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„Napsugár szól: itt vagyok!
Olvadnak a jégcsapok.
Megtelik a malomárok,
kinyílnak a hóvirágok.

Hóvirágok, ibolyák,
mennyi kedves kis virág!
Telik egy szép csokrocskára
minden lánynak Nők napjára.”

Váraljai Barbara fotója
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AlsAlsónéónémedmeddddi Ni NagagNNaga

Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelet helye: 
Ócsa, Szabadság tér 4. Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámo-
kon: 1/301-6969 (vonalas telefonról ezt a számot érdemes hívni) és a 
104 (mobiltelefonról ez a szám javasolt). Az ügyelet munkanapokon 
16:00 órától másnap reggel 08:00 óráig, szombaton, vasárnap és ün-
nepnapokon reggel 08:00 órától másnap reggel 08:00 óráig (24 órás) 

vehető igénybe sürgősségi esetekben.

MEZŐŐRSÉG 06-30-508-6827; POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658
RENDŐRSÉG 107, 112; KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ:

Bodó Zoltán 06-30-503-6739;

TELEPÜLÉSŐR: Dernóczi Zoltán 06-70-607-9601
KÖRZETI MEGBÍZOTT: Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,

Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény

esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!

Az Alsónémedi Református Egyház Presbitériumának Közleménye
Az egyházfenntartói járulék változása a Református Gyülekezetben

„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte 
szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten”. (2 Korinthus 9:6-8)

Az Alsónémedi Református Egyházközség Presbitériuma tájékoztatja a gyülekezet tagjait arról, hogy 2015. január elsejétől az 
Egyházfenntartói Járulékot (EFJ) 8.000 Ft/fő/év határozza meg a keresettel, bérrel rendelkező egyháztagoknak. A konfi rmáci-
ótól a keresőképességig terjedő időszakban ennek összege 500 Ft/fő/év. A 70 év feletti egyháztagoknak nincs meghatározva az 
egyházközség működéséhez való hozzájárulás éves összege.
Szeretnénk megköszönni a gyülekezet tagjainak az eddigi rendszeres befi zetéseket, és minden anyagi és más jellegű segítséget, 
áldozathozatalt Isten dicsőségére, a közösségért. Az Egyházfenntartói Járulékból kell fedezni a személyi kiadásokat, a hivatal 
működését, adminisztrációját, a közegyházi terheket, adókat, az ingatlanok, épületek (templom, parókia, gyülekezeti ház, temp-
lomkert), helyiségek tisztaságát, rendjét, fűtését, világítását, karbantartását, a mindenki számára meghirdetett alkalmak hátte-
rét. Ebben az összegben nem szerepelnek a felújítások, építések, fejlesztések, beruházások, pályázati önrészek. Ezeknek plusz 
terheit valóban egy szűkebb kör hordozza, mint az EFJ-ot fi zetők, és más forrásokat is igénybe kell venni. Új elem, hogy a még 
nem keresőképes, de már konfi rmált testvérek is bekerülnek, egy jelképes összeggel, az EFJ-ot fi zetők rendszerébe. Ez azért fon-
tos, mert őket a konfi rmáció után, közvetlenül lehet erre a felelősségre és lehetőségre tanítani, szoktatni.  Az EFJ fi zetése tehát 
az egyháztagság egyik jele és feltétele, ahogyan az egyházi törvények szerint, a Választói Névjegyzékbe is csak azok kerülhetnek, 
akik ezt rendszeresen fi zetik. A Választói Névjegyzékben szereplőknek van csak lehetőségük érdemben is a gyülekezet életébe 
beleszólni, szavazatukkal a gyülekezetet és a döntéseket formálni.  Az évi 8.000 Ft-ot lehet féléves (4.000 Ft), negyedéves (2.000 
Ft) bontásban is befi zetni. Köszönjük szépen a megértését és Isten áldását kérjük dolgos életére, mely csak azért lehetséges min-
denki esetében, mert Urunk gondviselő jósága ennek feltételeit kirendeli. „Mid van, amit nem kaptál?” (1 Korinthus 4:7) Az EFJ 
is legyen hálánk egyik jele, a gondviselő Isten felé.

Ha személyes adataiban, elérhetőségében változás történt jelezze ezt a Lelkészi Hivatalban. Címünk: Templom utca 9. 
Telefon 377-182, 30/5651652 Facebook: Alsónémedi Reformátusok és Barátaink). ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENNEK DI-
CSŐSÉG!

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, 
akik Beke Pálné temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek el, osztoztak fájdalmunkban.
    Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett 
halottunkat, Szlovicsák Andrásnét elkísérték utolsó 

útjára, sírjára koszorút, virágot helyeztek el.
                 Köszönettel: a Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik Nagy Vidor temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, osztoztak fájdalmunkban
       Gyászoló család
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete idei első ülését 2015. január 29-
én tartotta. A kiegészített napirend elfogadása után 
– mely az ülés keretében még módosításra került – 
három beruházást érintő fontos kérdés került tár-
gyalásra. 

Az Opál-ház átalakítása már korábban is szóba 
került – amellett, hogy szükséges annak felújítása is, 
pl. nyílászárócsere, szigetelés, – melynek koncepció-
ját a Képviselő-testület a bizottsági vélemények alap-
ján elfogadta. Az első lépés a tervezés előkészítése 
és a műszaki állapotfelmérés elkészítése, mellyel 
kapcsolatban a Polgármester kapott felhatalmazás, 
1.300.000 Ft + ÁFA összeg biztosítása mellett.

A Polgármesteri Hivatal felújításáról, bővítésé-
ről is már olvashattak lapunkban – és más fórumon 
is –, de felmerült egy teljesen új épület megépítése, 
ami mellett a Képviselő-testület most letette vok-
sát. Így nagyobb lehetőségek vannak, szabadabb az 
építkezés is – pl. nem utcafronti építkezés –, mely 
kapcsán a szomszédos önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok igénybe lesznek véve. Ennek kapcsán a 
Testület felhatalmazta a Polgármestert a jelenlegi 
tervezői szerződés felbontására, a tervezőkkel törté-
nő elszámolásra – hiszen a tervezés már a bővítésre 
elkezdődött – és új tervezői pályázat előkészítésére. 
E döntés kapcsán a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tá-
jékoztató Bizottság ülésén felmerült, hogy célszerű 
lenne az építkezéskor fi gyelembe venni a település-
központ arculatát, amihez elengedhetetlen egy jö-
vőben alkalmazott koncepció, terv. Ennek a terv-
nek az előkészítéséről is döntött a Testület, melyre 
a költségvetés tervezetében már szerepel az összeg.

A szokásoknak – és a törvényi határidőknek – 
megfelelően a Polgármester beterjesztette az idei 
költségvetési rendelet-tervezetét, melyet a bizott-
sági véleményezések után a Képviselő-testület 2015. 
február 25-i ülésén tárgyal majd. A költségvetés be-
terjesztése kapcsán szükséges volt elfogadni a saját 
bevételek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fi zetési kötelezettségek számait a költségveté-
si évet követő három évre. – Adósságot keletkezte-
tő ügyletből származó fi zetési kötelezettsége nincs 
az Önkormányzatnak és a következő három évben 
sem tervez ilyen kiadást. (A költségvetés részle-
tes számairól annak elfogadása után olvashatnak 
majd a Hírmondóban.) A Képviselő-testület elfo-
gadta idei munkatervét, melyben meghatározta az 

ülések időpontját – melyek természetesen a rend-
kívüli ülésekkel kiegészülnek év közben –, ill. főbb 
napirendjeit. Az ülések szerdai napokon kerülnek 
megtartásra 15 órai kezdettel, az alábbiak szerint: 
2015. február 25., március 25., április 29., június 24., 
augusztus 26., szeptember 23., október 28., novem-
ber 25., december 10. – közmeghallgatás, csütörtö-
ki napon 17 órakor kerül megtartásra. (A részletes 
munkatervet az alábbi helyen olvashatják el az ér-
deklődők: www.alsonemedi.hu/onkormanyzat) 

Az idei évben lejár a hulladékszállítási közszol-
gáltatási szerződésünk, így ismét közbeszerzési el-
járás lefolytatása szükséges. A Képviselő-testület a 
legjobb ajánlattevőt – akinek gyakorlata is van ebben 
az eljárásban, hiszen a korábbi eljárást is ő folytatta 
le –, azaz a Perfectus Kft -t bízta meg (350.000 Ft + 
ÁFA), az eljárás lefolytatásával. Ezzel kapcsolatos az 
a döntés is, hogy a jogszabályi keretek között 8 éves 
közszolgáltatási szerződés kötése mellett döntött 
a testület.

A korábbi évek sikeres pályázatain és az eddig kül-
földiekkel szervezett programok sikerén felbuzdulva, 
az idei évben is megragadja településünk a pályázati 
lehetőséget és úgy döntött, hogy indul a „Művészet 
összeköt” elnevezésű program megvalósítása érde-
kében az EACEA Európa a polgárokért program 
pályázatán, valamint a Visegrádi Alap pályázati le-
hetőségein. Önrészt maximum 500.000,- Ft erejéig 
biztosít a Testület az idei költségvetésben e két pályá-
zathoz és a programok megvalósításához.

A szennyvíztisztító telep bővítése kapcsán ha-
marosan elkezdődhetnek a konkrét munkák, de a 
projekt keretében eszközbeszerzésre is sort kerít az 
Önkormányzat, mely kapcsán közbeszerzési pályá-
zatot ír ki. A költség 65 millió Ft, de ennek még 10 
%-át sem kell kifi zetnünk, köszönhetően a sikeres 
pályázatnak. 

Többször felvetődött már Alsónémedi helyi érté-
keinek összegyűjtése és dokumentálása, mely kap-
csán most lehetőség nyílik pályázat benyújtására. 
A Bizottságok és a Képviselő-testület is támogatta 
a kezdeményezést és döntött a kiírt pályázaton való 
indulásról, mely kapcsán a szakmai vezető 9 havi 
megbízási díjának (bruttó 450.000,- Ft) kifi zetéséről 
is döntött. A Polgármestert fentiek alapján felhatal-
mazták a pályázat benyújtására.

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az idegenforgalmi adó diff erenciált kiegészítése 
kapcsán rendelkezésre álló előirányzatból a Faluház 
és a hozzá tartozó épületegyüttes felújítását – kül-
ső és belső meszelés, fafelületek festése, nádtető ja-
vítása, födémszigetelés, előtető kialakítása, ajtócsere 
-, illetve egy műhelyszoba és szerszámraktár kiala-
kítását kívánja a Képviselő-testület megvalósítani. 
A támogatási összeg 5.541.000,- Ft, mely kapcsán a 
fi nanszírozás kiegészítését 6.500.000 Ft összegha-
tárig engedélyezi a testület. Természetesen ez a pá-
lyázat is utófi nanszírozású, így a Képviselő-testület 
a szükséges pénz a pályázat elszámolásáig megelő-
legezi. A munkálatok elvégzése érdekében a Testület 
felhatalmazta a Polgármestert az árajánlatok beké-
résére, ill. a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerző-
dés megkötésére.

A belterületi és külterületi utak tekintetében is az a 
szokás, hogy annak kialakítása után önkormányzati 
tulajdonba és kezelésbe kerülnek. Most is megtör-
tént egy ilyen út átvétele, konkrétan az alsónémedi 
3805 hrsz-ú (Bajcsy-Zsilinszky u.), 426 m2 nagysá-
gú „kivett közforgalmú magánút”. Az átadás termé-
szetesen térítésmentesen történik, mellyel kapcsolat-
ban a szükséges intézkedések megtételére a Polgár-
mestert hatalmazta fel a Testület.

Mindig tudtuk, hogy kevés a Hivatalban a hely és 
a megfelelő ügyintézés tekintetében kifogásolható is, 
de most a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő elhelyezé-
sére vonatkozó javaslatot kénytelen volt tárgyalni a 
Testület és megoldást találni. Így a szolgálat hama-
rosan – várhatóan március 01-től – a Fő út 75. szám 
alatti, 2 helyiségből álló épületrészben kap majd 
helyet– egy korábbi határozat visszavonásra került, 
miszerint a rendőrség került volna oda áthelyezésre. 
/A költöztetést egy kormányzati ellenőrzés és annak 
elvárásai indokolják./ 

Több évben is szóba került egy községi disznótor 
megrendezése a Faluháznál, de a korábbi években 
elmaradt. Most a Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy február 14-én megrendezi ezt a disznótort és 
a Művelődési Ház költségvetésében 200.000,- Ft-ot 
biztosít a rendezvényhez.

A településen van már több néptáncos ruha is, 
de az ún. „viselet” kevésnek bizonyul a március 15-i 
ünnepséghez. Kérés érkezett 10 db ruha beszerzésé-
re, melyhez az előzetes számítások szerinti összeget 
200.000,- Ft-ot szavazott meg a Testület a Művelő-
dési Ház részére. 

A következő napirenden a Polgármester beszá-
molója szerepelt, melyet szóbeli kiegészítésekkel 
együtt elfogadott a Testület.

A FEB Elnökének megérkezése után kerültek sor-
ra az ABÉVA Kft -vel kapcsolatos javaslatok tár-
gyalásai. A FEB tagok tiszteletdíjára vonatkozóan 
több javaslat is volt – a FEB, a Pénzügyi, Jogi, Ügy-
rendi és Tájékoztató Bizottság, Képviselő és Polgár-
mester részéről is –, melyek körül a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság javaslatát fogad-
ta el a Képviselő-testület, így az elnök havi bruttó 
25.000,- Ft, a tagok havi bruttó 20.000,- Ft tisz-
teletdíjat kapnak majd január 01-től visszamenő-
leg. Az ABÉVA Kft . ügyvezetőjének béremelésére 
– mely a korábbi években nem került emelésre – is 
több javaslat érkezett, ahol szintén a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság javaslata kapott 
többségi szavazást, így Belágyi Tamás ügyvezető 
2015. január 01-től 10 %-os béremelésben része-
sül, ill. 1 havi jutalomban a múlt évi munkája el-
ismeréseképpen.

Többször is szóba került az „Évtized beruházása 
Alsónémedin” kötvény forintosítása, mely kapcsán 
a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a jövőben is 
rendszeresen fi gyelemmel kell kísérni a devizaárfo-
lyamot és amennyiben indokolt a szükséges lépések-
re javaslatot kell tenni a Testület felé. Mindemellett 
a következő Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
bizottsági ülésre kockázatelemzést kell készíttetni 
pénzügyi szakértő bevonásával, melynek intézésére 
a Polgármester kapott felhatalmazást. 

A FEB tagjai tekintetében már a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ülésén 
vita alakult ki, ami a testületi ülésen is folytató-
dott. Kompromisszumos javaslatként felvető-
dött, hogy a tagokról ne ezen az ülésen döntsön 
a Képviselő-testület, de ez elvetésre került. Mivel 
az utolsó módosító javaslat a Pénzügyi, Jogi, Ügy-
rendi és Tájékoztató Bizottság javaslata volt e té-
makörben, így ezeket a javaslatokat kellett először 
feltenni szavazásra a Polgármesternek. A szava-
zati arányok alapján a FEB elnökének dr. Tüske 
Zoltán, tagjainak Bálint Norbert és Török La-
josné került megválasztásra. Felvetődött a Jegyző 
asszony részéről a szavazás kapcsán az érintettség 
bejelentésének elmulasztása, a Polgármester vi-
szont bejelentette, hogy e döntések – a FEB tagjai 
és ez alapján az alapító okirat módosítása – sértik 
a település érdekeit, ezért az Mötv. 68.§ (1) be-
kezdése alapján 3 napon belül kezdeményezi az 
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ismételt tárgyalás és 15 napon belül összehívja a 
Képviselő-testület rendkívüli ülését. /Ez időköz-
ben meg is történt, sőt a lap megjelenésekor vélhe-
tően már a döntés is megszületik – 2015. február 
12-én –, melyről a soron következő Hírmondóban 
számolunk majd be./

Soron következő téma az ABÉVA Kft. által ki-
írt, Alsónémedi Széchenyi Általános Iskola és 
Sportcsarnok teljes épületkomplexumának ta-
karítási szolgáltatása, felügyeleti és ügyeleti 
szolgálata; zöldfelület és atlétikai pálya karban-
tartása (2015. évre) tárgyú közbeszerzési eljárás 
tárgyalása következett, mely alapján a Képviselő-
testület – a Bíráló Bizottság döntési javaslatát elfo-
gadva – javasolta az ajánlatkérőnek a közbeszer-
zésben a legjobb ajánlatot adó FANNESZ BT-t 
győztesként kihirdetni, vele a szerződéskötést 
megkötni.

Zárt ülés keretében több témakörben tárgyalt 
a Képviselő-testület. A segélyezés és ápolási díj 
ügyében a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bi-
zottság döntése ellen, valamint a közösségellenes 
magatartás miatt a Jegyző által kiszabott 20.000 Ft 
bírság ellen benyújtott fellebbezéseket a testület 
elutasította. 

Ingatlan megvásárlására érkezett egy aján-
lat, mely kapcsán az összeget magasnak tartotta 
a Képviselő-testület, így nem élt a felajánlással. A 
korábban meghirdetett Balló-féle ingatlanra egy 
ajánlat érkezett, melyet a testület elfogadott, így 

10.400.000,- Ft-ért értékesítette az önkormányzati 
tulajdonú ingatlant. 

Kiss Ernő tanár úr hagyatékának – festményei 
– megvásárlásáról is tárgyalt a Képviselő-testület, 
mely kapcsán felhatalmazást adott Jobbágy Iloná-
nak, Szántó Erzsébetnek és a Polgármesternek a tár-
gyalásokra. 

Február 03-án 15 órakor a testület rendkívüli 
ülést tartott, melyen a HÉSZ-szel kapcsolatos szak-
értői véleményre érkezett árajánlatról való döntés 
szerepelt csak, mely kapcsán a Modulus-R Bt kapott 
megbízást (380.000,- Ft ÁFA).

A Képviselő-testület soron következő rendes 
ülését 2015. február 25-én 15 órakor tartja, melyet 
megelőzően a Bizottságok is üléseznek majd. Fő 
napirenden az idei költségvetés szerepel majd. A tes-
tületi és bizottsági ülések időpontjáról és napirendjé-
ről a település honlapján, ill. hirdetőtábláinkról érte-
sülhetnek az érdeklődők. 

Az ülések továbbra is nyilvánosak, jöjjenek el mi-
nél többen. A Képviselő-testület és bizottságainak 
meghívói, döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei a 
település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/
onkormanyzat/) megtalálhatók, ill. rendeleteink a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is teljes terje-
delemben olvashatók!

Győrvári István Lászlóné 
Polgármesteri Hivatal  

Szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik 2014. december 24-én délelőtt a Fa-
luház udvarán bográcsokban főzték a halászle-
vet, s azoknak is, akik adventi jócselekedetüket 
segítették. Munkájuk eredményeként 100 adag 
halászlevet oszthatott szét a helyi Karitász a 
rászorultaknak.

Karácsonyi Halászléfőzés a Faluháznál
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A PÁLINKAFŐZÉS SZABÁLYAI
Tisztelt Alsónémedi Lakosok!

Ezúton is tájékoztatom Önöket, hogy a jövedéki 
adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának kü-
lönös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
(a továbbiakban: Jötv.) vonatkozó rendelkezéseinek 
módosítása folytán 2015. január 1-től megváltoz-
tak a saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés, pá-
linkafőzés szabályai.

Részletszabályok

A Jötv. 63. § 11. és 12. pontjai alapján:
- magánfőzés:  a párlatnak a magánfőző lakóhelyén 
vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 
liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított 
desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett 
előállítása, évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.
- magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcs-
termesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, 
gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készí-
tésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberende-
zéssel rendelkezik.

(A Jötv. végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM 
rendelet 59/A. § (3) bekezdése alapján: 
„A magánfőzés keretében évente átalányadózással 
előállítható 50 literes párlatmennyiség alatt 50 liter 
86 térfogatszázalék etil-alkoholt tartalmazó párlatot, 
vagy legfeljebb ezzel megegyező mennyiségű etil-al-
koholt tartalmazó nagyobb párlatmennyiséget kell 
érteni.)

A Jötv. 67/A. §-ában foglaltak szerint:
„(1) A magánfőző a 63. § (2) bekezdés 11. pontja sze-
rinti desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést 
az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a 
lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza 
a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, 
a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés idő-
pontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és táro-
lásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfő-
ző lakcímétől.
(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági el-
lenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti 
jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

(4) A magánfőző az előállított magánfőzött párlat 
utáni adóbevallási és adófi zetési kötelezettségét a 
tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a la-
kóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha 
a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfő-
zött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonat-
kozóan adóbevallási kötelezettsége.
(5) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés 
szerinti bejelentésről, valamint a magánfőző adóbe-
vallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, 
bevallással érintett másik önkormányzati adóható-
ságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a 
teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az ille-
tékes vámhatóság részére.
(6) A 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerint évente 
előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a ma-
gánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktala-
nul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal 
egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség 
megsemmisítéséről.
(7) A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, csa-
ládtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, 
hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött 
párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére ér-
tékesíthető.
(8) A (7) bekezdés szerinti értékesítéskor vagy ha a 
magánfőző az általa előállított magánfőzött pár-
lattal kíván részt venni párlatok számára meghir-
detett versenyen, az (1) bekezdés szerinti bejelentés-
ről, valamint a párlat után megfi zetett adóról kiál-
lított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a 
párlat eredetét.

2.

(9) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és 
az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított 
magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség 
bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül 
el.”

A Jötv. 115. § (4) bekezdés szerint: 

„Az alkoholtermék előállítására alkalmas desztilláló-
berendezés jogosulatlan előállítása, értékesítése vagy 
birtokolása első alkalommal legalább 20 ezer forint 
összegű, legfeljebb 200 ezer forintig terjedő, ismétlő-
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dés esetén legalább az előző alkalommal kiszabható 
legkisebb jövedéki bírság kétszeresének megfelelő 
összegű, legfeljebb az előző alkalommal kiszabható 
jövedéki bírság legmagasabb összegének kétszeresé-
ig terjedő jövedéki bírsággal büntetendő.”

A Jötv. 119. § (1) bekezdése alapján: 
„A vámhatóság a jövedéki ügyben folytatott eljárá-
sa során a tényállás tisztázása, továbbá az e törvény 
szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást 
rendelhet el, míg a (2) bekezdés e) pontja szerint: 
„A vámhatóság a jogosulatlanul előállított, birtokolt, 
vagy az arra jogosulatlan személy által használt desz-
tillálóberendezést lefoglalja.”

A Jötv. 5. § (9) bekezdése szerint: 

„A magánfőző desztillálóberendezésének bejelenté-
sével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbeval-
lással és az adó megfi zetésével kapcsolatos eljárásban 
az önkormányzati adóhatóság jár el.” 

A Jötv. 64. § következő bekezdései értelmében: 

„(6) Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 
forint, amelyet a magánfőző fi zet meg” – a magán-
főző lakóhelye szerinti önkormányzatnak.

„(7) Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy 
bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párla-
tot előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson 
belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőző-
ként lehet előállíttatni, illetve előállítani párlatot.”

„(8)  Amennyiben egy háztartásban több bérfőze-
tő vagy több magánfőző él, a ... meghatározott éves 
mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főze-
tett, illetve főzött mennyiségek egybe számítandók.”

A Jötv. 128/K. § (1) bekezdése szerint: 

„Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a ma-
gánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti 
tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. ja-
nuár 15-ig kellett  megtennie a 67/A. § (1) bekez-
dés szerinti bejelentést.”

(2) A 2015. január 1-jét megelőzően előállított ma-
gánfőzött párlatra 2014. december 31-ét követően is 
az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

A fenti rendelkezések alapján kérem azon tisztelt 
helyi Lakosokat, akik tulajdonában magánfőzés-
re szolgáló desztillálóberendezés van, és valami-
lyen oknál fogva még nem tett eleget bejelentési 
kötelezettségének, úgy az haladéktalanul pótolja 
a Polgármesteri Hivatal Adóhatósága részére. A 
Bejelentő lap nyomtatvány és tájékoztató a telepü-
lés honlapjára (www.alsonemedi.hu) a jogszabály 
megjelenését követően felkerült, ill. hivatalunk-
ban is beszerezhető.

Akinek a későbbiekben kerül tulajdonába desztil-
lálóberendezés, a birtoklás tényét az előzőekben 
ismertetettek szerint szintén  be  kell jelenteni 
Adóhatóságunknál.

Dr. Percze Tünde jegyző

2015. február

Oláh Szilvia 
falugazdász 

ügyfélfogadási rendje 
Alsónémedin

Helyszín: Halászy 
Károly Művelődési 

Ház, Alsónémedi, Dózsa 
György tér 2.

Hétfő: 8.00 – 12.00 óra

Kedd: 8.00-16.00 óra

Tel: 06-30/4297641

Kirándulok, színházlátogatók fi gyelem!

2015. március 28-án este a Pesti Színházba hívom községünk lakóit 
a „Kvartett” című színdarab megtekintésére, mely Spiró György 

művéből készült. Az előadást Marton László rendezte. Főbb 
szereplők: Börcsök Enikő, Hegedűs D. Géza, Péter Kata, Kern András.

Az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom.

2015. április 11-én délelőtt a Millenáris Parkba, a Láthatatlan 
Kiállításra hívom az érdeklődőket. A Láthatatlan Kiállítás 
egy különleges, interaktív utazás egy láthatatlan világba, 

ahol teljes sötétségben próbálhatunk meg eligazodni csupán 
a tapintás, a hangok és az illatok nyomán. A Láthatatlan 

Kiállítás Budapest egyik leglátogatottabb programja.
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket.

Telefon: +3629 / 337-861; +3620/ 426-4153
                                 Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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Az Összekötő út ünnepélyes átadása

Az Alsónémedi Északi Vállalkozói terület 057 
hrsz. számú un. Összekötő út megépítésének kér-
dése már régóta napirenden volt, hiszen az út rossz 
állapota miatt mind a téli, mind a nyári időszakban 
problémát jelentett az azon való közlekedés, megne-
hezítve ezzel a helyi vállalkozók munkáját.  A 700 
méter hosszú, 7 méter széles út megépítése mind az 
önkormányzatnak, mind pedig az Északi Vállalkozói 
területen működő gazdasági társaságoknak fontos. 
Az út megépültével a településen áthaladó teherfor-
galom csökken. Az Alsónémedin biztosított magas 
szintű intézményi feladatellátás, a megvalósult beru-
házások, út-és járdaépítések, iskolabővítés, játszótér-
építés stb., mind-mind a vállalkozók által befi zetett 
adókból lett fi nanszírozva. Az infrastruktúra fejlesz-
tése kedvezőbb feltételeket biztosít a vállalkozások 
működéséhez, fejlesztési lehetőségeikhez, ennek kö-
vetkeztében nőnek adóbevételeink.

Ez a beruházás példaértékű összefogással épült 
meg. Az itt működő vállalkozások egy része komoly 
anyagi hozzájárulást vállalt azért, hogy ez az út el-
készüljön. Több vállalkozással most is tárgyalunk a 
hozzájárulásról, hiszen most már ők is látják és érzik 
a beruházás számukra is jótékony hatását. A kivite-
lezés költsége közel 140 MFt volt, a beruházáshoz 
uniós és állami forrást nem tudtunk felhasználni. A 
megvalósításhoz szükség volt a vállalkozók költség-
viselésére is. A közbeszerzési eljárás lezárását köve-
tően - a Hidrográd Kft  fővállalkozásában - a kivitele-
zés 2014. augusztus 21-én kezdődött, melynek során 
közel 2000 m3 alkalmatlan talaj, 1200 m3 mart asz-
falt és építési törmelék került elbontásra és elszállí-
tásra. Az útépítés 2014. november 6-án befejeződött, 
az ünnepélyes át adásra 2015. január 27-én került sor.

Külön szeretnénk köszönetet mondani a Penny 
Market Kft -nek, aki 60 MFt-tal, és a Planzer Hun-
gária Kft -nek, aki 10 MFt-tal járult hozzá az út meg-
építéséhez. 

Vincze József
polgármester

Újabb kamera a közbiztonság 
szolgálatában

KMOP pályázati forrásból 2010-ben elkészült a 
településen a térfi gyelő kamerarendszer az I. ütem-
ben tervezett 8 db kameraállomással, melyet az Ön-
kormányzat a Haraszti út – Nefelejcs u. keresztező-
désében egy további kamerával bővített. Az eredeti 
tervek szerint a kamerarendszer 16 kameraállomást 
tartalmazott, így a rendszerközpont és rádiós átviteli 
hálózat gerinchálózata is úgy került megvalósításra, 
hogy a rendszer bővíthető legyen. A bővítés első lé-
péseként a Szabadság térre telepítettünk egy ’dome’ 
típusú kamerát, mely HD minőségben, 360 fokban 
képes megfi gyelni a környéket. A beruházás bruttó 
értéke 1.156 eFt volt. 

Mivel a kamerarendszer működésével mind köz-
lekedés-biztonsági, mind bűnüldözési és bűnmeg-
előzési szempontból is nagyok jók a tapasztalata-
ink, tervezzük a rendszer további bővítését, mivel 
kriminalisztikai szempontból indokolt lenne to-
vábbi gócpontok bevonása, illetve az átmenő forga-
lom fokozott ellenőrzése Budapest és Dunaharaszti 
irányába is.

Vincze József
polgármester

2015. február
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Ahogy minden esztendőben, ebben az évben is 
kérjük településünk adófi zetőit, fi zetendő adójuk 
2x1 %-ának felhasználásáról közvetlenül rendelkezze-
nek és az egyik 1 %-ot az Önkormányzat által alapított 
helyi alapítványnak juttassa. 

Az egyik 1 %-ot a külön törvényben meghatározott alapít-
vány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intéz-
mény, elkülönített alap javára lehet felajánlani. A másik 1 
%-ot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a költ-
ségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat 
javára adományozhatja (pl. Magyar Katolikus Egyház: 
0011; Magyarországi Református Egyház: 0066). 

Mindez senkinek sem jelent többlet terhet, azaz nem kell 
több adót fi zetnie! Ha élni kíván jogával, kérjük, hogy a ren-
delkező nyilatkozatok pontos kitöltésével határozza meg, 
hogy kinek utalja át befi zetett adójának meghatározott részét.

A nyilatkozat csak akkor érvényes, ha az 1 % legalább 
a 100 forintot eléri. Ha önadózó, akkor a személyi jö-
vedelemadó bevallásával együtt, azzal a bevallással 
egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak. Ha a 2014. 
évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja 
el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szükséges 
adatokkal ellátott zárt borítékot a munkáltatójának 
adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással 
együtt továbbítja az adóhivatalnak. 

Bízunk abban, hogy idén is sokan élnek ezzel a lehe-
tőséggel és több százezer forinttal gyarapodnak ez által 
alapítványaink. Várjuk felajánlásaikat a következő adó-
számokra és technikai számokra:

Alsónémedi Községért Közalapítvány: 
19184764-1-13

Széchenyi István Általános Iskoláért 
Közalapítvány: 19184771-1-13

Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért 
Közalapítvány: 18679717-1-13
A teljes lista az alábbi helyről tölthető le: 
http://www.nav.gov.hu/data/
cms357883/2014_RE_ERVENYES_CIVIL_
KEDVEZMENYEZETTEK_20150101.pdf

Ha az SZJA bevallás határidejéig változni fog a támoga-
tandó Alapítványok sora, Hírmondónkban és honlapun-
kon tájékoztatjuk Önöket.

Tisztelt Alsónémedi - SZJA-t fi zető állampolgárok 

Ahogy minden esztendőben ebben az évben is

2015. február

A felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulók támogatási kérelmét 2015. február 
28-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. Nyomtatványok az önkor-
mányzat honlapján találhatóak. A kérelemhez szükséges csatolni a családban az egy főre jutó 
jövedelem megállapításához szükséges igazolásokat, valamint az iskolalátogatási bizonyítványt. 
A sikeres pályázaton elnyerhető összeg 20.000.-Ft/félév. 

Polgármesteri Hivatal

A fi atal házasok első lakáshoz jutását támogató pályázat benyújtásának határideje 2015. 
március 31. A pályázatokat a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani. A rész-
letes  pályázati feltételek megtalálhatóak az önkormányzat honlapján (www.alsonemedi.hu/ 
önkormányzat/ szociális rendeletek). Nyomtatványokat szintén a honlapon az ügyintézés me-
nüben lehet letölteni.

Polgármesteri Hivatal

FIGYELEM HATÁRIDŐK!

FIGYELEM HATÁRIDŐK!

24oldal_2015_februar.indd   924oldal_2015_februar.indd   9 15/02/15   17:3715/02/15   17:37



10

V Á L T O Z Á S O K 
A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKBAN

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 
2015. évben jelentős mértékben átalakul. 

Néhány kisebb, jogalkalmazást elősegítő módosítás 2015. 
január 1-jén, az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 
március 1-jén lépnek hatályba. 

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával 
összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti 
feladat-megosztás a szociális ellátások területén átalakul:

2015. március 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe kerül:
- aktív korúak ellátása
- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott 

ápolási szükségletre tekintettel megállapított 
emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),

- időskorúak járadéka, 
- alanyi és normatív jogcímen megállapított köz-

gyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A járási hatáskörbe kerülő aktív korúak ellátása kereté-
ben kétféle ellátástípus állapítható meg:

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás

- az egészségkárosodási és gyermekfelügyele-
ti támogatás (új ellátás a korábban rendszeres 
szociális segélyre jogosultak egy részre erre vá-
lik jogosulttá).

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – az 
ellátással kapcsolatos hatáskörváltozáson túl – nem vár-
ható változás. 
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben 
a formában nem része a szociális ellátórendszernek, a 
jogosulti kör – az átalakítást követően – más ellátásokra 
válhat jogosulttá.
Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultsá-
gát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendsze-
res szociális segélyre való jogosultság került megállapítás-
ra, még a jegyzőnek kell felülvizsgálnia, 2015. január 1. 
és 2015. február 28. között, az Szt. 2015. március 1-jén 
hatályos rendelkezései alapján.

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a 
korábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek 
ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul: 

- amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt 
együttműködést nyilatkozatban vállalják, foglal-
koztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogo-
sultak:

- a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és
- az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti személyek 
(önkormányzat rendeletében foglalt fel-
tételek szerinti jogosultak).

- a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támo-
gatásra lesznek jogosultak: 

- az Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint 
egészségkárosodottak és 

- a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp 
biztosítani nem tudók. 

Miként a rendszeres szociális segély, úgy az egészségká-
rosodási és gyermekfelügyeleti támogatás is az aktív 
korúak ellátásának részeként lesz megállapítható. 

Helyben maradó, de korábbi formában megszűnő el-
látási formák:
 2015. március 1-jétől 

•  a lakásfenntartási támogatásra, 
•  adósságkezelési szolgáltatásra, 
•  méltányossági közgyógyellátásra és a
•   a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabá-

lyozás hatályon kívül helyezésre került.

Ettől az időponttól kezdődően – az átmeneti szabályok-
ban foglaltak kivételével – ezen ellátások biztosítása eb-
ben a formában az Szt. alapján nem lehetséges. 

FIGYELEM! – Átmeneti szabályok:
A 2014. december 31-ig megállapított lakásfenntartási 
támogatásokat változatlan feltétellel tovább folyósítjuk 
a megállapított időpontig.
A 2015. február 28-ig elbírált méltányossági alapon ki-
adott közgyógyellátási igazolványok érvényesek a jogo-
sultság idejéig.

Az önkormányzatok által biztosított új ellátás neve 
2015. március 1-jétől egységesen TELEPÜLÉSI TÁ-
MOGATÁS lesz. 
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk tá-
mogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethely-
zetekre nyújthatnak támogatást.
A települési önkormányzat képviselő-testületének a 
települési támogatás megállapításának, kifi zetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 
28-áig kell megalkotnia.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2015. február
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 2015. február 25-én kívánja elfogadni a 
törvényi előírásoknak megfelelő helyi rendeletét.
Az érintett ügyfelek február hónapban hivatalunktól 
megkapják a szükséges tájékoztatást.
A szociális ellátásokról szóló új rendelet részleteiről a kö-
vetkező lapszámban tájékoztatást adunk.

Az elfogadott rendeletet a település honlapján az elfoga-
dást követően haladéktalanul megjelentetjük.

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel hívja a Ható-
sági Csoport munkatársait vagy keresse fel ügyfélfoga-
dási időben hivatalunk munkatársait.

 Dr. Percze Tünde jegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2015. február

DAKÖV KFT rövidített tájékoztatója

Tisztelt Felhasználó!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX 
törvény 63. §-a előírta, hogy csak olyan rendszer-
rel számlázhatjuk a víziközmű-szolgáltatás díját, 
mely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását, meg-
akadályozza a számlázási rendszerhez történő jo-
gosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási in-
formációk észrevétlen módosítását.

A fentieknek való megfelelést tanúsítással kell iga-
zolni. A tanúsítást csak erre akkreditált tanúsító 
szervezet végezheti el. A törvény előírta, hogy a 
tanúsítást legkésőbb 2015. június 30-ig el kell vé-
geztetni. 

Cégünk – a DAKÖV Kft. – több korábbi víziköz-
mű-szolgáltató integrációjával alakult ki és az 
átalakulást követően a víz- és csatornadíj számlá-
kat a magukkal hozott programokkal készítettük 
el, ezért a számázás nem volt egységes. A törvény 
előírásainak úgy tudunk eleget tenni, ha a cég 
átáll egy egységes vízdíjszámlázó program 
használatára és ezt a programot akkreditáltatjuk. 
A Libra Szoftver Zrt számlázási programját válasz-
tottuk ki, és ezt akkreditáltatjuk. Az új számlázási 
rendszer bevezetése jelentős munkát és viszony-
lag hosszabb időt vesz igénybe, ezért a 2015. évi 
első számláinkat február hónapban a korábbi-
akban megszokott időponthoz képest késéssel 
tudjuk kibocsátani (az első számlán a felhasz-
nálói egyenleget – tartozást vagy túlfi zetés – 
nem tudjuk feltüntetni.) 

A számlázási rendszer átalakításával kapcsolatban 
átalakul ügyfélszolgálatunk is.

A DAKÖV Kft. központi ügyfélszolgálati irodá-
ját Gyömrőn alakítjuk ki (2230 Gyömrő, Lengyel 
u. 8/a.), ahol a hét minden munkanapján (hét-
főtől-péntekig) heti 38 órás nyitvatartással, a 
hétfői munkanapon este 20 óráig, szerdán és 
pénteken reggel 7 órától meghosszabbított 
nyitvatartással fogadjuk felhasználóinkat, s 

biztosítjuk a bankkártyás és készpénzes fi zeté-
si lehetőséget. Itt valamennyi ügyfél intézheti 
ügyeit függetlenül a felhasználási helytől. 

A központi ügyfélszolgálati irodán túl üzemigaz-
gatóságaink fi ókirodákat is működtetnek, ahol 
legalább heti 2 munkanapon összesen legalább 
heti 8 órás nyitvatartással, egy munkanapon 18 
óráig meghosszabbított nyitvatartással fogadjuk 
felhasználóinkat. Alsónémedi felhasználóit és el-
különített vízhasználóit fogadjuk: 

Alsónémedi, Fő út 75. Ügyfélfogadás: Kedd 
8-12, Csütörtök  13-16 óráig. Tel.: 29/338-
833; 30/919-7250; 70/315-1702 Hibabejelen-
tés: 70/315-1702; 30/919-7250

A központi ügyfélszolgálati iroda és fi ókirodák te-
lefonos, fax és elektronikus elérhetőségét a www.
dakov.hu honlapunkon tesszük közzé.

Fentiekkel kapcsolatban kérjük felhasználóink szí-
ves megértését és türelmét! 

Jasper Lóránt és Ritecz György  ügyvezetők

ÉKSZERVÁSÁR
Március 6-án 9-12-ig

Arany-, ezüst, acél- és ásványékszerek
30-50 % kedvezménnyel!

Hozza be régi ékszereit és becseréljük!
Arany felvásárlás 5.500,- Ft/gr

Arany beszámítás 10.000,- Ft/gr
Vállalunk ezüst, arany javítást és késztést is!

Cím: Alsónémedi, Opál-ház Könyvtára
Dózsa György tér 2.

06-70-319-9461
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2015. február

Budapest ostromának emlékezete. II.

Az Oberkommando des Heeres, vagyis a szárazföldi 
hadsereg főparancsnoksága már 1944. november köze-
pén eldöntötte, hogy Budapestet tartani kell. Ha szük-
séges, ,,házról-házra” menő harcok árán is. December 
elsején Otto Winkelmann SS tábornokot nevezték ki 
Budapest védelmi, teljhatalommal rendelkező parancs-
nokává. Számára Pest védelmi megerősítése látszott a 
legfontosabbnak a felvázolt teendők közül. 1944. ok-
tóber 29-én Kecskemét térségében a II. Ukrán Front 
megindította támadását, célja a székesfőváros elfogla-
lása volt.  A Fretter-Pico tüzérségi tábornok által vezé-
nyelt 6. német és 3. magyar hadsereg kezdetben a várt-
nál keményebb és hősiesebb ellenállást tanúsított. Főleg 
a honvédpáncélos katonák és a huszárhadosztály tett ki 
itt magáért. Schell Zoltán ezredes, a két világháborút 
megjárt katona, a 2. páncélos hadosztály parancsno-
ka a Kecskemét környéki harcokra a háború után így 

emlékezett: ,, A harcmezőt (1944. október 29-30-án) 
ellepték az orosz elesettek. S hiába lőttünk, tüzeltünk, 
mindig újabb és újabb hullámban támadott az ellensé-
ges gyalogság. A legvégén, a földeken csak hullákat és 
sebesülteket láttunk. De az oroszok nem tágítottak: ro-
ham rohamot követett…” Hiába vetette be Malinovszkij 
marsall a Belgrád alól felrendelt friss gépesített hadtes-
tet, az eredmény elmaradt. Jóllehet egyes orosz páncé-
losok november 4-én elérték Soroksár határát, zömük 
egy határozott német ellentámadás következtében 
megsemmisült.  Malinovszkij Rogyion parancsnoknak 
át kellett csoportosítania csapatait. Most már Moszkvá-
ban is belátták, hogy Budapestet, Magyarország fővá-
rosát nem lehet ,,menetből” elfoglalni. 

Az új szovjet támadás november 11-én indult meg. 
Stalin külön 200 páncélossal és kb. 40.000 katonával 

,,Ilyen lehetett Jeruzsálemben, amikor Jeremiás próféta elmondta fölötte siralmait…”
                                                               (részlet Grősz József kalocsai érsek leveléből)

,,Ázsia átjött Budapestre.”(Herczeg Ferenc)
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2015. február

erősítette meg a 2. Ukrán Frontot, amelynek csapatai 
december elejéig Hatvant, Egert, Szolnokot, Ceglédet 
elfoglalva, Vácnál kiértek a Dunához, így a német-ma-
gyar védelem pesti hídfőjét a Duna vonaláig félkörben 
elfoglalták.
Winkelmann SS rendőrtábornok védelmi parancs-
nok már 1944 márciusa óta Budapesten tartózkodott, 
ismerte a helyi viszonyokat. Először arra gondolt, 
hogy a felforgató baloldali eszméktől sújtott és terhelt 
munkáslakta elővárosokat kiürítteti. Ezekben sejtette 
az ellenállás gócait. De december 5-én elmozdították 
pozíciójából, és helyébe SS-Obergruppenführer Karl 
Pfeff er-Wildenbruch a Waff en-SS IX hegyi hadtestének 
parancsnoka került. A Budapestet védő német csapa-
tok számára 1944. december 24-e a rémálom napjává 
vált, és elkezdődött az 51 napos csata a székesfőváros-
ért. Pfeff er-Wildenbruch írja feljegyzésében, hogy az 
1944. december 24-i események őt és vezérkarát tel-
jesen meglepték. Senki sem gondolt arra, hogy a ma-
gyar fővárost nyugat felől is érheti támadás. A német 
tisztikar tagjai hamar intézkedtek. Órákon belül meg-
szervezték Buda nyugati részeinek támpontszerű vé-
delmét. Ehhez jól jöttek azok a csapatok is, amelyeket a 
46. hadsereg támadása a Margit vonal (német-magyar 
védelem Székesfehérvár és a Velencei tó körzetében) 
áttörése után Buda felé szorított be. Ezekkel együtt 
Pfeff er-Wildenbruch tábornok összesen hetvenezer 
katonával rendelkezett Budapesten. Ezek felét magyar 
honvédek alkották, mint előző közlésünkben már le-
írtuk. Kiegészítésképpen pontosítva leírjuk a magyar 
részvétel seregtesteit illetve egységeit, akik a fővárosban 
tartózkodtak: 10. és 12. gyalogos hadosztály ,,az 1.pán-
célos hadosztály részei, az 1. huszár-hadosztály ,,Hadik 
Andrásról” elnevezett egysége, Billnitzer vezérőrnagy 
rohamtüzér csoportja, több mint 1000 főt kitevő nyi-
laskeresztes pártszolgálatos egység, a ,,Budapest” őr-
zászlóalj, a budapesti légvédelmi tüzérség, 5 csendőr 
zászlóalj, 3 műszaki zászlóalj, a budapesti egyetemek 
rohamzászlóalja és a Magyar Királyi Testőrség.
A szovjet hadseregben - amint ezt a különféle beszá-
molókból is tudjuk, emlékiratokban is előjön - az első 
támadási hullámban inkább büntetőalakulatokat, sok-
szor egyszerűen köztörvényes bűnözőket vetettek be. 
Lényeges különbségek vannak a helységharcok és a 
nyílt terepen vívott csaták között. 
A háztól-házig, fától-fáig, emelettől-emeletig, kerítés-
től-kerítésig tartó harcokhoz tiszta fej kell. 
A tömegtámadásban mondjuk, kijelölték egy lövész-
ezrednek egy 400 méter széles sávot, pl. Budapesten a 
külvárosok vonalában, s a parancs úgy hangzott, hogy 
a következő házsort kell birtokba venni. Támadás 
előtt egy nagy adag vodka, rajt, roham indul. Minél 

nagyobb volt az ellenállás, annál több atrocitás követ-
te a harcokat. A nemi erőszak a női lakosság akár 50 
%-át is érintette, ha az adott települést súlyos ostrom 
után foglalták el. Adjuk át a szót Hingyi Lászlónak a 
kiváló hadtörténésznek: ,,Harmincezer abortusz volt 
csak az Üllői úti klinikán bejegyezve, amelyet az orosz 
katonák által megerőszakolt nőkön végeztek el. És ez 
pusztán két budapesti kerület számadata. Emlékszem, 
amikor a Lenke térhez közel, a Bocskai úton bejött a 
szovjet hadsereg, az első csoport, amelyik a rohamot 
intézte a német állások ellen, tökéletesen tiszta em-
berekből állt. Semmit sem csináltak a lakossággal. El 
voltak foglalva, hogy a következő háztömböt is el kell 
foglalni.” A szovjet katonák engedélyt kaptak a szabad 
rablásra is. Ez bevált gyakorlat volt, a szovjet parancs-
nokságok érdemben nem léptek fel ez ellen. Adjuk át 
a szót ismét Hingyi Lászlónak, aki a szemtanú hite-
lességével szól: ,, Ahol a cisztercita rendház tanárai 
laktak Kelenföldön, közel a Karolina úthoz, átéltem 
egy büntetőszázad támadását. A házunkban megbú-
vó 16 éves SS-legények kihívtak, hogy megmutassák, 
milyen egy orosz roham. Az egyik ipari tanuló kis srác 
kimászott egy páncélrémmel, vagyis kézi páncéltörő-
vel. Jött egy orosz páncélos, 300 méteren túl volt még, 
de már be volt töltve a páncéltörő. Óriási robbanás, 
az orosz páncélos tornya belefröccsent a küzdőtérbe. 
Odabent mindenki elégett. Csak csontvázak ültek 
bent. Aztán jött egy büntetőszázad a cisztercita papok 
házától, őket nekihajtották az ellenséges golyószórók-
nak. Ukrán parasztruhában voltak, ebből lehetett tud-
ni kifélék. A hóban úgy lehetett látni őket, csak úgy 
világítottak.” Büntetőalakulatokat a szovjet hadtörté-
netírásban nem találhatni, fedőnevük ,,rohamezred”, 
,,rohamzászlóalj” vagy ,,rohamszázad” volt. Olyankor 
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vetették be őket, mikor esetünkben olyan német és 
magyar tűztámpontok működtek, amiket semmilyen 
körülmények között nem tudtak másként kiiktatni. 
Ilyenkor nagy tömegtámadást vezényeltek a roham-
alakulatoknak. A német elhárítás adatai szerint egyes 
alakulatoknál támadás előtt a felsorakoztatott legény-
ségből léptettek ki és lőttek agyon gyávaság vétkével 
embereket. A legkisebb vétségért is 10 év kényszer-
munka-táborban eltöltendő büntetést szabtak ki, amit 
azonban a már említett 3 büntetőszázadban eltöltött 
hónappal lehetett megváltani. Az arányból sejthető, 
hogy milyenek voltak ezekben az alakulatokban a 
túlélési esélyek, az innen megszököttek jó része csak 
azt adta meg a német kihallgató tiszteknek eltávozása 
okaként: ,,szeretne élni.” A Sas-hegyen harcoló orosz 
kapitány a csodálkozó civileknek elmondta, hogy tő-
lük a saját parancsnokaik ,,meg akarnak szabadulni”, 
hogy még a csontlövéses sebesülteket is két nap után 
visszaküldték az első vonalba. Többször megtörtént, 
hogy sikertelen támadás esetén a visszaözönlő saját 
gyalogosokra irányították a nehézfegyverek tüzét. ,, 
Az egyik sikeres ellentámadás során 70 orosz jött át 
hozzánk. Elmondták, ha hátrálnak, nem tartanak ki, 
lelövik őket. Ezért jobban féltek hátramenni, mint elő-
re.” –írta emlékezésében Bíró hadnagy, a 10. gyalogos-
hadosztály segédtisztje.

A szovjet katonai szervek megtoroltak minden el-
lenük irányuló egyéni akciót is. Amikor például 1945 
február elején a Halmi út egyik emeletéről egy ma-
gyar mesterlövész lelőtt egy orosz tisztet, megtorlásul 
az utcában az összes férfi t összeszedték, és a Sósfürdő 
parkjában az odacsődített környékbeliek előtt ,,fi gyel-
meztetésül” agyonlőtték. Buda elfoglalása után tömeges 
kivégzésekre került sor a Margit körúti fogház udvarán, 
a Széna téren és a Torockó téren. Gyakori volt, hogy 
a még lakható néhány házat szovjet csapatok szállták 
meg. Seidl Marietta feljegyzéséből idézünk: ,, Az oro-
szok több mint fél évig laktak a villában. Ez idő alatt 
még csak a sittet sem hordták ki a rommá lőtt lakás-
ból. Amikor nyár végén teljesen váratlanul kiköltöztek, 
döbbenetes kép fogadott bennünket.
Gyakorlatilag mindent magukkal vittek, amit idő-
közben fel nem fűtöttek, vagy a bombakráterekbe 
nem dobáltak. Zongorát, festményt, bútort, szőnye-
get. Magukkal vittek továbbra a 13 ajtót és összesen 
72 ablakkeretet. Valamennyi helyiségben méter ma-
gasan álltak Nagypapa könyvtárának maradványai: 
egy- egy kupac emberi ürülék, egy nyitott könyv rá-
helyezve, majd egy újabb kupac, és egy újabb könyv, 
és így tovább, olyan magasságig, ami számunkra 
már ’kényelmi szempontból ’ is érthetetlen volt.  A 

könyvekből természetesen marokszámra kitépve a 
’tevékenységhez’ szükséges lapok… Ezek a tornyok, 
elviselhetetlen bűzt árasztva felhőkarcolóként dísze-
legtek egymás mellett.” Az állapotokról szól Grősz 
József kalocsai érsek naplója: ez ,,nem más mint a 
földre telepített pokol. A nők 70%-a 12 éves lányok-
tól 9 hónapos áldott állapotban levő asszonyokig 
megbecstelenítve, a férfi ak nagy része elhurcolva, 
minden lakás kifosztva. A rablások még a szovjet 
parancsnokságot sem kímélték, Ivan Tyerencsevics 
Zamercev altábornagy kocsiját is elkötötték... A 
megszállt területek tarka viseleteiben jártak, né-
melyikük babakocsit húzott maga után, roskadásig 
megrakva a rabló hadjáraton szerzett zsákmánnyal. 
Budapest lerombolása szisztematikusan, utcáról ut-
cára a nehéztüzérség, a bombák, tankok ágyúi és 
aknavetők lövedékei által történt. Bizony nem volt 
tapasztalható semmilyen kímélet. Olyannyira nem, 
hogy a Vár alagútrendszerében lévő Német Központi 
Katonai Kórházat a szovjet katonák egyszerűen fel-
töltötték benzinnel, majd meggyújtották. A szalma-
bálákon lábadozó sebesültek közül alig páran élték 
túl a lángoló poklot. Erich Klein: Todesturm von Bu-
dapest c.esszéjében így emlékszik vissza város elestét 
követő szovjet őrjöngésre. ,,A káoszban tűz ütött ki, 
amely gyorsan terjedt a sebesültek szalmazsákjain, 
elevenen 800 súlyos sebesült égett el, mások, akik 
ki tudtak menekülni a szabadba, a hidegben fagytak 
meg. Én néhány bajtársammal egy elválasztott sötét 
sziklaüregben éltem túl, amelyet egy fölizzott vasajtó 
zárt el a tűztől...” Az oroszok kézgránátokat hajítot-
tak a kazamatákba, lángszórót is használtak. A tűz 
nemsokára a budavári palotára is átterjedt. Az 1945. 
február 11-ei kitöréskor a Wehrmacht adatai szerint 
785-en érték el a német-magyar vonalakat. 
A hazához hű katonák közül sokan a Citadella védel-
mekor, szó szerint utolsó töltényükig harcoltak, a pro-
pagandával ellentétben nem adták meg magukat. Feb-
ruár 10-én frissen borotválva, a halálra készülve, kitün-
tetéseikkel a mellükön áldozták fel életüket Budapest 
védelmében.

A Magyarország területén elesett szovjetek fele Bu-
dapest ostromakor vesztette életét. A főváros több mint 
három hónapig tartotta magát. Az I.világháborúban 
győztes franciák csak 43 napig tudták tartaniuk teljes 
országukat 1940-ben, Budapest 108 napig állta az ost-
romot, a legalább hétszeres túlerőt. A várost védő ka-
tonák joggal kiérdemelték az Európa hősei címet. Egy 
jobb és boldogabb korban talán még kellőbb tisztelettel 
állami szinten is adózhatunk majd emléküknek. 

Bálint István János
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Augusztusban a tanév előkészítése rendben megtörtént, a tan-
évkezdés személyi és tárgyi feltételei adottak voltak. Így intézmé-
nyünkben szeptember 1-jén a tanítás zavartalanul megkezdőd-
hetett. Szépen dekorált tantermekkel, vonzó környezetben vár-
tuk a gyerekeket. Örömteli hír, hogy a Széchenyi István Általános 
Iskolában 470 gyermek kezdte meg a 2014-2015-ös tanévet. Ilyen 
magas tanulói létszám az elmúlt évtizedekben sem volt. 

Sajnos az utóbbi években központi utasításra csoportössze-
vonásokra kényszerülünk: amennyiben az évfolyam létszáma 
nem éri el a 65 főt csak 2 osztály indítható. Így a 4-8. osztálya-
ink nagy létszámúak, megközelítik, vagy elérik a 30 főt. Ezen a 
problémán próbálunk enyhíteni azzal, hogy magyar irodalom, 
magyar nyelvtan, idegen nyelv és a matematika tantárgyakat cso-
portbontásban oktatjuk a felső tagozaton. Megfi gyelhető, hogy 
a napközis ellátás iránti igény is megnövekedett. Ezért szeptem-
ber második felétől újabb csoport indítása vált szükségessé. Ezek 

a kisdiákok szinte az egész napjukat az iskolában töltik, ezért a 
napközis kollégák igyekeznek színesíteni délutánjaikat a külön-
féle kézműves- vagy játékos sportfoglalkozásokkal, illetve a pén-
tek délutáni klub-napközivel. A felsős tanulók számára szervezett 
délutáni tanulószobán a csoportvezető tanár mellett ún. tanulást 
segítő pedagógusok állnak a diákok rendelkezésére. 

Intézményünkben a szakos ellátottság 100 %-os. Több alsós 
és egy felsős kolléga rendelkezik fejlesztő pedagógusi végzett-
séggel is, ők napi munkájuk mellett fejlesztő órákat is tartanak 
a tanulásban nehezített tanulók számára. A sajátos nevelési igé-
nyű tanulók ellátása terén nagy előrelépést jelentett, hogy 2014. 
november 1-je óta ismét van gyógypedagógusunk Tóth Pálné 
(Bózsár Erika) személyében. Ő a lehetőségekhez képest maximá-
lisan igyekszik ellátni a rászoruló gyerekeket. Ugyancsak jó hír, 
hogy heti 1 napon logopédus, és heti nyolc órában pszichológus 
is segíti a rászoruló gyerekek ellátását. Ők a gyáli nevelési tanács-

A Széchenyi István Általános Iskola 
I. féléve dióhéjban
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adó munkatársai. Ez kevés alkalom a gyermekek létszámához 
képest, de egyelőre sajnos nem tudnak több órát biztosítani.

Év elején elkészítettük az iskola éves munkatervét, amely alap-
ján a  munkaközösségek meghatározták az egész évre szóló fel-
adataikat. Programjainkat a „Tolerancia jegyében”, és a Világhá-
borúk évfordulóihoz kapcsolva szervezzük. Mivel a félév során 
megvalósított programok részletes felsorolása igen terjedelmes 
lenne, ezért csak a főbb eseményeket emelném ki.

Szeptemberben projekt nap keretében bekapcsolódtunk 
a falunapi programokba. Alsós tanulóink a Faluház udvarán 
„időutazáson” vettek részt: többek között megismerkedhettek 
honfoglaló őseink életmódjával, öltözködésével, fegyvereivel, 
íjászkodhattak, lovagolhattak. A felsősöknek „A világháborúk 
sodrában” címmel vetélkedőt, illetve akadályversenyt szervez-
tünk. Ennek aktualitást a világháborúkról való megemlékezés 
adta. E köré a téma köré szervezzük a tavasszal megrendezendő 
Széchenyi Napokat is. Az idei tanévben is folytatódott az ÖKO-
ISKOLA program, hiszen a cím elnyerésére újból pályázni kel-
lett. Időközben a pályázat lezárult: ismét elnyertük e megtisztelő 
címet. Már csak egy lépés választ el bennünket az örökös cím 
elnyerésétől.

Nagy hangsúlyt fektetünk környezetünk védelmére, a fenn-
tarthatóságra, a környezeti nevelésre. A Diáktanács tagjai külö-
nösen aktívan bekapcsolódtak iskolánk környezetvédelmi prog-
ramjába, melyben vezető szerepet vállaltak. 

Hagyományainkhoz híven az idei munkatervünkben is ki-
emelt szerepet kaptak az iskolai- és községi ünnepek, jeles napok. 
Iskolai műsor keretében megemlékeztünk névadónk Széchenyi 
István születésnapjáról, október elején az aradi vértanukról, 
majd az 1956-os forradalom és szabadságharcról. A községi ün-
nepség keretében megrendezett műsort is iskolánk tanulói ad-
ták. Egy-egy ünnepi megemlékezés nagy nevelőértékkel bír, nem 
csak a szereplő gyerekek, hanem a hallgatóság számára is. Ezért 
is igyekszünk színvonalas, tartalmas műsorokkal készülni ezekre 
az alkalmakra. 
A komoly ünnepi műsorok mellett a vidámság és szórakozást 
szolgáló programok is helyet kaptak. Ilyen volt pl. az Állatok Vi-
lágnapján az állatsimogatás és lovasbemutató a Faluház udvarán, 
a Márton napi vigasságok, Mikulás-heti programok vagy az ad-
venti készülődés…

Természetesen a sok-sok program mellett legfontosabb fel-
adatunknak tekintjük a tanulást, tanítást. Diákjaink a tanórákon 
kívül délutánonként többféle szakkörből válogathatnak érdeklő-
dési körüknek megfelelően (pl. biológia, kézműves, rajzszakkör, 
bélyegszakkör, sportfoglalkozások, vagy a Fantázia művészeti is-
kola által szervezett zeneórák). A tehetséges és érdeklődő tanulók 
számára tehetséggondozó foglalkozásokat, a gyengébb képessé-
gű, tanulási nehézségekkel küzdő diákoknak pedig korrepetálá-
sokat szervezünk magyarból, idegen nyelvből és matematikából.                                         
Nyolcadikosainkat magyarból és matematikából felvételi előké-
szítőket tartottunk, ezzel is biztosítva számukra a minél alapo-
sabb felkészülést a központi írásbeli és szóbeli felvételi vizsgára. 
Mire ezek a sorok megjelennek, ők már túl lesznek életük első 
nagy megmérettetésén, a felvételi vizsgán. Izgulunk értük, és re-
méljük, a sok munka meghozza gyümölcsét!
Itt szeretném megemlíteni, hogy iskolai könyvtárunk  22 órás ol-

vasószolgálat biztosítása mellett készen állt az iskola éves program-
jaihoz szorosan kapcsolódó projektek és az oktató-nevelő munka 
segítésére is. A mindennapos testnevelésórákba az 1-2. évfolyamon 
gyógytestnevelés órákat is beépítettünk prevenciós jelleggel. A töb-
bi diáknak heti 2 alkalommal biztosítunk gyógytestnevelés órát. A 
hatodik évfolyamnak a testnevelés órák terhére 9 alkalommal heti 
2 óra ingyenes kiscsoportos úszásoktatást szerveztünk az erzsébeti 
uszodába (ez a második félévben az ötödik évfolyamosoknál foly-
tatódik). Az utaztatás és az úszásoktatás anyagi fedezetét a KLIK 
biztosította. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, általában 
elmondható, hogy a tanulók és szüleik is örülnek a lehetőségnek. 
(Zárójelben megjegyzem, hogy akadt azért néhány gyerek, aki hi-
hetetlen energiát fektetett abba, hogy elintézze, ne kelljen ezeken a 
foglalkozásokon részt vennie!! Itt nem azokra gondolok, akiknek 
sajnos egészségi okok miatt kellett távol maradniuk!) Természete-
sen az iskolai szinten szervezett hagyományos péntek délutáni úszás 
mindkét csoportban folytatódik az erzsébeti és a dabasi uszodába.

A félév során fi gyelemmel kísértük a szaktárgyi és sportver-
senyek kiírását, és emellett magunk is szerveztünk különféle há-
ziversenyeket. A meghirdetett versenyek többfordulósak, több-
nyire áthúzódnak a II. félévre is. Ezeken a versenyeken nem csak 
indultunk, hanem szép eredményeket is értünk el. A már lezaj-
lott versenyek eredményeiről az iskola honlapján folyamatosan 
adunk tájékoztatást. 
A tanulmányi versenyek sorából külön szeretnék kiemelni egy 
olyan versenyt, amelyet a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 
számára szerveznek. Gyógypedagógusunknak köszönhetően az 
idén is beneveztünk az „Észforgató” területi versenyre, ahol ta-
nulóink igen nagy sikert értek el, elsők lettek! Ez a verseny csak 
egy a sok közül, mégis különleges jentőséggel bír, hiszen minden 
gyermek számára fontos a sikerélményhez jutás.

A félév során több iskolán kívüli program is színesítette a 
gyermekek mindennapjait. Közös színház, illetve mozi látoga-
táson vehettek rész, kiállításokat látogathattak Budapesten. A 
kiállítások közül kiemelném a nyolcadikosok által a tolerancia 
jegyében meglátogatott „Láthatatlan kiállítás”-t, amely külön-
leges élményt nyújtott nekik. A dabasi rendőrség munkatársai 
rendhagyó közlekedésbiztonsági órákat tartottak az alsós évfo-
lyamoknak, a felsős tanulók pedig bűnmegelőzési előadásokon 
vettek részt szervezésükben.

Tanulóink döntő többsége szépen teljesített a félév során, erről 
tanúskodik a félévi bizonyítványuk! Az alsó tagozatosok tanul-
mányi átlaga 4,4, a felsősöké 4,0. A magatartás átlagok azt mutat-
ják, hogy jó gyerekeink vannak!  Alsósaink szorgalma is dicsére-
tes, felsőben ez egy kicsit visszaesik. Bár ezt a tananyag megnö-
vekedett mennyisége és sokfélesége is magyarázza. A mulasztási 
átlag iskolai szinten: 4 nap/fő, igazolatlan hiányzás nem volt.

Összegezve elmondhatom, hogy egy nagyon munkás félévet 
tudhatunk magunk mögött, diákok és pedagógusok egyaránt. 
Nem lesz ez másként a második félévben sem: éves munkater-
vünket áttekintve lesz tennivaló bőven…!

Sticzné Szántó Ilona
 intézményvezető
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Projektnap az alsósoknakProjektnap az alsósoknak

Megemlékezés Október 23-rólMegemlékezés Október 23-ról

KarácsonyKarácsony

EgészségnapEgészségnap

Mikulás járt iskolánkbanMikulás járt iskolánkban

Márton napMárton nap

ÉvnyitóÉvnyitó

A Világháborúk sodrában-Projekt-nap a felsõsöknekA Világháborúk sodrában-Projekt-nap a felsõsöknek

Hagyományőrző délelőtt az alsósoknak

24oldal_2015_februar.indd   1724oldal_2015_februar.indd   17 15/02/15   17:3715/02/15   17:37



18

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Új könyveink, könyvritkaságaink

Kedves Olvasóink!
Értesítjük Önöket, hogy megváltozott a Községi Könyvtár nyitvatartási rendje:

Hétfő, Szerda, Péntek: 13-18 óra
Csütörtök: 10-15 óra

Keddi napokon a könyvtár zárva tart.

Szolgáltatásaink: helyben olvasás, kölcsönzés, DVD kölcsönzés, könyvtári tájékoztatás, könyvtárközi 
kölcsönzés, internetezési lehetőség, nyomtatás, szkennelés, fekete-fehér, színes fénymásolás, nyomta-
tás, faxolás.
Többféle folyóiratból lehet válogatni, valamint könyvállományunk hónapról hónapra frissül.
A gyermekkönyvtár is barátságos környezetben várja a gyermekolvasókat és a legkisebbeket szüleik-
kel együtt.

Szent István Emlékkönyv. I-III. Budapest. 1938.

,,Hazánk első szent királya, aki 
minden vonatkozásban tökéletes 
ember volt, közel ezer esztendő óta, 
mint igazi apostolunk és atyánk, 
mint a legkiválóbb katholikus 
uralkodó és mint a katholikus 
Egyház nagy szentje él szüntelen a 

magyar nemzet köztudatában, amit ebben az Emlék-
könyvben történettudósaink színe-java rendelkezésre 
álló hazai és külföldi történelmi források alapján tudo-
mányosan is alátámaszt és megerősít.” Serédi Jusztinian 
bíboros-hercegprímás ezen sorokkal kezdte  e méltán  
híres Szent István Emlékkönyv bevezetőjét. 
Az Emlékkönyv szerkesztésére a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökétől 1936 januárjában kapta a megbí-
zatást. A bevezető mellett 50 tanulmányt tartalmazó 
monumentális Emlékkönyv a kor legmagasabb tudo-
mányos szintű feldolgozásában adta közre mindazt, 
amit az Európa-hírű nevekben bővelkedő kiváló szak-
mai felkészültségű szerzőgárda szorgosan összegyűjtött 
Szent Istvánról és koráról, az egyház- és államszerve-
zésről valamint a nagy király alakjának utóéletéről. A 
hazai történetírás egyes területeken azóta sem tudott 
új, döntően más vagy nagyobb jelentőségű eredményt 
felmutatni. A közelmúltban megjelent, összefoglaló jel-
legű művek egész sora merít ebből a manapság egyre 
nehezebben fellelhető és egyre nagyobb értéket képviselő 
tanulmánygyűjteményből. A megújult történelemszem-
lélet és történetírás nem mondhat le a nagy elődök máig 

érvényes forráskutatásokkal bőségesen megalapozott 
eredményeiről.
 A tanulmányok első csoportja az előzményekről, pon-
tosabban a kereszténység és a magyarság kapcsolatáról 
tudósít. Szent István egyház-és államszervezését négy 
tanulmány is taglalja. A magyarság további sorsát 
meghatározó II. Konrád német-római császárral vívott 
háborúk okait, lefolyását ismerteti annak bizonysága-
ként, hogy Szent István munkássága kiállta a legkemé-
nyebb próbát is. Szent királyunk oklevelei, az Intelmek 
forrásai és veszprémvölgyi görög oklevél a művelt olvasó 
közönség részéről is érdeklődésre tarthat számot. Szent 
István családi története hasznosan egészíti ki az előző 
írásokat, hiszen a személyes kapcsolatok jobb ismerete 
háttér információkkal szolgál. A Szent Korona körül 
hazakerülte óta zajlanak a viták, ám a végleges követ-
keztetések, kimondása még messze van. Ezért kiemel-
kedő jelentőségű az e témakörhöz kapcsolódó három 
tanulmány is. Szent István alakját a középkori magyar 
és külföldi történetírás sok-sok forrása őrizte meg, ezek 
áttekintése nélkülözhetetlen az elmélyültebb történelem 
ismerethez. Mindennek összegzéseként ,,Szent István a 
magyar történet századaiban” Szekfű Gyula tollából lá-
tott  napvilágot. A szerzők névsora a kötet értékeiért, 
kezeskedik: Alföldi András, Balanyi György, Balogh Jó-
zsef, Csóka J. Lajos,Döry Ferenc,Ember Győző,Fettich 
Nándor,Gombos F. Albin, Huszár Lajos, László Gyula, 
Mihályi Ernő, Moravcsik Gyula, Pais Dezső, Szekfű 
Gyula, Szentpétery Imre, és Váczy Péter. A tanulmá-
nyokat igen gazdag képanyag egészíti ki.

Bálint István János

,, Gondolatok a könyvtárban...”
A Községi Könyvtár Rovata

2015. február
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BÜSZKESÉGEINK

AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK

Béres Andrea 1975. január 7-én született. Óvodába és általános iskolába is Alsónémedin járt.
Egy iskolai felhívásra döntötte el, hogy sportolni kezd, így került a VOSE-be, ahol harmadikos kora óta 

atletizált. Soroksárra hetente járt edzésekre. Hazánkban számos városban indult versenyen, de Csehszlová-
kiában, Németországban is járt. Aranyjelvényes sportoló lett. 

Közben darts-ozni kezdett, majd sportsérülése miatt áttért erre a sportra. A CONTACT Darts Klubban 
tíz évig űzte a darts-sportot. Számos versenyéből csak néhány: 

1992 októbere – Európa Kupa, Denceszter (Anglia), 13. hely
1993 – Székesfehérvár, Mester Bajnok, 1. helyezés
1993 júniusa – Soft  Világ Kupa, Brig (Svájc)
1993 októbere – Steel Világ Kupa, Las Vegas (USA), csapattal 16. hely
1994 júniusa – Soft  Európa Kupa, Bingen (Németország), 9. hely
1994 októbere – Steel Luna Kupa, Einsenstand (Ausztria), legjobb sikert elért csapat tagja
1996. – Európa Kupa, Bolzánó (Olaszország), Mester Bajnok (másodszori).

Amikor érettségizett, nagy megtiszteltetés érte, hiszen felkérték volt általános iskolájában, itt Alsónéme-
din, hogy adja át Gyányi Katalinnak – szintén alsónémedi lánynak – a „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetést. 

A versenyzést harmadik gyermeke megszületése után hagyta abba. Mára már hat gyermekes boldog Édes-
anya, aki családjával Csörögben él. Gyermekei nagyon jól tanulnak, s ha nem is sportolnak versenyszerűen, 
de iskolai sportrendezvényeken szívesen részt vesznek, és két lánya is iskolai focira jár.

Kívánunk Andreának és családjának erőt, egészséget és sok sikert a sport mellett az élet minden területén!

 (A cikket Andrea édesanyjával történt beszélgetés alapján Győrvári István Lászlóné készítette.)

FELHÍVÁS!
Kérjük a Tisztelt Olvasókat, jelezzék felénk, ha tudnak alsónémedi vagy volt alsónémedi 
személyről, aki a művészet, a sport vagy az élet bármely területén sikereket ért el, hogy 

sorozatunkban írhassunk róla. Többen is vannak a községben, akikről nem is tudjuk, hogy 
mely területen ér, ért el sikereket, – ill. a sikerek elérésekor még nem írt a Hírmondóban 

ilyen eseményekről – pedig itt él közöttünk és szinte naponta találkozhatunk velük.
Jelzéseiket megtehetik a Szerkesztő Bizottság bármely tagjánál vagy e-mailban 

az alsonemedi@alsonemedi.hu e-mail címen a javasolt személy nevének 
és elérhetőségeinek megjelölésével.

2015. február

24oldal_2015_februar.indd   1924oldal_2015_februar.indd   19 15/02/15   17:3815/02/15   17:38



20

ASE

2015. február

ALSÓNÉMEDI SE - 2014. ősz 
I.  Utánpótlás

A 2014. őszi (augusztus-november) szezonban az 
Egyesület labdarúgó csapatai az alábbiak szerint sze-
repeltek:

Felnőtt – Pest megye II. osztály Déli csoport (15 baj-
noki, 3 kupamérkőzés) – helyezés:  2.

U21 – Pest megye Közép csoport (11 bajnoki mérkő-
zés) – helyezés: 3.

U14 – Pest megye Déli csoport (7 bajnoki mérkőzés) 
- helyezés: 3.

U13 – Bozsik program (6 torna)

U7,9,11 – Bozsik program (4 torna/fesztivál) 

Megjegyzés: a Bozsik program keretén belül nem 
jegyzik az eredményeket

Old Boys – BLSZ III/1. osztály (11 bajnoki mérkő-
zés) – helyezés: 3. 

Megállapíthatjuk, hogy egy mozgalmas és eredmé-
nyes szezont sikerült teljesíteni.  A bővebb szakmai 
összefoglalót az edzőkre hagytuk.  Az utánpótlásról  
Budai László edző  ill. a mellékelt képek beszéljenek: 

 „Az ASE egyesületi vezetőinek köszönhetően min-
den feltétel adott a gördülékeny munkához. Jó mi-
nőségű pályák, öltözők,eszközök ellátottsága, mér-
kőzésekre utaztatás stb.  Téli időszakban a Széchenyi 
István Általános iskolában még rendelkezésünkre 
áll egy jó minőségű műfüves, világítással rendelkező 
kézilabda méretű pálya, illetve átlagon felüli torna-
csarnok. Egyesületünk kiemelkedő hangsúlyt fektet 
az utánpótlás nevelésére. Ennek köszönhetően ver-
senyszerűen jelen vagyunk az utánpótlás U6-U7/
U8-U9/U10-U11/U12-U13/U14 korosztályokban, 
ezen kívül természetesen rendelkezünk ifj úsági és 
felnőtt csapattal is. Az MLSZ által szervezett Bozsik 
Program keretein belül minden alkalommal részt 
vettünk a tornákon (Dunaharasztin).

A 6-7,8-9 évesek Fesztivál jellegű mérkőzéseket ját-
szottak 3:3,4:4 elleni játékokon keresztül. A mérkő-
zéseken kívül ezen korosztályok különböző techni-

kai pályákon mutathatták meg tudásukat. A 10-11/ 
12-13 évesek 6:6 ellen illetve 8:8 +kapusok ellen ját-
szották a mérkőzéseket. 

Az U14 es csapatunk a Pest megyei bajnokság déli 
csoportjában szerepel. A csapat várakozáson felül 
teljesített! Hét mérkőzésből négy győzelem, két dön-
tetlen és egy vereséggel 20 lőtt,11 kapott góllal, 14 
ponttal a 3. helyen szerepel az őszi bajnokságban 4 
ponttal lemaradva az első helyezettől. Ezeknél a kor-
osztályoknál a képzés az elsődleges, a játék öröme 
és a foci szeretete a legfontosabb (az eredmény csak 
másodlagos).

Az U21es csapatunk a Pest megyei Közép csoportban 
szerepelt, igen eredményesen. Az őszi szezont a 3. 
helyen zárta. Ennél a korosztálynál már az eredmény 
is fontos! Természetesen ebben a csapatban vannak 
olyan tehetséges játékosok, akik kellő alázattal, szor-
galommal és megfelelő munkával eljuthatnak az első 
csapatig. Nagy siker a klub életében és felemelő érzés 
számomra az a tény, hogy több játékosunk a 2014es 
évadban be tudott mutatkozni a felnőtt csapatban. 
Sándor Balázs és Győrvári Tibor lépésről-lépésre 
alap embernek számít a felnőtt csapatnál. 

Külön öröm számomra, hogy a megrendezett torná-
kon, diákolimpián minden esetben teljes létszámmal 
sikerült megjelennünk. Minden játékosunkat dicsé-
ret illeti, hiszen nagyon fegyelmezetten és ügyesen 
szerepeltek a tornákon. A szülőkről sem szabad meg-
feledkezni, hiszen fáradtságot és időt nem kímélve 
hozzák gyermeküket az edzésekre és a tornákra, 
mérkőzésekre, ahol kulturáltan bíztatják csapatain-
kat. Az edzéslátogatottság minden korosztályunkra 
nézve kimagasló mutatókkal rendelkezik, ami nagy-
részt köszönhető a Széchenyi István Általános iskola 
vezetőinek, pedagógusainak, akik a tanulás fontossá-
ga mellett, fontosnak tartják a gyerekek sportolását, 
és ennek is köszönhető, hogy a srácok időben részt 
tudnak venni az edzéseken. Így ők is részesei sikere-
iben.”

Edző: Budai László

ASE Vezetőség
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ASE

U6-U7  Bozsik Torna (fesztivál)U6-U7  Bozsik Torna (fesztivál) U8-U9 Bozsik Torna ( fesztivál)U8-U9 Bozsik Torna ( fesztivál)

U10-U11 Bozsik TornaU10-U11 Bozsik Torna

U14  Egy jó hangulatú edzés utánU14  Egy jó hangulatú edzés után

U12-U13 Bozsik TornaU12-U13 Bozsik Torna

Bajnoki mérkőzés U21 Ikarusz- ASE 0:2, az Első Bajnoki mérkőzés U21 Ikarusz- ASE 0:2, az Első 
elleni győzelem, átlagon felüli teljesítménnyel.elleni győzelem, átlagon felüli teljesítménnyel.

2015. február
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NYWYG

Nywyg 2014. évi értékelő családi találkozója
A szokásoknak és a tagság várakozásának megfelelően január 10.-én 
megrendeztük az 2014.évet értékelő, s a 2015. évet elindító rendezvé-
nyünket a volt „Szuzuki” épületben. Az íjász sporttársakkal az egész év-
ben sokat segítő családtagok is eljöttek, s együtt ünnepeltek, örültek ve-
lünk. Jeles vendégek, mint a Pilisi Királyi Íjászok küldöttsége, Keveházi 
Zoltán vezetésével, és Juhász István, Alsónémedi szülötte, a Ferencváros 
olimpiai bajnok labdarúgója, is megtisztelték aktív jelenlétükkel rendez-
vényünket. Először a fi atal sporttársak fi zikai felmérése történt, majd az 
egyesület 2014. évi sport, társadalmi, kulturális tevékenységeit tekintet-
tük át. Ezt követően a résztvevők által hozott fi nomságokkal megrakott 
asztaloknál megkezdődött a kötetlen beszélgetés, s a felállított sportszer 
mellett a várt csocsó bajnokság, kétszer nyolc csapattal. A „nyílt kate-
góriát” a vendég Keveházi  csapat nyerte, s Ők lettek a családi csapatok 
versenyének győztesei is.
A fi zikai verseny után a szellemi vetélkedés került sorra. Itt az íjászat-
tal, sporttal, magyar történelemmel, Angliával, számítástechnikával és 
vegyes témákkal kapcsolatos kérdésekből összeállított feladatlapokat 
kellett a csapatoknak kitölteni. Az angliai kérdéseket Tóth Tímea, a ma-
gyar történelmi kérdéseket Babos Zoltán, az íjászattal kapcsolatosakat 
Keveházi Zoltán, a számítás technikaiakat Gyarmati László, a vegyes té-
májúakat Laczik Csaba készítette. A vetélkedőt szoros küzdelemben, a 
Keveházi –Katona csapat nyerte. A nagy izgalmat három érdekes és tar-
talmas előadás meghallgatásával pihente ki a társaság. Először a méltán 
híres, ismert és elismert olimpiai bajnok labdarúgó, Juhász István visz-
szaemlékezéseit hallhattuk. Majd Keveházi Zsombor mutatta be olimpi-
ai verseny íját és Katona Nándor mesélt a barantáról, a magyar harcos 
hagyományokat megőrző, felelevenítő összetett sportról. Az előadások 
után az egyesület legjobb fi atal sportolóinak megválasztására került sor. 
Az eredmények: 
Év ifj úsági versenyzője 1.Katona Nándor, 2.Pázmándi Marcell, 
3.Pázmándi Levente 
Év ifj úsági sportolója: 1. Ónodi Tamás 2. Facsar Gergely 
Év kezdő íjásza: 1. Pék Dóra Jázmin, 2. Pelbárt Patrik, 3. Szabó Koppány.
A rendezvény kezdetétől a Galagonya kör, Bodó Anna vezetésével, kéz-
műves foglalkozással szórakoztatta és tanította az érdeklődőket, majd 
zárásként díjazta a legszorgalmasabb, legügyesebb családokat. Két kiál-

lítást is láthattunk ott, az egyik 
20.századi katonai eszközökből 
mutatott be néhány érdekeset 
Facsar Balázs és Katona János 
segítségével. A másik kis kiállí-
táson megtekinthettünk sport 
és hagyományos íjakat, melye-
ket tulajdonosaik bocsátottak 
megtekintésre, A záró esemény 
a tombola volt, ahol a különbö-
ző ajándékba hozott tárgyakat 
nyerhették meg a szerencsések. 

Hogy kiváló hangulatú és jól sikerült rendezvényt tartottunk azt nem 
csak a mellékelt fénykép tanúsítja, hanem a jól szórakozó gyermekek 
és felnőtteknek az idő gyors múlása fölötti álmélkodása is bizonyította !

IFAA Terem Országos Bajnokság, 2015.01.24 PÁPA
Hála az Úrnak elkezdtük a 2015-ös íjász évünket is! Edzéseink rend-

szeresen folynak, a csarnokunkat is temperáljuk - legalább az edzések 
idejére. Az új tagjaink lelkesedése kitart, szülők vállalják, hogy hozzák 
a gyerekeket, a felnőttek és nagyobbak pedig magukat veszik rá, hogy 
sportoljanak és mozogjanak. Készülünk a WA terem Íjász  Országos 
Bajnokságra. 

Versenyzőink közül, most az újabbak vállalták a felkészülést és az 
IFAA terem Országos Bajnokságon való részvételt.

Pápa viszonylag messzebb van tőlünk, de vállaltuk a korai kelést és 
több órás utat oda- vissza is. A reggeli út kicsit kalandosra sikerült, idő-
ben indultunk, de útközben - Pest megyeiek számára- szokatlan hóesés 
kapott el bennünket, így jelentősen csökkentettük a sebességet. Már lát-
szott, hogy a megérkezésünk ideje csúszik. Az igazi télies időjárás má-
soknak is gondot okozott, így a Himnuszra odaértünk. Gyors átöltözés, 
bemelegítő lövések és indulhatott az éles szakasz. 

Négy fős versenyzői csapatunk minden tagjának ez volt az első te-
remversenye és az első országos bajnoksága is. Így számos dolog szo-
katlan volt, a csarnok nagysága, a fények, a száz fős versenyzői csapat, 
a rengeteg céltábla. Lassan sikerült a ráhangolódás, a belső nyugalom 
megtalálása, amely nélkül nincs pontos és jó lövés.  A fi ataloknak ke-
vesebb ellenfele érkezett meg, így ők nem oly zsúfoltan álltak a cél 
vonalra. Tamásnak több bemelegítés kellett volna, lassan oldódott fel, 
második részben már 60% felett lőtt- ennél sokkal jobban is fog neki 
menni! Jázmin első versenyén volt, neki minden igazán új volt, szépen 
tartotta a lépés az első részben, és ügyesen teljesített, innen tud tovább 
lépni! Csilla  lassan találta meg jó formáját, a következő versenyen már 
meg lesz az edzési szint is! Laci szintén készül az otthoni szint elérésére, 
hamarosan sikerül is ez! Eredmények: Gyerek BB Ónodi Tamás 3. hely, 
Gyereklány BB Pék Jázmin Dóra 2. hely, Felnőtt Nő VR Gündert - Vi-
rágh Csilla 4.hely ,Szenior Férfi  VR Nagy László 6. hely - Gratulálunk, 
ügyesek voltak!

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2015 elején Alsónémedin

Mindenkit szeretettel 
várunk edzéseinkre!!

Hajrá Nywyg!
Az edzéseket  

a Schuller Csarnokban tarjuk!! 
Péntek 18 órától, Vasárnap 17 órától

Gyertek Bátran!

Üdvözlettel : Suplicz Zsolt,  A NYWYG 
elnöke, 06-70-43-64-194

2015. február
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