.

A teljesség igénye nélkül csak néhány a feladatokból:Fizikai 
kísérleteken keresztül sok érdekesség ragadhatta meg tanuló-
ink figyelmét, érdeklődését. Műanyag csövekből, szívószálak-
ból hangszereket készítettek, rögtönzött koncertet tartottak. 
Minden projektnapot sok-sok mozgással tettünk élvezeteseb-
bé. Játszottunk „Most mutasd meg”-et, ahol nem jól ismert 
szólásokkal, közmondásokkal találkoztak, ismerkedtek meg a 
résztvevők.

Volt, hogy minden a pénz körül forgott: a gyerekek családja-
inak költségvetését igyekeztünk a számukra is érthetővé tenni, 
zsebpénzük beosztását megtervezni. Pénzt készítettek,”pocsék 
árukat” gyártottak s készítették el a reklámját is, felhívva a fi-
gyelmet a napi szinten valamennyiünket manipulálni szándé-
kozó reklámáradatra. Angol és német pénz témájú közmondá-
sokat azonosítottak a magyar megfelelőjével, környezetvédelmi 
Föld-mentőakciót terveztek, keresztrejtvényeket fejtettek meg, 
táplálkozási tervet készítettek, stb. ...

Színes programok várták az alsó tagozatos tanulókat az ÁL-
LATOK VILÁGNAPJÁN és a TAKARÉKOSSÁGI VILÁG-
NAPON.

Tehetséges tanulóinkkal számos versenyen indultunk. 
Eredményeink: A hagyományos körzeti BOLYAI MATE-

MATIKA EMLÉKVERSENYEN Szlovicsák Béla II. helyezett 
lett. A VARGA TAMÁS MATEMATIKA VERSENYRŐL 5 
tanuló jutott a megyei döntőbe. 
Az alsó tagozatosok VERSMONDÓ VERSENYÉN I. helye-
zett Troják Arnold (4.c), a II. Benkó Bernadett (4.b) és Várhegyi 
Dorina (4.c);  III. Lovas Hanga (4.c) tanulók.
A NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENYT is megtartottuk, melynek 
alsós I. helyezettje lett  Kiss Sarolta( 4.b) II. Várhegyi Dorina 
(4.c);  III.Varga Dominika (4.b) . Különdíjat kapott Damjanovics 

Luca  (1.c) tanuló. A  felső tagozat I. helyezettje Surányi Csilla 
(6.a). Zajlanak AZ IDEGEN NYELVI TERÜLETI VERSE-
NYEK FORDULÓI. A LOTZ JÁNOS HELYESÍRÁSI VER-
SENYEN sikeresen szereplő tanulóink közül Kiss Andor (7.b) 
tovább  jutott a megyei versenyre. Részt veszünk a SIMONYI 
ZSIGMOND ANYANYELVI VERSENY fordulóiban is.  

Megemlékeztünk Széchenyi István születésnapjáról, az aradi 
vértanúkról, a Magyar Kultúra Napjáról.  A Don - kanyar hősi 
áldozatairól színvonalas előadást hallgathattunk. Terveink kö-
zött szerepel Petőfi Sándor születésének évfordulójáról, valamint 
az1848-49-es forradalom és szabadságharcról verses-dalos össze-
állítással megemlékezni.
A TÚRASZAKKÖR szánkózást, síelést vagy gyalogtúrát tervez 
az időjárástól függően 

Még vár ránk a FARSANGI BÁL megrendezése február 
1-jén, majd a MÁRCIUS 15-I KÖZSÉGI MŰSOR megtervezése, 
műsorának összeállítása, betanítása.
És végül, de nem utolsó sorban egy évforduló, mely említésre 
méltó:
40 éve indult az ELSŐ VÁNDORTÁBOR Kotán Sándorné, 
Julika néni vezetésével. Várjuk kiadványok, fényképek, törté-
netek, tárgyi emlékek tulajdonosainak jelentkezését, akik az 
emlékezés erejéig rendelkezésünkre bocsátanák ereklyéiket, 
kalandjaik történetét. Benkó Péter, Kotán Miklós tanár úr vagy 
Surányi Mária tanárnő várja jelentkezésüket               

Bízunk abban, hogy rendezvényeinken községünk érdeklő-
dő lakói, támogatói, vendégei legalább olyan örömmel vesznek 
részt, mint amilyen alapossággal, szeretettel nevelőtestületünk 
tagjai megszervezték ezeket az alkalmakat.   

Hirmann Judit
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NAPFÉNY MAZSORETT ALSÓNÉMEDI   - Éves összefoglaló 2012. 
Az Alsónémedi Napfény Mazsorett csoport minden 
évben törekszik arra, hogy az általa kitűzött célokat 
megvalósítsa, elérje.  2012-ben is sikeres évet zártunk.  
„A versenyzés megtanít, hogyan lehet győzni és ho-
gyan kell emelt fővel veszíteni!”

Eredményeink: Közép – magyarországi nyílt terü-
leti twirling alapú és valamint amatőr majorette ver-
senyen: Tavaszi verseny, Gyál csapatverseny: pom-
pon mini korcsoport:  1. hely, egyéb kategória (Mary 
Poppins, esernyős) junior korcsoport: 1. hely, bot 
senior korcsoport: 3. hely. Egyéni- páros verseny 
dobogósai: Galambos Brigitta- Gál Alexandra 1. 
hely. Dura Veronika- Juhász Bernadett 1.hely, Vince 
Renáta 2. hely, Bálint Bianka 2. hely.
Őszi verseny (Maglód) csapatverseny: pompon 
mini korcsoport: 1. hely, pompon cadett korcsoport: 
2. hely, bot senior korcsoport: 3. hely. 
Egyéni- páros verseny dobogósai: Bálint Bianka 
– Häger Nikolett 1. hely, Salamon Viktória 2. hely, 
Galambos Brigitta- Gál Alexandra 2. hely. 
Fellépéseink Alsónémedin: Táncvilág napja gála-
műsor, Mazsorett évzáró, Chek- nisszán nap, Trak-
torfesztivál, Szüreti felvonulás, Karácsonyi gála, 
Programjaink az ország különböző pontjain: Lab-
darúgókupa díjátadó Dunaharaszti, János Vitéz Na-
pok Ráckeve, Guiness rekord Siófok, (Felejthetetlen 
élmény volt a francia fúvószenekarral való szerep-
lés) Mazsorett tábor Iregszemecse, Viktória fogadó 
megnyitó Inárcs, Terep-rallye Országos Bajnokság 
díjátadó Inárcs.
Szeretnénk, ha továbbra is ilyen jó eredményekkel 
tudnánk képviselni községünket versenyeink és 
szerepléseink során. Köszönöm a szülők segítőkész-
ségét és támogatását, a nyári programok nélkülük 
elképzelhetetlen lett volna. Az Önkormányzat anya-
gi támogatását, amellyel hozzájárultak a Guiness 
rekordon való részvételünkhöz. 2012 szeptembe-
rében szülői kérésre, előzetes jelentkezések után, 
15 óvódás részvételével indult a Pöttöm mazsorett 
csoport, oktató Juhász Bernadett. Edzéseik színhe-
lye a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda. A szor-
galmas és lelkes ovisok, első sikeres fellépése az isko-
lában megrendezésre kerülő Karácsonyi Gálán volt. 
Bízunk abban, hogy 2013-ban is folytatni tudjuk si-
kereinket, örömet tudunk okozni azoknak, akik fi-
gyelemmel kísérik tevékenységünket!     

Juhász Lászlóné, csoportvezető
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Doni-katasztrófa

Tisztelt Alsónémediek! Kedves Megemlékezők! Honfitársaim!
1943. január 12-én, 70 évvel ezelőtt a magyar hadtörténelem 

legsúlyosabb, de emberveszteségét tekintve mindenféleképpen 
legsúlyosabb vereségét szenvedte el. Ez volt az a harci esemény, 
amelyről 1945 után vagy nem lehetett beszélni, vagy csak átkot, 
szennyet és hazugságot hallottunk róla. Ezen a hazugságon nőtt 
fel két generáció. Így érkezett el a rendszerváltás, s most már le-
hetett róla beszélni és megemlékezni, azonban én úgy gondolom, 
nem minden esetben a magyar nemzettudattól áthatva. Erre akkor 
döbbentem rá, mikor beszédemre készülve, átolvastam az e témá-
ban írt könyveket, jegyzeteket, sőt belenéztem más népek törté-
nelmébe is. Aztán elkértem a nyolcadikosok történelemkönyvét, 
és elképedve láttam, hogy  még évtizedekkel a rendszerváltás után 
is liberális gondolatoktól megfertőzött, a nemzettől sokszor telje-
sen idegen történelmet tanítanak iskoláinkban, nem kőkemény 
nemzettudattól áthatott történelmet, pedig pótolni valónk volna 
bőven. Az a kifejezés, hogy magyarkodik, amikor valaki nemzet-
tudattól áthatva, hőn szeretett hazájáról beszél, elég gyakran nega-
tív jelzőként hangzik el . Ha a környező népek nyelveit megvizsgál-
juk ezt a magyar kifejezést szerb, román vagy szlovák megfelelőre 
lefordítani nem lehet. Egyedül mi sütünk önmagunkra bélyeget: 
magyarkodunk. Én ezt ma este felvállalom. 

Az a történelmi kor, amiről most megemlékezünk a két világ-
háború közötti időszak, amire a fent említett liberális történet-
írók még ma is büntetlenül rásüthetik a jelzőt: Horthy-rezsim, 
fasiszta németbarát Magyarország. Mi történt tulajdonképpen a 
két világháború között? Miért sodródtunk egyáltalán a II. világ-
háborúba? Elsősorban azért, mert megköttették az I. világháború 
vesztes országaival a Versailles-i és trianoni békeszerződéseket, 
és ez gyakorlatilag tarthatatlan volt.

Képzeljék el a most élők, hogy holnap bejelentik, hogy Szeged, 
Debrecen, Nyíregyháza, Sopron mától nem magyar település. Az 
akkor élő magyar embereknek is Kolozsvár, Kassa, Szabadka és 
sorolhatnám nagymúltú történelmi városainkat, tájegységeinket 
ez a tudat elviselhetetlen volt, minden idegszálukkal a revízióra 
törekedtek. Természetesen revízióra törekedett az akkori magyar 
kormányzat és Horthy Miklós kormányzó is. A trianoni szé-
gyenteljes békeszerződést akkor egyetlen politikus volt hajlandó 
és képes átírni: Adolf Hitler. Ezért csapódott Magyarország már 
a két világháború között a hitleri Németországhoz. Köztudott, 
Magyarország mindvégig semleges akart maradni. Bár a nyol-
cadikos történelemkönyvekben nem szerepel, de a történészek 
már beismerik, hogy Horthy Miklóst és a magyar katonai ve-
zetést 1941-ben galád módon rángatták bele a II. világháború 
eseményeibe. Tették ezt akkor, amikor már Észak-Erdély Ma-
gyarországhoz került, és a románok nagyon féltek attól, hogy Ke-
let-Erdély is magyar fennhatóság alá tartozik. Szovjet felségjelű 
gépekkel bombázták Kassát, Munkácsot ás Rahót (Máramaros 
vm.) Rafinált módon, mert a bombákat a Szovjetunióból szerez-
ték be, amire a vizsgálat során repeszdarabokból egyértelműen 
következtetni lehetett. 1941. június 27-én a magyar honvédség 
csapatai átlépték a szovjet határt. Magyarország ekkor a gyors 
hadtestet a német katonai vezetés rendelkezésére bocsátotta, 
mely ősszel visszatért Magyarország területére, tehát a telet nem 

kint a hadszíntéren töltötte. Elérkezett 1941- 1942 tele, Moszkva 
alatt a német hadsereg elszenvedte hatalmas vereségeit, és Hitler 
kérte Horthyt, bocsásson a rendelkezésére egy hadsereget. Olyan 
feltétellel, hogy ugyanúgy, mint a gyorshadtest esetében, majd a 
tél folyamán hazatér. Ez volt a II. magyar hadsereg, (a III. a IV. 
és a VII. hadtest, egy repülődandár és egy páncélos hadosztály), 
amelyet tulajdonképpen a visszacsatolt területek áraként kellett 
a háborúba küldeni. Egyszerűen nem tehetett mást a magyar 
katonai vezetés, a határainkon 3 és fél millió németkatona állt. 
Gondoljunk bele! Micsoda vérfürdő lett volna itt, ha ez a 3 és 
félmillió katona csak úgy egyik pillanatról a másikra, nem szö-
vetségesként jön Magyarország területére, hanem mint ellenfél. 

Így tehát a II. magyar hadsereg 1942 áprilisától-júniusáig fel-
állítódik, s a nyár folyamán elfoglalja a Don előtti területeket; 20- 
30-50 km-re állt a Dontól, köztük egy igen erősen védett város, 
Tyim városa. Ezt a várost nagy véráldozatokkal ősszel sikerült is 
bevenni, és eljutni a Donig.  A teljes hadsereg, amelynek létszá-
ma a munkaszolgálatosakkal együtt 250 000 fő volt, Tyim bevé-
telénél és a hídfő harcokban 20%-os veszteséget szenvedett. Itt 
szeretném elmondani, hogy a kommunista történetírás a bolse-
vik ideológia szellemében folyamatosan megpróbálta a magyar 
vezérkart és a teljes tisztikart lejáratni. Azonban tényként jegy-
zem meg, hogy két olyan ezrede is volt a II. magyar hadseregnek, 
amely már ezekben a kezdeti harci cselekményekben a teljes tisz-
ti állományát elveszítette. A szovjetek egyébként keményen vé-
dekeztek, és több hídfőállást építettek a Don mentén. Ezeket szá-
molták föl a magyar katonák október végéig kettő kivételével, az 
egyik az urivi hídfő volt, a másik pedig a Scsucsne-i. Mindeköz-
ben nem érkezett váltás, nem érkezett fegyverzet és nem érke-
zett élelem. Pontosabban, ami érkezett, az akadozva, még akkor 
is, ha az itthon maradottak nagyon nagy erőfeszítéseket tettek, 
hogy megfelelő élelemmel lássák el katonáinkat. Lehet, még van 
köztünk olyan idősebb személy, aki emlékszik, vagy a szülei elbe-
széléseiből tudja, hogy tábla szalonnák tízezreit gyűjtötték össze 
Magyarországon és küldték ki a fronton harcoló egységeinknek. 
Mi okozta a szállítási nehézségeket? Az, hogy közben kezdetét 
vette a sztálingrádi csata. S ez a hadiesemény döntő momentuma 
a II. magyar hadsereg későbbi sorsának. Sztálingrádnál ugyan 
senki nem mondta ki, senki nem írta le, de a németek is tud-
ták és a szovjetek is tudták: aki itt győz, az megnyeri a háborút. 
Mindent alárendeltek a németek Sztálingrád bevételének. Hiába 
volt rá parancs, hogy nehéz fegyverekkel, téli ruházattal lássák el, 
a 200 km hosszú arcvonalat védő magyar katonaságot. Éhezve, 
fázva hónapokon keresztül kellett figyelni az ellenséget a magyar 
katonáknak, miközben december folyamán már furcsa dolgokat 
észleltek az arcvonal túl oldalán. Egyre több szovjet katona tűnt 
fel a Don mentén, éjszaka hallották a teherautók morgását, és az 
elfogott szovjet hadifoglyoknál amerikai konzerveket és amerikai 
fegyvereket találtak. A magyar hadvezetés jelezte a németeknek, 
hogy itt is valamire készül a szovjet, nem csak Sztálingrádnál. 
Ekkor a németek felállították a Cramer-hadtestet Sztálingrádtól 
le végig a Don vonalát védte volna ez a tartalék páncélos hadse-
reg, amely parancsnokáról Cramer vezérőrnagyról kapta a nevét. 

S akkor a legnagyobb hidegben, 1943. január 12-én, három 

2013. február

A Doni-katasztrófa 7o. évfordulójára emlékeztünk
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órás tüzérségi előkészítés után, az egyik megmaradt hídfőnél, 
Urivnál, a szovjet hadseregtámadásba lendült, Százharmincki-
lenc T34-es a melléjük beosztott több ezer főnyi gyalogsággal 
támadta meg a magyar védőállásokat. A magyar csapatok hősi-
ességére jellemző, hogy a tankokból az első napon 87-et kilőttek. 
A támadás után két napon keresztül tartották magukat a ma-
gyar egységek, amikor a másik hídfőből is megindult a szovjet 
ék. Ezekben a harcokban a IV. hadtest teljesen felmorzsolódott, 
a III. hadtestet pedig bekerítették. Ekkor avatkozik a harcokba 
a tartalékot képező Cramer-hadtest, és jegyezzük meg, vállvet-
ve hősiesen küzd a magyar egységekkel a teljes szétszóródásig.  
Ezek után a német felső vezetés parancsba adta a III. hadtest 
parancsnokának, Stomm Marcell vezérőrnagynak, hogy fedez-
ze a németek visszavonulását. A biztosító egységek katonáinak 
fejenként tíz lőszere maradt, az élelmiszertartalékok pedig el-
fogytak. Ekkor olyan dolog történt, ami a világtörténelemben 
is egyedülálló a hadszíntereken, Stomm Marcell, úgy döntött, 
végrehajtja a kapott parancsot, viszont tudta, az összes katonája, 
mind a hétezer, elesne a végtelen hómezőkön, ezért azt mondta 
katonáinak: „ Fiaim meneküljetek! Van még egy 10 km szakasz 
a gyűrűben, amit még nem zártak össze a szovjetek, ott még ki-
juthattok!” Ő, mint fedhetetlen katonatiszt parancsot nem tagad 
meg, ezért egyedül hajtja végre. Két tiszt és hét honvéd követte. 
A parancsvégrehajtás közben Stomm Marcellnek mindkét lába 
lefagyott, és szovjet fogságba esett. A szovjetek kihallgató tisztek 
- mikor Stomm Marcell elmondta milyen megokolásból táma-

dott egyedül egy egész hadsereg ellen - tiszteletből szovjet tisz-
ti kórházba vitették és meggyógyították. Hadifogolyként került 
haza Magyarországra, a kommunisták azonnal halálra ítélték, 
aztán ezt a halálos ítéletet életfogytiglanra változtatták, 1962-ben 
engedték ki a börtönből amputált végtagokkal . Haláláig abból 
tengette az életét, hogy a 49-es villamoson saját kezűleg rajzolt 
képeslapokat árult. Mi lett a többi katona sorsa? A kétszázötven-
ezer emberből haza Magyarországra közel hetvenezer érkezett. 
Lefogyva, lesoványodva, betegen, lefagyott végtagokkal. A töb-
biek elestek, eltűntek. Ez történt a Donnál. Jány Gusztáv, akit oly 
sokat vádoltak évtizedeken keresztül kiadta utolsó hadparancsát, 
csak ezt az utolsó hadparancsot a történelemkönyvek már nem 
írják. Azzal szeretném befejezni beszédemet, hogy felolvasom vi-
téz Jány Gusztáv vezérőrnagy utolsó hadparancsát:

„Az eddig beérkezett harcjelentésekből megállapítom, hogy a II. 
magyar hadsereg a téli hadműveletek folyamán becsületét nem vesz-
tette el, hanem a végsőkig a Don partján állta a harcot, sőt egyes csa-
pattestei és ennél magasabb kötelékei olyan ragyogó fegyvertényekkel 
tűntek ki, melyek a régi magyar katonai hírnévhez mindenben mél-
tók, és felveszik a versenyt bármely hadsereg kimagasló fegyverténye-
ivel. Hódolattal hajolok meg lélekben hősi halottaink és sebesülteink 
előtt, és megköszönöm valamennyiünk nevében, amit értünk és a 
magyar jövendőért tettek! Vitéz Jány Gusztáv vezérezredes.”

Köszönöm a figyelmüket.  Zsin Géza  
(Elhangozott 2013. január 13-án a Községi Megemlékezésen)

2013. február



20

WaSS alBErT 

Gróf czegei Wass Albert az írófejedelem,1998.február 17-én 
floridai házában agyonlőtte magát, véget vetve hosszú és kese-
rű száműzetésének. 
Az Erdélyi Helikon tagja, a nemzet egyik legfényesebben lobogó 
és világító fáklyája, megvesztegethetetlen íróklasszikusa. Egész 
írói pályája, római jelleme és férfiúi bátorsága ékes példázata , 
beteljesedése Cambronne francia tábornok szájából elhangzott 
kijelentésnek:,, A Gárda meghal,de nem adja meg magát!”

A mezőségi Válaszúton született, Erdélyben, Kolozs vármegyé-
ben,1908.január 8-án, dédapja Bem apó hadsegéde volt 1849-
ben. Családi címerükben, a szájában nyílvesszőt tartó bika,és a 
név valamelyik elődjének roppant testi erejére mutat. A Wass 
család 1363-ban Nagy Lajos királyunktól kapott pallosjogot, a 
Kolozs megyei Czegére. Iskoláit Kolozsvárott és Debrecenben 
végezte. Elbeszélései jelennek meg a Pásztortűzben, az Ellen-
zékben, az Erdélyi Helikonban és más lapokban.  Regényei közül 
néhány: Farkasverem (1934.), Jönnek (1940.), Csaba (1940.),  
A titokzatos őzbak (1941.), Egyedül a világ ellen (1941.),Vérben 
és viharban (1943.).

Wass Albert 1943-ban zászlósi rangban ment ki a frontra, 
ahonnan 1944 hideg februárjában II. és I. osztályú német Vaske-
reszttel kitüntetve érkezett haza rövid, pár napos szabadságra. 
Utóbbi kitüntetését akkor kapta, amikor a németek egy belví-
zi uszályhajóját egy partizánmerénylettől megmentette,és egy 
lefülelt orosz révén az egész partizánbandát felgöngyölítették. 
Második kitüntetését, az I. osztályú Vaskeresztet az utána kö-
vetkező hőstetteiért tűzték mellére. Legtöbbet emlegették azt a 
cselekedetét, amikor a szovjet csapatok által körülzárt német és 
magyar harccsoportot - mint régi erdélyi vadászember - a mo-
csarakon át a bekerítő orosz gyűrűből minden felszerelésével 
együtt kivezette. Erről a hőstettéről ő maga így számolt be igen 
szerényen:
,,A véletlennek köszönhettem. Katonáim jelentették, hogy két 
őzet láttak a közelünkben, lelőheti-e?  Nem engedtem, inkább 
megfigyeltem őket. Bátran nekivágtak a mocsárnak és eltűntek. 
Egy perjés földsáv mentén ugráltak és nem merültek el. Ez adta 
az ötletet, én is oda vezényeltem a szakaszt,a fűsáv mentén ki-
láboltunk a lehetetlen helyzetből. Ez a felismerés később azt a 
megállapítást érlelte meg bennem: mindenünnen van kiút.”

A háború után Németországban élt 1951-ig. Hamburgban 
volt éjjeliőr, majd 1952-ben kivándorolt az USA-ba. Floridá-
ban telepedett le. Az University of  Florida-n németet, franci-
át, európai irodalmat és történelmet tanított. Megalapította az 
Amerikai Magyar Szépmíves Céhet, és irányította annak tudo-

mányos munkáját. Vezető szerepet játszott az Erdélyi Szövetség 
tevékenységében és szerkesztette az Erdélyi Magyarság című 
folyóiratot. Művei több kiadásban és nagy példányszámban 
jelentek meg. Ezek közül néhány: A láthatatlan lobogó (1948.) 
München, németül:Hamburg(1967.), A funtinelli boszorkány 
(1959.)  Cleveland, Magukrahagyottak (1967.) Toronto.

A hetvenes években Securitate ügynökök többször, zsebük-
ben diplomata útlevéllel(!) kíséreltek meg merényletet ellene. 
Többször keltették halálhírét is. Hajnal László Gábor megrendül-
ten búcsúzik az írótól, aki ,, gróf volt ” a székely humor valóságot 
tükröző tréfálkozása szerint, de ,,leszokott róla.” A lelki hadvise-
lés szörnyűséges példája ezek: halálhírét kelteni egy idős em-
bernek, apró álhírekkel, megjegyzésekkel folyton nevetségessé 
tenni, idegesíteni, megalázni. 

Keltett halálhírére az írófejedelem és rettenthetetlen magyar, 
a bölcs  öreg ,méltóságteljesen,a legfőbb gond felemlegetésé-
vel válaszolt: ,,Azokat pedig, kik jó szívvel és szeretettel emlé-
keztek meg rólam, jó szívvel és szeretettel köszöntöm magam is. 
S hadd örvendezzünk együtt annak, hogy kis ideig még együtt 
lehetünk ezen a bába-facsarodott földön, s munkálkodhatunk 
népünk jövendőjén, mindegyikünk a maga őrhelyén…” 

Az is fájt neki hozzátartozói szerint, hogy a kínkeservvel visz-
szaadott magyar állampolgárságát tanúsító oklevele alá nem 
mulasztották odabiggyeszteni ezeket a vérlázító sorokat: ,,A kiad-
vány a kiállítástól számított egy évig érvényes!” Az okirat átadása-
kor senki sem képviselte magas szinten a Magyar Köztársaságot. 
Wass Albert maga írhatta volna a nagy erdélyi színész Szentgyör-
gyi István búcsúlevelét: ,,Olyanformán érzem magam mintha 
zászlótartó lettem volna egész életemben…” A meg nem alkuvó, 
rettenthetetlen, a mindig felálló, izzó magyar szívdobbanása hal-
lik Szeleczky Zitához írott levelének néhány sorából: ,, Zitácska, 
hogy bennünket akarnak elnémítani, kettőnket, az kétségtelen. 
Ez azonban nem könnyű ám, ugye? A Jóisten ,,nagy szájjal” áldott 
meg mindkettőnket, s adott erőt is hozzá, hogy jártassuk szünet 
nélkül. Hát csak  „fel a fejjel,ki a mellel, s gyerünk!” A végén mégis 
csak győzni fog az igaz és jó ügy, mert ez a megdönthetetlen isteni 
törvény...”  

Rójuk le közösen tiszteletünket, mi maradék magyarok, Wass 
Albert emléke előtt a kiváló nagyváradi Kiss Stúdió Színház elő-
adásán, s a magyarságban vetett hitünkben megerősödve hor-
dozzuk őt szívünkben tovább!

Bálint István János, 
Faluház

105 éve született – 
15 éve halt meg Wass Albert

2013. február

a trianoni magyarság nagy nemzedékének kimagasló személyisége, nehéz  idők koronatanúja
–  az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke – kinek írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része

Kis-Törék Ildikó és Varga Vilmos nagyváradi színművészek Alsónémedin tartott
Wass Albert estje elé

,, ...napról-napra sötétebb lesz körülöttünk az éjszaka,a hontalanság éjszakája...”
       (Wass Albert Szeleczky Zitához írott leveléből)
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a nagyváradi Kiss Stúdió Színház Wass Albert estjére!

Helyszín: Halászy Károly Művelődési Ház Nagyterme, Dózsa György tér 2.
Időpont: 2013. február 24, vasárnap 16 óra

Kiss Stúdió Színház Nagyvárad
 Wass Albert:

Üzenet az otthoni hegyeknek
színpadi játék

Az író regényei, versei, novellái, cikkei alapján, mintegy hétezer oldalnyi szöveg feldolgozásával készült  
el a két személyes előadás. Fenyvesek és tisztások hangulata, az erdélyi emberek megannyi változó arca, kisebb és nagyobb 

szereplők mind helyet kapnak az „Üzenet”-ben, amelyet eddig 193 alkalommal láthatott a közönség Erdély-szerte, 
Magyarországon és Európa számos országában..  Előadja: Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos

2013. február
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Szeretnénk megköszönni a támogatását, azoknak a vállalkozá-
soknak, amelyek a 2012-es esztendőben, a törvény által bizto-
sított lehetőséggel élve, a társasági adójuk egy részét az Alsóné-
medi Sportegyesület kézilabda illetve labdarúgó szakosztályá-
nak utalták, mint látvány-csapatsport támogatást.

ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS VAGYONHASZNOSÍTÓ Kft.
székhely: 2351 Alsónémedi, Fő út 54.

477 000,- Ft, azaz NÉGYSZÁZHETVENHÉTEZER forint

ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
székhely: 2351 ALSÓNÉMEDI FŐ ÚT 66/A

1 030 925,- Ft, azaz EGYMILLIÓ HARMINCEZER  
KILENCSZÁZHUSZONÖT forint

DIEBOLD HUNGARY ÖNKISZOLGÁLÓ  
MEGOLDÁSOK Kft.(gazdasági társaság)

székhely: 2360 Gyál, Prologis Ipari Park 6.
4 547897,- Ft, azaz NÉGYMILLIÓ ÖTSZÁZNEGYVEN-

HÉTEZER NYOLCSZÁZKILENCVENHÉT forint

MEDINST PLUSZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.
székhely: 2351 Alsónémedi, Toldi utca 2.

300 000,- Ft, azaz HÁROMSZÁZEZER forint

PIRULA-PONT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.
székhely: 2351 Alsónémedi, Árpád utca 77.

1 100 397,- Ft, azaz EGYMILLIÓ SZÁZEZER  HÁROM-
SZÁZKILENCVENHÉT forint

PRÁTER PATIKA KERESKEDELMI  
ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

székhely: 1083 BUDAPEST, SZIGONY UTCA 34.
5 219 912,- Ft, azaz ÖTMILLIÓ 

KETTŐSZÁZTIZENKILENCEZER-  
KILENCSZÁZTIZENKETTŐ forint

TRIFOLIUM HUNGARY MÉRNÖKI  
FEJLESZTŐ-SZOLGÁLTATÓ Kft.

székhely: 1137 Budapest, Szent István park 6.
1 030 925,- Ft, azaz EGYMILLIÓ HARMINCEZER  

KILENCSZÁZHUSZONÖT forint

VARGA ÁRUFUVAROZÓ Kft.
székhely: 2351 ALSÓNÉMEDI ÓCSAI ÚT 3.

1 030 925,- Ft, azaz EGYMILLIÓ HARMINCEZER  
KILENCSZÁZHUSZONÖT forint

Ezen pénzösszegek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az egye-
sület jelentősebb fejlesztéseket hajtson végre, illetve sportszak-
mai szempontból jó színvonalú képzést, megfelelő eszközöket 
tudjon biztosítani utánpótlás korú gyermekeink számára mind 
kézilabdában, mind pedig labdarúgásban.

Köszönjük az ALSÓNÉMEDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI-
SELŐ-TESTÜLETÉNEK segítségét, hogy a pályázathoz szük-
séges önrész nagy részét biztosították, hiszen 3  000  000,- Ft, 
azaz HÁROMMILLIÓ forintot szavaztak meg erre a célra.
       

Alsónémedi SE vezetősége

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT 

Köszönjük azoknak támogatását, akik adományaikkal hoz-
zájárultak  Zenebölcsi  eszközeinek  gyarapításához és 
ezáltal a foglalkozások színvonalának emeléséhez: Józan 
Menyhért, JOME Kft. Háztartási és festékbolt, Gyógyszer-
tár, Fehérnemű bolt, Papírbolt, Czeróczki Anikó,  virágbolt, 
Nagy Ágnes,  kozmetika, Gábor Zoltán, élelmiszerbolt, 
Halászy Károly Művelődési Ház

Az adományokból 2012-ben  egy nagy szőnyegeket és já-
tékokat vásároltunk.

Várjuk szerda délelőttönként az anyukákat, apukákat és a 
babákat a Zenebölcsibe. Helyszín: Halászy Károly Műve-
lődési Ház, Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 2. Időpont: szerda, 
9.30-12.30

TEMETŐI KÖZLEMÉNY - RÉGI REFORMÁTUS TEMETŐ

Az Alsónémedi Református Egyházközség, mint az Alsónémedi Re-
formátus Temető tulajdonosa, ezúton értesíti a tisztelt érdekelteket, 
hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. végre-
hajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rend. 19.§ (3) bekezdése, és 
a Presbitérium XIX/2012. határozata alapján, az Alsónémedi Refor-
mátus Temetőt megszünteti 2013. március 30. hatállyal, és szándékai 
szerint, emlékezésre alkalmas helyet alakít majd ki a temetőn belül, 
hogy a terület gondozhatóbb legyen. Tájékoztatjuk az érintetteket, 
hogy 2013. március 30-ig a maradványokat exhumálhatják, illetőleg a 
sírjeleket elvihetik - feltéve, ha igazolni tudják, hogy bármi közük van 
az adott sírhoz. Amennyiben ezen határidőn belül nem rendelkeznek 
és intézkednek a sírokról, sírjelekről, úgy a jogszabály értelmében a 

Temető tulajdonosa a sírhelyet kiürítheti és a sírjeleket értékesíthe-
ti, elbontathatja, áthelyezheti. Csak azoknak a síremlékét helyezzük 
át vagy írjuk egy emléktáblára az elhunytak nevét (ez külön díjazás 
ellenében történik), akik ezt írásban kérik - minden más esetben a 
tulajdonos dönt a síremlék sorsáról. Ügyintézés a Lelkészi Hivatalban 
(Alsónémedi, Templom utca 09. Időpont egyeztetés: 337-182 vagy 
06305651652).

Kérünk szépen mindenkit, a határidő pontos betartására, komolyan 
vételére, mert április 02-án a munkálatok elkezdődnek. Sőt, szeret-
nénk kérni sok-sok segítséget, hogy terveinkkel időben elkészülhes-
sünk. Találkozás április 02-án, a régi temetőnél reggel 08.00-kor. Sok 
kétkezi munka vár ránk. Mellékelünk egy rajzot is a terveinkről. Ha 
bárkinek kérdése van, szívesen segítünk.


