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hivatal titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem őrzünk meg!

A következő szám lapzártájáról és a megjelenésről a település honlapján 
találnak majd információt (www.alsonemedi.hu/hirmondo)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után küldött cikkeket nem áll  
módunkban megjelentetni a nyomdai határidők miatt!
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Álláshirdetés

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár állást hirdet

 könyvtáros szakfeladaton munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:1 év meghatározott időtartam
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2. 
A munkakörbe tartozó feladatok: A szakmai területtel kapcsolatos feladatok komplex ellátása; közművelődési és könyvtári 
tevékenység végzése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Főiskolai szintű könyvtárosi szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez 
szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; fényképes szakmai önéletrajz; mo-
tivációs levél; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 15. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 1. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. február 3.  
A pályázat benyújtásának módja: postai úton: Jobbágy Ilona intézményvezető részére, Halászy Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár, 2351. Alsónémedi, Dózsa György tér 2. ; elektronikus úton: muvhaz@alsonemedi.hu . Részletekről érdeklődni lehet 
a 06/70-771-2692 telefonszámon.
A pályázat kiírása megtalálható még Alsónémedi Nagyközség honlapján: www. alsonemedi.hu

 Jobbágy Ilona, intézményvezető

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak a rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, akik

Morvai Dezső temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek el, részvétükkel osztozva a család fájdalmában.

    A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik  
szeretett halottunkat Deli Jánosnét (szül. Acsai Ida)  

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot  
helyeztek el és osztoztak fájdalmunkba                                         

       A gyászoló család

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli szakszerű gép tisztítás.

Fábián István  Tel.: 06-20-317-0843

 Könyvelés, bérszámfejtés adóbevallások elkészítése, adószakértés!
 Tel: 06-30-8213273
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Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár rende-
letet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. 2Ez az 
első összeírás Quiriniusz, Szíria helytartója alatt volt. 3Minden-
ki elment a maga városába, hogy összeírják. 4József is fölment 
Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Bet-
lehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 
5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott álla-
potban volt. 6Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. 
7Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, 
mert nem jutott nekik hely a szálláson. 
A pásztorok hódolata. 
8Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek 
idején őrizték nyájukat. 9Egyszerre csak ott állt előttük az Úr 
angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijed-
tek. 10De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy 
örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. 
11Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid vá-
rosában. 12Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált 
gyermeket.” 13Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az 
angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: 14„Dicsőség 
a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embe-
reinek!” 
Azon a szent éjszakán Isten az Ő angyalaival meghirdette a nagy 
örömhírt: az evangéliumot, mert hiszen az evangélium azt jelen-
ti, hogy örömhír, a betlehemi pásztoroknak, az egész népnek, és 
az emberi világnak akkor és örökre. Mi ez az örömhír? Maga a 
Szentírás foglalja össze egy másik Igében: „Mert úgy szerette Is-
ten a világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen 
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Lássuk meg, 
hogy az Ige az egész világnak szól. Isten azt üzeni a világnak, 
hogy szereti. A teremtett mindenséget éppúgy, mint az embert. 
Nem egy népnek, nem egy fajnak, fehéreknek vagy színeseknek, 
nem egy kontinensnek, Keletnek vagy Nyugatnak, hívő vagy hi-
tetlen embernek üzeni, hanem az egész világnak. Mindenkinek. 
Ezt nem lehet megmagyarázni, sőt megérteni sem lehet. Itt arról 
van szó, hogy a szabad és szuverén Istennek tetszett felénk fordul-
ni, szeretetből a testbe öltözött Szent Fiát hozzánk küldeni a bet-
lehemi gyermek képében. Azt akarta, hogy testben olyan legyen, 
mint mi. Hogy mi lelkületben olyanok legyünk, mint Ő. Ez éppen 
olyan csoda, mint a világ teremtése, a Szentlélektől való fogan-

tatás, a szűztől való születés, mint 
a feltámadás. Világot, történelmet, 
mindenséget áttörő szeretet ez. Ezt 
a szeretetet hit által lehet elfogadni. 
A hit az egyetlen út arra, hogy fel-
fogjuk, hogy reményünk találjunk 
benne. Az kell hozzá, hogy valóság-
képpen ragadjuk meg és bízzuk rá 
magunkat teljesen, mint a világos-
ságra, mint az útra, mint a kenyérre. 
Éljünk vele, mind életünkben, mind 
halálunkban. Ez a hit legyen legfőbb 
nyereségünk és egyetlenegy vigasz-
talásunk. Mert Karácsony a remény 
ünnepe, mikor a remény világossága 
győzedelmeskedik a sötétség remény-
telensége felett. ( Ravasz László: Ige-
hirdetések, Budapest, 1997)

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
SZERETETTEL VÁRJA ALKALMAIRA

December 24. Szenteste, Szerda 17.00
Istentisztelet - gyermekek, ifisek, kórus szolgálata

Ajándékkal kedveskedünk a résztvevő gyermekeknek
December 25-26. Karácsony I-II. Csütörtök, Péntek 10.00

Úrvacsorai istentiszteletek a templomban
December 31. Óesztendő, Szerda 15.00

Istentisztelet a templomban
Január 01. Újesztendő, Csütörtök 15.00

Istentisztelet a templomban
Január 11. vasárnap 15.00

Gyászolók istentisztelete a templomban
Megemlékezünk az elmúlt esztendőben elhunyt testvéreinkről

és kérjük újra Urunk vigasztaló szeretetét
Január 18. vasárnap 17.00 és Január 25. vasárnap 17.00

Egyetemes imahét – ökumenikus istentiszteletek
Február 16-20. Hétfő - Péntek minden nap 18.00

Hitmélyítő, hitre hívó alkalomsorozat a gyülekezeti házban
Február 22. Vasárnap 10.00 Böjt első vasárnapja

Úrvacsorai istentisztelet a templomban
*

Várjuk azoknak a családoknak, testvéreknek a jelentkezését,
akik szívesen megnyitják otthonukat  

családi bibliaórák számára,
jelezve, hogy milyen gyakorisággal lehet náluk.

A Facebook rendszerben is figyelemmel kísérhet minket:
„ALSÓNÉMEDI REFORMÁTUSOK ÉS BARÁTAINK”

KARÁCSONYI ÖRÖMHÍR – LUKÁCS EVANGÉLIUMA SZERINT

karácSonyi kÖSzÖntő
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Az újonnan megválasztott Képviselő-testület az alaku-
ló ülés utáni első ülését 2014. november 12-én tartotta. 

A Polgármester a jelenlévők köszöntése után a napi-
rend elfogadását kérte, majd az alpolgármester meg-
választásával, eskütételével és tiszteletdíjának meg-
állapításával folytatódott az ülés. A Képviselő-testület 
titkos szavazással Kozma Miklóst választotta alpolgár-
mesternek, tiszteletdíját bruttó 180.000,- Ft/hó Ft-ban, 
költségtérítését pedig bruttó 27.000,- Ft/hó összegben 
határozta meg. A Képviselő-testület már az alakuló ülé-
sen módosította SZMSZ-ét – amellett, hogy csak egy 
alpolgármestert választ – azzal, hogy a korábbi két bizott-
ság helyett három bizottság fogja segíteni, előkészíteni a 
testület munkáját. Most az SZMSZ a bizottságok tagjaival 
egészült ki az alábbiak szerint:

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottság (PJÜT):
Elnök: dr. György Balázs, 
Tagok: Józan Menyhért, Szabó Kálmán, Szántó Erzsé-
bet, dr. Tüske Zoltán, Sándor Miklós, Suplicz Zsolt
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság (KESZ):
Elnök: Szántó Erzsébet, 
Tagok: dr. György Balázs,Török Lajosné, Zsin Géza, 
Berki József, Palánszky Tamás, Szabó Éva
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazda-
sági Bizottság (TKM):
Elnök: Zsin Géza, 
Tagok: Kiss Miklós, Szabó Kálmán, Török Lajosné, Bá-
lint Sándor, ifj. Marosi Boldizsár, Tüske Tamás

A Bizottságok a testületi ülést megelőző héten fognak 
ülésezni, a TKM hétfőn 17 órakor, a KESZ kedden 
15:30 órakor, a PJÜT pedig kedden 17 órakor tartja 
majd üléseit, de rendkívüli esetben bármikor sor kerül-
het a bizottsági ülés összehívására, ill. az időpontok mó-
dosítására. – Ahogy eddig is, a bizottsági ülések meghívói 
honlapunkon és a település hirdetőtábláin megtalálhatók 
lesznek.

A képviselők tiszteletdíját – a régi rendelet hatályon 
kívül helyezésével – egy új rendelet elfogadásával hatá-
rozta meg a Testület, mely alapján az alábbi – bruttó – 
juttatásokra jogosultak a tisztségviselők (a szükséges 
költségeik megtérítése mellett):

– képviselői alapdíj:                       55.000,- Ft
– bizottság elnöki pótdíj:     25.000,- Ft
– bizottsági tagsági pótdíj:     15.000,- Ft
– nem képviselő bizottsági tag alapdíja:    15.000,- Ft

A bizottsági elnököket és tagokat a képviselői alapdíjon 
felül a pótdíjak egy jogcímen illetik meg, függetlenül attól, 
hogy hány bizottságban vesznek részt. Természetesen, ha 
az ülésen valaki nem vesz részt, úgy arányosan levonásra 
kerül részre az alapdíj, ill. a pótdíj. – A rendelet teljes szö-
vege honlapunkon olvasható: http://www.alsonemedi.hu/
static/rendeletek 

Szükségessé vált az újonnan megválasztott Képviselő-
testület megalakulása után az önkormányzati társulások-
ba való delegálásról való döntés is – Fővárosi Agglome-
ráció Önkormányzati Társulás (FAÖT), „Kertváros” Ön-
kormányzati Társulás Társulási Tanácsa –, mely kapcsán a 
Képviselő-testület a Polgármestert delegálta és javaslatá-
ra akadályoztatása esetén Kozma Miklós alpolgármester 
képviseli majd az Önkormányzatot.

A Testület az ülés végén zárt ülés keretében szociális 
tárgyú kérelemről tárgyalt.  

Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete soron kö-
vetkező ülését 2014. november 26-án tartotta. Az előző 
ülésen felvetődött egy problémakör, a Trifólium Kft. ál-
tal, ill. a lakosság részére tüzelésre átadott hulladékok ége-
tése, ill. ennek környezet szennyező hatása. Emiatt a na-
pirend tárgyalása előtt –  a Polgármester kérésére – a cég 
ügyvezetője adott tájékoztatást arról, hogy a Trifolium 
Kft. eddig is nyilatkozatokat íratott alá az érintettekkel, 
hogy tüzelésre nem használhatják az elvitt bútorlapokat, 
de tisztában vannak azzal, hogy ez nem kontrollálható. Az 
egyeztetés eredményeként megállapodás született, hogy a 
cég területéről nem vihető ki semmiféle éghető anyag, 
melyről a cég írásbeli nyilatkozatot is el fog juttatni a Pol-
gármesterhez.  Az Ügyvezető elmondta továbbá, hogy a 
külföldön képződött hulladékot már haza sem hozzák, az 
itt képződött pedig 80 %-ban „utóhasznosítható”, a cég 
területén pedig akácfával tüzelnek, káros anyagot már ré-
gen nem tüzelnek el. Számlával, szerződéssel tudják iga-
zolni a veszélyes anyagok elszállítását, melyért elég borsos 
árat fizetnek. Felvetődött a már eddig kiadott és lakosok 
által felhalmozott éghető anyagok problémája is, akiket 
meg kell győzni arról, azt ne tüzeljék el.  

Az első napirend az idei költségvetési rendelet 3. mó-
dosításának elfogadása volt. (Az elfogadott rendelet 
honlapunkon és a Hivatal folyosójának hirdetőtábláján 
teljes terjedelemben megtalálható.) Törvényi kötelezett-
ségének eleget téve fogadta el a 2015. évi belső ellenőrzé-
si ütemtervet – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság véleményezése alapján. 

A Képviselő-testület a 2014. február 5-i ülésén – a ki-
alakult kisebb-nagyobb viták után – úgy döntött, hogy a 
település közigazgatási területére érvényes HÉSZ módo-
sítását és felülvizsgálatát nem folytatja tovább és a meg-

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI BESZÁMOLÓ
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indult eljárást megszünteti. A Polgármester az új Képvi-
selő-testület elé terjesztette a módosítás és felülvizsgálat 
témakörét, tekintettel arra, ha 2016. január 1-jén nem 
rendelkezik településünk elfogadott új HÉSZ-szel, akkor 
közigazgatási határunkon belül az OTÉK rendelkezéseit 
kell alkalmazni, mely sokkal megengedőbb, mint a helyi 
szabályozás. A Képviselő-testület – hosszas tárgyalás és 
a felmerülő problémák megbeszélése után végül az erről 
szóló döntést – 12/2014. (II. 05.) sz. önkormányzati hatá-
rozat – visszavonta és folytatja a már korábban megkez-
dett eljárást, így elvileg határidőre rendelkezhetünk az új 
elfogadott szabályozással.

Soron következő napirendként a helyi adókról tárgyalt a 
Képviselő-testület, mely kapcsán azt az álláspontot alakítot-
ta ki, hogy 2015-ben is az idei adómértékeket alkalmazza 
Önkormányzatunk, azaz sem emelés, sem újabb adó kive-
tésével nem terhelik a lakosságot és a vállalkozásokat. 

Már régen felmerült és a médiában sokszor hangoz-
tatott szociális temetés – és jogszabályi változás – miatt 
szükségessé vált Önkormányzatunk temetőről és a temet-
kezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati 
rendeletének módosítása is. E célra a parcellák már kije-
lölésre kerültek. (Az elfogadott rendelet a Hivatal folyo-
sójának hirdetőtábláján megtalálható és egységes szer-
kezetben településünk honlapján is olvasható.)

Június végén lejárt a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ (KLIK) és az ABÉVA Kft. tulajdonát képe-
ző iskolai tulajdonrészre vonatkozó bérleti szerződés, 
így új tárgyalásokat kellett kezdeményezni a bérleti 
díj tekintetében. Az első „lehetőségek” után – mely is-
mét a térítésmentes igénybevételre vonatkozott – ismét 
egy jó konstrukciót sikerült kialkudni, melynek ered-
ményeképpen 2014. szeptember l-től egy határozatlan 
időtartamú bérleti szerződés köttetik, melynek összege 
3.150.000,- Ft + ÁFA/hó (évi 10 hónapra vonatkozóan). 
A háromoldalú szerződés, ill. bérleti szerződés aláírására 
Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető 
felhatalmazást kapott a Testülettől.

Az ABÉVA Kft. elkészítette jövő évre vonatkozó üz-
leti tervét, melyet a Képviselő-testület elfogadott. /Ter-
mészetesen e tervet máris át lehet dolgozni a KLIK általi 
bérleti díj kapcsán, mely javítja a Kft. eredményét./ Ehhez 
kapcsolódik a jövő évre vonatkozó terembérleti díjak 
meghatározása is, mely kapcsán – a Pénzügyi, Jogi, Ügy-
rendi és Tájékoztató Bizottság véleményezése után – új 
díjak kerültek kidolgozásra és meghatározásra. Ezek a 
díjak kedvezőbbek a korábbi díjaknál, így remélhetőleg 
minél több helyi csoport igénybe veszi majd a helyisége-
ket sportolás és egyéb célra. A díj a következők:

 1.   Alsónémedi Sport Egyesület részére – előzetesen 
egyeztetett időpontokban:

      – ingyenes használat vagy 
      –  pályázathoz kötődően az abban meghatározott 

térítés.

 2.   Helyi bejegyzett és nem bejegyzett szervezetek és 
olyan csoportok, szerveződések részére, ahol a helyi 
lakosok aránya eléri a létszám 75 %-át:

      –  sportcsarnok       –  2.000,- Ft+ÁFA/óra,
      –  testnevelés terem    –  1.000,- Ft+ÁFA /óra

3.   Nem helyi bejegyzett szervezet, ill. olyan csoport, 
szerveződés, ahol a helyi lakosok aránya nem éri el 
a létszám 75 %-át:

      –  sportcsarnok        –  6.000,- Ft+ÁFA /óra,
      –  testnevelés terem         –  3.000,- Ft/+ÁFA óra.

Immáron az öreg temetőből 2 hektár önkormányzati tu-
lajdonba került, így az ősz beköszöntével elérkezett az idő 
a tervek alapján történő fásításra is. A beérkezett áraján-
latok alapján a Képviselő-testület felhatalmazta a Polgár-
mestert a legkedvezőbb árajánlatot adó Barizs Kert Kft-
vel történő szerződéskötésre (7.830.710,- Ft + ÁFA),  
a költségvetési tartalék terhére.  

A szerződések az Önkormányzat tulajdonában lévő föl-
dekre december 31-el lejárnak. A Településfejlesztési, Kör-
nyezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság véleményének kiké-
rése után a Képviselő-testület úgy döntött, hogy ismét ha-
szonbérbe adja – a jogszabályi feltételek betartása mellett – a 
jelenlegi használóknak, 5 évre, 40.000,- Ft/ha/év díjfizetés 
mellett. Ha a bérlők nem tartanak igényt a földterületre, a 
Polgármester felhatalmazást kapott, hogy új bérlőket keres-
sen, és velük szerződést kössön. Az Önkormányzat a földte-
rületek közül külön kezelte és kezeli ezután is a 081/85-86, 
081/88-89 és 081/119 hrsz-ú ingatlanokat (a szemétbánya 
melletti terület), mely 9,636 hektár két darabból álló te-
rület. E területet – természetesen a jogszabályi feltételeknek 
megfelelően – haszonbérlet céljára nyilvánosan meghirdeti 
15.600,- Ft/ha/év díjfizetés mellett, 1 évre.

Az új Képviselő-testület és bizottságok megalakulásá-
val aktuálissá vált az Alsónémedi Hírmondó Szerkesz-
tőségi Bizottságába új tagok delegálása. A Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság véleményezése 
után a Képviselő-testület felelős szerkesztőnek továbbra 
is Vincze József polgármestert választotta. A bizottság 
elnöke dr. György Balázs, míg a tagok: Szabó Éva, Tö-
rök Lajosné és Jobbágy Ilona. A Szerkesztőség munká-
jának segítésére továbbra is Bálint István tanár urat és 
Győrvári István Lászlóné köztisztviselőt kérték fel. 

A Képviselő-testület üléseinek állandó napirendje  
a Polgármester beszámolója, melyre most is sor került. 
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FELHÍVÁS!

Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a hideg idő beálltával a házi víz-
vezeték, vízmérőhelyek fagy elleni védelméről takarással, illetve a víztelenítő 
főcsapok elzárásával szíveskedjenek gondoskodni. A fogyasztó hibájából bekövet-
kezett kár, illetve a vízmérő elfagyása miatt elfolyt vízmennyiség díjának 
megfizetésétől, illetve a vízmérőpótlás költségétől nem tudunk
eltekinteni!

DAKÖV KFT 

Alsónémedi közigazgatási határán belül  
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás időpontja várhatóan

2014. november 18-tól december 31-ig tart. 
Településünkön a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatokat  

a Dunaharaszti Kirendeltség látja el!

Tájékoztatásul fontosabb elérhetőségeik:
Dunaharaszti Kirendeltség
2330 Dunaharaszti, Fő út 46. 

Tel.: 06-40-918-025/236-os mellék
E-mail: dunaharaszti@magyarkemeny.hu

2014. december 30-án (kedden) a hulladékszállítással kapcsolatos ügyfélfogadás elmarad!
2015. január 06-án (kedden) és a továbbiakban változatlan időpontban és helyen – 16-18 óra között a Könyv-
tárban – várom az ügyfeleket!
Megértésüket köszönöm!         

 Győrvári István Lászlóné

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS

 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI  NAP  VÁLTOZÁS

A beszámolót a testület szóbeli kiegészítésekkel együtt 
(tervezett járdaépítések, testületi ülésekről videofelvétel 
készítés, útberuházások, stb.) elfogadta.

Egyebek napirenden felmerült még a Szabadság téri 
fenyőfa díszítése, a könyvtáros álláshely pályáztatása 
(mely jelen Hírmondóban és honlapunkon is olvasható), 
a temetőbe közlekedők veszélyes átkelése az 5-ös úton, a 
Veresmarty utca állapota, a Haraszti úti buszváró hiánya, 
az Egészségház és az új Hivatal terve és ingatlanvásárlási 
megkeresés. 
A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta mun-
káját, mely során vagyoni kérdéseket tárgyalt. 

A Képviselő-testület ez évben a munkaterv szerint már 
csak a közmeghallgatáskor (2014. december 11.) ülése-
zik – természetesen rendkívüli ülésre bármikor sor kerül-
het. Az ülések továbbra is nyilvánosak, jöjjenek el minél 
többen. A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, 
döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei a település honlap-
ján (http://www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/) megta-
lálhatók, ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirde-
tőtábláján is teljes terjedelemben olvashatók.

Győrvári István Lászlóné 
 Polgármesteri Hivatal  
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ALSÓNÉMEDI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ  
TELEP BŐVÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE

alsónémedi nagyközség Önkormányzata a közbeszerzési értesítő-
ben ajánlati felhívást tett közzé alsónémedi szennyvíztisztító tele-
pének korszerűsítésére és bővítésére a keoP-1.2.0/B/10-2010-0051 
kiemelt projekthez kapcsolódóan, mert az 1999-ben elkészült 
szennyvíztisztító telep jelenlegi technológiája már nem tudja tel-
jesíteni a befogadó Duna-tisza-csatorna védelme érdekében előírt 
szigorú hatósági határértékeket, részben a megnövekedett terhe-
lés, részben pedig télen a szennyvíztelepre érkező szennyvíz ala-

csony hőmérséklete miatt. a kiírt közbeszerzési eljárás sikeresen 
zárult, így alsónémedi nagyközség Önkormányzata a nyertes híD-
alsónémedi konzorciummal a szennyvíztelep rekonstrukciójára 
2014.09.25-én aláírta a kivitelezői szerződést.

az Önkormányzat 2014. november 13-án tájékoztató előadást tar-
tott szennyvíztisztító telepének bővítésével kapcsolatban. az elő-
adáson a polgármesteri köszöntő után kozma miklós a DakÖV kft. 
képviseletében beszélt a beruházás szükségességéről. kasza Viktor 
projektmenedzser bemutatta a projekt jelenlegi állását és az ed-
dig vezető hosszú utat a pályázat benyújtásától a megvalósulásig. 
a támogatási Szerződés (tSz) szerint 2015.szeptember 30-ig kell 
befejezni a kivitelezést. az eredetileg meghatározott támogatási 
arány (intenzitás) a projekt során 80%-ról 93%-ra nőtt, így 476 mFt 
támogatást vehetünk igénybe az európai Unió kohéziós alapjától.

a beruházástól elvárt eredmények: a jelenlegi 600 m3/nap kapaci-
tást 813 m3/nap kapacitásra növeljük, ami plusz 2430 úgynevezett 
lakosegyenérték (Le) ellátását jelenti. további fontos elvárt ered-
mény, hogy a tisztított szennyvíz minősége megfeleljen a szigorú 
környezetvédelmi előírásoknak, amit a technológia tesz lehetővé. 
az alsónémedi szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekt meg-
valósítása során a kivitelező híD-alsónémedi konzorcium feladata 
a szennyvíztisztító telep tervezése, és a tervezett létesítmények 
szakszerű megépítése, mindezt úgy, hogy a szennyvíztisztító telep 
üzeme folyamatosan biztosított legyen az építés ideje alatt is. a ki-

vitelező komoly kihívásokkal szembesül a projekt sikere érdekében, 
ugyanis ahogy korábban említettük, egyrészről a környezetvédelmi 
hatóság rendkívül szigorú határértékeket írt elő a Duna-tisza-csa-
torna védelmére, másrészről komoly kihívás a tisztítandó szennyvíz 
alacsony hőmérséklete. a rendezvényen Lengyel Dávid mutatta be 
a tervezett technológiát. a komoly szakmai kihívást jelentő felada-
tokat és tisztíthatósági problémákat figyelembe véve az alsónéme-
di Szennyvíztisztító telep korszerűsítési tervezése során egy olyan 
szennyvíztisztító telep kerül megvalósításra, amely teljes mér-
tékben megfelel a kor igényeinek, maradéktalanul teljesíti a vele 
szemben támasztott követelményeket az elérhető legmagasabb 
technológiai színvonal és maximális üzembiztonság mellett, illetve 
nem utolsó szempontként gazdaságosan üzemeltethető. a korsze-
rűsített szennyvíztisztító telepen egy olyan egységesített műtárgy 
rendszer kerül megtervezésre és kiépítésre, amely magába foglalja 
a jelenlegi szennyvíztelep meglévő létesítményeit. az új, megva-
lósításra kerülő technológiai biztosítja a téli és nyári időszakban a 
megfelelő minőségű tisztított szennyvizet.

a településről nyomócsövön beérkezett szennyvizek mechanikai 
tisztítása a rács és homokfogó műtárgyban történik. mechanikai 
tisztítást követően a szennyvíz biológiai tisztítása következik. a 
régi Biogest műtárgyakra – melyek felújításra kerülnek – az osz-
tóműtárgyon keresztül jut a szennyvíz oly módon, hogy az osz-
tóműtárgynál kerül szabályozásra, hogy melyik műtárgyba folyik 
a szennyvíz. nyáron elegendő csak az egyik, míg télen mindkét 
tisztító sort igénybe kell venni a tisztítási folyamat során. a terve-
zett tisztítási technológia lelkét az adja, hogy nyáron elegendő az 
1 vonalas, míg télen az alacsony szennyvíz hőfok miatt szükséges 
mindkét műtárgysor tisztítási folyamatba való bevonása. a Biogest 
medencékben történik az elődenitrifikáció. a szennyvíz biológiai 
tisztítása elődenitrifikációt követően levegőztetéssel (nitrifikáció) 
folytatódik, majd az utóülepítéssel. az utóülepítőről a szennyvíz 
egy labirint fertőtlenítő medencébe kerül, ahol szükség esetén a 
fertőtlenítés végezhető. ezt követően utolsó tisztítási lépcsőként a 
szennyvíz egy homokszűrőre kerül, ahol a tisztított szennyvízből a 
legapróbb lebegőanyagok is eltávolításra kerülnek. a homokszűrt 
tisztított szennyvíz végezetül egy 1400 m hosszú csővezetéken 
át jut a Duna-tisza-csatornába. a szennyvíztisztító telep bővítése 
2015 első felében kezdődik meg az új műtárgyak kivitelezésével. 
a kivitelezési munkák elkészülte 2015. szeptember végére várható. 

a szennyvíztisztító telepre bekerülő szennyvíz tisztítási folyamata 
a következő:

a kivitelezési munkák elkészülte 2015. szeptember végére várható. 
Zagyva Gabriella környezetvédelmi referens, Polgármesteri Hivatal

Európai Unió
Kohéziós Alap
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2014. november 4-én délután elindultunk Polgármes-
ter Úrral egy 90 éves idős bácsit köszönteni a kerek év-
forduló kapcsán. Molnár Sándor - ez  szerepelt az ok-
iraton. Megérkeztünk, Sanyi bácsi lánya és veje fogadtak, 
és bekísértek minket. Köszöntöttük az ünnepeltet, majd 
elkezdtünk beszélgetni, közben észre sem vettük, hogy 
eltelt a délután.

A vidám, jókedélyű beszélgetés alatt azon gondolkod-
tam: milyen méltósággal is lehet viselni az idősebb kort, 
főleg ha olyan friss szellemi és testi erőnléttel bírunk, 
mint ahogyan házigazdánk is. Megkértük Sanyi bácsit 
mutatkozzon be ő az olvasóknak, hisz hosszú és tartalmas 
élete minta és tanúság lehet a fiatalabb generációknak.

Ki is Molnár Sándor? 
Mesélje el ő élete történetét, azt, hogy mi is történt vele 

az elmúlt 90 évben…
„Schreiber Sándor néven 1924.11.08-án születtem Al-

sónémedin. Édesapám Schreiber Sándor ácsmester volt, 
majd 1931-től saját pékségünkben dolgozott. Édesanyám 
Molnár Etel háztartásbeli, 1925-ben született testvérem 
Etel. Alsónémedin végeztem 4 elemi osztályt, majd 1935-
től kerültem Ócsára polgári iskolába. A vizsgák után 
édesapám mellett pékinas lettem. Időközben kitört a II. 
világháború, mely megnehezítette családunk életét, ezért 
munkát kellett keresnem. 1942-ben kezdtem el dolgozni a 
Pesterzsébeti Papírgyárban, ahol utána 12 évet töltöttem 
el. 1944.11.02-án bevonultak az orosz katonák Alsónéme-
dire. Az akkori viszonyok nem kedveztek a sváb származá-
sú embereknek. Az összeesküvéstől, lázadásoktól tartva a 
német nevű embereket, köztük engem is 1945 januárjában 
összetereltek a községháza udvarán, és elhurcoltak Orosz-
országba. 1945.01.09-től 1947.08.25-ig voltam ott fogság-
ban. Az 1947-es választásokra hoztak haza bennünket. 
Időközben itthon 1946-ban szüleim külső ráhatásra, illetve 
hogy megtarthassák a családi pékséget, nevet változtattak. 
Édesanyám leánykori neve lett az új családi nevünk. 1949-
ben ismertem meg Nyáradi Rozáliát, akit 1950.02.11-én 

feleségül is vettem. 4 gyermekünk született. 2 fiunk csecse-
mőkorban meghalt. Két lányunk maradt: Rozália és Mária. 
A családunk folyamatosan gyarapodott 4 unokának és 8 
dédunokának örülhetek a mai napig. 1954-től a Sertésvá-
góhídon dolgoztam. Harminc ledolgozott év után onnan 
jöttem nyugdíjba 1984-ben. Időközben feleségemmel föl-
det műveltünk, állatokat tartottunk saját megélhetésünkre. 
Azóta is kíséri az életemet, mert nyugdíjas éveimet szívesen 
töltöm a kertünk gondozásával, konyhanövények termesz-
tésével, szőlőtermesztéssel, melyből minden évben saját 
bort is készítek. 2004-ben veszítettem el feleségemet, azóta 
özvegyként élek. Bízom abban, hogy Isten segítségévek még 
jó néhány évig élhetek egészségben. Molnár Sándor”

Kedves Sanyi Bácsi! Bár mi mentünk köszönteni, mégis 
mi tartozunk köszönettel: a kedves fogadtatásért, a sok 
nevetésért, az őszinte beszélgetésért, hogy megosztotta 
velünk élete örömeit és fájdalmait egyaránt. Remélem 
még nagyon sokáig itt lesz közöttünk!

            
Őszinte tisztelettel: 

Dr. Percze Tünde jegyző

2014. december

A kilencven éves Molnár Sándor köszöntése

A kilencven éves Molnár Sándor köszöntése

Kaltenecker János és Csermák Rozália

Szüleink Kaltenecker János és Csermák Rozália 2014. 
november 19.-én ünnepelték 65. házassági évfordulóju-
kat szerető családjuk körében. Ahol 2 lányuk, 5 unokájuk 
mellett 5 dédunokájuk is köszöntötte Őket.

Köszönjük a sok törődést és szeretet, amit kaptunk tőlük. 
További jó egészséget és még hosszú boldog életet kívánunk.

    a Család 
Az Alsónémedi Hírmondó szerkesztő-

sége jó egészséget és még sok-sok együtt 
töltött boldog évet kíván a jubiláló há-
zaspárnak szerető családja körében!  

65 év jóban-rosszban
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A Gyáli Járási Hivatal gyáli Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje 
2014. december 1-től az alábbiak szerint megváltozik:

hétfő: 07.00 – 17.00                 kedd: 08.00 – 18.00
szerda: 08.00 – 20.00        csütörtök: 08.00 – 18.00

péntek: 08.00 – 16.00

A Fogorvosi rendelőben a rendelés ideje az alábbiakban módosul: 
Hétfő: 8-14-ig   Dr. Nagy Nóra
Kedd: 8-14-ig    Dr. Nagy Nóra
Szerda: 8-14-ig  Dr. Nagy Nóra

Csütörtök: 13-19-ig  Dr. Szegedi Anett
Péntek: 12-18-ig Dr. Nagy Nóra

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2014. december 1-jétől módosul a Pest Megyei Kormányhivatal kormányablakainak és a 
járási székhelyek okmányirodáinak ügyfélfogadási rendje, mely a következők szerint alakul:

Hétfő: 7.00 – 17.00     Kedd: 8.00 – 18.00        Szerda: 8.00 – 20.00

Csütörtök: 8.00 – 18.00          Péntek: 8.00 – 16.00

 Okmányirodáink és kormányablakaink nyitva tartásáról honlapunkon, valamint a
http://www.nyilvantarto.hu/ oldalon tájékozódhatnak.

Kérjük, az új ügyfélfogadási időben is forduljanak bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, 
ahol magas felkészültségű ügyfélszolgálati munkatársak segítségével intézhetik hivatali ügyeiket.

Tisztelt Ügyfeleink!

2014. novemberi és decemberi munkarend az Alsónémedi orvosi rendelőkben
November 21. dr. Papp szabadságon, helyettesíti dr.Tholt
November 24-25 dr. Tholt szabadságon, helyettesíti dr. Papp
December 1-5 dr. Szlivka szabadságon (5 nap), helyettesíti dr. Tholt
December 12. dr.Tholt szabadságon, helyettesíti dr. Papp
December 13. (szombat) Orvosi ügyelet egész nap Ócsán
December 22-23. dr. Papp szabadságon

Karácsony tájéki és év végi rendelési beosztások
December 22-én (hétfő) csak dr.Tholt rendel a községben!
December 23. (kedd) csak dr. Szlivka rendel a községben, a felnőtteknek is!!!
December 29. (hétfő) csak dr. Papp rendel a községben!
December 30. (kedd) délelőtt csak dr. Papp rendel, délután dr. Szlivka rendel!
December 31. (szerda) csak dr. Szlivka rendel felnőtteknek is!
2015. január 2. (péntek) hivatalos munkaszüneti nap!

2014. december 24. (szerda) pihenőnap nap, így a Polgármesteri Hivatal zárva tart! 
2014. december 29-től 2014. december 31-ig igazgatási szünet lesz – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően. Ez azt jelenti, hogy 2014. 
december 29-31-én csak anyakönyvi ügyeletet tartanak munkatársaink 8-12 óráig. Ebben az időszakban kérjük Önöket, hogy valóban csak 
halasztást nem tűrő (haláleset) anyakönyvvezetői közreműködést igénylő esetekben keressék anyakönyvvezetőinket! Anyakönyvvezetőink 
ügyeleti beosztása és elérhetősége a Polgármesteri Hivatal ablakában kifüggesztett és honlapunk címoldalán elhelyezett tájékoztatón lesz 
olvasható.

2015. január 02. (péntek) pihenőnap így a Polgármesteri Hivatal zárva tart! 
2015. január 09. (péntek), a Polgármesteri Hivatal 16 óráig fogadja az ügyfeleket, 2015. január 10. (szombat) a Polgármesteri Hivatal 
zárva tart!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Önkormányzatunk honlapján erről, illetve számos hasznos és újszerű információról folyamatosan 
értesülhetnek! Keressék a www.alsonemedi.hu honlapot!

A Budapest Környéki Törvényszéken és az illetékességi területéhez tartozó valamennyi bíróságon
2014. december 29-31. között ítélkezési szünet lesz!

HÁZIORVOSAINK   MUNKARENDJÉNEK  VÁLTOZÁSAI

ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKARENDVÁLTOZÁSOK
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Közérdekű tájékoztatás a csapadékvíz elvezetéséről és a fűtésről

Az idei év rendkívül csapadékos nyarán a település 
több pontján merültek fel csapadékvíz-elvezetési problé-
mák, melyek egy részének megoldása az Önkormányzat 
részéről folyamatban van.

Az ősz beálltával s a tél közeledtén szeretnénk felhívni 
az Önök figyelmét arra, hogy Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról 
és települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszol-
gáltatásról szóló 12/2003. (07. 04.) sz. rendelete szerint  
az ingatlan tulajdonosának kötelessége az ingatlan 
előtti vízszikkasztó árok kiásása és tisztántartása. Bár 
az Önkormányzat az utcák kiépítésével, aszfaltozásával 
egyidejűleg igyekszik a csapadékvíz elvezetését, szik-
kasztását megoldani, emellett szükséges a lakosság aktív 
részvétele a problémák megelőzésében. Különösen fon-
tos ez a közreműködés azért is, mert – köztudomásúan 
– a lakóépületek- és ingatlanok mintegy 95%-áról a ke-
letkező csapadékvizek az utcai árkokba vannak kivezetve, 
szabálytalanul! (Szabályosan csak a Magyar Közút Non-
profit Zrt., illetve az Önkormányzat közútkezelői hozzá-
járulásával vezethető víz az árkokba.)
Mivel az útépítésekkor készülő árkokat a településen jel-
lemző több évtizedes átlagos csapadékmennyiséggel szá-
molva, illetve a szilárd burkolatú út felületéről elvezeten-
dő (elszivárogtatandó) vízmennyiségre tervezik és építik 
ki, így nem várható el, hogy a tervezett mennyiség több-
szörösével is problémamentesen működjenek.
Tudomásul kell venni azt, hogy a közterületi árkokat a 
közúton keletkező csapadékvizekhez tervezik, ezért az 
útpadkán a víz árokba való bejutását megakadályozó 
„buckák”, virágágyások létesítése szintén szabályelle-
nes, azokat Önkormányzatunk folyamatosan ellenőriz-
ni fogja, és szükség esetén elbontja. Az elmúlt években 
megépült utcák egy részében (Vörösmarty u., Petőfi u., 
Bajcsy-Zsilinszky u., Rákóczi utcai óvoda parkolója, Is-
kola parkolója) a csapadékvíz elvezetését – a rendelke-
zésre álló hely méretei és a terepszintek adottságai miatt 
– rácsos összefolyóval lehetett megoldani. Ezek felülete 
a lombhullás, egyéb szennyeződések miatt időnként el-
tömődhet, ami a csapadékvíz elszivárgását akadályozza. 
Amennyiben ilyen jellegű problémát látnak, jelezzék az 
Önkormányzatnál.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben az ingatlanuk lej-
tési viszonyai megengedik, saját maguk és mindannyi-
unk közös érdekében létesítsenek az ingatlanon belül 
csapadékvíz-szikkasztó(ka)t, ezzel csökkentve a közúti 
árkokba kerülő vízmennyiséget. 

Kérjük továbbá, hogy ahol nincs az ingatlan előtt szik-

kasztó árok és a lejtési viszonyok indokolttá teszik (tehát 
ha lenne, akár az útról, akár a saját ingatlanról szikkaszta-
na el vizet), a Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportjával 
egyeztetve gondoskodjanak a kiásásáról.

Köszönettel: 
Polgármesteri Hivatal 

FŰTÉS – FELELŐSSÉGGEL  
– a magunk és környezetünk iránt!

Újra itt a fűtési szezon és újra tapasztalhatjuk azt, hogy 
sokan – saját és még sok ezer ember egészségét veszélyez-
tetve – hulladékkal, műanyaggal, bőrrel, bútorlappal tü-
zelnek.

A tüdőrák a daganatos halálozás vezető oka a gazda-
ságilag fejlett országokban. Magyarországon férfiaknál 
első, nőknél a harmadik leggyakoribb halálok, emellett az 
elmúlt 25 évben tízszeresére nőtt az asztmások száma és 
az allergiásoké is hihetetlen gyorsasággal növekszik. Az 
okok között az egyik legjelentősebb a környezetszeny-
nyezés, amelynek minden nap ki vagyunk téve. A lég-
szennyező anyagok között a műanyagok égéstermékei a 
legveszélyesebbek közé tartoznak. Ha műanyagot ége-
tünk, vagy a környezetünkben teszi ezt valaki, könnyen 
elszenvedhetjük a következő egészségkárosodások vala-
melyikét: daganatos megbetegedések, magzatkárosodás, 
máj- és vesekárosodás, májrák, légzési elégtelenség, tüdő-
gyulladás, vérsejt-károsodás, stb.

A környezetkárosítás bűncselekmény, rendkívüli ve-
szélyt jelent magára az égetőre és a környezetére is. Sokan 
azt gondolják, hogy a pozdorja, OSB, bútorlap, rétegelt 
lemez égetése ártalmatlan. Pedig nem az. Az OSB például 
2,2-2,5% fenolgyantát tartalmaz, de a többi ragasztott fa-
árút is ez tartja egyben. Égetéskor a fenolgyantából felsza-
baduló formalin mozgékony gyökké, formiáttá (HCOO−) 
alakul. Ez tipikusan ráksejtekben keletkező gyök. A fe-
nol-formaldehid műgyantaragasztó hődarabolódásának 
másik ága a hírhedett PAH-ág (PAH = Policiklusos Aro-
más szénHidrogének), amely alacsony égési hőfoknál 100 
féle rákkeltő anyagot produkálhat. Ennél is veszélyesebb 
a PVC égetése (Pld. Hypós flakon, fólia, vízvezeték csö-
vek, műanyag úszómedence). A PVC égetésekor például 
olyan anyagok szabadulnak fel, mint az I. világháború-
ban harcigázként alkalmazott foszgén, vagy a rákkeltő 
vinil-klorid, illetve dioxinok. A poliklórozott dibenzo-
dioxinokból akár 1 molekula is rákot okozhat a szerve-
zetbe jutva. 

2014. december

Tisztelt Alsónémedi lakosok, ingatlantulajdonosok!

Önkormányzati hírek
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Központi szabályozás
A jogszabályok tiltják és keményen szankcionálják ezt a 
tevékenységet. A levegő védelméről szóló 306/2010. szá-
mú kormányrendelet alapján félmillió forint bírságot is 
kiszabhat a járási hivatal, a bíróság pedig a Btk. alapján 
akár több év letöltendő szabadságvesztésre is ítélheti az 
elkövetőt.
Helyi rendelet szerint:
Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzatának A kö-
zösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek el-
mulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. 
(IX.10.) önkormányzati rendelete 13.§ (2) bekezdése 
értelmében:
Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatar-
tást valósít meg az, aki

a) egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanokon a fű-
tőberendezésekben olyan tüzelőanyagot éget, 
amit a berendezés használati utasításában nem 
engedélyeztek,

b) nyílt téren és bármilyen berendezésben veszé-
lyesnek minősülő hulladékot, vagy égetése so-
rán veszélyessé minősülő anyagot éget (ipari 
hulladék, műanyagok, gumi, vegyszer, fáradt 
olaj, vegyszeres és festékes gön gyöleg, gyógy-
szermaradványok, szárazelem),

c) avar és kerti hulladék égetése során nem tartja 
be tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályo-
kat.

A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás 
elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő hely-
színi bírság vagy százötvenezer forintig terjedő köz-
igazgatási bírság szabható ki. 

Mit tehetünk, ha valaki a környezetünkben műanya-
got, hulladékot éget?

■   Adjuk oda neki ezt a cikket, hiszen, sokan nincse-
nek tisztában az égetés következményeivel.

■   Ha ez nem hoz eredményt, forduljunk a helyi jegy-
zőhöz lehetőleg írásban tegyünk bejelentést meg-
jelölve a konkrétumokat, a 2004. évi XIX.tv. 141-

143.§-ra hivatkozva (közérdekű bejelentés) a hiva-
tal címére vagy a  jegyzo@alsonemedi.hu címre.

■   Fordulhatunk közvetlenül az első fokon eljáró leve-
gőtisztaság-védelmi hatósághoz, azaz a járási hiva-
talhoz is (Gyáli Járási Hivatal 2360 Gyál, Kőrösi út 
112-114.), amely köteles eljárást indítani bejelentés 
esetén. 

■   A rendőrség is eljárhat környezetkárosítás bűncse-
lekmény gyanúja alapján.

■   A Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó 
Irodája is segíthet a panaszos ügy megoldásában 
(levego@levego.hu, telefon: 1/411-0509). A www.
levego.hu honlap Tanácsadó iroda/Tanácskérés ro-
vatában is lehet jelezni a panaszt.

■   Notórius égetőkkel szemben az illetékes környezet-
védelmi felügyelőség is eljárhat. 

Tévedés azt gondolni, hogy csak akkor büntethető az 
égető, ha rajtakapják az égetés közben. A szemétégetés 
utólag is kimutatható laboratóriumi vizsgálattal a ké-
ményből vett minta elemzésével. A költséges vizsgálatot 
az Alapvető Jogok Biztosa és a Jövő Nemzedékek Ország-
gyűlési Biztosa (JNO) állásfoglalása szerint a közigazgatá-
si eljárásról szóló 2004. évi 140. törvény 155. § (2) bekez-
dés alapján a hatóság előlegezi, de bizonyítottság esetén a 
szennyezőre terhelhető. A büntetés pedig többszázezer 
forint is lehet. A szankciók alól az a tény sem mentesít, 
hogy valakit az anyagi helyzete kényszerít arra, hogy azzal 
tüzeljen, amivel nem lenne szabad!

Polgármesteri Hivatal

2014. december

Önkormányzati hírek
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ÉVForDULó

EMLÉKEZZÜNK
Bocskai Istvánra és az 1604. október 15-én,  

azaz 410 éve lezajlott Álmosd - Diószegi ütközetre

Ha Bocskai István (1557-1606´) – akkor hajdúk. Ha haj-
dúk, akkor Bocskai István. E név és e fogalom elválaszthatat-
lanok egymástól.  Kik voltak tulajdonképpen a hajdúk?

A hajdúk eredendően marhahajcsárok voltak, akik a 
magyar szürke marha gulyákat hajtották Németország és 
Itália városaiba. Marcona, harcedzett legények, akik nem-
csak a ragadozóktól, de az útonállóktól, martalócoktól is 
megvédték a rájuk bízott jószágot. Kezdetben jelentős 
létszámban volt köztük délszláv etnikum, főleg szerbek 
valamint horvátok és bosnyákok. A török hódításokkal, 
Magyarország déli területeinek török kézre kerülésével a 
magyarok számaránya túlsúlyba került. A marhahajcsár-
kodás mellett egyre gyakoribbá vált közöttük a katonai 
szolgálat. Aztán az idők haladtával a hajdúk jelentős része 
kizárólag katonáskodásból élt. 1514-ben Székely Dózsa 
György parasztseregének legütőképesebb egységeit már 
hajdúk alkották. 

A kezdetben csak füstös darócruhában, bocskorban 
harcoló hajdúk – akik ekkor még főleg gyalogosok vol-
tak – nem rendelkeztek a kor legmodernebb fegyvereivel. 
Szablya, a jellegzetes fokos, buzogány és valamilyen ellen-
ségtől szerzett lőfegyver képezte fegyverarzenáljukat. A 
lándzsától és a kopjától viszont idegenkedtek, holott más 
nemzetbeli katonaságnál ezek a fegyverek igen kedveltek 
voltak. A hajdúk fegyverzetéhez tartozott viszont az un. 
mellvas. Ez egy igen egyszerű páncél, melyet bőrszíjon 
nyakba osztottak és a felső ruházat alá rejtettek.

A nyugati zsoldos vezérek kezdetben lenézték a haj-
dúkat fegyelmezetlenségük, szertelen kicsapongó, kiszá-
míthatatlan életvitelük miatt – holott egyszerűen csak 
nem tudtak bánni velük, nem értették „nyelvüket”. Hogy 
mennyire értékes és hatékony katonaság a hajdúk, ezt 
majd igazán Bocskai István érteti meg a nyugati világgal. 
A fejedelem seregében teljesedik és tökéletesedik ki az ősi 
magyar harcművészet, melyet a hajdúk magukkal hoztak, 
és ötvözték a korszak elengedhetetlen fegyvereivel, első-
sorban a tűzfegyverekkel. A Bocskai Istvánt megelőző év-
tizedekben ugyan már néhány Habsburg-tiszt is felismeri 
a hajdúk katonai erényeit, pl. Basta György.
I.Rudolf császárnak írt egyik jelentésében  a következőket 
írja: „ A váci ütközetben a hajdúk olyan magas harcérté-
ket tanúsítottak, amilyet még soha nem tapasztaltam más 
nemzetbelieknél..” (Nagy László: Hajdúvitézek, 128. l. ) 
Így aztán a 15 éves háború idején 12 000 magyar hajdút 
látnak el a kor legmodernebb tűzfegyverével, a muskétá-
val. Jellemző a nyugati ember gondolkodásmódjára, hogy 
csodálkozva írják a hajdúkról pl. Gabelmann hadtörté-
nész, hogy: „Az adott szót szentül megtartják, a tolvajokat 
pedig nem tűrik meg maguk között. A vérük hullásával 
szerzett zsákmányt ’kardra’ felosztották, de elsőként a fő-
tiszteken kívül először az iskolának, az eklézsiának és a 
prédikátoroknak juttattak belőle.” ( Im. 110. l.)

A hajdúk egyre gyakoribb Habsburgok általi zsoldba 

fogadásában közreját-
szott a századfordulóra 
szinte kizárólag magyar 
etnikumból álló hajdúk 
megveszekedett török 
gyűlölete is. Nem cso-
da, ezek a katonák már 
a hódoltsági területek-
ről verbuválódtak, ahol 
végignézték és szenved-
ték szeretteik megölését 
vagy elhurcolását, falu-
juk kiirtását, felperzse-
lését. Így a hajdúk nem 
ejtettek török foglyot 
(igaz, a törökök sem hajdút), sőt a legtöbb esetben a fog-
lyokat meg is kínozták. Így érthető, hogy a törökök ret-
tegtek a hajdúktól. Jó példa erre Várad várának 1606. évi 
török általi feladása. A törökök csak úgy voltak hajlandók 
elvonulni a várból, ha a zsoldosokkal együtt harcoló Ha-
lasi Fekete Péter hajdúkapitány és hajdúi elhagyják Bihar 
megye (!) területét. Ugyanakkor szomorú tény, de az Er-
dély és az erdélyi magyarság sorsára döntő hatást gyakor-
ló 1603-as brassói csatában a Székely Mózes által vezetett 
sereg, melyet főleg a székelyek mellett török csapatok al-
kottak a győzelmet Radul havasalföldi vajdának a bihari 
hajdúk, mint zsoldosok vívták ki. A hajdúk ugyanis a szé-
kelyeket – erős török kapcsolataik miatt – nemes egysze-
rűséggel „hajas törököknek” nevezték. Ebben a csatában 
egyébként Székely Mózes is elesett. A csata utáni évtize-
des felfordulás, a hajdúk rablásai és fosztogatásai megpe-
csételték Erdély sorsát, akkor fordult az etnikai arány a 
románság javára.

A hajdúk csillaga 1604-től ragyogott fel igazán. Ekkor 
a fegyveres felkelés, melyet Bocskai István egyéni önvé-
delemből (hatalmas birtokait felségárulás címén próbálta 
elorrozni a Habsburg-ház) kezdett, a nemzet nagy több-
ségének céljaival és elképzeléseivel találkozott. Országos 
méretű mozgalommá szélesedett, melynek a protestáns 
üldözés elleni tiltakozás lett a fő összekovácsolója. A 
Habsburgok kezdetben nem vették komolyan a felkelést, 
amolyan magyar „ribilliónak” tartották. Így először csak 
Concin Ciprián váradi zsoldos kapitányt küldték Bocskai 
ősi fészke, a Kereki vár ellen, 1604. október 5-én. A várat 
a bátor köleséri hajdúk védték Egry István hajdúkapitá-
nyuk vezetésével. A támadást visszaverték, sőt úgy „meg-
lövöldözték” a támadókat, hogy „hullott az német, mint 
az sok fűszál” – írta a vár prédikátora Alvinczi Péter.

Röviddel a vár megvédése után az idő közben Bocskai-
hoz csatlakozott újabb 2500 hajdú erősítésével Bocskai az 
ellene küldött gr. Giacomo Belgiojoso császári főkapitány 
ellen fordult. Az elbizakodott kb. 4500-5000 fős császári 
sereg külön erejét képezte a közéjük vezényelt 500 szilé-
ziai lovag, akik a kor legképzettebb, legjobban felszerelt 
páncélos egységei voltak. A császári sereg Álmosd és 
Diószeg település között egy hosszú vízfolyás mentén 

2014. december



vert tábort. Bocskai egy rendkívül ra-
vasz és vakmerő haditervet eszelt ki. Az 
alkonyi órákban seregével egyszerűen 
belovagolt a zsoldosok táborába, ahol 
Bocskai Istvánt egyszerű ruházata miatt 
nem ismerték fel, a belovagló hajdúkat 
pedig erősítésnek vélték. A zsoldosok it-
tak, mulattak, tivornyáztak, fegyvereiket 
a tábortüzek körül gúlákba rakták vagy 
szanaszét hagyták. Egy ilyen típusú raj-
taütés a katonáktól maximális fegyelmet 
követelt, valamint a bajtársakban, s főleg 
a vezérükbe vetett teljes bizalmat és hitet 
feltételezett. Ez volt az, amire csak Bocs-
kai volt képes, egyrészt katonai erényei, 
szigora, következetessége és szuggesztív 
személyisége okán.  Mikor a hajdúk teljes 
létszámban beérkeztek a zsoldosok táborába, Bocskai az 
előre megbeszéltek alapján hatalmas ordítással: „Huj-huj-
rá!” - megadta a jelt a harcra, pontosabban az öldöklésre. 
A hajdúk rázúdultak a császári hadoszlop gyalogosaira, 
és rövidesen iszonyatos vérontás vette kezdetét. Röpke 
negyed óra alatt többezer császári zsoldos hullája borí-
totta a harcteret.  Komolyabb ellenállást csak a sziléziai 
vértesek tanúsítottak Pezzen ezredes vezetésével, de ha-
marosan beszorították őket a környező mocsarakba vagy 
fogságba estek. Az 500 – döntően nemesi származású – 
sziléziai lovagból 400 holtan maradt a csatatéren. 
A maradék zsoldosok egy rögtönzött szekérvárba me-
nekültek, itt azonban egy véletlen folytán lőporrobbanás 
történt, mely megpecsételte sorsukat. A kb. 5000 fős se-
regből 700 zsoldos menekült meg a sötétség leple alatt, 
és igyekezett Kassára a fősereg táborhelye felé. A többit a 
korbeli krónikás, Szamosközi István szavaival élve: „Mind 
levágják üket mind kurvájokkal együtt, kik az gyalog né-
metekkel az ü módjuk szerint ugyan számosan voltanak.” 
(Ellentétben a magyar seregekkel, ahol női személy nem 
tartózkodhatott.) Röviddel az ütközet után azt írta a ko-
rabeli krónikás: „Magyarországban idegen seregen ennél 
nagyobb vereség már régen nem esett.”  Bocskai győzelme 
megsemmisítő volt.
A hajdúk Rakamaznál még egy vereséget mértek 
Belgiojoso menekülő utóvédjére, akik eddig is a korbeli 
szóhasználat szerint „ forró seggen valának” (nem tud-
tak pihenni a hajdúk „csiripoló” taktikája miatt). Ezután 
a maradék zsoldossereg teljesen felbomlott.  November 
11-én Bocskai diadalittas hajdúi élén, harangok zúgása és 
éljenző polgárok sorfala között vonult be Kassára.  Sokáig 
azonban nem pihenhetett, mert a Habsburg udvar most 
már felismerve a veszélyt a spanyol királytól átengedett 
Giorgio di Basta tábornagyot és hadtudóst küldte Bocs-
kai és hajdúi ellen. Ez a nagy tudású hadtudós elismerte 
a magyarok katonai erényeit, de egy percig sem rejtette 
véka alá a magyarokkal szembeni gyűlöletét. Ezt intézke-
dései sorával bizonyította, így aztán a magyar területeken 
rettegték, és hasonló módon gyűlölték őt és embereit. Jól 
tükrözi ezt a már említett Szamosközi István fennmaradt 
verse is: „Állj te, ne fuss Básta,/állj meg, ne  szaladj, gye-

re Básta!/Ámde te futsz, s lándzsa/most 
seregeidet veri, vágja./Mocskosan ez 
jára:/nyomorultak véritől áza./Vajha te is  
Básta,/vesznél fakarón, legyalázva.”

A kassai bevonulás után az előrenyo-
muló Basta csapatait Bocskai zseniális 
kapitánya Rhédey Ferenc főkapitány 
sorra megfutamítja vagy felmorzsolja. 
Bastának egyetlen lehetősége marad, 
visszavonulni, és Pozsony védelmére 
berendezkedni. A rendkívüli módon 
megerősített Pozsony elfoglalásával nem 
boldoguló hajdúcsapatok nagyméretű 
portyákat indítottak Ausztriába, Morva-
országba és Sziléziába. 
A hajdúk katonai értékét mi sem jelez 
jobban, mint az 1604. december 30-án 

Sebes és Kellemes falvaknál lezajlott ütközet. A hajdú-
csapatokat Lippai Balázs (egyébként az egyetlen cigány 
származású hajdúkapitány) vezette. Az ütközet rövid 
ideig tartott, és 400 zsoldos holtteste maradt a csatatéren. 
A hajdúk vesztesége mindössze 25 (!) halott volt. Ezután 
Felső-Magyarország, Erdély és a Dunántúl Bocskai István 
ellenőrzése alá került. Ekkor már egyes hajdúcsapatok 
Prága (!) környékén portyáztak, felgyújtva, felégetve a 
város egyes kerületeit, tudván hogy I.Rudolf császár palo-
tája ablakából láthatja ezt a félelmetes tűzijátékot.  Ekkor-
ra már Bocskai Istvánnak kb. 40 000 hajdúkatonája volt. 
(Ebben a korban Európa egyetlen uralkodójának sem 
volt 100 000 főt meghaladó katonasága.) Bocskai hajlott 
a békére, és 1605 januárjában Európa népeihez szóló ki-
áltványában azt írta: „Magyarországnak már szinte csak 
romjai látszanak.” Az izgága, a harcot tovább folytatni 
akaró hajdú vezéreket felakasztatta, és 1606. február 9-én 
megkötötte a Bécsi békét. 
Ki volt tulajdonképpen Bocsai István? 
A magyarság egyetlen győztes szabadságharcának feje-
delme. Aki ugyan koronát kapott a szultántól, de ezt ön-
zetlenül csak ajándékként volt hajlandó elfogadni, mert 
nemzete érdeke ezt kívánta.

Bocskai István kétségbevonhatatlanul korának legki-
emelkedőbb politikusa és katonája volt, akinek szabad-
ságharca alatt az addig kibékíthetetlen székely és hajdú 
katonák nagy egyetértéssel iszogattak ebesfalvi táborá-
ban, igyekezve fátylat borítani az elmúlt évek ellentéteire. 
Ugyanakkor ő volt az az államférfi és hadvezér, akinek 
belegyezése nélkül a szultán nem indított háborút.  Ez 
egészen egyedülálló a török birodalom történetében. Vé-
gül Bocskai István volt az a hadvezér, akinek seregében a 
kezdetben lenézett füstös darócruhába öltözött, rozsdás 
fegyverekkel küzdő katonájából rövid időn belül a kor 
legfélelmetesebb, legrettegettebb, legbátrabb katonája vált 
– a magyar hajdú.

Felhasznált irodalom: Nagy László: Hajdúvitézek, Bp. 1983
Bernardo De Aldana Magyarországi hadjárata, Bp. 1986.
Szamosközi István: Erdély története, Bp. 1981.
Orosz István: Bocskai István és a hajdúk, Bp. 1987.
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ISKOLAI HÍREK

iskolánk tanulói  
örömmel szerepel-
nek minden községi 
ünnepen. Legutóbb 
október 23-án, az 
1956-os forrada-
lom és szabadság-
harc emlékünnepén 
nyújtottak kiemel-
kedő teljesítményt. 
a nyolcadik évfolya-
mosokat osztályfő-
nökeik, horváthné 
Szabó csilla és kiss 
Ferencné készítet-
ték fel. nevelői tevé-
kenységünk fontos 
része, hogy nemzeti 

ünnepeinkre emlékezve hazájuk és szülőfalujuk tör-
ténelmét ismerő, felelős állampolgárokat neveljünk. 
Büszkék voltunk arra, hogy az ünnepi szónoklatot is-
kolánk volt tanulója, Varga Sára mondta, ki ma már ifjú 
történelem tanárként oktatja a jövő generációját.

Örömmel számolunk be arról, hogy az őszi időszak-
ban lezajlott országos  Bolyai János Feladatmegoldó 

csapatversenyen matematika és magyar nyelv tantár-
gyakból kiváló eredményeink születtek. matematiká-
ból a 7. évfolyamban 86 induló közül a második helyet 
hoztuk el, mindössze 2 ponttal elmaradva az első mö-
gött. a csapat tagjai: Porpáczi Filibert, Józan Levente, 
kiss miklós, nagy nándor. magyar nyelvből 8. évfolya-
mos csapatunk 43 csapatból a harmadik helyezést érte 
el. a csapat tagjai: Juhász Bence, Szappanos mirjám, 
Lukácsi kata Surányi melinda. Gratulálunk a szép ered-
ményért a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak.

Széchenyi István Általános Iskola nevelőtestülete
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Bata Ambrus r. őrnagy. bűnmegelőzési és áldozatvédelmi referens levele Vincze József Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Szeretném tájékoztatni egy rendkívüli iskolában szerzett 
tapasztalataimról. Immár harmadik éve járok kollégáimmal 
a Dabasi Rendőrkapitányságról az alsónémedi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolába, mint bűnmegelőzési referens. A mai 
napon, az előadások után az igazgatóval, és a helyettesével és 
az egyik pedagógussal megbeszéltük az előadáson szerzett 
tapasztalataimat, amikor röviden annyit mondtam, hogy „ez 
az az iskola, ahol fizetnék azért, hogy taníthassak”. Megjegy-
zem, hogy nagyon sok iskolában megfordultam, nem csak 
a Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén, hanem 
országszerte. Amit szeretnék kihangsúlyozni, az a Széche-
nyi általános iskola magas színvonala, amely alatt értem a 
gyermekek fegyelmezettségét, általános tudási színvonalát, 
azt a hihetetlen érdeklődést és tanulni akarást, amelyet az 
óráimon tanúsítottak. Tudásszintjük és befogadókészségük 
két-három osztállyal magasabb szintű, mint az átlagos évfo-
lyamoké. Ma, például a hatodikosok hozzászólásai alapján 
azt hittem, tévedésből nyolcadikosokhoz kerültem. Pár hete, 

az alsó tagozatos negyedik osztályosoknak rendőrtiszti fő-
iskolai anyagot adtam le, amelyet gond nélkül megértettek. 
Amiért Önt erről tájékoztatom, az annak a felismerése, hogy 
valamit nagyon jól csinál az iskola pedagóguskara. Ilyen 
színvonal megteremtése nem megy odaadás, lelkiismeretes 
munka nélkül. Szeretek Alsónémedire járni. Hiszem azt, 
hogy ezekből az osztályokból évek múlva tudósok, vezetők, 
értelmes, gondolkodó állampolgárok születnek. Jó Alsóné-
medire járni, és örülök, hogy én is részt vehetek ebben a 
képzésben. Valahogyan szeretném ezt elmondani a település 
lakosainak, hogy a gyermekeik jó helyre járnak, jó kezekben 
vannak, valamint Önnek, hogy ez az iskola sokat tesz Al-
sónémediért.  Ha lehetséges, a helyi újságban a levelemből 
pár mondatot talán közre lehetne adni. Munkájukhoz erőt 
egészséget kívánok,
Tisztelettel:

Bata Ambrus r. őrnagy. bűnmegelőzési 
és áldozatvédelmi referens.

Dabas, 2014. november 14-én

DROGPREVENCIÓ SZÜLŐKNEk

az elmúlt négy 
évben a középis-
kolás diákok kö-
rében jelentős 
mértékben nőtt az 
amfetaminszárma-
zékok fogyasztása. 
a rendőrség 2014 
szeptemberében 
új drogprevenciós 

programot indított a fiatalkorúak kábítószer-fogyasztá-
sának visszaszorítása érdekében, amely kezdeménye-
zésben kiemelten számít a szülők együttműködésére. 
a program célja, hogy a fiatalok családtagjai közvetlen 
tájékoztatást kapjanak a kábítószer-fogyasztás kocká-
zatairól, büntetőjogi következményeiről.

az utóbbi években a témában készített vizsgálatok, 
felmérések adatai az illegális szerek használatát illetően 
– kiváltképp a 9. és 11. évfolyamos fiúk körében – emel-
kedést mutatnak: az adatfelvételek szerint minden öt-
venedik középiskolás fiú naponta él valamilyen illegális 
szerrel. az új típusú– viszonylag olcsón beszerezhető, 
könnyen hozzáférhető – dizájnerdrogok magyarorszá-
gon 2010-ben jelentek meg és a középiskolás budapes-
ti diákok körében. a kezdeményezés a szülők megelő-
zésben betöltött szerepét hangsúlyozza: a társas kohé-
zió és a családi kapcsolatok megerősítése segítséget 
jelenthet a kortársak befolyásolásával és az iskolában 
szerzett kudarcélményekkel szemben.

Valamennyi rendőrkapitányságon elérhetők a prog-
ram helyi közvetítői, akik a széles körű tájékoztatás 

érdekében elektronikus üze-
netben, előadásokon, fórumo-
kon, havonta egy alkalommal 
fogadóórán, illetve kéthetente 
telefonos ügyelet útján segítik 
tanácsokkal, információkkal az 
őket felkereső szülőket.

a programban részt vevő 
Pest megyei rendőrök elérhetőségeiről, a fogadóórák 
és az ügyelet rendjéről http://www.police.hu/hirek-
es-informaciok/bunmegelozes/drogprevencios-
osszekotok/pest-megyei-rendor-fokapitanysag ol-
dalon, továbbá az érintett iskolák, szervezetek épüle-
teiben kihelyezett tájékoztatókból, és a helyi sajtóból 
értesülhetnek a szülők, családtagok.

ORFK Kommunikációs Szolgálat

A Dabasi Rendőrkapitányságon a program helyi köz-
vetítője Bata Ambrus r. őrnagy

„a szülők és a családok a rendőrség kiemelt partnerei a 
kábítószer-bűnözés megelőzésében” programhoz kap-
csolódó telefonos ügyelet időpontjai a Dabasi rendőr-
kapitányságon: kéthetente hétfőn 15 és 16 óra között 
a (36) 20 2134697 telefonszámon: 2014. november 10-
én, 24-én, december 8-án és december 22-én 15-16 óra 
között.



16

intÉzmÉnyeink

2014. december

Beszámoló Alsónémedi polgárainak a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységéről 2013-2014-es tanév

A művészeti iskola vezetése kötelességének érezte, hogy 
beszámoljon Alsónémedi lakosainak a településen végzett 
munkáról, és köszönetet mondjon az anyagi és erkölcsi tá-
mogatásért. A 2014-2015-ös tanévben lesz a 10. éve, hogy 
az alsónémedi gyerekek a Fantázia Művészeti Iskolában ta-
nulhatnak a zeneművészeti ágban zongora, furulya, gitár, 
citera, a táncművészeti ágban néptánc tanszakon, a képző-
és iparművészeti ágban a kézműves tanszakon, a színház-
művészeti ágban a színjáték tanszakon a működési enge-
délyünk alapján. Korábban – talán a kedves szülők emlé-
keznek rá – makett-készítési tanszakunk is működött. Az 
alsónémedi művészeti iskola megalakulásától kezdve több 
változáson ment keresztül: a 10 év alatt mindvégig magas 
színvonalon folyt a művészeti oktatás. Alsónémedi polgárai 
meggyőződhettek erről, hiszen növendékeink jelen vannak 
az iskola, egyben a falu életében is. Teljes létszámmal mű-
ködik a zongora tanszakunk, de sokan tanulnak a gitár és 
a furulya tanszakunkon is. Sajnáljuk, hogy évek óta nem 
tudjuk beindítani hegedű tanszakunkat, a kevés jelentke-
ző miatt.  Népszerű tanszakunk a kézműves tanszak, ahol 
a legnagyobb létszámunk lett rövid idő alatt. Bori Terike 
kedves, színes egyénisége, kreativitása meghozta az ered-
ményt, az év végén az Opál Házban nagysikerű kézműves 
kiállítást tudtunk rendezni, amit a szülők is megtekintet-
tek, a Széchenyi Általános Iskola tanulóival egyetemben. 

A 2013-2014-es tanév minőségi változást hozott az 
általános iskola és a mi iskolánk kapcsolatában, amely 
minden pedagógiai és társasági területen megnyilvá-
nul. Tanáraink, tanítványaink minden iskolai megmoz-
duláson szerepelnek, nagy erkölcsi segítség ez a mi isko-
lánknak.  Évek óta szeretnénk, ha a néptánc tanszakunk 
létszáma nőne, de ezt nem sikerül elérnünk. Kicsi, de lel-
kes csapatunk van, akiket nagyon megbecsülünk.

Az iskola igazgatónője minden segítséget megad, abban 
is, hogy az általános iskolában elindulhasson a rendszeres 

néptáncoktatás, mint a hagyomány-
őrzés legautentikusabb művészeti 
formája. Valamint szeretnénk meg-
köszönni a Halászy Károly Művelő-
dési Ház és intézményvezetője lelkes 
támogatását és segítségét. Alsónéme-
din működő tanszakjaink: zongora- 
Viczkó Tamásné, gitár – Schweigert 
Krisztián, kézműves – Bori Teréz, ci-
tera – Szlama László, furulya – Kiss 
Tibor, néptánc – Balázs Péter, színjá-
ték – Jobbágy Ilona

Kérjük a Kedves Szülőket is, se-
gítsenek nekünk abban, hogy újra 
éljen Alsónémediben a népi hagyo-
mányőrző művészet: a néptánc! 
Végezetül szeretnénk köszönetet 
mondani Polgármester úrnak, a Kul-
turális Bizottságnak, a Képviselőtes-
tület minden tagjának, hogy mind 

erkölcsileg, mind anyagilag is támogatták a művészeti 
iskolát. Talán már nem lenne Alsónémedin művészetok-
tatás, ha az Önkormányzat át nem vállalja a térítési díj 
zömét. A művészeti iskolának ez nagy segítség volt, és a 
mai napig is csak köszönettel tartozunk a képviselőtes-
tület művészetet támogató készségének. Jó tudni, hogy 
vannak ilyen testületek is, mint az Alsónémedi Önkor-
mányzat Képviselő Testülete és Kulturális Bizottsága!  
Reméljük, hogy a jobb anyagi kondíciók megteremté-
sével iskolánkat is jobban tudják majd támogatni. Az-
zal tudjuk viszonozni az erkölcsi és anyagi támogatást, 
hogy a növendékek számára olyan szemléletet közvetí-
tünk, amely meghatározó lesz életükben, ez megnyil-
vánul a művészetek iránti szeretetben, s tehetségüket, 
megszerzett ismereteiket szülőfalujuk javára tudják ka-
matoztatni.
Alsónémedi, 2014. november 7.
A Fantázia Művészeti Iskolában oktató tanáraink nevében

Dr. Gálos Júlia
a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
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BEMUTATKOZIK A MŰVELŐDÉSI HÁZ IFJÚSÁGI REFERENSE

György Imrének hívnak. 2014. augusztus 5-től a 
Halászy Károly Művelődési Ház munkatársa vagyok, 
ifjúsági referens pozícióban. Feladatom Alsónémedi 
fiatalabb generációjának a megszólítása, nekik szó-
ló programok szervezése és a közösségépítés. Mikor 
működésemet megkezdtem azzal a problémával kel-
lett szembesülnöm, hogy bár községünk igen jelen-
tős és tehetséges ifjúságot tudhat magáénak, nehe-
zen találnak egymásra, nincsen központi erő, amely 
vonzaná őket, úgy érzik, nem számít véleményük. 
Fel kell ismernünk, hogy az elmúlt évtizedben a szo-
ciális- és kommunikációs háló az internet elterje-
désének köszönhetően lényegesen megváltozott, ez 
pedig a benne felnövő generáció gondolkodását is 
meghatározza: az emberek elszeparálódtak. Az első 
hónapok benyomása alapján két problémakört tu-
dok megnevezni, amelynek kiküszöbölésével jelen-
tős eredményeket tudnánk elérni: 

Közösségteremtés: A fiatalok elszigetelődtek egy-
mástól és bár sokan megtalálják a helyüket a nagy-
városban, mégsem feltétlenül élvezik a helyzetet és 
vágynának arra, hogy szülőfalujukban is „otthono-
sabban” érezzék magukat, hogy egy közösség részei 
lehessenek. Mások pedig, akik iskoláik elvégzése után 
itthon kezdenek el dolgozni, abszolút bezárkóznak, 
szórakozási lehetőségeik minimálisak. Az első mun-
kanaptól fogva világos volt számomra, hogy ki kell 
építenem egy „mag”-ot, akik figyelnek az újításokra, 

képesek az együttműködésre és barátként tekintenek 
egymásra, bennem pedig megbíznak. Szerencsénkre 
a kinevezésem előtti, az Alsónémedi Önkormány-
zat által szervezett Lengyelországba tett kirándulás 
lefektette erre az alapokat, mikor is egy tucat 16 és 
26 év közötti tehetséges fiatal talált egymásra. A ba-
rátság azóta is tart és célom volt, hogy amíg csak le-
het fent is tartsam, bővítsem azt. Egyrészt a művészi 
ambíciókkal rendelkező ifjakkal, alkalmi zenekaro-
kat hoztunk létre, másrészt elkezdtem baráti össze-
jöveteleket szervezni. Ez a zenés csoportosulás azért 
jött létre, hogy színvonalas műsort szolgáltasson 
községünk rendezvényein, illetve, hogy gyakorlással, 
mindig új kihívás keresésével fejlesszem hangszeres 
és előadói tudásukat, bátran kijelenthetem nagyon 
szépen haladnak. Mint Alsónémedin felcseperedett 
fiatal, tisztában vagyok vele mennyire fontos az oda-
figyelés, a foglalkoztatás. Első megmozdulásunk az 
augusztus 20-ra szervezett ünnepi műsor volt, majd 
a Szent-Mihály napi Tűzgyújtás a Faluház udvarán, 
az Idősek napa, jelenleg pedig a december 20-ra 
esedékes adventi ünnepségünk előkészületein mun-
kálkodunk. Büszkén jelenthetem, hogy erre a ren-
dezvényre csapatunk már versmondó részleggel is 
bővül, akiket az általános iskola, végzős diákjaiból 
verbuváltam. Ha ez a rendezvény sikerrel jár, jövő 
évtől gondolkodhatunk valamely nagyobb színda-
rab, esetleg musical megrendezésében. Továbbra is 
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kutatni fogom a tehetségeket, igyekszem megfogni, 
fejleszteni őket. A lengyelországi utazás után szer-
vezett baráti találkozók, amelyeket először a Faluház 
udvarán, később az Opál-házban tartottunk, hajnalig 
tartó beszélgetések, komoly eszmecserék központi 
tere lett. Így felmerült számos ötlet és igény, amely az 
Alsónémedi ifjúsági életet fejleszthetné, szervezetté 
tehetné. Igyekeztem felvenni a kapcsolatot a kör-
nyékbeli települések ifjúsági referenseivel, hátha ta-
lálok olyan szervezetet, amely hasonló célokkal jött 
létre. Így akadtam rá a GYIÖK-re, Dabas város di-
ákönkormányzata, amely választott elnökkel műkö-
dik és a fiatalok érdekképviselete, programszervező 
csoportjaként funkcionál. Dabas előnyösebb hely-
zetben van, mivel rendelkezik középiskolával, így a 
fiatalokat képes összetartani, közösségre nevelni, a 
diákok ott vállnak „felnőtté”, amíg a mieink Buda-
pesten szocializálódnak. Ezért a meglátásom az volt, 
hogy az eggyel idősebb generációt kell megcélozni, 
20-as éveik elején-közepén járó személyeket. Ma-
gam köré gyűjtöttem községünk szociális munkában 
jártas, végzős, vagy frissdiplomás egyetemistáit, volt 
szakkollégistákat, ifjúsági szervezetekben dolgozó-
kat. Közös megegyezés alapján egy ifjúsági egyesület 
megalapítása mellett döntöttünk, amellyel hatéko-
nyan, szervezetten és biztonságosan tudnánk az ifjú-
sági programokat megszervezni és lebonyolítani, és 
amelynek közösség építő hatása lenne, és generálná 
az összetartozás érzését. Természetesen működési 
elveinket, céljainkat, segítő szándékainkat felajánla-
nánk önöknek és az Önkormányzat elé tárnánk.

Ifjúsági ház: Tapasztalataim szerint égető problé-

ma, hogy nem rendelkezünk ifjúsági rendezvény-
házzal, vagy nagyobb méretű szórakozóhellyel, ezért 
a fiatalság, vagy a helyi, aránytalanul nagy mennyi-
ségű kocsmában, vagy más települések rendezvénye-
in tölti a hétvégéjét. Szeptember-október hónapokat 
igényfelméréssel töltöttem, e-maileztem, személyes 
találkozókra jártam, cseteltem és a szórakozóhely 
igénye minden beszélgetés mozgatórugója volt. Leg-
jobb tudásom szerint, az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő, Fő úton található „Pártház” épülete, jelenleg 
a művelődési ház része és annak pincéje üresen áll, 
méretéhez és elhelyezkedéséhez képest kihasználat-
lan. Előzetes becsléseim alapján, az épület pincehely-
sége, felső szintje és udvara abszolút alkalmas lenne 
arra, hogy a fiatalok birtokukba vegyék és rendez-
vényeiket megtarthassák, ahol a körénk szerveződő 
zenei, vagy színjátszó csoportosulások zavartalanul 
próbálni tudnának, ahol egyszerűen jól érezhetnénk 
magunkat. Létrejövő egyesületünk az Önkormány-
zattal egyeztetve segítené az épület apróbb felújítá-
sait, rendben tartását. Amennyiben egyesületünk 
programok szervezésében megfelelően lefedi a széles 
spektrumon mozgó érdeklődők rétegét, figyelemmel 
tudnánk kísérni és a segíteni tudnánk a fiatalok fej-
lődését, az általános iskolától egészen az egyetemig 
és így tovább. Valódi közösségteremtő és ápoló ereje 
lenne és egy teljesen más generáció fejlődne ki, aki 
már általános iskolás korában találkozik ezzel, ifjú-
sági közösségbe nő bele. Várom az ötleteket, fordul-
jatok hozzám bizalommal!

György Imre
Halászy Károly Művelődési Ház
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Tamási Áron: Karácsonyi pásztorocskák
A szabadtűzhelyen, a betlehemi majorban, hajla-

dozik a tűz aranylángja. Csordapásztorok meleged-
nek a tűznél, melynek a fénye átvilágít az időn, és 
emlékezni serkent engemet is. Tizenhárom éves vol-
tam, s vezére a zsenge pásztoroknak. Ezek a zsenge 
pásztorok mind korombéli fiúk voltak, akiket gon-
dosan megválogatva vettünk fel a nyájba. Amikor a 
kör bezárult, kiosztottuk a szerepeket. Elsőnek ve-
zért választottunk, aki majdan, karácsonyeste, a bel-
ső beköszöntőt is mondani fogja, mindama leányos 
házaknál, ahova behatolunk. Aztán választottunk 
külső beköszöntőt, aki az ajtón kívül fog szólani, és 
hát meg is küzd azzal a másik nyájjal, amelyiket ott 
találnánk esetleg a háznál. Utána kijelöltük a tűz-
mestert, aki vezényli az üdvözlő puffantásokat; majd 
megválasztottuk az énekvivőt és a mókamestert, 
nemkülönben a nagymondót, aki mindenkit le fog 
torkolni, szükség esetén még lódítva is éktelenül. S 
aztán tanulni kezdtünk. Így készültünk a szent had-
járatra, a karácsonyi kántálásra, s vártuk a napot és 
tele lélekkel az estét, amikor aranyfénnyel felragyog 
a betlehemi csillag. S végre a föld örömet kiáltott az 
égre, és az ég örömet kiáltott a földre. Karácsonyeste 
lett.
Az áradó örömben úgy ringott a völgyben a falu, 
mint a békesség tava. S a tóban egybegyűlt a tizenkét 
zsenge pásztor, mint tizenkét aranyhal. Elindultunk 
kövér örömmel, s miközben úsztunk a patyolat esté-
ben, felzengett szívünkből az ének. Szállott az ének, 
és zengedezve hirdette, hogy a betlehemi hírmadár 
a mi falunkba is hullatott egy tollút. Hullatott egy 
tollút a kicsi nép ismeretlen falujába; és öröm nyu-
godott azon, ami hullt, és piros megemlékezés a sze-
gények felől.

Így énekeltünk, s haladtunk lassan a falu között, a 
fehér holdvilágon; s miközben haladtunk, imitt és am-
ott is felzengett az örömnóta, s úgy világított valahány 
ének az éjszakában, mint a pásztortűz lobogása. A falu 
is megbolydult egészen. Megbolydult, mert a remény-
ség öröme szállotta meg az embereket, s kisöpörte 
szívükből az esztendő gondjait. Csak éneket termett 
a száj vagy jó szót. A vérből sem hullott indulat azon 
az este; hanem megnyugodva csörgedezett a vér, akár 
Betlehemben a patak, minek a vizéből szelíden ittak a 
csordapásztorok gazdátlan juhai. A házak tetején a hó 
világított, bent a szobákban pedig szelíden a lámpa. S 
amikor valahonnét, úszva a holdvilágon, felhangzott 
az ének, leányocskák fürkésztek az ablakon át, s úgy 
várták madaras szívvel a zengő sereget. Megálltunk 
egy ház előtt, mely első volt a tervezetben. Lázár gazda 

lakott a házban, s volt neki egy lánya is, aki két bim-
bót a rózsabokorról már leszakított. Hát azon a kapun, 
örömhír énekszóval, bátran bévonultunk, s még fent 
az ereszben is, az ajtó előtt, énekeltünk egyet. Amikor 
ezt sikeresen elfújtuk, hagytunk módosan egy kevés 
csendet, majd felcsendült a külső beköszöntő hang-
ja, mondván a megkívánt harsány hangon: „Örülj és 
örvendezz, nemes házigazda! Kigyúlt a világnak Betle-
hem csillagja. Örülj és örvendezz, kedves háznak népe, 
hogy idevezérelt a csillagnak fénye.”

A csillag fénye szerencsés csendbe merült. Vagy-
is, bent a szobában, nem volt egy másik nyáj, ame-
lyik belülről, valami elmés kérdéssel, rögtön meg-
támadott volna. Így aztán csak Lázár gazda szólt ki 
nekünk ünnepélyesen, mondván: „Jónál jobb hírt 
hoztok, halljuk valahányan: Gyertek azért beljebb; 
akármilyen bátran.”

S a szó végére meg is nyitotta nekünk az ajtót; s 
mi pedig egyenes cérnasorban, mint a vadlibácskák, 
bévonultunk az ünnepi szobába. Nekem mint belső 
beköszöntőnek, a sor fejénél kellett állanom, s állot-
tam is mily szívesen! Katonás léptekkel előrevezet-
tem a sort, úgy annyira, hogy a sorvégi pásztorocs-
ka az ajtón belül még helyet vehessen. Akkor meg-
vártam, hogy a léniát, ha valami hiba lenne benne, 
gyorsan kiigazítsák; s majd egy negyed fordulattal, 
egyszerre és valahányan, frontot vettünk pattanva 
a ház gazdája felé, ki a feleségével és a leányocská-
val ott állott várakozva az asztal mellett. S abban a 
percben, amint a csizmácskánk szára megcsattant 
a fordulatban, jobb kézzel és egyetlen villanó moz-
dulattal, levettük a fejünkről a kucsmát, s én pedig 
hangzatosan megszólaltam, mondván: „Ahol a nap 
felkél, ama tájról jöttünk, hírmondás kedviért nagy 
utakat tettünk. Mert szólott egy csillag, éppen felke-
lőben, hogy gyorsan induljunk éjféli időben. Napkelet 
országból így el is indultunk, s ezen kedves házba ho-
zott el az utunk. Dicséretét zengjük Júda nemzetének, 
mert kinyílt virága Dávid vesszejének. Származásunk 
felől sem hagyunk kétségben, vagyis bajban nőttünk, 
s tartós szegénységben. S kik a juhnyáj után vénen 
vánszorognak, fiai vagyunk mi csordapásztoroknak. 
Dehát ez voltunkat az Úr nem tekinté, hanem angya-
lával nékünk megjelenté, hogy földre lejöve világ meg-
váltója, kinek a mi nyájunk igaz szószólója. Ámen.” 
S erre az „ámenre”, de abban a pillantásban, puska-
poros pisztolyával, a lábszára mellett a pádimentum 
felé, oly nagyot puffantott a tűzmester, hogy a lám-
pában a láng és a pironkodó kislány megriadt egy-
aránt. Mi pedig harsanva mondtuk a lövésre: „Szent 
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jó estét kívánunk!” Ezzel aztán a szertartás madara el 
is szállt. A sor megbomlott, mosolyra derültek a sze-
mek és örömre az arcok. Szíves szóval a gazda is biz-
tatni kezdett minket, hogy vegyük közre az asztalt, s 
üljünk le. Köszöngettük a szíves szót, s mint nagyra 
becsült férfiak, ki-ki a megillető helyre le is ült. A kis-
lány pedig, mint nyíló háziasszony, kolbászt hozott 
az asztalra, s egy cserépfazékban töltött káposztát. A 
kolbász még cserszegett a forró zsírban, s rotyogott 
majdnem a káposzta is. Szokás szerint, s hogy az étek 
is csillapodjék még valamicskét, a gazda szilvapálin-
kát töltött, s a kisded Jézusra köszöntötte, aki éppen 
akkor nagyon fázódott a barmok között....

S mi azokban a virágos kucsmákban rázendítet-
tünk egy új énekre; s a patyolat estében zengedezve 
haladván egy másik lányos ház felé, ragyogott nyil-
ván a mi szemünk is, mint a betlehemi csillag.

Bihari Csilla: Karácsony

Angyal szárnyon, fenyőágon 
Kis csengőkön és nagyszánon
Kiscsizmában, de nagy hóban,
Mindenféle csuda jóban.

Eljön hozzánk szentkarácsony,
Ének zendül minden szájon,
Gyermeki hang simogatja,
A szeretet betakarja.

Örvendjetek-örvendjetek
A kis Jézus megszületett.
Boldogságot s békességet 
Ajándékoz most tinéktek.

Nékem is a szívem, lelkem
Megtöltötte a Mesterem
A legnagyobb boldogsággal
Mi felér a nagyvilággal.

Viszonzásom mi lehetne
Csak a szívem szeretete,
Azt teszem a jászol mellé 
A kis Jézus lába elé.

A pásztorének szava csendben,
Hallatszik a reménységben 
A királyunk megszületett,
Dicső URUNK ránk tekintett
(A szerző testvérfalunk, Nagyajta lakója)

Kosztolányi Dezső: Karácsony

Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyőszagú a lég és a sarokba 
ezüst tükörből bókol a rakott fa, 
a jó barát boros korsóihoz von,

És zsong az ének áhítatba zöngve… 
Csak a havas pusztán a néma csöndbe 
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.
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Kreatív ajándékötletek Karácsonyra
ajándékozzunk karácsonyra saját készítésű linzert! egy szép kosárkában vagy dobozban elrendezve 
kedves és finom meglepetés szeretteinknek a karácsonyfa alatt.

Karácsonyi linzervariációk

1. Dióhabos linzer
Hozzávalók:
50 dkg finomliszt
25 dkg margarin (lágy)
2 csomag vaníliás cukor
10 dkg cukor
1 csomag sütőpor
3 db tojássárgája
1 citromból nyert citromhéj (reszelve)
Dióhabhoz: 15 dkg dió (darálva), 10 dkg cukor, 3 db tojásfehérje. a tojásfehérjéket a cukor folyamatos 
hozzáadásával kemény habbá verjük. a darált diót óvatosan beleforgatjuk.
Elkészítés: a hozzávalókat alaposan összegyúrjuk (ha nem állna össze, kevés tejjel rásegítünk), majd 
15 percet pihentetjük. átgyúrjuk, kb. fél centisre nyújtjuk, és karácsonyi formákkal kiszaggatjuk. a for-
mák közepére kiskanállal halmokat rakunk a dióhabból. Sütőpapíros tepsibe téve 180°c-on kb. 15-20 
percig sütjük. (ha zsemleszínű az alja, már vehetjük is ki, hogy finom omlós maradjon.) Porcukorral 
meghintve tálaljuk.

2. Reform linzer cukor- és fehér lisztmentesen
Hozzávalók: 
15 dkg zabpehelyliszt
10 dkg margarin
5 dkg xilit
frissen reszelt gyömbér ízlés szerint
6ek sárgabaracklekvár 
elkészítés: a zabpehelylisztet és a nyírfacukrot tálba mérjük, majd elmorzsoljuk a margarinnal és a re-
szelt gyömbérrel. Folpackba csomagolva minimum 1 órára hűtőbe tesszük pihenni. kevés zabpehely-
liszten kb 0.5 cm vékonyra nyújtjuk, linzerszaggatóval kiszúrjuk. előmelegített sütőben 180 fokon kb 
15 perc alatt megsütjük. amikor egy picit kihűlt, megtöltjük a lekvárral.

3. Csokis-likőrös linzer 
Hozzávalók:
A tésztához: 
40dkg finomliszt
5dkg étkezési keményítő
1csipet só
10dkg cukor (kristály)
25dkg margarin (olvasztott)
1db tojás
A krémhez:10 dkg cukor,1 dl főzőtejszín, 8 dkg méz, 1dl amarettó vagy más likőr
Elkészítés: a lisztet, a keményítőt egy csipet sóval és a cukorral összekeverjük. hozzáadjuk az olvasz-
tott vajat, beleütjük a tojást, jól formálható tésztává gyúrjuk. Letakarva 1 órára hűtőbe tesszük. a tész-



tát 2-3 cm átmérőjű hengerré sodorjuk és 8mm vastag karikákra szeljük. hüvelykujjunkkal mélyedést 
csinálunk a közepükre. Sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük és előmelegített sütőben 16 percig sütjük. 
a maradék cukrot (10dkg) karamellizáljuk, a tejszínnel felöntjük, hozzáadjuk a mézet és a likőrt. nagy 
lángon pár perc alatt sűrűre főzzük. kicsit hagyjuk hűlni, de még melegen a mélyedésekbe kanalazzuk. 
Felolvasztott tortabevonóval leöntjük a likőrös részt, a maradékkal megcsíkozzuk. Porcukorral meg-
hintve tálaljuk.
Jó ajándék frissen főzött lekvárt ajándékozni, egy érdekes formájú szépen dekorált üvegben igazi 
meglepetés és különleges reggeli.

Narancslekvár
Hozzávalók:
1kg narancs
fél kg befőzőcukor (3:1)
1db fahéjrúd
5db szegfűszeg (ízlés szerint)
2db csillagánizs (ízlés szerint)
Elkészítés: a narancsokat megmossuk, megházmozzuk, és amennyire tudjuk, a fehér kis héjacskáját 
is leszedjük. aprítógépben pépesre aprítjuk, majd mehetnek bele egy nagyobb lábasba a fűszerekkel 
együtt. hozzáadjuk a befőzőcukrot, majd nagy lángon elkezdjünk főzni, forrás után 1 percig főzzük. 
kihalásszuk belőle a fűszereket, és azonnal üvegekbe töltjük. 

Citromlekvár
Hozzávalók: 1 kg citrom, 40 dkg cukor, 1 kávéscsésze víz
Elkészítés: meghámozzuk a citromot úgy, hogy a fehér részétől is megszabadítjuk. 3 napig vízben kell 
áztatni, naponta 2-3-szor cserélni a vizet. ez idő eltelte után egész apró darabkákra felvágni a citromot, 
kidobni a citrommagot belőle. tegyünk fel egy labosba 1 kávéscsészényi vizet, bele a cukrot, és kb. 
5-10 percig kevergetés mellett főzzük. Utána beletesszük a feldarabolt citromot, és addig főzzük, amíg 
kész lesz. Lehet egy kicsit hígabbra is hagyni, mert utána még úgyis szilárdul egy kicsit. nekem kb. fél 
órát tartott a főzés. ezek után lehet üvegbe tölteni. nagyon finom savanykás, édes és kesernyés íze 
van, a benne lévő citromdarabkákat pedig kifejezetten jó rágcsálni.

Megható karácsonyi ajándékok nagyszülőknek
a gipszes kézlenyomat kidekorálva, egy gyerekrajz, vagy az unokáról egy fénykép mindig jó ötlet, de 
sütemény szaggatókból készített karácsonyfadíszeknek is örülnek a nagyszülők. aranyos, ha a szagga-
tókat egy-egy fényképre ráragasztjuk, majd körbevágjuk, és így személyes karácsonyfa díszek ékesked-
hetnek a karácsonyfán. (az elkészítéshez képet mellékelünk!)
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