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Hírmondó 

AlsAlsónéónémedmeddddi Ni NagagNNaga

Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye: 
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik (a Posta illetve 

a katolikus templom közötti úton közelíthető meg).
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:  

1/301-6969 (vonalas telefonról ezt a számot érdemes hívni) 
és a 104 (mobiltelefonról ez a szám javasolt). 

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!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata nevében kívánunk
egészségben és eredményekben gazdag Boldog Újesztendőt!

      az Alsónémedi Hírmondó Szerkesztőbizottsága

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek, szomszédoknak, akik szerettünk Stefanov Miklós 
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkat 

bármely módon enyhíteni igyekeztek.
    Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Várkonyi Tibor temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, 

virágot helyeztek, utolsó földi útjára elkísérték és mély fájdal-
munkban részvéttel osztoztak.

    Gyászoló család

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak a rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunkat id. Viski 
Mihálynét (szül. Garai Rozália) utolsó útjára elkísérték, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek el és osztoztak fájdalmunkban.                                 
       A gyászoló család

ÖÖ
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2014. december 11-én tartotta előre 
meghirdetetett közmeghallgatását az Opál házban. 

A közmeghallgatás napirendje a korábbi éveknek 
megfelelő témakörök mellett – a helyben közszolgál-
tatást nyújtó szervezetek (rendőrség, DAKÖV Kft ., 
stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kér-
dések intézése, beszámoló a 2013. évi költségvetési 
évről, a 2014. évi elképzelésekről – további napiren-
dekkel bővült, melyekről röviden jelen cikkben ol-
vashatnak.

Vincze József polgármester a jelenlévők köszöntése, 
a Képviselők bemutatása után részletesen beszámolt a 
2014. költségvetési évről és a 2015. évi tervekről.

Kocsis István rendőrkapitány megköszönte az ön-
kormányzat anyagi támogatását, ill. a „túlszolgálatos” 
rendőrök díjazásának biztosítását, mely nagyban 
hozzájárul a település közbiztonságának biztosításá-
hoz. Elismeréssel szólt a Polgárőrség munkájáról is, 
megköszönte a hatékony együttműködést. Elmond-
ta, hogy a több éves, rendszeres rendőri fellépésnek 
köszönhetően a prostitúció jelenléte a településen 
jelentős mértékben csökkent, sikerült a társszervek-
kel együtt két elkövetői kört is letartóztatni. Vincze 
József megköszönte a rendőrség és a polgárőrség 
munkáját és tájékoztatta a jelenlévőket, hogy közbiz-
tonsági mutatók és felderítés szempontjából is a leg-
jobb helyen áll Alsónémedi a térségben.  A legtöbb 
problémát a kisebb súlyú vagyon elleni bűncselek-
mények, a lopások okozzák. Arról is tájékoztatta a je-
lenlévőket, hogy a Haraszti úton hamarosan felkerül 
egy sebességjelző készülék, amivel a gyorshajtások 
számát szeretnék csökkenteni, ill. megelőzni azokat, 
de szólt arról a tényről is, hogy újabb kamerák is te-
lepítésre kerülnek a településen.

Lakosság részéről felvetődött a jelzőberendezések 
használata, az igazoltatások kérdésköre, a magánka-
merák fi gyelembevétele az eljárásoknál. 

Dr. Inczeff y Zsolt az orvosi ügyelet vezetője az 
eszközfejlesztéseket emelte ki beszámolójából (pl. 
defi brillátor, EKG, sürgősségi orvosi táska stb.), ami 
ugyan nem látványos, de a gyors és hatékony orvosi 
beavatkozások nélkülözhetetlen feltételei. 

Korábban már publikálták a pontos elérhetőséget 
és ismét kiemeli, hogy a 104-es telefonszámot hív-
ják a korábban megjelent Bp-i szám mellett, ahol el-

döntik, hogy az ügyelet vagy rohamkocsi menjen a 
beteghez. Az ügyelet létszáma stabil, jó és minőségi 
munka folyik annak ellenére, ha van is 1-2 panasz. 
Vincze József polgármester is kiemeli, hogy a 104-
es telefonszámot kell hívni, és az is lényeges, hogy 
ott a beszélgetés is rögzítésre kerül. Kiemeli, hogy 
az ügyelettel jó a kapcsolat, a problémákat minden 
esetben megbeszélik.

Dr. Percze Tünde jegyző megköszöni a helyható-
sági választáson történt rosszullét kapcsán a gyors és 
szakszerű betegellátást.

Kozma Miklós a DAKÖV Kft . helyi kirendelt-
ségének vezetője a cég „nagyvállalati átalakulá-
sát” emelte ki és beszélt a hamarosan megvalósuló 
szennyvíztisztító bővítéséről. Kiemelte Bozó István 
munkáját az egészséges ivóvízellátás biztosításával 
kapcsolatban és megköszönte a többi dolgozó  lelki-
ismeretes munkáját is a víz- és csatornahálózat üze-
meltetése kapcsán. Beszélt még a csapadékos időjá-
rás miatt történt nehézségekről, melyből a lakosság 
szerencsére nem sokat vett észre.

Lakossági észrevétel kapcsán tájékoztatja a jelen-
lévőket, hogy a működő két kút közül az egyiknek 
magasabb a vastartalma. Szintén hozzászólás kap-
csán elmondja, találkoztak csapadékvíz bekötéssel 
a lakosság részéről, ami duplán gondot okoz, hiszen 
máshoz befolyik a vize és a rendszert is terheli.  

Vincze József polgármester megköszöni a DAKÖV 
Kft . és munkatársainak egész éves munkáját.

Babák László a Gyál Város Járási Hivatal vezetője 
elmondja, már két éve működnek 4 települési illeté-
kességgel a lakosság szolgálatában és már több mint 
százezer ügyfelük volt. Az Alsónémedi kirendeltség-
nek szűk jogköre van, de bővíteni fogják a későbbi-
ekben. Kiemelt feladata volt a helyi és ócsai ingatlan-
tulajdonosok víz- és csatornabekötésekre kötelezése, 
igaz a településen nagyon kevés ingatlant érintett a 
bekötés. Megköszönte mind a Kirendeltség munkáját, 
mind a Polgármesteri Hivatal együttműködését a ki-
rendeltség irányába. A Polgármester a beszámoló kap-
csán elmondta, hogy a Gyáli Okmányiroda bonyolítja 
országosan a legtöbb ügyet, aminek Alsónémedi veze-
tője van (Kiss Péter), s amilyen rossz híre volt régen, 
most szinte csak jókat hallani a működéséről.

Vincze József polgármester minden szolgáltató 
munkáját megköszönte, és kérte a jelenlévőket – 

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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akik ugyan többen, mint a korábbi években, de még 
mindig szerény létszámban voltak jelen – a hiányzó 
szolgáltatók részéről felmerülő kérdéseiket tegyék fel 
vagy írják majd le és a Hivatal továbbítja azokat az 
érintettek felé.

Ezután részletes tájékoztatást adott a 2014. évi 
költségvetési évről, fejlesztésekről stb., majd a 2015. 
évi tervekről beszélt.  A beszámoló során merült fel 
a Fő út Szabadság tér és település vége között hi-
ányzó járda és árok, melyre a Polgármester úr tá-
jékoztatást adott, hogy kerékpárút és gyalogosjárda 
is készül majd azon a szakaszon, de pontos megva-
lósítási időpontot nem tud ígérni. A keskeny járdák 
problémája is felvetődött. 

Egy belső gyalogosrendszer kiépítése, az Opál-
ház felújítása, településközpont tervezése, az egész-
ségház közeljövőben történő megvalósítása, a tor-
nacsarnok kihasználtsága, a Haraszti úton most 
megépített járdaszakasz, a szociális temetés, a tele-
pülésen elérhető internet-szolgáltatás, valamint a 
Déli iparterület közművesítése is szóba került.

Lócskai István, a Vertikál Zrt. szállításvezetőjé-
nek köszöntése után Vincze József polgármester tá-
jékoztatást ad a hulladékgyűjtésben történt törvényi 
változásokról és a szolgáltató váltásról, ill. szelektív 
hulladékgyűjtésről, annak bevezetéséről. A szolgál-
tató minden szolgáltatást igénybe vevő részére 
eljuttatja a szállítási naptárt, így mindenki ponto-
san tudhatja mikor lesz a sárga fedelű kukák ill. a 
zöldhulladékok elszállítása.

Úgy gondolja, ahogyan a régi, úgy az új szolgálta-
tó a többség megelégedésére végzi munkáját, kevés 
probléma volt. A szelektív zsákos rendszerrel voltak 
problémák, ill. meg is szűnt, de a nyáron bevezetés-
re került a „sárga kukás” rendszer, mely mára szin-
tén jól működik. Ha valaki látja, hogy nem megfe-
lelő anyagot tesznek bele, szóljon az illetőnek vagy 
a Polgármesteri Hivatalba. Már 2014. januárjától 
helyi ügyfélszolgálat is működik minden kedden a 
Könyvtárban 16-18 óra között. 

Lócskai István tájékoztatást ad arról, hogy a díja-
kat törvényi előírások alapján alkalmazzák, röviden 
ismerteti a lomtalanítás lehetőségét, majd a szelektív 
és zöldhulladék elszállításának lehetőségeit. Rövid 
statisztikát is ismertet a szelektív gyűjtés bevezetésével 
kapcsolatban, mely alapján a kommunális hulladék 
mennyisége jelentősen csökkent. Elmondja, hogy az 
üveggyűjtő edények is kikerültek a településen – CBA 
Cent, Iskola u., Bajcsy u., Nagygödör-tér és Dózsa Gy. 
tér –, melyekbe csak öblösüvegek tehetők. 

Vincze József polgármester megköszöni az együtt-
működést és az önkormányzat karbantartójának, 
parkos dolgozóinak és az ügyfélszolgálat munkáját. 

A hulladékszállítás kapcsán felmerült a díjfi zetés 
gyakorisága, mely a szabályozások alapján továbbra 
is minden hétre fi zetendő, akkor is, ha nem teszik ki 
a kukát. A határban a jól működő hulladékszállítás 
mellett még mindig sok a szemét, melyet az Önkor-
mányzat többször is összegyűjtet, de sajnos az idegen 
szemét mellett helyi lakostól is került ki pl. fáradt olaj 
a határba. Mindemellett felmerült a helyi komposz-
tálás lehetősége is, mely kapcsán vélhetően el lesznek 
helyezve mintának komposztálók majd a lakossághoz. 

A közmeghallgatás konkrét napirendjei után a 
Képviselő-testület elfogadta a Partnerségi Szabály-
zatot – melyet már a most indult HÉSZ tárgyalása 
stb. kapcsán is alkalmazni kell –, majd a köztiszt-
viselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet 
módosítását.

A HÉSZ társadalmi egyeztetése kapcsán nagyobb 
vita alakult ki, mely legfőképpen annak elindítása 
időpontjára  vonatkozott, végül a Képviselő-testület 
amellett döntött, hogy 2014. december 15-től elin-
dítja annak folyamatát. Erről a lakosság még decem-
berben részletes tájékoztatást kapott szórólap formá-
jában, de a település honlapján is olvasható.

Az utolsó napirenden az ABÉVA Kft . működé-
se szerepelt, mely kapcsán döntés született, hogy az 
Önkormányzat átutalja a fi nanszírozáshoz szükséges 
összeget, ha a KLIK nem fi zeti ki a megállapodás 
alapján fi zetendő bérleti díjat.

A Polgármester a közmeghallgatás végeztével Kel-
lemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kí-
vánt minden jelenlévőnek.

A Képviselő-testület az idei évben várhatóan 2015. 
január 29-én fog először ülésezni, melyről a telepü-
lés honlapján, ill. hirdetőtábláinkról értesülhetnek 
az érdeklődők. Az ülések továbbra is nyilvánosak, 
jöjjenek el minél 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 terjedelemben olvashatók.   

Győrvári István Lászlóné, 
Polgármesteri Hivatal
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„Te is tudod jól, hogy gyarló emberek vagyunk                   
Egyszer megszülettünk, s  egyszer majd meghalunk
A szándékunk lehet jó, de mégis hibázhatunk                      
Adj hálát érte, hogy még együtt vagyunk 

Hisz könnyű bántanunk egymást, vagy önmagunk            
Mert volt már pár utunk és sok mindent tudunk
De nem hazudhatunk, mert egymásért vagyunk.                
De legfőképpen azt, hogy ÖSSZETARTOZUNK.”

1949-ben 48 fi atal pár jelent meg az Alsónémedi 
Anyakönyvi Kerületben.

Kaltenecher János és Csernák Rozália 
1949. november 19-én,

9O. születésnapján szeretettel köszöntjük
Kecskés Jenőné Acsai Juliannát, kívánunk még

neki sok boldog évet erőben, egészségben,
Isten áldásával családja körében.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Szabó Albert és Kiss Piroska
1949. november 26-én kötöttek házasságot. 

A jubiláló házaspárokat otthonukban köszöntöttük a nem mindennapi évforduló kapcsán.
Önkormányzatunk nevében ezúton is szívből kívánjuk, hogy még nagyon sok örömben, boldogságban 
legyen részük s töltsenek sok-sok időt egészségben, békességben szeretteik és párjuk körében.

Szeretettel köszöntjük a 65. házassági évfordulóját ünneplő házaspárokat

90 éves évforduló köszöntése
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Alsónémedi Önkormányzat 2014. év végi út- és járdaépítési 
beruházások rövid bemutatása

Kölcsey utca járdaépítés: Az aszfalt burkolatú út kiépítését követően Önkormányzati költségviselés mellett a Kölcsey utcában 
a Toldi M. utca és a Deák Ferenc utca között bal oldalon térkő burkolatú járda épült. A kapubehajtók kialakításának költsége az 
ingatlantulajdonosokat terhelte.
A járda hossza: 322 m, szélessége 1,6 m. Összes bekerülési költsége: bruttó 7,5 MFt
Kivitelező: Barizs Kert Kft .

Haraszti út járda építés: A Haraszti úton a Toldi M. utca és a Róna utca közötti szakaszosan meglévő, de rossz állapotú és keskeny 
beton járda elbontásra került. Helyette térkő burkolatú járdát építettünk, melynek hossza: 730 m, szélessége: 1,60 m
Összes bekerülési költsége: bruttó 15,8 MFt
Kivitelező: Szlov-ép Bt.

Haraszti út gyalogátkelőhely építés és sebességjelző tábla kihelyezés: A Haraszti úton a Róna utca térségében gyalogátkelőhe-
lyet alakítottunk ki. A gyalogátkelőhelyhez kiemelt közvilágítás készült és egy radaros sebbességjelző tábla is kihelyezésre került.
Összes bekerülési költsége: bruttó 3,4 MFt
Kivitelező: Szlov-ép Bt.
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Rákóczi utca járda építés: A Rákóczi utcában – Fő út és Haraszti út közötti szakasz- a meglévő, de rossz állapotú és keskeny beton 
járda elbontásra került. Helyette térkő burkolatú járdát építettünk, melynek hossza: 283 m, szélessége: 1,60 m. A járda építéssel 
egyidejűleg megoldásra került a Kinizsi utca és a Haraszti út közötti útszakasz vízelvezetése.
Összes bekerülési költsége: bruttó 11 MFt
Kivitelező: Unobau Kft .

057 hr számú un. Összekötő út építése: Az Északi Vállalkozói Területen a Penny Market Kft  raktárbázisa előtt az 5.számú főút és 
a 4604 j. un. „Ócsai” út között található 057 hr számú un. „Összekötő„ út építése befejeződött a múlt év őszén. Az út szerkezete a 
tehergépjárművek terhelésének megfelelően épült meg, hossza: 700 m, szélessége:7,0 m. Az útépítés fi nanszírozásához hozzájárult 
a Penny Market Kft . 60 MFt és a Planzer Hungária Kft  10 MFt mértékben.
Összes bekerülési költsége: bruttó 136 MFt
Kivitelező: Hidrográd Kft .

Kerékpárút aszfalt burkolatának megerősítése: Szükségessé vált a temetőig húzódó – 1830 fm hosszú- kerékpárút felújítása. 
A kerékpárút burkolata repedezett, szélei helyenként töredezettek, a mellette található fák gyökereitől felszíne helyenként felpú-
posodott. A felújítás során átlag 4 cm új aszfalt burkolat, kétoldalt nemes padka készült. 
Összes bekerülési költsége: bruttó 16 MFt
Kivitelező: Hidrográd Kft .

A Magyar Közút Nonprofi t Zrt és az Önkormányzatunk között kialakult jó kapcsolatnak köszönhetően a Haraszti út legrosszabb 
állapotú szakaszain 400 tonna aszfalt beépítésével javították az út minőségét. 
Tárgyi járdaépítésekkel és gyalogátkelőhely kialakítással az Önkormányzat törekedett a gyalogosok biztonságos közlekedésének 
biztosítására. Reményeink szerint a sebességjelző tábla segíteni és egyben fegyelmezni fogja a településünkre belépő közlekedő-
ket a megengedett sebesség betartására. 
A vállalkozói területen megépített út közös (Penny Market Kft , Planzer Hungária Kft ) fi nanszírozása példa értékű lehet a többi 
vállalkozás számára.                         Polgármesteri Hivatal
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Az Államreform operatív program keretében 
megvalósuló „Szervezetfejlesztés konvergencia 
régiókban levő önkormányzatok számára” pályá-
zat célja a helyi önkormányzatokról szóló új, va-
lamint a járások kialakításáról szóló törvény alap-
ján megváltozott önkormányzati feladatkörök 
következtében a szükséges változások felméré-
sének, megtervezésének, megvalósításának és 
az eredmények visszacsatolásának támogatása, 
valamint az önkormányzatok költségcsökkenté-
sének, hatékonyságnövelésének módszertani és 
gyakorlati támogatása volt. 

A pályázati célkitűzések szoros összhangban áll-
tak Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatá-
nak elképzeléseivel. Az önkormányzati rendszer 
átalakítása miatt új típusú feladatok, más hang-
súlyok jelzik a települések számára az irányt. Al-
sónémedi helyzete speciális, hiszen az utóbbi 
években érte el az ötezres lélekszámot, és az agg-
lomerációs létből fakadóan bár a helyi gazdaság 
(M0, M5 autópályák) jelentős részben profi tált, a 
közigazgatás és közfeladat szervezés nem tudta 
követni a megváltozott igényeket. Komoly kihí-
vást jelent mindezeket a feladatokat a hatékony-
ság növelésével ellátni a megváltozott fi nanszí-
rozási rend alapján. Így a költségcsökkentése 
irányuló törekvés is hatványozottan szerepelt a 
pályázat céljai között.

A pályázat segítségével átvilágításra került az ön-
kormányzat és intézményei (óvoda, művelődési 
ház, Polgármesteri Hivatal), az önkormányzati 
tulajdonú kft. szervezeti kialakítása, egymáshoz 
való viszonya, alapdokumentációi, humán inf-

rastruktúrája, a munkamegosztás kialakítása, a 
feladat-hatásköri rend egészen a munkaköri le-
írásokig.

Az elemzés és a szakértők az önkormányzat mun-
káját, szervezeti felépítését, szerződéses kapcso-
latait átláthatónak, a Polgármesteri Hivatal szer-
vezeti struktúráját az ellátandó feladatokhoz, a 
jelenlegi létszámot viszont nem minden esetben 
a feladatokhoz igazodónak minősítette.

A pályázat által feltárt teendők:

- Az önkormányzati fenntartású intézmények irá-
nyításának egységesítése.

- Az önkormányzati fenntartásban, működteté-
sében lévő intézményekkel kapcsolatos feladat 
ellátási és ehhez kapcsolódó fi nanszírozás mo-
dell kidolgozása, különösen olyan területeken, 

SZERVEZETFEJLESZTÉS AZ AGGLOMERÁLÓDÁS NEHÉZSÉGEIVEL 
KÜZDŐ ALSÓNÉMEDI ÖNKORMÁNYZATNÁL

rastruktúrája a munkamegosztás kialakítása a
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ahol megbízott Kft. az önkormányzat vagyonát 
használja.

- A költségek forrásainak feltárása, átláthatóvá 
tétele, és a feladatstruktúra szerinti fi nanszírozási 
modellek kidolgozása.

- A lakosság közszolgáltatásokkal, ügyfélkapcso-
lati, hivatali ügyintézéssel kapcsolatos elégedett-
ség megismerése kérdőíves felmérés útján.

- Munkaoptimalizálás és hatékonyságjavítás az 
ügyintézés és a szervezeti egységek tevékenysé-
gében. 

- Indokolt a komplex humánerőforrás és munka-
köri átvilágítás, melyek szorosan összefüggenek 
a megváltozott önkormányzati feladatellátással.

-  A szerződéses kapcsolatok kezelése szerveze-
tileg megoldott, ugyanakkor a feladatok és a ha-
táskörök egyensúlya nincsen meg, ami eseten-
ként felesleges duplikációhoz, döntéshozatali 
jogosultsági dilemmához vezet.

- Munkafeltételek korszerű, ügyfélbarát kialakítása.

Fontosabb javaslatok

•   A Szakmai Koncepció alapján készült hatályos 
új feladat- és hatásköri jegyzék SZMSZ-be in-
tegrálása

•   A szakmai koncepció szerint az intézményi 
struktúra és működés feladatalapú vizsgálata 
és a változtatási javaslatok megalapozása

•   új intézményirányítási struktúra

•   Vezetésorientált költség és teljesítmény elszá-
molás

•   Elemzések 

 •   Pénzügyi döntéselemzési eljárások 

 •   Beruházás értékelési módszerek 

 •   Önköltségszámítás

•   A költségvetési egyensúly hosszabb távú biz-
tosítása érdekében megfogalmazott javaslatok

•   vezetői információs rendszer kiépítése, ezt segí-
tő szoftver folyamatos fejlesztése

•   információs rendszer adatstruktúrájának végle-
gesítése a javaslat alapján

•   Javaslat a szociális, egészségügyi, köznevelési-, 
kulturális és sport referensi feladatok ellátására 
résztevékenységként

•   Intézményfenntartói hatáskörök hatályos új fel-
adatjegyzéke

•   Irányítási, felügyeleti és ellenőrzési hatáskörök 
újratelepítése az ügyirat-kezelési folyamatban, 
ügyiratkezelés önálló munkakörben való meg-
oldása

•   A polgármesteri hivatal szervezetének és mű-
ködésének fejlesztésére

•   Kapacitáskihasználtság módszertan és elemzé-
si szempontok

•   A kiadmányozási rend áttekintése

•   Kapacitáskihasználási stratégia elkészítése

•   Humán erőforrás gazdálkodási koncepció ki-
alakítása, szempontrendszer meghatározása

Bízunk benne, hogy a pályázat javaslatait úgy az 
önkormányzat, mint a polgármesteri hivatal jö-
vőbeni munkája során hasznosítani és eredmé-
nyeit kamatoztatni tudja majd.

Zagyva Gabriella pályázati referens
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Az Alsónémedi szennyvíztisztító a kezdetektől napjainkig
Községünkben a szennyvízhálózat és szennyvíz-

tisztító telep építése 1997-ben kezdődött, a tisztítónk 
az első adag szennyvizet 1999 májusában fogadta. A 
nyers szennyvíz tisztítása jelenleg két biológiai me-
dencében történik, BIOGEST típusú SBR rendszerű 
tisztítóban. A biológiai medencékből kikerülő stabi-
lizált iszap a szennyvíztisztító telep iszaptároló me-
dencéjében kerül tárolásra, további kezelésre, sűrí-
tésre. A tisztított víz, ülepítés után nyomóvezetéken 
keresztül kerül a befogadó DTCS csatornába, mely 
kiemelt védelem alá tartozik, így a tisztított szenny-
víznek igen szigorú paramétereknek kell megfelel-
nie. Tisztító kapacitás: 600 m3/nap. Már 2003-ban 
napi 500-550 m3 szennyvíz érkezett. A telep a kezdeti 
időszakban megfelelően működött, ám két alapvető 
problémára rövidesen fény derült. A téli időszakban 
a vákuumos rendszer működéséből következően a 
nyers szennyvíz erősen lehűl, ami a biológiai tisztí-
tás hatásfokát lerontja, másik ok, hogy a tervezettnél 
nagyobb ütemben fejlődött az iparterület, ami a köz-
ség szempontjából előnyös, de emiatt a tisztító telep 
gyorsan a teljesítőképességének a határához érkezett.

2004-ben már felmerült a szennyvíztisztító telep 
bővítésének, korszerűsítésének igénye.

Az önkormányzat 2006-ban létrehozott egy ad hoc 
bizottságot, szakértőkkel megerősítve a különböző 
technológiák megismerése céljából. E bizottság több 
mint egy éves munkája alapján javaslatot tett a kép-
viselő testületnek a HUNPLAN Mérnöki Iroda Bt. 
technológiáját preferálva, amit a testület elfogadott.
Ezek alapján az önkormányzat elkészítette az Elvi 
vízjogi engedélyhez az engedélyezési terveket, és 
ezzel pályázott az akkor még kétfordulós KEOP ki-
írásra. Az első fordulóban nyertesként hirdettek ki 
bennünket, de –sajnos- a másodikban már nem, így 
elérkeztünk 2010-hez, melynek októberében az im-
már egyfordulósra átalakított kiírásra pályázott ön-
kormányzatunk, amit végre meg is nyert. A Támoga-
tó szerződés aláírására 2011 őszén került sor.

A következő évben a kiírt közbeszerzésre három 
társaság jelentkezett, de végül csak egyikük doku-
mentációja volt érvényes, viszont a cég árajánlata lé-
nyegesen magasabb volt a kiírásnál, így a képviselő 
testület érvénytelenítette a pályázatát. A projektnek 

2014 végére kellett volna befejeződnie, de a fenti 
okok miatt az önkormányzat kért és kapott egy év 
halasztást. A legutolsó, érvényes közbeszerzési eljá-
rás győztese a HÍD- Alsónémedi Konzorcium.
Tudni kell, hogy a közbeszerzés ún. „FIDIC Sárga 
Könyv” előírásai szerint zajlik, ami azt jelenti, hogy a 
közbeszerzés győztesének, a fővállalkozónak „szabad 
keze” van a technológiát illetően, a kiírónak (jelen 
esetben önkormányzatunknak) csak a keretparamé-
terek megadására van lehetősége (erről részletesen a 
decemberi Hírmondóban olvashatnak).

Mivel a beruházást ez év végéig le kell zárni (kü-
lönben elveszítjük a megnövelt összegű és intenzi-
tású támogatást), ezért a Képviselő-testület 2014. 
szeptember 10-én elfogadta a konzorcium által aján-
lott technológiát és felhatalmazta a polgármestert a 
szerződés megkötésére.
Így az eredetileg tervezett SBR alapú biológiai tisz-
tító üzem helyett egy két vízvonalas utóülepítőket is 
tartalmazó, folyamatos biológiai tisztítású szenny-
víztisztító telep kerül megvalósításra.
A terveket több szakember (köztük az eredeti SBR 
technológia tervezője, üzemeltetők) átnézte, és szá-
mításuk, véleményük szerint a megépítendő tisztító 
még télen is meg fog felelni a szigorú kibocsátási pa-
ramétereknek.
Jelenleg a jogerős vízjogi létesítési engedélyre vá-
runk, ami reményeink szerint napokon belül meg-
érkezik (vagy az újság megjelenésekor már a birto-
kunkban is van), és a kivitelező hozzáfoghat az építé-
si munkálatokhoz.
A szennyvíztisztító telep jelenlegi műtárgyai felújí-
tás, átalakítás után az új technológia részét fogják 
képezni.
A szennyvíztisztítás természetesen az építési mun-
kálatok alatt is folyik, az új technológiára való átállás 
a terv szerint a nyár folyamán várható.

Reményeink és elvárásaink szerint az év őszétől 
már egy megnövelt kapacitású, megfelelő hatékony-
ságú szennyvíztisztító telep fogja községünk szenny-
vizét tisztítani, környezetünket óvni.

Kozma Miklós

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2015. január
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JÓTÉKONYSÁGI BÁL  A SZERVÁTÜLTETT GYEREKEK JAVÁRA
ALSÓNÉMEDIN 2014. 12. 06.

Idén december 6-án, már 12-dik alkalommal ke-
rült sor a szervátültetett gyerekek javára rendezett 
jótékonysági bálra Alsónémedin. A Betyár étterem 
zsúfolásig megtelt, a fáradhatatlan szervező Lovas 
család hívó szavára 134 ember ismét megmutatta, 
hogy mennyire fontos számára a szolidaritás, hogy 
érzékenyek a közösség fontos ügyeire. Külön öröm 
volt látni a „törzsközönség” mellett a sok új fi atal bá-
lozót, hiszen ez azt jelenti, hogy sikerült a téma iránti 
érzékenységet továbbadni a következő generációnak.

Idén kicsit rendhagyó volt a műsor, hiszen 
Szalamanov Zsuzsa, „ A Transzplantációs Alapít-
vány a Megújított Életekért” kuratóriumi elnökének 
köszöntője után nem az elmúlt évi táborról szó-
ló kisfi lmet, hanem a 12 év alatt a szemünk láttára 
felcseperedett gyerekek életének egy meghatározó 
eseményéről, a távol keleti Bangkoki Világjátékokról 
szóló képes beszámolót láthattuk. Az összeállítás jól 
mutatta be azt, hogy a szervátültetés nem egy misz-
tikus és félelmetes mágia, hanem egy új esély, esély 
egy megújított életre. A fi lmben látott gyerekek mára 
már fi atal felnőttek, pont úgy élnek, tanulnak, dol-
goznak, szeretnek, mintha egészségesen születtek 
volna.
A kisfi lm után folytatódott egy 4 éve indult kezde-
ményezés: Polgár Péter a Class Fm Morning Show 
című műsorából ismert énekes-komikus fellépésével 
gondoskodott arról, hogy mindenki, legalább egy 
estére feledkezzen meg a problémáiról és érezze jól 
magát.

A fi nom és kiadós vacsora után a legtöbben táncra 
perdültek. Ebben idén egy új és lelkes fi atalokból álló 

zenekar, a Varga Band (Varga Norbert, Varga Ferenc, 
György Imre, Kleineisel Balázs, Gál Zsolt) volt a bá-
lozók segítségére, akik a hagyományoknak megfele-
lően ingyen vállalták, hogy hajnalig szórakoztatják a 
közönséget. Érdemes a zenekart esküvőkre, rendez-
vényekre felkérni, mert a hagyományos számok mel-
lett a legújabb, legnépszerűbb slágereket is játsszák, 
így minden korosztályt egyformán tudnak szórakoz-
tatni.

Egyszer csak egy rövid időre elhallgatott a zene, 
de utána mindenki egy ismerős dallamot vélt hal-
lani: igen, jött a Télapó. Természetesen mind a 14 
gyerek rögtön előkerült és szinte rácsimpaszkodtak 
a Mikulásra. Volt, aki a szakállát próbálta húzkodni, 
hogy igazi-e, volt aki az ölébe ült, de minden gyerek 
énekelt egy dalt és természetesen kapott ajándékot. 
A Mikulásnál azonban virgácsok is voltak: érdekes-
nél érdekesebb történetek derültek ki a felnőttekről, 
természetesen csupa vidám dolog. A Mikulás min-
denkire gondolt: a gyerekek ajándéka és a felnőttek 
virgácsai mellett a zsákja tele volt fi nom gyümölcs-
csel, amit ezúton is köszönünk!

A bál nem lett volna bál tombola nélkül. Kö-
szönjük a rengeteg színvonalas ajándékot és hogy a 
megvásárolt belépőjegyekkel és a tombolán való na-
gyon aktív részvétellel támogatták a transzplantált 
gyerekek nyári táborozását! Idén közel félmillió fo-
rint gyűlt össze, melyet már átutaltak az Alapítvány 
számlájára.

Jövőre ismét szeretettel várunk mindenkit! 

Papp Judit

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2015. január
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FELHÍVÁS!
Alsónémedi közigazgatási határán belül a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás

2015. január 06-tól július 30-ig tart!
ALSÓNÉMEDIN 2014. január 01-től a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási 

feladatokat a Dunaharaszti Kirendeltség látja el!
Tájékoztatásul fontosabb elérhetőségeik:

Dunaharaszti Kirendeltség 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
Ügyfélfogadás: hétfő: 12-16, szerda: 8-16, péntek: 8-11

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

Tisztelt Alsónémediek!

Mint az I. sz. Háziorvosi Rendelő Orvosa, szeretném kérni, hogy azok a férfi  lakosok, akik nem állnak 
urológiai szakgondozás alatt és soha korábban, vagy az elmúlt egy évben nem voltak urológiai szűrővizsgá-
laton, saját érdekükben vegyék igénybe ezt a lehetőséget!
A daganatos betegségeket korai időszakban felismerve sokkal jobb eséllyel lehet gyógyítani. Mindenkit sze-
retnénk kérni, hogy ennek érdekében menjen el a nemének és életkorának megfelelő szűrővizsgálatokra! 
Ha bizonytalan benne, hogy életkora és egészségi állapotából eredő kockázata alapján mikor és milyen 
vizsgálaton szükséges megjelennie, akkor kérem, keressen fel a rendelőben, hogy megbeszélhessük az 
Ön személyes szűrővizsgálati programját!

    Köszönettel: Dr. Papp Zsolt I.sz. Háziorvosi rendelő

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek fi gyelmét arra, hogy aki 2014 évben vagy azt megelőzően eladott, 
vett, vagy bérbevett földterületet az a földhivatal által megküldött földhasználati lappal vagy Föld-

hivatali határozattal melyben a tulajdonjog bejegyzéséről rendelkeznek, keressék fel Jakab Ágnes 
előadót a Polgármesteri Hivatalban. 

Csak a 2015. február 15-ig benyújtott változásokat tudjuk erre az évre feldolgozni, aki később 
jelenti be a változást annak, csak 2016 –tól lesz a mezőőri járulék fi zetési kötelezettség a tulajdo-

nos nevére átírva.
Jakab Ágnes, adóügyi előadó, Polgármesteri Hivatal

 Hétfő: 13-19;    Kedd: 8-14;  Szerda: 8-14;      Csütörtök: 13-19;  Péntek: 8-14
         Rendel: Dr. Szegedi Anett

Tisztelt Alsónémedi lakosok, földtulajdonosok, gazdálkodók! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. február hónapban az Önkormányzat fi nanszírozásá-
ban és szervezésében ismét elérhető az 50-70 éves férfi  korosztály számára 

az UROLÓGIAI SZŰRŐVIZSGÁLAT!
A vizsgálat helye: 

„Dr. Halász Géza” Szakorvosi Rendelőintézet DABAS
A vizsgálat ideje:

  2015. február 14. 7.00.-11.00        A-K vezetéknevű lakosoknak
  2015. február 21. 7.00.-11.00         L-Zs vezetéknevű lakosoknak

                                                                                         Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Alsónémedi Lakosok!

A Fogorvosi Rendelő rendelési ideje 2015. februártól:
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Már korábban is megjelentettük az Alsónémedi Hírmon-
dóban az Ócsa-Alsónémedi orvosi ügyelet működtetésé-
ben történt változások kapcsán a hívandó telefonszámokat, 
de sajnos sokan még nem ismerik ezeket a változásokat! 

Az orvosi ügyeletet az alábbi telefonszámokon érhető 
el: 06-1-301-6969 (vonalas telefonról ezt a számot érde-
mes hívni) és a 104 (mobiltelefonról ez a szám javasolt). 
A telefonokon az Országos Mentőszolgálat központi ügye-
letese jelentkezik, aki a bejelentő kikérdezése után dönt 
a helyszínre vezényelendő egységről (roham-, eset-kocsi, 
orvosi ügyeletes egység). Ezzel egy jobban szervezett ellátás 

biztosítható. Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi 
ügyelet az Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik (a 
Posta illetve a katolikus templom közötti úton közelíthető 
meg). Munkanapokon reggel 08:00 órától 16:00 óráig (az 
ügyelet kezdetéig) minden háziorvos és házi gyermekorvos 
ellátja a hozzátartozó betegek sürgősségi eseteit. Az ügyelet 
munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 08:00 óráig, 
szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 08:00 órá-
tól másnap reggel 08:00 óráig (24 órás) vehető igénybe 
sürgősségi esetekben.

Győrvári István Lászlóné 

AZ  ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMA 

Meghívó
Faluházi Esték - 2015. 

70 éve történt
Budapest ostroma

1944. december 25 – 1945. február 13.

Kosaras Péter Ákos 
hadtörténész előadása

Helyszín: Faluház
Időpont: 2015. február 5. csütörtök, 18 óra

Várjuk szeretettel!

Meghívó
Magyar Kultúra Napja – 2015. 

 „A munka, amit a Tengerentúlra kiutazó fi ataljaink elvégeztek, múlhatatlan 
és történelmi jelentőségű a diaszpóra magyarságának megtartása érdekében.” (Semjén Zsolt)

Bemutatkoznak a Kőrösi Csoma Program ifj ú ösztöndíjasai. Filmvetítéssel, 
néptánccal, népdallal, népzenével egybekötött előadás 

a diszpóra magyarságban végzett nemzetmentő munkáról.

Helyszín: Halászy Károly Művelődési Ház 
Alsónémedi, Dózsa György tér 2. 

Időpont: 2015. január 23. péntek, 17 óra

Előadók és fellépők: Naszák Szilvia, Dunai Bence, Varga Nóra, Endrődi Hudit, Nagy Viktor Gábor, Aradvári Lackó

Várjuk szeretettel!
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Budapest ostromának emlékezete. I.

A magyar főváros ostroma a II. világháború egyik leg-
hosszabb és kimondani is nehéz, legvéresebb városostro-
ma volt. Budapest stratégiai helyzetbe került a világháború 
vége felé, ugyanis a Bécs előterébe, majd onnan tovább, a 
hőn óhajtott Berlin felé tartó szovjet hadseregnek át kellett 
kelnie a Dunán. A német hadvezetésnek, miután feladta a 
Balkánt, a lengyel területeket a még védelmezett Magyaror-
szág területén kellett feltartóztatnia a szovjeteket. A székes-
főváros határában az első orosz tank megjelenése és a budai 
Vár elfoglalása között 102 nap telt el. Ezzel szemben a né-
met főváros Berlin két hét, Bécs hat nap alatt esett el, Párizs, 
Róma és még néhány európai főváros Varsó kivételével nem 
is vált hadszíntérré. A legkitartóbb német helyőrségek, mint 
a königsbergi vagy breslaui 77 illetve 82 napig álltak ellent 
a rettentő túlerőben lévő ostromlóknak. A budapesti csata 
1944. október 29-től 1945. február 13-ig tartott, az ostrom 
ezen belül ötvenegy napig zajlott. 

Budapest hadászati jelentőségét példázza, hogy a törté-
nelem folyamán Európa legtöbbet támadott fővárosa közé 
tartozott, azaz 15 különböző hevességű és mértékű ostrom 
színhelye volt, így 1302-ben, 1307-ben, 1529-ben, 1530-ban, 
1540-ben, 1542-ben Brandenburgi Joachim és 1598-ban 
Mátyás főherceg, 1600-ban, 1603-ban Rußwurm tábornok, 
1684-ben Lotharingiai Károly kegyetlen 104 napon keresz-
tül próbálta bevenni.

Az 1686-os ostrom eredményeképpen szabadult fel Buda és 
Pest a török hódoltság alól.
Ezt jó másfél évtized múlva a legendás, 1849. május 21-ére 
megvívott Buda vár visszavétele követte.

A varsói felkelés leverése a német csapatok kerek 63 nap-
ját vette igénybe, Leningrád blokádja majdnem három évig 
tartott, Sztálingrád négy hónapon át volt csatatér, de a civil 
lakosság nagy részét még a harcok kezdete előtt evakuálták. 

Ezzel szemben Budapesten nyolcszázezer ember feje fö-
lött folyt a véres, az elszenvedettek számára végeláthatatlan 
küzdelem.

Meg kell emlékeznünk arról a rettentő szenvedéstörténet-
ről is, amit az 1944. április elején kezdődött szövetséges bom-
bázásoktól Magyarország lakossága elszenvedett. A légitá-
madások alatt igen sokszor polgári célpontok, lakónegyedek 
estek áldozatául az ellenséges angol-amerikai bombáknak. 
Április 3-án például a Szent László kórházat érte számos ta-
lálat. De a vadászgépek a szántóföldeken dolgozó falubeli-
eket, sőt legelésző nyájakat géppuskáztak. 1944 áprilisának 
közepén jelent meg az országos légoltalmi parancsnok felhí-
vása, mely szerint ,,az angolszász repülőgépek robbanószer-
kezettel ellátott rongybabákat dobtak le. A Pestvidéki Hírek 
arról számolt be, hogy ,,mérges cukorkát és robbanó babákat 
dobtak le az ellenséges repülők.” Monoron szintén robbanó 
babát, Pápa környékén robbanó cigarettát, robbanó Schmoll 

,,A főváros 108 napig állta a hétszeres túlerőt…”

A felrobbantott Lánchíd
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pasztás dobozt, Kecskemét mellett robbanó játékbabát, töl-
tőtollakat és mérgezett szappant, Dunavecsén mérgezett vi-
rágcsokrot, Kolozsvárott az állomás környékén robbanó töl-
tőtollat, Debrecenben mérgezett, a húszas évekből származó 
magyar infl ációs pénzt, Budapesten játékmalacnak álcázott 
bombát találtak. De robbanó cigarettatárcákat, termoszt, ce-
ruzát, ruhaakasztókat is találtak a rendőri jelentések alapján. 
E cselekményeket az Angliában alakult titkos szervezet a 
Speciel Operations Executive (SOE) maga is elismerte. Ilyen 
esetek után a vidék lakossága vasvillával várta a lelőtt gépéről 
ejtőernyővel alászálló angol-amerikai pilótákat.

A budapesti ostrom eseményeiről alig maradt fenn né-
met és magyar levéltári dokumentum. A történtekről azon-
ban nagyon sokan készítettek feljegyzéseket. Az átélt véres 
borzalmaknak több százezer tanúja volt, mivel senkit sem 
evakuáltak. A lakosság vesztesége mintegy 35.000 halott, az 
ostrom minden második halottja civil volt. A Vörös Had-
sereg közel 80. 000 fős vesztesége valamivel több volt, mint 
a német-magyar véderők és a polgári lakosság áldozatainak 
száma együttesen. A lakosság sorsáról nem született politikai 
döntés. Magyar szervek nem tudták volna lebonyolítani a 
milliós nagyváros evakuálását. Eszközök híján ezért először 
mindenkit önkéntes távozásra szólítottak fel. Az ilyen plaká-
tok már 1944. november 7-e előtt megjelentek. Az ostrom 
nyitányaként november 4-én kora délután levegőbe repült 
a Margit-híd Pestet a Margitszigettel összekötő szakasza. A 
Vecsés környékén dörgő ágyukat ekkor még nem lehetett 
hallani a városban. November 10-én elrendelték a leginkább 
veszélyeztetett Kispest, Pestszenterzsébet, Pestszentlőrinc 
és Soroksár kiürítését. A lakosság zöme nem engedelmes-
kedett, csak kevesen húzódtak a belső kerületekbe. Tíz nap 
múlva hatálytalanították a kitelepítési rendeletet, mivel nem 
volt hová elhelyezni a menekülteket.

A városra jellemző civilizációs vívmányok csak lassan 
szűntek meg, mivel a létfontosságú közművek zöme (a víz-, 
gáz-és villanyszolgáltatás) vagy a városon kívül vagy a pe-
remkerületekben helyezkedett el, és különböző időpontban 
került szovjet kézre. 
A gázszolgáltatás december 28-án, a vízszolgáltatás január 
3-án szűnt meg. A telefonvonalak december végéig, egyes 
helyeken még február elejéig működtek. A városban advent 
idején még semmi nem mutatta, hogy ostromról volna szó. 
A tömegközlekedés nagyjából működött, az üzletek nyitva 
tartottak, a fővárosiak a kereszténység legnagyobb ünnepére 

készültek, fenyőfát díszítettek.  A 
szovjet gyűrű váratlan bezáru-
lása következtében még ki nem 
épített budai magyar állások 
hiányában egy szovjet felderítő 
egység karácsony első napján 
egészen a János-kórházig jutott, 
egyikük még a kórházba is be-
ment. A fogaskerekűn az egyik 
orosz katonától a kalauz jegyet is 
kért a járművön.
December 30-án a vízszolgál-
tatás is felmondta a szolgálatot. 
A nagy bérházak pincéi hetek-

re százezrek lakásává váltak. Az óvóhelyek lakói között a fő 
konfl iktusok a főzés, vízhordás, mosás körül alakultak ki. A 
vízellátás megszűntével a vécék használatának is vége sza-
kadt, ahol mégis használni próbálták, néhány nap alatt foj-
togató bűzt árasztottak a kiszáradt csatornák.  
Sztálin azt remélte, hogy Budapest elestével a megma-
radt, mintegy 300.000 Dunántúlon harcoló honvéd le-
teszi a fegyvert. Abban nem reménykedett, hogy román 
és bolgár mintára hazánk katonái is átállnak az ellenség 
oldalára, így inkább a lélektani megtörésükkel törődött. 
Tolbuhin marsall javaslatára Moszkva engedélyezte a 3. 
ukrán frontnak, hogy Budapest bekerítésével foglalkoz-
zon a Nyugatra vonulás helyett. A Vörös Hadsereg buda-
pesti ostromának parancsnokai a legkevésbé sem voltak 
elbizakodottak, a támadás nem a tervek szerint haladt. 
Malinovszkij marsall a megtorlástól való félelmében ha-
mis adatokkal magyarázta az elhúzódó harcokat. Bár tisz-
tában voltak erőfölényükkel, a magyar és német katonák 
hősiessége és kitartása nagyban nehezítette a vörösök elő-
retörését. A város védelmében részt vett alig 70.000 védő 
helyett a Sztálinnak címzett jelentésekben rendre 180-250 
ezer fős ,,fasiszta” ellenállásról beszéltek.(Később ez prob-
lémákat okozott, hiszen a szovjet vezér, a népirtó grúz Jo-
szif Dzugasvili, azaz Sztálin a harcok végeztével hasonlóan 
nagyszámú hadifoglyot követelt a megszállóktól. Ennek 
következményei sajnos minden budapesti család számára 
ismertek: a légópincékből, az utcákra elhurcolt százezrek, 
férfi ak és asszonyok, a korra való tekintet nélkül indultak 
el a szovjet pokolba, a deportálások egészen 1945 áprili-
sáig megállás nélkül folytatódtak.) Az ostromgyűrű be-
záródásának hírére elsőként a hungarista harccsoportok 
érkeztek a szovjet támadók ellen. Az első csaták már az-
nap megkezdődtek a Bécsi úti vámház környékén. A nyi-
laskeresztes pártszolgálatosok III. kerületi és északpesti 
csoportja ért először a Bécsi útra, és tartóztatta fel a Vörös 
Hadsereg nagy erejű támadását, az SS-alakulatok és a ki-
rályi honvédek megérkezésig. Amikor a Budapest körüli 
védműveket a szovjet – bolsevik vörös hordák gyűrűje fe-
nyegeti, ismét az első sorokban harcolnak a „rongyosok”! 
Az európai civilizáció védőbástyájának tragikus hősi sorsa 
vár Budapestre! Vannay László 1944 októberében a Keleti 
Arcvonal Bajtársi Szövetség tagjaiból és más civil fi atalok-

A német és a magyar haderõ egyeztet a fõváros védelméről
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ból önkéntes rohamzászlóaljat szervez. Ez a zászlóalj védte 
Budapest erőd legexponáltabb helyeit.

Hitler miután értesült Budapest bekerítéséről, december 
24-én elrendelte a IV. SS-páncéloshadtest, valamint a 96. 
és 711. gyaloghadosztályok Magyarországra vezénylését. 
Herbert-Otto Gille SS-Obergruppenführer és Waff en-SS-
tábornok a páncéloshadtest parancsnoka jól ismerte a beke-
rítésben való védelmi harcot, hiszen korábban sikeresen irá-
nyította a védelmet Kowelben (Osztrák-Magyar Monarchia, 
ma Ukrajna területén) a város felmentéséig. Mint a történe-
lemből már tudjuk, a felszabadításra tett kísérletek megtör-
tek az ellenség rendkívül magas számarányán.

Hingyi László hadtörténész kutatásai szerint az ostrom 
idején mindössze hetvenezer katona került a gyűrűn belül-
re. „Itt Budapesten bekerítve mintegy harmincezer német 
és körülbelül negyvenezer magyar katona volt. De tudni 
kell, hogy a harcoló kapacitás a németek kezében összpon-
tosult.” - összegezte a védők létszámát az említett Hingyi 
László, majd így folytatta:,, a szövetséges német katonák 
felszereltsége, illetve az idegen földön folyó harcok, a harci 
helyzetek érzelmek nélküli megoldása jóval nagyobb hadi 
értéket képviselt, mint a hazájuk földjén, sokszor otthoniak-
tól alig pár méterre küzdő magyar bakáké, akik sok esetben 
inkább családjukat mentették volna. A visszaemlékezések 
szerint azonban a budapesti harcok éppen a haza védelme, 
személyes kötődésük miatt fokozták végsőkig a katonák és 
főként az önkéntesek erejét. A főváros azon részein, ahol a 
magyarok az áruló románokkal kerültek szembe, az addig 
is kiemelkedő harci teljesítményük, bátorságuk és kitartásuk 
megsokszorozódott.”

A szinte emeletről emeletre változó frontvonalak is a 
helyismerettel rendelkező honvédeknek jelentett előnyt, 
melyet nem egyszer fölényesen sikerült is kihasználni. A 
Fővárosi Állat-és Növénykert java része elpusztult, a Nyu-
gati pályaudvar és a vasúti létesítmények bombázása so-
rán. Egy érdekes segítség érkezett ekkor harcoló katonáink 
oldalára. Egy kiszabadult hímoroszlán a földalatti vasút 
alagútrendszerében meghúzódó szovjet katonákra támadt, 
többüket megölte.

Folytatjuk következő számunkban
Bálint István János

Márai Sándor: Hetvenkettő 
(utóhang a Verses Könyvben)

Mint a varázsló, ki hisz is, nem is
Elhagyták ember is, meg Isten is,
Súgva, mormogva, ismételve, félve
Felsuttogja vad igéit az égre
Így mondhassam el én is titkomat
A szó elszáll, a hús meg elrohad
De ami szónál, anyagnál erősebb
Megérintett, s lelkem, testem merő seb
Mint a bélpoklos, kin a Jel világít
Úgy jelölt meg örökre e világ itt
Láttam a titkot, s nem hallgathatok
A bűn füstje elfödte a napot
A túlsó partra láttam, a sötét fény
Igézetébe, hol a láng lobogva
Kel és elalszik, Sátán csipkebokra –

A világ messze van, már iszonyú
Ólom hangon vonít a háború
A parázs bűn perzsel mindent ma itt
Zsidót, keresztényt, európait
A házak ajtaját vérrel jelölték
Akiben hinni érdemes, megölték
Amiért élni érdemes, gyalázat
Ágyadban dög, bűzös barlang a házad
Pecérek kezén a hívők, s a hit is
Megnyíltak kapuid, Apokalipszis
A vérvád vijjog a világ felett
Aki ma csókol, holnap eltemet
Akit ma ölelek, holnap halott
Reggel elad, ki este ringatott –

A világ végén ülök, Babilon
Partjain, már a halált hallgatom
Az ég, a föld, a víz mind zengenek
Gyászoljon jól, ki világot temet
Sirasson jól, aki mindent sirat
Amit ma toll ír, mind: sírfelirat

(1944. Karácsony este)

A Vörös Hadsereg 
megszállja Budapestet
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2015. ÉV PROGRAMJAI

2015. január

PROGRAMNAPTÁR – 2015.
A 2015. év tervezett községi programjai, eseményei

Januárr

➢➢  18.8  és 25. vasárnap
Ökumenikus Istentiszteletekkkkk

➢  23.3.3.3. pppéntek,17 óra, OOpOppppppáláláláálállá -h-h-hhh-hhhááázázzázázá
MaMMaMaMMMaMMaM gygygygyyararararararara KKKKKKulululultútútúrararaara NNNNNapapapapjjajaja ––––– bbbbbbbbbemememememe ututututu aaattttaaatata kokokokokozizizizizzizikkkkk k k aaaaaa aa KöKöKKöKöKKKKöröörörör isisisi 
CsCsCsCsCsCCsCsCCsssoomomomooooo aa PrPPrPrPrPPrPPP ogogogogoggggraramm

➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢ 22222222444.4.4444.. ssssssssszozozozozzzooozozzzz mmbmbmbbmbmbmmmbmmbbmmm tatatataa , , Spppppporororooo tcttcsasaarnrnrnrnrnrnnokokokkkokoko
ReReReReReReeRRR fofooofoff rmrmrmrmmrr átátátttátáátusususuuus GGGGGGGGyüyüyüyüyüyüyüyüyyyüyüülelellelelell kekekekeekeek zezezeezzezezzetitititititi NNNNNNNapapapaaap 

➢➢➢ 3333000.0.00. pppppéénéénénnnnteteteteteet k,k,k,k, 111117 7 7 7 7 óróróróróra,a,a,aa,a, OOOOOOOOOOpápápápápppáppp lll---ll-háháháhháháháhááh zzzzz
RRRáRáRáRRRáRRáRRáRRáRákkkk k ViViViViViV lálálálágngngnapapappppppjjjajajaajajjaja ––––– eeeelllőlőőőlőlőőőőőőaadaddddddaddaddásásásásásááááásáásá

➢➢➢➢➢➢➢➢ 333331.1 sszzombmbmbmbbbbatatatattatt
KaKKaKaaaKaK toototottotolililililikukukkkk s BáBáál ll l a a aa BeBBeBeBeBeBBeBetytytytytytyyyáráráráárárárárá babaabababaannnnnnnn

Február
➢  5. és 19. csütörtök, 18 óra Faluház
Faluházi esték - Kosaras Péter Ákos előadása

➢  6. és 13. péntek 
Farsangi Bál az iskolában

➢  7. szombaabaab ttt
 Iskolai Szüzüüüüüüülőlőlőlőlőlőlőlől kkkk BáB lja a Betytyyyárárárárrbababababababab nnnnnnnnn

➢  14.4.4..... ssssssssszombat
KöKöKöKöözzzszséégi disznónóótototoorrr r aa Faluháháznznnnálálál

➢  20.0.0.0. pppppénénénéntek,k,,k,k, 11117 7 óróóróróróróórórra,a,a,a, KKKKKKKKKKönönönönööööööö yvyvyvyvy ttár 
WaWaWaWaWWaWaasssssss AAAAlblblblbberererert ttt fefefeffeffeloolloll lvlvlvlvlvvasasasassóóóeóeóó st

➢➢➢➢ ➢ ➢➢ 2222222227777777.7 ppppénnntetetetekkk,,, 11111188 8 88 órórórórraaa,a,a,a OOOOOpápál-háháááházz
HHaHaHaHaHHHHaHajmjmjmmjmjmáááásásá i-i-JaJaJaJaannncncncnccsósósósóósóss ggggggititttitárárárárrrráá ddddududuud óó ó ó óó kokokokonnncncn erertjtjee

MMMMMMááááárrrrrccciiuuuuusss

➢➢➢ 8888. . . vavvavavavasásáás rnrrnnnnapapapapapapapapapp, , 1616161616 óóóóórarrraaa,,, , OpOOpOpOOOOOppállálál-h-h-h-házáázázázá
SzSzzSzínínínínháháháhááháhááhh zzzzizizizzzz eeeeeeelőlőlőőőlőllőadadaddadaa ásásásás

➢➢ 99. . hhhhéhéhéhétftftffftftftftft őőőő,ő,ő,,,,ő 11111116666 6 óóróóóróóra,a,a, OOOpáppppp l-l-l--háhháázzz
NőNőnnnnanaan pipi KKKKKKKKKösösösösösöösösöösööö zözözözözözözöözzz nntőő

➢➢➢➢ 112.22.2.2...2. ppppénénénénénénénénné teteteteteteteteeek,k, 111111188888888 óróórórórrrróraaaaaaa,a,a, FFFFaaalalalalalalalaa uuhhuhuuhuu ázázázázááázzzzzz
FFaalululuuuuluhhhháháháhháhh zizizizizizizizizzi eeeeeeeesssststs ékékkk --- KKKKKKKKKKKKKKooooosooo arrrrraraararra asasaaaasssaass PPPPPététététtereererrr ÁÁÁÁÁÁÁÁÁkokokokokokokokooss eeleleeee őaőadádádád sssasassasaaasssa

➢➢➢➢➢➢➢ 1155.... vvvvvvvaaasasasssa áááááráráá nanaaaaaaap,p,pp,pp,p,pp,pp 1111111111111 óórórórrróróróraa,aaaaaa,a,,aa, SSSSSSSSzaazazazazazabbbbababaabbbabaadsdsdsdsdsdsd ágágágágág tttttttttéééééérrérré
NeNemzmzzzzzzeeteteteteteteteteetiiiiii ÜnÜnÜnÜnÜnnnnnnnneneneneneneneeeeppppppppppppp

➢➢ 2222999-99-9-9--9-9-31313131311311.. vavvvavaaaaasásásásásásásáásáásááárrnrnrrnrrnrr apapapa -k-keedddddddddd
SzSzSzSzzSzSzzécécécécécécéccheheehehehh nynynynynynyiii i i NNNaNNNNaNNNaNN ppopopopoooppp kk

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁpppppppppprrrrrrrriiiiiilllliiiiiiiis

➢ ➢ ➢➢ 999999.... ppépépépépépép ntntnttntnteekekeekekekk, , , 181888 óóóóóóórrararaararra, ,, FaFaFaFaFaFaaaaFalululululuuuluuul háháháhááháázzzzzzzzzzz
FaFaaaluluuuuháhhááhh zizi eeeeeessststs ékék - KKKKKKosooososoo ararararararrasasasssas PPététtéteerere ÁÁkokoss s eelelelllőaőőaőaő dádááád sasasaa

➢➢➢➢➢➢ 111111.1.11.1. ssszozozzzo bbbbbmbmbbbmb ttatattatat,, , 16161616616 óóóóóóóóórrraaaaaaa,,,, OpOpOpOpOpOpOpOpO áláálállllllll-hh-h-hhhhááázzzááázázáázzázz
KöKöKöölltlttllll éséssé zezzet t t NaNaNapjpjpjaa iriroododddaaaalalmmimimiii mmmmműűűssűsssororororororooror

➢➢➢➢➢➢ ➢ 11111888.8.8.88.88 sssssszozzozozozombmbmbmbmmbmbmm aatatatttt
ÓÓÓvÓvÓvÓvvvÓvÓÓÓÓÓÓÓÓ odddddodaiaiaiaii SSSzüzüüülőlőlőőlőllőlőlőkkk kk BBBBáááBáB ljljjljljljljljljljjaa aaa a aaa aa BBeBeBeBetyyárárárárbbababbannnnnnn

➢ ➢ ➢➢➢➢ 222222222222222666.6.666.666.666.6666.6 vvvvvvasasaasaa ááráráárárnanaanapppp,pp,,p,p,p 1111155 5 55 óóóróróórórrraaa,a,a,aaa AAAAAuluuula
TáTáááTTáánnnncnc VVVVVVVVVVVVVVVVVilillillii ágágággágágágágggnananaaananannnnanann pjpjpjpjpjpjjp aaaa,a,,a DDDDDDDDDDíszzzvzvzvvvzvvvz eneeenennnndédédédég:ggg: BBBihihihihhararararari ii TáTáTáTánccnn egegegege yüyüyüyüy ttttttt esesssese

MMMMMMMááááájjjjuuuussss

➢ 333.. vasáárnrnrnaapppppap, , ,,, 161661161 óórrarar , , OpOO ál-hhházázáz
AnAnAnAnAnyyáyáy k k nannapip üüüüüünnnnnnnnnnnnnn epepeppssséégggg

➢ 11155.5  pénéntetettt k,k,k,k,,k 117 7 óróróró a,a,a, OOOOpápápápál-l-l-l háháháháháházzzz
A Családád NNNeemeemmmzeetktktktkktkt ööözözi nanan pjpjpjpjpjja a a ---- elelelelőaőaőaőaőaaddádáádddd sss

➢  22. pénteteeekkk,k, NNagagagygyggödödödödöörörör
KöKözszsségégéggi i GyGyyyGyyyeeeerererrmemememekkkknknk apapp

➢➢➢➢➢➢ 333330000.00. pppppppéééénénéné tteeeeeteeekkkkkkkk
ÓvÓvÓvÓvÓvododododaiaiaiai bbbbbaalalalalalallllllaalllallalalalllalalalalall gágágágáágágáágágágág ssssssss

➢➢➢➢ 331..1 sssszozozozombmmbmmmbmbmbbmbmbbmbbattat,11188888 óróra,a, FFFő ő ő őő útútút 7773.3.3
IfjIfjfjIfjfjúúúsássááágigigigigi KKKKKKKKKllululuuluubbbb b bbbbbbbb memeeeemm ggngng yiyitátááássasaaa, , BáBáBáBál,l,l,l, KKononnnnncceceeeeceertrtrt

JJJúúúúúnnnnnniiiiiiuuussss

➢ ➢ 1111. vvvasásásásárnrnrnnapapapap, , ,, 11116166 óóóóóóóóórarrr ,,, , OOpOpOpOpOpOpOOO áálálálál-hh-h-házázáz
OOpOperererrerrragaggggggáááláláálaa

➢➢ 4444... csütütütüttörörrö tötöökk. 1111188 óróróóra,aa,a,, SSSSSSSzazazazabababaaadsdsdddsdsságágágágág térér
TrTTrTT iaiaaannonn ememeeee lléknknapapap

➢ ➢ 6666666.. pééééntnntnttnttekkkkk
ÓÓvvvodododoodo aaaiaii balllalallll gág ss

➢ ➢ 111112.2.222 pppppppéntetekkkk
IsIIsIskkkkokokokkokkokoolalalalaii i i bbababbabb llllllllllllllaagggaaggaaaa áááásásá

➢ ➢ ➢ ➢ 22222222200000.0.00.0. ssssssszozozombmbmbbbmbataatat, , 22202000 óóóórarararaa,,,, FaFaFaF luluháháházzz
Szzzzaabababadaddttttttététérrririr kkkkkoonono ceceert, SzSzeenenne t t IIvIvánán éééjijiiiiii mmmmuluuluu atatatoooozzzoozásásásássáá
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JJJJJJJJJJúúúúúúúúúlllliuuuuuusssss

➢➢➢➢ 1111111111333-3-3-3-3-3-3-3-333 171717171717171717177171711711 ..... héhéhééhéhéhéhéhéhhéééhééééhhéhééhétftftftftftftfttftftftftftfft őtőtőtőtőtőtőtőttőlőlőlőlőőlőlőlőlőlőlőőől pppppppppppppénénénénénénnénnntetetetetetetetetetetetett kikikikikikikiikkikikiiiikkkik g g gg g gg gg ggg ggggg
ÚsÚsÚsÚsÚÚsÚsÚsÚsÚszzzózózózózzzóózótátátátáátátátáááááábobobobobobobbobbbbbbobbobb r r r r rr a aaa a CsCsCsCsCsCsCsCCsCsCsseepepepepepepeeppepelelelelelelelellee i-i-i-iiiii-i- sssssssssstrttrtrttrtrtrtrtrttrrrananananannnnanannanannna doddodododododoodddododododod nnnnnn

AAAuuuggguusszzttuuss
➢ ➢➢ ➢➢ 1110-0-0-1616.. héhéhéhhé ftftftftftfőőőőő-ő-őő épépéépééépép ntnntntntekekekeke ,,, 9-9-9-1611  óra
NaNaNaaNapkpkpkpkközözözözö isis kkkkézézézézézműmműműműveveestststábábábábororo aaaa FFFFFFFFFFalalalaluhuhuhuházázázáznánánánállllll

➢ ➢➢➢➢ ➢➢➢➢➢ ➢ ➢➢ 222220.00000. ccsüsüüsütötötörtrtökökk, ,  1111111111 óóóóóóóóóórarararararara,,, , , , SzSzSzSzSzSSSSzSzzSzeneneeeee t t IssIsI tvtvtvtvtvvvvvánánánánánánnnn tttttérérérérér
CsCsCsCsCsCsCsCsCCsssCsCCCsCCsalalalalaalaaalalaalaallaaaaalaaa ádádádddádádádádáádi i i i i ii ii NaNaNaaNaNNaNaNNNaNaaaapppppppp p –– NyyNyNyNyNyNyNyNyyNNyNyywywywywywyywywywywyyyyggggggggggggggg

➢ 22220.00  c üsüsüütötötötötööt rtrtttrtrtrtökökökökökkökkkök,, , 1717171717171711111 óóóóórarararararararrrar SSSSSSSSSSSSSSzezezezezezeezezeeeeeentnttntntntntntttntnt IIIIIIIIIstsststtststts váváváváváváávávááván n n n nnn n nnnn tététététéééététtététéétérrrrrrrrrrr
NeNeNeNN mzmzmzmm etetete i i ÜnÜnÜnnÜnÜnnnneneneneeeneneppppppppp

➢➢➢➢ ➢➢➢➢➢ ➢ 2222222222299.99.999.99.9.9 sssssssszozozozozozozozozozzooz bmbmmbmbmbmbmbmbmbmmmbmmbmmbaatatatatata
TrTrTrTTTrTrTrrrrakakkakakakakkaakkkktotttotttotototototoor rrrrrrr FeFeFeFeFeFeFeeszszzzszszszzszzttititiitittittitivávááváváávávválllllll

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeppppppppptttttttteeeeemmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrr

➢➢ 11112.2.2.2.2. ssszozozoz mbmbmbbmbmmmbmbbbbbbbbbbbbataattaaa , 1555 óóóóóóóóóóóóóórarararrarararaaraaaaraararara
FaFaaaaaaaaaalululluunananananaaapopopopookk kk k k kk nynynynynyynynyynynynyyyyiitititiiitititi óróróreeenenenennnnnndddededddededdedeezzzzzvzvzvzvzvzvzvzvvzvvzvvzvzvvz énénénénééénénéényyyyyy y yyyyyyy –– 220200000 éééééééveveveveveveevv ss a aa aa aaa FaFaFaFaaFalululululuháháháháháháhháháááz;z;z;z;zzz  
KKoKoKoKoooKoKoKooKoKoooooonncncncncnccncnnnnncnnnnnnnn ererrrtttt t a a aaaa SpSpSpSpppooororoororororroroorroroooooro tctctcttctttttctccctctt sssasasassasasasassasaaaassaaassaaaarnrnrnnrnrnrnrnnrnrnnnnokokkkokokokoooo babababababaababababaabannnnnnnnnnn

➢➢➢ 220.0. vvvvvvvvvvasasassasasasasáárárárrárrárárrrárá nnannanaanan pppppppp
BBúBúcsúú

➢ 222222255.55.5.5 pppppppppppppénénénénénénénénéééntetetet k,k,k,k,,,k,,,, 1117. óóóórarar ,, FaFaFaFaFFFFaaFaaalulululululuulululul háhááháhhhháááh zzzzzzzzzz
FFaFaFaFaaalulululululuuluuluuunananaaaaannnnn poppopopopp kk kk –––– 202022 éééveeeeeees s a FaFaFaFaaaaaaaaaaalulululuuluulullul hhháháháháháháááhh zzzzzzzzz

➢➢➢➢ 2222222222222226666.6.666..6666..6.. ssszozooz mmmmbmbmbmbmbmmbatatattatatat
PPöPöP rkrkkkkkkkkkkkkkölllt t FeFeFeFeeFFeszssszsztitiiititttiváváváváváávvvváááálllllll,l,l,l, SSSSSSSSSzózózózózóózórrararrrraraaakkokkokokokkookkkokk ztztzzztatatóóóó ó óó pppppprprp ogograrammmmmmomomoook,k,k,k,k,k, UUUUUUtctctctctctt a-aaa-a-a---aa
bábállll

➢➢➢➢➢➢➢➢➢ 22222227.7.7.7. vvvvaasaa árnapp
SzSzSzSzSzSzeeeenenenneenenennttttt MMMMiMMMMiMM hály napaa aaaaa FFalalaluhuhhu ázázáz uuuuuuudvdvddvdvvvvvaaaraaaaaa ánánánánáánánáán

OOOOkktóber

➢ ➢ ➢ ➢ 333. szszszomomomombab tt
SzSzSzSzSzSzS ürürüü eteti i FFelvonululu ásásásáás ééééééééééssss BáBáBáBáBáBáBáBál

➢ ➢➢ ➢ 44444...... vavavavavavavasásásásáásásásárrnrnrnrnrnnrnnapapapppaaapa , ,,, , 1616666 óóóóórararar , , , AuAuAuAuAuAuA lal
IdIdIdIdIdősősősőssekeekeekekekek NNNNNNNapapapaapapapapa jajajjajaja –––– HHHHarararrrmomomomooonininiiiininn kakaka KKKononcececeeeeeeeerttrtrtrttrr

➢➢➢ ➢➢ 666666.. kekekekedddddddddd, , , , 171717777717777 óóóóóóóórrrararararara, , fafafafaf lulululuháháháh zzzzz
MeMeegegegegegeeegeegegeg mlmlmlmlmlmllllmlékékékékkékkéékkkékezzezezeezeezezezezésésééséssésésésésésésés aaaazzzzz arararrarararadaadadadadddaaaa ii iii i vévééérrtrtrtttrrttrttanananannaana úkúkúúkúúkkúú róróórórórórórórrrrrrór llll

➢➢➢➢➢➢➢➢ ➢➢➢ 222222222233.3333.33.3.33.3.3 pppppppénénénnnnnnnnnttttetetetettettt k,k,k,k,k,k,, 11111111111188 88 888 óróróróóró a,a,a,a,a, OOOOOOOOOOOpápáápááápápápápápápápáp llllll-lll-háhááháháhhh zzz
NeNeNeNeeeeemmzmzmzmzmmzmzm eeteteteteeti ii ünününününününününnnnnnenenennnn pp

NNNoooooovvvveembbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeerrrrrrrr

➢➢➢➢➢➢➢➢ 666666666. .. pépépépépépéppéntnnnntntntnttntntekk,,, 171717 óóóóraraa, OpOpOpO álálál-h-hhhházázázázázázá
AAAA A AAAA MaMaMaaMaMaMaMaMaaaMaaMagygyyggggygggygggygygygyggg araararararara TTTTTTTTududududududdduu omomomomommmmommánánánánánáá y yyyyyy NNaNaNaNaNNNapjpjpjppp a a a ––– elelelelleeleeeeeee őaaőaőaőaadádáádád ss

➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢ 11111111111133.33.3.3.333.3.3.3.3.3. pppppppppppppppénénénénénénénénnnnttetttetteetettettt kk,kkk,kkk,k,k 111111177 7 7 óróóóóróróó aa,a, OOOOOOOOOOOOOppápápppppp l-házz
AA A AAA MMaMMMaMMMMaMaMaMMMaMMaagygyggygygyarararararar NNNNNNNyeyeyyeey llvlvlvlvlvv NNNNNNNNNNNapapapapappppaapapa jjajajaa –––––– eeeeeeeeeelőlőlőlllől addadaddddddddddadaddásásásásásááááááá

➢➢➢ 111444.4. sssszozozzozozoommbmbmbmmm atatt, , esestet , IfjIfjfjfjfjúúúsásááágigigiggig HHHHHHázázz
MMMáMáMMártrtonon nnnnnapapapapppiii ii i viviviv ggagagagagg sssssssságágágág

➢➢➢➢➢ 222221.11.11. szoombmbm atat,, 15155155 óóóóóórarararaa, ,,, ,, OpOOpOpppOpppOppOpO álálálálálálá h-h-h-hhh-- ázzázázáá
A A A AAAA mamamamaammagyggygyarara nnnépépééppdadad llll éséséss nnnnnépépéppépépépépppkökökökkökkköltltltltésésésssszezezezezzzzez t t t hehehheeetettetetetete, , , mmműműműműműműmmmm sssoosorrrr

➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢ 222222299.99.9.99. vvvasasárárnananaaapppppp
NNyNyNyNNNywywywywyw g gg adaddada vevevev ntntnttttn i i i iii kékkékékékékészszszszs ülülüllülülődődőddddődődééséséééésséseeee azazaza OOOOOpápááápááp lll-ll-l-l hááháázzzbzbzz ann
MaMaMMaaagygygygyyyararaarokokkkkkk NNNNagagagyayayayayassssssszzzozozonynynnyyyaa aa róóóróóróómamamam i ii kakakatotoototolilillililiiiliikukukukukukukukuussss ss kókk ruruus sss
kokokokoooncncnnnncncncncnn ererrereree tjtjtjjtjtjjjeeeeee a a a a rórórómamaai i i kakakatotooooliliililikukukukukukusss tetet mpmppmpmm lololooombmbmbmbbmbmbmbanaananannann

DDDecccceeeemmmmbbbbeeerrr
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KULTURÁLIS HÍREK

2015. január

 2015. február 21-én szombaton egész napos ki-
rándulásra, fürdőzésre hívom meg községünk lakóit. 
Délelőtt Kecskemét város nevezetességeivel ismerke-
dünk, a délutánt pedig Cserkeszőlőn a fürdőben tölt-
jük el.

2015. február 28-án szombaton Ray Cooney, 1x3 
néha 4 avagy egyszer három néha négy című nagy-
szerű bohózatát nézzük meg a RaM Colosseumban. 
Főbb szereplők: Nagy Sándor, Szerednyei Béla, Szék-

helyi József, Tóth Enikő, Oroszlán Szonja. Az előadás 
megtekintését minden korosztálynak ajánlom.

Rohanó világunkban mindenkinek szüksége van 
egy kis pihenésre, kikapcsolódásra. Éppen ezért tart-
sanak velünk!

Jelentkezni lehet: 29/337-861 vagy 06-20-426-4153 
telefonszámokon.

 
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

Kirándulók, színházlátogatók fi gyelem!

Újabb sikerrel zárták a 2014. évet a Napfény Mazsorett lányai
A 27. Közép- magyarországi régiós versenyt november végén rendezték meg Zsámbokon, 14 település 
részvételével, köztük nemzetközi címmel rendelkező csapatok is érkeztek. 
A több mint 300 versenyző komoly megmérettetésen esett át, nagyon szigorú pontozás és szabályok mel-
lett. Lányaink rendszeres résztvevői a régiós versenynek, ahol az utóbbi évek alatt számos dobogós helye-
zést szereztek, nem csak csoportos, hanem szóló és páros kategóriában is. A Napfény Mazsorett csoport 35 
versenyzője 5 kategóriában képviseltette magát ezen a versenyen. 
4 első és egy második hely volt, kitartó munkájuk jutalma. A legkisebbjeink is megmérettették magukat 
ezen a versenyen. A kora reggeli indulás ellenére kitűnően szerepeltek ők is, elsők lettek. 
Szép volt lányok!                                                                       Juhász Bernadett mazsorett oktató

FŰBEN – FÁBAN
HAGYOMÁNYOS NÉPI BÖLCSELETEK NYOMÁBAN

 („Díjmentes tájékoztató kör”)
a Szent Imre katolikus közösségi ház termében

Mindenkit szeretettel várunk!
(felekezeti hovatartozás nélkül, más településekről is)

Időpontok: 
2015. január 19. 16 óra
2015. február 16. 16 óra
2015. március 16. 16 óra

Beszélgetésvezető: Végh Balázsné Kállai Magdolna okl. természetgyógyász
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: +3630-535-9501-es telefonszámon vagy a Római Katolikus plébánián
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ADVENTI RENDEZVÉNYEK

Pillanatképek a 2014. év Adventi rendezvényeiről

2015. január

Megjött a MikulásMegjött a Mikulás

Karácsonyi GyertyagyújtásKarácsonyi Gyertyagyújtás

BetlehemesekBetlehemesek
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ADVENTI RENDEZVÉNYEK

Pillanatképek a 2014. év Adventi rendezvényeiről

2015. január

Fiatalok Adventi KoncertjeFiatalok Adventi Koncertje

Karácsonyi Gála 2014. Karácsonyi Gála 2014. 
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NYWYG

2015. január

Rövid visszatekintés
Minden egyesület életében vannak korszakok, 

nincs ez másképpen a NYWYG életében sem. A 
2008-as megalapításunk óta eltelt öt évben rengetek 
élménnyel, tapasztalattal, örömmel és boldogság-
gal gyarapodtunk, mind az íjászat, mind a hagyo-
mányőrzés területén. Sokak vágya, álma vált valóra, 
amikor a heti rendszeres munkákon, edzéseken 
keresztül ifj ú és felnőtt tagjaink előtt kinyílt a spor-
tolás és közösség építés ezen módja. Sok versenyre 
eljutottunk, minden évben ott voltunk az íjász diákolimpia fordulóin és 
a döntőben, a Nywyg tagjai nélkül nem volt Országos Bajnokság sem. 
Két Európa bajnokságra is eljuthattunk szorgalmunk és a támogatóink- 
első sorban Önkormányzatunk segítségével. Az több ezer óra és több 
tízezer kilométer sem hiába volt, minden munkát, fáradtságot megért 
az az öröm, hogy gyermekeink részére megmutathattuk őseink hagyo-
mányát, kimozdítottuk őket a számítógép és tv fogságából. Célkitűzésre, 
munkára, szorgalomra taníthattuk őket!

Új kezdetek , új lehetőségek
Gyermekek, fi atalok, akik együtt jöttek szüleikkel edzésre sok-sok 

éven át, egyre nagyobbak lettek, egyik iskolából elballagtak és új tanul-
mányokat kezdtek. Többet utaztak, megváltozott az érdeklődésük és így 
edzésekről is elmaradoztak.

Ezért egyesületünk vezetősége új toborzást indított ez év nyarán. Ke-
restük és hívogattuk azokat a 7 évnél idősebb fi úkat és lányokat akik szí-
vesen kipróbálják az íjászatot. Először a Traktor fesztiválon, majd a többi 
őszi rendezvényen is aktívan hirdettük az edzéseket. Ez eredmény nem 

is maradt el, szép számban jöttek családostól, szülők és gyerekek, hogy 
együtt és külön- külön is kipróbálják magukat. Belekóstoltak az íjászat 
szépségébe, a célba találás örömébe. Most újra heti kétszer két edzést 
lehet részünkre tartani. A kisebbeknek és kezdőknek az első órában az 
alapokat közeli távon –a biztonság maximális betartásával- könnyedebb 
módon igyekszünk megtanítani. A már haladók a második órától külön 
gyakorlatok alapján csiszolják tudásukat. A már több éve sportoló tag-
jainkból megalakult a Nywyg válogatott, ők részletes edzés terv alapján 
pontos felkészülésen keresztül igyekeznek a 2015 márciusi Terem Or-
szágos Bajnokságra.  

Mi is az íjászat maga? 
Egy sport, ami örökre rabul ejt, akár szabadidős tevékenységként, 
akár versenyszerűen űzöd.
Szellemi sport, amihez nem  nyers erő kell, hanem technikai felké-
szültség, okos taktika. 
Mindemellett, ha később leszel a bajnokok sorában, akkor is nyertes 
leszel, hiszen szabadidődet jó környezetben,  jó levegőn töltöd el, jó 
társaságban, jó barátok között !!

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2014  őszén 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
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