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ÜNNEPEK KÖRÜLI MUNKAREND VÁLTOZÁSOK
2012. november 30-án pénteken a Polgármesteri Hivatalban 16 óráig lesz ügyfélfogadás (2012. december 01-jén
szombaton a Hivatal ZÁRVA lesz)
2012. december 14-én pénteken a Polgármesteri Hivatalban 16 óráig lesz ügyfélfogadás (2012. december 15-én szombaton a Hivatal ZÁRVA lesz)
2012. december 24. pihenőnap, a Polgármesteri Hivatal ZÁRVA lesz!
2012. december 27-től 2013. január 01-ig igazgatási szünet lesz – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően. Ez azt jelenti,
hogy 2012. december 27-28 között csak anyakönyvi ügyeletet tartanak munkatársaink 8-12 óráig. Ebben az időszakban
kérjük Önöket, hogy valóban csak halasztást nem tűrő (haláleset) anyakönyvvezetői közreműködést igénylő esetekben keressék anyakönyvvezetőinket!
Anyakönyvvezetőink ügyeleti beosztása és elérhetősége a Polgármesteri Hivatal ablakában kifüggesztett és honlapunk
címoldalán elhelyezett tájékoztatón lesz olvasható.
December 23-ig illetve január 02-től az ügyfélfogadás a korábbiaknak megfelelően alakul (hétfő 8,00-tól 12-ig és 13-tól
17.30-ig, szerda 8.00-tól 12-ig és 13-tól 16-ig, péntek 8.00-tól 12.00-ig).
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Önkormányzatunk honlapján erről, illetve számos hasznos és újszerű információról folyamatosan értesülhetnek! Keressék a www.alsonemedi.hu honlapot!

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). Tel.: 29/378-651 Mobil: 30/948-1472
MEZŐŐRSÉG 06-30-508-6827; POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658
RENDŐRSÉG 107, 112; KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK:
Bodó Zoltán 06-30-503-6739; 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
Hírmondó
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselő-testületének
ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. ISSN: 2063-0972
Felelős szerkesztő: Vincze József polgármester.
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Terjeszti a Magyar Posta.
A cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni a Polgármesteri
Hivatal Titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem őrzünk meg!
A következő szám várható megjelenésének időpontja:
2012. 12. 13-17., Lapzárta: 2012. 11. 30.
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Dr. Kajáry László emlékére
„E földi élet csak küszöb/
Egy fényes, magas Lét felé,
Midőn a lélek boldogan/
Jut Istennek színe elé.”
Dr. Kajáry László főorvos úr 1931. november 12-én született Békéscsabán.
1958 őszén végezte el a Szegedi Orvostudományi Egyetemet, még abban az évben munkába állt a Fejér megyei Kincsesbányán, ahol
22 évig dolgozott. A bauxitbányászati iparterületen végzett áldozatkész egészségügyi
munkájáért több ízben kitüntették. 1975ben Kiváló Dolgozó lett, a Vöröskeresztben ellátott felelősségteljes tevékenységéért
1978-ban a Munkaérdemrend Ezüst fokozatát nyerte el. A népegészségügyben betöltött
szerepéért a Kiváló Véradó Szervező címet is
kiérdemelte. Tagja volt a Fejér Megyei Orvosetikai Bizottságnak, a Vöröskereszt Fejér Megyei vezetőségének, és az
Üzemegészségügyi Tanácsnak. Bányaüzemi és körzeti orvosi teendői mellett szakmailag is állandóan képezte magát.
Üzemorvostanból 1969-ben, általános orvostanból pedig
1974-ben szakvizsgázott. Elvégezte az Ergonómia és Munkapszichológia (1972), a Fiziotherápia (1976) szaktanfolyamokat. 1978-tól felülvizsgáló főorvosi tevékenységet látott el
öt körzetben.
1980. december 1-jén foglalta el az I. sz. háziorvosi körzetet
Alsónémedin, ahol 24 évig megszakítás nélkül gyógyította
Alsónémedi lakosságát.
Községünkbe való kinevezése után igen jó kapcsolatot alakított ki a község vezetőivel, szakmai feletteseivel, illetve a
hozzá tartozó betegekkel. Megbecsültségét bizonyítja, hogy
1990-es önkormányzati választásokon bekerült az első Kép-

viselő-testületbe, négyszer választották újra
és a képviselőtestületi munka mellett a Népjóléti és Egészségügyi Bizottság elnökeként is
felelős önkormányzati tevékenységet végzett.
Mindegy volt számára éjszaka vagy nappal,
ha szükség volt rá, fáradságot nem kímélve
betegeket gyógyított, segített. Nagy tudású,
emberséges orvosa volt településünknek.
Munkáját becsülettel és igen magas szakmai
hozzáértéssel látta el.
2004. október 16-án vonult nyugdíjba.
A gyógyítás területén Alsónémediben eltöltött közel 25 évi fáradhatatlan munkásságáért
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testület
először Dr Kajáry Lászlónak adományozta az
„ALSÓNÉMEDIÉRT DÍJ” kitüntető címet.
2007-ben Közegészségügyi Díj-ban részesült.
Kajáry doktor úr nemcsak nagyszerű orvos, hanem kiváló
családapa is volt, négy gyermeket nevelt fel feleségével, Marikával, akivel most készültek megünnepelni 50. házassági
évfordulójukat.
Nyugdíjasként csendes, visszavonult életet élt, türelemmel
viselte hosszan elhúzódó betegségét.
Halk szava, magas, szikár alakja, ősz haja, kedves mosolya
mindig emlékezetünkben marad, ahogy orvosi táskáját kezében tartva munkáját végezvén jártában-keltében szelíden
ránk köszön.
Emlékének tisztelettel adózunk:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
és Polgármesteri Hivatala
A Főorvos úr végső búcsúztatása 2012. november 23-án,
pénteken 11:15 órakor lesz a Pesterzsébeti Temetőben.

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi közmeghallgatását

2012. december 14-én (pénteken) 17 órakor tartja
a Halászy Károly Művelődési Ház, Könyvtár és Teleház
emeleti nagytermében (2351 Alsónémedi, Dózsa tér 2.),
melyre minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk!
A közmeghallgatás keretében – a hagyományokhoz híven – napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (tűzoltóság, rendőrség,
VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., AIRVAC Kft., stb.) rövid tájékoztatást adnak és hozzájuk az közmeghallgatás résztvevői kérdéseket intézhetnek.
A továbbiakban tájékoztatást kapnak az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének várható teljesüléséről, valamint a 2013. évi elképzelésekről,
lehetőségekről.
Amennyiben már most tudja, mit szeretne kérdezni – akár valamelyik szolgáltatótól, akár a Képviselő-testület tagjaitól vagy a polgármestertől, úgy
köszönettel vennénk, ha azt előre írásban /levélben, a 337-250-es fax számra, vagy e-mail (alsonemedi@upcmail.hu)/ eljuttatná hivatalunkhoz.
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Vincze József polgármester
a Képviselő-testület nevében
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Képviselő-testületi beszámoló
Tisztelt Olvasók!
A Képviselő-testület az előző beszámoló megjelenése óta
több rendkívüli ülést is tartott.
2012. szeptember 25-én a napirend elfogadása után a Sárkánytó erdőrészletére vonatkozóan megtárgyalta az Erdészeti Igazgatóság által előírt erdő kitermelési és felújítási kötelezettségre érkezett
ajánlatot, mely kapcsán felhatalmazta a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, valamint a fakitermelésre, ill. az erdőfelújításra vonatkozó szerződések megkötésére. Jakab György
szakirányító erdész vezetésével a munkák el is kezdődtek és az előző Hírmondóban megjelent hirdetés kapcsán településünk lakói
részére értékesítésre kerül az ott kitermelt fa.
A Képviselő-testület soron következő napirendjén a Széchenyi István Általános Iskola működtetésének kötelezettsége szerepelt, mely alól a Képviselő-testület mentességet kért.
A Polgármester a felhatalmazás kapcsán már be is nyújtotta a kérelmet, melyre válasz még nem érkezett, de – az Önkormányzat
anyagi teherbírásának figyelembevételével – számítani lehet annak elutasítására.
Zárt ülés keretében Kiss Alida támogatásáról – steril lakrész kialakítása – döntött a Képviselő-testület, melyről az előző
Hírmondóban már megjelentettük felhívásunkat és a támogatási összeg is átutalásra került.
2012. október 3-án ismét rendkívüli ülés összehívását kellett
kezdeményezni az Alsónémedi szennyvíztisztító telepének
FIDIC sárga könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátásának projektjéhez kapcsolódóan, mely kapcsán a közbeszer-

zési eljárás részvételi szakaszának lezárásaként elfogadta a
Képviselő-testület a Bíráló Bizottság mellékelt döntési javaslatát. A döntés értelmében egyetlen érvényes részvételi jelentkező
volt, a Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, akit ajánlattételre fel kíván hívni a Képviselő-testület.
A 2012. október 05-én összehívott rendkívüli ülésen a járások
kialakítása volt napirenden – a személyiségi okokat figyelembevéve
zárt ülés keretében –, mely alapján a járási hivatallal kapcsolatos megállapodás már aláírásra került. A megállapodás alapján, Alsónémedin
remélhetőleg kirendeltség fog működni két fővel, így a lakosságnak
csak rendkívüli esetben kell utaznia a Gyálra, a járási hivatalba.
2012. október 26-án reggel 7 órakor ismét – zárt ülés keretében
– rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület. Ennek indoka az volt,
hogy Dr. Kajáry László nyugalmazott háziorvos 2012. október 22én 81 éves korában, hosszas betegség után elhunyt és Alsónémedi településért és lakosságáért tett érdemei alapján a Képviselő-testület úgy
döntött, hogy dr. Kajáry Lászlót saját halottjának tekinti és temetési
költségeihez is hozzájárul. Kedves Főorvos úr nyugodjon békében!
A Képviselő-testület soron következő ülését 2012. november
27-én 15 órakor tartja, melyen minden érdeklődő részt vehet.
A Polgármester úr előrejelzése alapján várhatóan decemberben
rendkívüli ülés összehívására is sor kerülhet.
A Képviselő-testület döntései, jegyzőkönyvei és a rendeletek
a település honlapján (www.alsonemedi.hu) megtalálhatók, ill.
rendeletink a Polgármesteri Hirdetőtábláján is teljes terjedelemben olvashatók!
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adózók!
Az alábbiakban az adókötelezettség kiegyenlítésének módjairól
és tartalmi elemeiről szeretném tájékoztatni Önöket:
– készpénzátutalási megbízás (hagyományos sárga csekk):
fontos az adózó adóazonosítója, vagy az adóhatóság által
alkalmazott nyilvántartási számának feltüntetése.
– banki átutalás: ebben az esetben nagyon fontos az adózó
nevének és adóazonosítójának vagy az adózó nevének és
az adóhatóság által alkalmazott nyilvántartási számának
feltüntetése.
Sajnos nagyon sok esetben tapasztaljuk, hogy az adózók adóját
családtagok saját bankszámlájukról egyenlítik ki és nem adják
meg a beazonosításhoz szükséges adatokat, így hiába történik
meg az átutalás, nem kerül az adózó számlalapjára. Ezeket átfutó tételként tarthatjuk nyilván, amennyiben az összeget átutaló
személy nem szerepel a nyilvántartásunkban, ha szerepel, akkor az Ő számlalapjára kerül bekönyvelésre. Több esetben ez
nála túlfizetésként jelenik meg, akinek az adóját kiszerette volna egyenlíteni, annak továbbra is hátraléka mutatkozik.
További problémát okoz, hogy az átutaláskor nem a megfelelő
számlaszámokra utalják az adókat, pl. gépjárműadót és pótlékot egy összegben utalják a gépjárműadó számlára, ebben az

esetben is a gépjárműadó számlára kerül az összeg bekönyvelésre, a pótlék számlán viszont megmarad a hátralék.
A fentiek alapján kérem a T. Adózókat, hogy az adók, pótlék,
bírságok ill. egyéb befizetési kötelezettségüket mindig a megfelelő számlára szíveskedjenek teljesíteni a további kellemetlenségeket elkerülése érdekében.
Az alábbiakban közlöm az adóhatóság főszámláinak számlaszámait.
10402881 – 50515153 - 52531041
Építményadó bev.
10402881 – 50515153 - 52531058
Iparűzési adó bev.
10402881 – 50515153 - 52531065
Gépjárműadó bev.
10402881 – 50515153 - 52531096
Bírság bev.
10402881 – 50515153 - 52531106
Pótlék bev.
Amennyiben további kérdésük van, keressenek meg személyesen
ügyfélfogadási időben vagy telefonon a 337-101/19 melléken.
Félfogadási idő (kizárólag):
Hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 - 17.30
Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00
Dencsik Pálné adóügyi főelőadó

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. §
-a alapján a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer – magánszemélyek esetében az ezer – forintot
elérő adótartozással rendelkező adózók nevét, címét és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon (hírmondó, honlap) 2012. december hóban közzé teszi. A fentiek elkerülése végett kérjük az érintett Adózókat, hogy
befizetési kötelezettségüknek legkésőbb 2012. november 30-ig tegyenek eleget.
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Az Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeletről
Tisztelt Lakosok!
Az Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyelet immár
két éve az Országos Mentő Szolgálat diszpécser központjához csatlakozva üzemel. Így az ügyeletre érkező hívásokról
is értesítjük a központot. A jobb működés érdekében a központon keresztül érhető el az ügyelet. Ennek előnye, hogy
a befutó hívást a központban dolgozó kolléga értékeli és a
várható ellátásnak megfelelő egységet indítja a helyszínre
(orvosi ügyelet, mentő, rohamkocsi, vagy akár egyszerre két
egység…).
A telefonszámok: 104 és 06-1-301-6969. Természetesen a
két régi szám is (az újak megismeréséig) élni fognak, de lehetőség szerint kérjük, ne azokat használják.
Megragadva az alkalmat Kérem Önöket, hogy tartsák szem
előtt az orvosi ügyelet a sürgősségi esetek ellátására hivatott. A traumás sérüléseken és eszméletlenségen túl, a
hirtelen kialakuló, vagy gyorsan fejlődő tünetekkel (pél-

dául: mellkasi fájdalom, fejfájás, végtag mozgászavar
vagy bőrszínének megváltozása, magas láz, testnyílás
vérzés, látászavar) járó betegségek esetén mindenképpen kérjenek segítséget a fent említett telefonszámokon.
A gyakrabban előforduló nem sürgősségi eset a gyógyszerfelírás (régóta szedett gyógyszer esetén), beutaló kérése
(„nem jutottam el a háziorvosomhoz”, javaslat: telefonon
beszélje meg háziorvosával!), hőemelkedés kezelése, több
hetes panasz ellátása.
Ha nem tudnak dönteni, hogy sürgősségnek minősül-e
a panaszuk, munkaidőben (lehetőség szerint rendelési időben) hívják háziorvosukat (vagy helyettesét), míg
ügyeleti időben hívják fel a 06-1-301-6969-et és kérjenek segítséget.
Dr Inczeffy Zsolt, Nagykadácsi Kft
központi háziorvosi ügyelet vezetője

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

Ne égessünk hulladékot!
Itt a fűtési szezon, ezért újból aktuálissá vált egy olyan probléma, ami sajnos egyre több családot érint. Fűteni kell, de
nem mindegy, hogy mivel fűtünk. A Környezetvédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a hulladék égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. 1(A levegő védelméről szóló
306/2010. (XII.23.) Korm.rendelet 27.§ (2) bekezdés)
Már a hulladék felhalmozása, gyűjtése tárolása, előkezelése
is hulladékkezelési tevékenységnek minősül, ezért kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
(A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. trv. 14.§ (1)
bekezdés) Vagyis már az is törvénybe ütközik, ha valaki az

udvarán, pincéjében, házában felhalmozza a hulladékot. Különösen igaz ez a veszélyes hulladékokra.
Amennyiben a Környezetvédelmi Felügyelőség tudomására
jut, hogy valaki hulladékot éget, vagy engedély nélkül hulladékkezelési tevékenységet végez, hatáskörében eljárva
bírságolni fog.
A tiszta, egészséges levegő mindannyiunk érdeke. Kérjük, ne
veszélyeztessék a hulladékégetéssel!
Zagyva Gabriella,
környezetvédelmi referens

Helyesbítés
Kedves Olvasók !
Az Alsónémedi Hírmondó 2012. októberi számában, a 9. oldalon megjelent Óvodánk udvara- 2012 című írásban
szeretnék helyesbítéssel élni. A tavalyi évben a Katicacsoport udvarrészére történt babaház vásárlás Józan Sándor és felesége Vincze Katalin támogatása mellett a Katica csoportos Szülők anyagi segítségnyújtásával történt.
Köszönjük minden kedves Szülő anyagi és egyéb támogató segítségnyújtását!
Szabó Éva óvodavezető
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GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM

KÖTELEZŐ
AGRÁRKAMARAI
REGISZTRÁCIÓ!

Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁRÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai
mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor ös�szes szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az
őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon
tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.
Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium
megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal
és hasznos tagi szolgáltatásokkal.
HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november
30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az
agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.
hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba
vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a
kötelezettségüket.
AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB
REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ
A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE
JOGVESZTŐ!
REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu

MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI: a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az
agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő
KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési
és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait
gyűjti össze.
SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200
kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.
hu) és az országos falugazdász hálózatnál is.
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill.
regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen
felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat
is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el
regisztrációját.
Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!
Agrárkamarai tanácsadó irodák Alsónémedi közelében:
2700 Cegléd, Pesti út 29.
Tóth Diána 30/961-8250
2330 Dunaharaszti, Boróka utca 3.
Tóth Gábor 30/334-2828
2370 Dabas, Szent István út 67.
Laczkó Tamás 30/334-1297
Kérdéseikkel forduljanak Sándor Krisztina
agrárkamarai tanácsadóhoz
(tel.: 30/429-7641)

Beszámoló a 2012-es traktorfesztiválról
2012. augusztus 25-én ismét Traktorfesztivál került megrendezésre Alsónémedin. A rendezvénynek a mezőgazdasági gépek fejlődésének bemutatása és a közösség építése volt
a célja.
A felvonulás, mely a falun keresztül érte el a helyszínt,
nagy látványossággal szolgált az érdeklődőknek.
Az eseményt Józan Sándor alpolgármester nyitotta meg,
majd elkezdődtek az előre meghirdetett versenyszámok. A
fesztiválszínpadon nap közben fellépők színesítették a programokat. A fellépők között köszönthettük a Hagyományőrző
csoportot, Starlight Dance Company táncosait, az Alsónémedi Nyugdíjas Klub és a Napfény Majorette tagjait. Köszönjük
nekik a színvonalas bemutatókat.
Nagy örömmel fogadtuk, hogy közel 100 traktort köszönthettünk a rendezvényen, melyek nagy része nevezett
a versenyekre is. Külön megtiszteltetés számunkra, hogy az
ország különböző települései is képviseltették magukat. A
versenyek mellett a gyerekek is megtalálták a kedvükre való
szórakozást a kézműves sátorban a traktoros légvárnál, a rodeó bikán vagy a kistraktor vezetésen.

2012. november

A kilátogatókat bográcsban főtt ételekkel vártuk. A versenyek végén eredményhirdetéssel és díjátadással zártuk a
rendezvényt, melyet hagyományteremtő módon ismét ünnepélyes traktorindítással és tiszteletkörrel fejeztünk be.
Végül pedig engedjék meg, hogy e sorok alatt köszönetet mondjunk mindenkinek, hogy részt vállalt a fesztivál
megrendezésében, anyagi, tárgyi vagy egyéb eszközökkel
támogatta annak létrejöttét. Köszönjük a főzőknek a felajánlásukat és a munkát. Köszönjük a munkáját azoknak,
akik a gyerekekkel foglalkoztak a rendezvény ideje alatt.
Köszönjük a kiállítóknak és a traktoros gazdáknak, hogy gépeikkel megjelentek, és köszönjük minden kedves érdeklődőnek, hogy megtiszteltek minket, és elfogadták meghívásunkat. Bízunk abban, hogy a következő évben megrendezésre kerülő traktorfesztivált is hasonló érdeklődés és
aktivitás fogja kísérni.
Szervezők nevében
Szabó Dániel
Képek a 19. oldalon
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Ünnepi beszéd
Elhangzott az 1956-os forradalom és szabadságharc
56. évfordulójára rendezett községi ünnepségen

Tisztelt Alsónémedi Ünneplők, Emlékezők!
Pontosan 56 esztendeje, hogy 1956. október 23-án egy
tüntetésből forradalom és a forradalomból szabadságharc
lett.56 év telt el azóta és még 56 év sem elegendő ahhoz, hogy
ez a forradalom igazán történelemmé válhasson. Harminc
esztendőn keresztül nem is beszélhettünk róla, s a barikád
mindkét oldalán állók is – bár egyre kevesebben -, de itt vannak közöttünk. S amíg hóhér és áldozat egyszerre emlékezik,
addig nehezen lesz objektíven megfogalmazott, klasszikus
értelemben vett történelem 1956-ból.
Mondhatnánk akkor, hogy 56 a velünk élő történelem.
Hiszen alig 21 éve, hogy 1991-ben az utolsó orosz katona
elhagyta Magyarországot, alig 23 esztendeje, halt meg Kádár
János, akinek a nevéhez egy korszak kötődik, és történelmi
léptékkel mérve nem is olyan régen, 60 esztendeje történt,
hogy a kommunista diktatúra Rákosi Mátyás által fémjelzett
legsötétebb éveit éltük, s a Szovjetunió élén Sztálin állt.
Nem volt tehát olyan régen 1956 sem, és mégis, ha feltesszük
magunknak a kérdést, hogy ismerjük-e a forradalmárokat,
a harcok hőseit, akkor néhány kivételtől eltekintve nemmel
kell válaszolnunk. Természetesen előttünk van Nagy Imre, a
kivégzett miniszterelnök, Maléter Pál, a Tökölön kelepcébe
csalt parancsnok, Pongrácz Gergely, a Corvin-köziek vezetője, de amíg az 1848-49-es hősök neveit remélhetőleg kívülről ismerjük – gondoljunk a márciusi ifjakra vagy az aradi
vértanúkra – addig 56 hősei, a pesti srácok névtelenül vonultak be a történelemkönyvekbe. Ha pedig róluk, 56 hőseiről
kérdeznek minket, akkor már kész a válaszunk: Régen volt,
ez már történelem. De pont ezekkel a mondatokkal indítjuk
el a történéseket a feledés ösvényén. Hiszen így a történelem az évszámok, nevek, fogalmak kusza halmaza lesz, mely
iskolai leckékké, bemagolandó tananyaggá tömbösödik. De
akkor hol van az EMBER, aki megélte, átélte ezeket az eseményeket, aki szenvedett, örült a rá kimért évtizedek során?
Hogyan láthatjuk meg őket az évszámok sűrűjében, hogyan
lehet élő – és 56 kapcsán, ahogy korábban mondtam – velünk élő történelem?...
Próbáljuk megnézni azt, hogy honnan jöttek 56 hősei, milyen értékrenddel találkoztak gyerekként, majd fiatal felnőttként? Mire tanították és kik tanították őket? A 17-18 évesek
még emlékezhettek a kisgyerekként átélt második világháborúra, Budapest hathetes ostromára, az oroszok rémtetteire, és minden bizonnyal nem volt idegen előttük a fegyverek
világa sem. Az egyetemisták még cserkészként kezdték. Ott
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kaptak hitet és tartást, s az iskolai napjaik mindegyike a Magyar Hiszekegyet elmondva indult. S ennek a Hiszekegynek
a „hiszek Magyarország feltámadásában” sorát minden bizonnyal nagyon sokan komolyan gondolták. Az idősebb, 4050-es generáció egy olyan, függetlenségét építő, első világháború utáni Magyar-országon volt fiatal, ahol büszke lehetett
magyarságára, s ezért nem is tudta elfogadni a második világháború utáni „bűnös nemzet” megbélyegzést. Egy olyan
Magyarországon voltak fiatalok, ahol a két világháború között évente 65000-rel nőtt az ország lakossága, s egy felemelkedőben lévő nemzet öntudatos fiai lehettek.
Ezeknek az embereknek kellett 1945 után elfogadni az idegen, szovjet megszállást, nekik kellett eltűrniük a kommunista diktatúra törvénytelenségeit, nekik kellett elviselni az
internálást, a szülők, a testvérek bebörtönzését, az ÁVH rettegett kegyetlenkedéseit, és ezek mellett mindennapjaikat a
nélkülözés és kilátástalanság kísérte. Talán mindebből egyszerre lett elegük, amikor úgy döntöttek, hogy utcára mennek követeléseikkel. Mi, akik a tv előtt ülve egy esti hírműsor
során akár több tömegmegmozdulást is láthatunk – főleg
most, a görögországi és spanyolországi tüntetések kapcsán
–el sem tudjuk képzelni, hogy milyen veszélyt vállalt az ötvenes években az, aki egy nem állampárt által szervezett tüntetésen vett részt. Bátran, minden túlzás nélkül mondhatjuk,
hogy akár az életét is kockáztatta, de a lehetőségek között
ott volt a börtönbüntetés, vagy karrierjének tönkremenetele.
Ezért nem is volt az ötvenes években tüntetés, csak egyetlen
egyszer, 1954-ben, amikor a futball-világbajnokság döntőjében kikaptunk a németektől. Mert hát ilyen a magyar ember,
a fociért még az életét is kockára teszi! Sajátos pesti humorral ezt „focialista forradalomként” emlegették akkoriban.
Természetesen ez a tüntetés nem összemérhető az 1956-os
tüntetéssel, mely október 23-án indulva drámai, tragikus és
mégis felemelő két hetet indít el a magyar történelemben.
Jelentőségét 1848-hoz szoktuk mérni, s ha belegondolunk,
valóban találunk érdekes párhuzamokat: 1848. március 15.
a Jókaiék által megfogalmazott 12 ponttal indult. 1956 az
egyetemisták által megfogalmazott 16 ponttal.
Mindkét szabadságmozgalmat az oroszok verték le.
Mindkét megmozdulás vérbefojtója, Ferenc József és Kádár János is hosszú ideig uralkodott népe felett, s a nép, úgy
tűnt, hogy megbocsátott mindkettőjüknek. Bizony ilyen az
ember…Felejti hőseit, halottait és visszazökken a hétköznapok kényelmébe. A két eseménysort összehasonlítva azt is
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láthatjuk, hogy a huszadik századra felgyorsul az idő, s ami
1848-ban 18 hónap alatt történik, az 1956-ban 13 napba sűrűsödik bele.
Ennél a pontnál megállva joggal kérdezhetjük, hogy mi is fér
bele 13 napba? Abba 13 napba, ami október 23-án kezdődik
és november 4-én, a szovjet csapatok bevonulásával ér véget.
13 nap, szűk két hét, de olyan két hét, amelynek eseményeit
az egész világ megismerte, amely rokonszenvet, szolidaritást
és tiszteletet szerzett nekünk, magyaroknak. Szűk két hét, és
ha a fényképeket, filmrészleteket nézzük, a sok felemelő, torokszorító részlet mellett egy egészen más világ tárul elénk:
az 1956-os esztendő.
Fojtott, indulatokkal, feszültségekkel teli esztendő. A szovjet
vezető, Nyikita Szergejevics Hruscsov a szovjet kommunista
párt huszadik kongresszusának zárt ülésén beszédben leplezi
le a sztálinizmus hibáit, a személyi kultuszt. Ezzel Magyarországon Rákosi Mátyás háttérbe szorítása is felerősödik. Október 6-án hatalmas tömeg részvételével temetik újra az 1949ben koncepciós perben halálra ítélt Rajk Lászlót és társait.
Nem csak Magyarországon feszült a helyzet, Lengyelországban is megmozdulások érlelődnek. Mindenki reformokat
szeretne a politikai életben. Az egypártrendszer felszámolását,
vélemény- és sajtószabadságot, a politikai foglyok szabadon
engedését, jobb életkörülményeket és a szovjet csapatok kivonulását. Tehát szabad, demokratikus Magyarországot, a reformer Nagy Imre vezetésével. Ezeket a kívánságokat írja le az
egyetemi ifjúság 16 pontos követelésében. Ezen a napon, október 23-án százezresre duzzad a tüntető tömeg. Szavalatok,
szónoklatok hangzanak el, az emberek jelszavakat skandálva
vonulnak. „Rákosit a Dunába, Nagy Imrét a kormányba!”
„Menjünk tovább előre! Ne hallgassunk Gerőre!”
A szovjet csapatok kivonulását követelve a „Ruszkik haza!”
- felszólításon kívül az „Akármilyen kedves vendég, három
napig untig elég!” - sorokat ismételték.
És megszületett a lyukas zászló, amikor a piros, fehér, zöld
lobogó közepéből kivágták a szovjet típusú címert és ez a
lyukas zászló a forradalom jelképévé vált. Még ezen a napon,
23-án késő este ledőlt a gyűlölt diktátor, Sztálin szobra.
Forradalom, vér nélküli forradalom! Ez az illúzió, a 48-as vértelen forradalom megismétlésének illúziója, a Rádiónál foszlott
semmivé, amikor a tüntetők követeléseiket akarták beolvasni.
Az első sortűz, az első halottak, az első döbbenet ideje ez.
De ebből a döbbenetből nem félelem, hanem elszántság születik. Pillanatok alatt lesz a forradalomból szabadságharc.
Olyan szabadságharc, melyért egész Európa csodál bennünket. Konokul, szabadságvágytól fűtötten vesszük fel a harcot
a szovjetekkel és magyarországi kiszolgálóikkal, s az október
25-i Kossuth téri sortűz után is, ahol 200 halott marad, folytatódik a harc, s egy időre úgy tűnik, talán nem hiábavaló a
kihullott vér. A forradalom másnapján Nagy Imre miniszterelnök lesz, s később kimondja Magyarország semlegességét, a Varsói Szerződésből való kilépését. A honvédség
a felkelők oldalára áll, újraalakulnak a történelmi politikai
pártok, a szovjet csapatok elhagyják Budapestet. Az ország
csendben, lélegzetét visszafojtva reménykedik egy békés újrakezdésben, és temeti halottait.
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Talán nincsen olyan család Budapesten, amely rokonai,
barátai, ismerősei révén ne gyászolna. De november 2-ra a
harcok gyakorlatilag mindenütt megszűnnek. November
2. pénteki nap, s a felhívások november 5-re, hétfőre már a
munka felvételére, a békés termelés megindítására szólítanak fel. Az utcákon lassanként elül a harcok zaja és csend
van...Vihar előtti csend.
A szovjet birodalom rövid megingás után úgy dönt, hogy
rendet csinál a birodalom végvidékén, megmutatva erejét, kíméletlenségét. Szószegő és hazug magatartásával azt
igyekszik közben elhitetni, Nagy Imre kormányával, hogy
hajlandó kivonulni. Még november 3-án dél-előtt 10 órakor is magyar-szovjet tárgyalások folynak a Parlamentben
a szovjet csapatok kivonásáról, de már a következő napon,
november 4-én hajnalban szovjet támadás indul Budapest és
a magyar városok ellen. Eddigre az oroszok már megtalálják
azt a magyar politikust, aki megtagadva a forradalmat, szakítva korábbi elveivel elvállalja, hogy a szovjetek helytartójaként levezényelje a megtorlást, a bebörtönzéseket, kivégzéseket. Ő Kádár János, aki sokszor saját magát meghazudtolva,
korábbi miniszterelnökét, Nagy Imrét és társait kivégezve
több mint harminc évig irányítja Magyarországot.
November negyedike hajnala a vég kezdete. Nagy Imre elkeseredett segítségkérése süket fülekre talál. Az Egyesült Államok már napokkal előtte tudomására hozta a szovjetvezetésnek, hogy nem fog beavatkozni Magyarországon. Szavakban, nyilatkozatokban ugyan kapunk bátorítást, de azon a
november negyedikei reggelen végleg magunkra maradunk.
A döbbenet és a keserűség még élteti egy ideig az ellenállást,
de november 11-én Csepelen is véget érnek a harcok. Csepel, melyet vörös Csepelként emlegettek, 56-ban hősiesen
harcol a kommunista diktatúra visszatérése ellen.
És ezután újra a csend következett, de ez a csend az önkény és a félelem csendje volt. A megtorlások 1963-ig tartottak, az országot 200000 ember hagyta el, s mindenkibe
beköltözött a tehetetlen düh és a néma fájdalom. Mégis ez
a rövid és tragikus küzdelem nemcsak a magyar nép lelkén
ejtett sebet, hanem a birodalom, a szovjethatalom is súlyos
sebet kapott. A szabadságvágy, az igazságkeresés, mindmind olyan sérülések lettek a kommunista hatalom testén,
amelyek lassan elfertőződtek, s ennek a hatalmas, egykor fél
Európa sorsát igazgató birodalomnak a pusztulását okozták.
És hol van ma már a Szovjetunió, és hol a Vörös Hadsereg,
a szocialista világrendszer? De azt a két hetet, azt a büszke,
gyönyörű két hetet, amikor újra megízleltük a szabadságot,
egész Európa izgatottan figyelte!
56 év telt el azóta, 56 éve próbáljuk értelmezni, megfejteni 56
üzenetét. Pedig ez az üzenet egyszerű és világos: csak együtt,
közös erővel és közös akarattal tehetünk nagy dolgokat! A
hit nélküli, meghasonlott nemzet képtelen erre! Én azonban
őszintén bízom benne, hogy mi magyarok nem vagyunk, és
nem is leszünk ilyen hit nélküli, meghasonlott nemzet! Köszönöm, hogy meghallgattak!
Tolnai Zoltán, a dunaharaszti
Baktay Ervin Gimnázium történelem tanára
9
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Állatok Világnapja az óvodában

Az állatok világnapjául az állatok védőszentje, Assisi
Szent Ferenc napját választották Magyarországon. 1991 óta,
minden évben, október 4-én rendezik meg azért, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartásra. Törekednünk kell
állataink igényeinek megismerésére. Célunk, hogy gyermekeink ismerete gyarapodjon az állatokról, életmódjukról. Az
állatok védelmére neveljük őket. Fontos, hogy fejlődjék az
állatokhoz való pozitív viszonyuk, felelősségérzetük. A falusi
gyermekek előnyt élveznek a városi gyermekekkel szemben,
hiszen nálunk mindenkinek van egy cicája, vagy egy kutyája,
akikről gondoskodhatnak. Sok olyan család van, akik állattartással foglalkoznak, az ott nevelkedő gyermekek megtanulják az állatokat szeretni, tisztelni, gondoskodni róluk. E
nap alkalmából lehetőségünk nyílt - Christov Tibor és Felesége jóvoltából -, hogy sok-sok háziállatot megfigyelhettünk
egészen közelről természetes környezetükben. Ez úton szeretném megköszönni Christov anyukának, hogy rendelkezésünkre állt, és hogy több csoportnyi gyermek megnézhette, hogy él együtt a kecske, a bárány, a malac és a többi
baromfi udvar lakója. A gyermekek részt vehettek az állatok
etetésében is. Az óvodai csoportok különböző módon tették
érdekessé ezt a napot. Gyűjtöttek képeket, beszélgettek a

gyermekek a képeken látható állatokról, összehasonlították,
csoportosították azokat különböző szempontok alapján. Nézegettek állatos könyveket, színeztek, festettek papírállatokat. Elkészíthették gyurmából kedvenc állataikat. Hallgattak
állathangokat, majd megnevezték azokat, ők maguk is utánozták az állatok hangját. Nagycsoportosaink részt vettek az
Iskola szervezésében a Lovas bemutatón, melynek végén saját maguk is kipróbálhatták a lovaglást. Több csoportban van
akvárium, a gyermekek részt vesznek a halak etetésében. A
gyermekek az udvaron megfigyelték a bogarakat, pókokat,
békákat, madarakat. A nagycsoportosok nagyítót is használtak. Lehetőség nyílt a vadon élő állatokról is beszélgetni.
Két csoport volt a Természettudományi Múzeumba, ahol sok
érdekességet tanulhattak meg a gyermekek az állatokról interaktív foglalkozás keretében. Minden korcsoport számára
sok-sok élményt, ismeretet nyújtott ez a nap. Továbbra is célunk, és mindent megteszünk azért, hogy kialakuljon a gyermekeknek a természethez, azon belül is az állatokhoz fűződő
pozitív viszonya.
Kovacsik Gyuláné
óvónő- munkaközösségi vezető

Állatok Világnapja az iskolában
Iskolánkban minden évben különleges programokat szervezünk az Állatok Világnapján.
Azok az óvodások, iskolások valamint érdeklődő felnőttek, akik október 4-én eljöttek a Faluház mögötti udvarba, nemcsak gyönyörű lovakat láthattak, lovagolhattak, de részesei lehetettek egy nagyszerű lovas tornabemutatónak is. Érdeklődve hallgattuk Molnár Anita lelkes szavait a felelős állattartásról, a ló szeretetéről,
a lovastorna szépségéről, lehetőségeiről, fontosságáról. Ezt követte az impozáns
produkció, amit kislánya a 4. osztályos Szabó Nikolett mutatott be. Mindenki csodálkozva figyelte és tapsviharral díjazta a látottakat. Igazán nagy ügyességet,
sok gyakorlást, kitartást igényel különböző akrobatikus mozdulatokat végezni az
ügető ló hátán. Ebben édesanyja a türelmes és szakszerű trénere. Nikike nemcsak
a lovastornában ügyeskedik, hanem kitűnő tanuló, példamutató magatartású,
kedves, szerény kislány. Szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk neki!
Meg kell említenem még két tanulónk nevét: Hager Niki, és Mráz Bogi.
Ők szintén ügyes produkciókat mutattak be a közönségnek.
Reméljük, ezzel a délutánnal sikerült felkelteni a gyermekek érdeklődését a lovaglás, a lovastorna iránt.
Köszönjük a bemutatót!
Ladányi Istvánné
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Idősek Napja 2012. október 7-én a Művelődési Ház Opál-termében
Az ünnepség rövidített köszöntőjével kívánok Önkormányzatunk nevében településünk valamennyi idős polgárának békét és nyugalmat, megértést és türelmet, sok
örömet és még nagyon sokáig jó egészséget! „Az idő, melyet Isten számunkra enged, drága szövet, melyet mindenki
a maga módján hímez ki” – írta egy francia író. A jelenlévők
nosztalgiával gondolnak ma fiatalságukra, mert fiatalon még
az ember tele van vágyakkal, álmokkal. Most leperegnek az
elmúlt évtizedek. Bevillan sok-sok emlékkép, élmény s ezekben a rossz és jó, az öröm és bánat, a meghitt és a kellemetlen
percek egyformán jelen vannak, hisz ez az élet, erről szól az
élet. Eszükbe jutnak most azok a vágyak, melyeket akkoriban
szövögettek, álmok, melyeket életüktől reméltek.Bármen�nyire is pozitív összességében a számvetés mérlege, abban
biztos vagyok: tudják, hogy nem mindig döntöttek jól, tudják, hogy nem voltak mindig elég határozottak és kemények,
nem akarták eléggé vagy csak nem volt elég bátorságuk valamihez, ami pedig fontos lett volna Önöknek.
Fiatalon még az ember reméli, hogy vele biztos nem fordulhat elő az, ami szüleivel, a környezetével, hogy a bajok és a
gondok őt nem érhetik el!
Hát igen, nehéz szembenézni az idő múlásával, s nehéz
bevallani még magunknak is, hogy fiatalként mindenki
ugyanolyan volt, mint a mai fiatalok: hevesek, felelőtlenek,
türelmetlenek, néha talán gonoszak is szüleinkhez, párunkhoz, egymáshoz.
Ha az ember fáradt, dühös, nem sikerül valami, megoldhatatlannak látszó problémával kerül szembe, akkor tud mondani
és csinálni sok olyat, amit később megbán, amit nem gondolt
komolyan, de már elhangzott, már megtörtént. Egy ilyen ünnep kapcsán itt az alkalom, hogy mindezt átértékeljük, hogy
azt mondjuk egymásnak: bocsánat! Bocsánat mindazért,
amit ma már másképpen tennénk! Bocsánat azért, amire ma
már nem vagyunk büszkék, amivel a másiknak igazságtalanul fájdalmat okoztunk. Tegyük meg ezt addig, amíg megtehetjük! Tudom, hogy ebben a korban a megfáradt test már
sokszor jelzi az idő múlását és nem könnyű elfogadni, hogy
öregebbek leszünk és nap, mint nap fogy az élet, megfogyatkozik a korosztály, elmennek a barátok, elmennek a szeretteink. Ma rájuk is gondolunk, azokra, akik ma már fentről
néznek le ránk.

2012. november

Kedves Jelenlévők!
Mindig megrendítő élmény az olyan, amiből csak egyet tartogat az ember számára a Sors, az Élet. Az ilyen események
között is az érzelmek egyik legmagasabb fokán áll az aranyés gyémántlakodalom. Talán mert a hűség, a kitartás és a
szeretet hordozója. Polgármester Úrral úgy gondoltuk, hogy
az Idősek Világnapja méltó keretet ad a jubiláló házaspárok
köszöntéséhez.
Fél évszázaddal ezelőtt, 1962-ben 39 fiatal pár jelent meg
az alsónémedi anyakönyvi kerületben, hogy a kimondott
igennel egy egész életre társak legyenek. 7 olyan házaspárt
köszönthetünk, akik 2012-ben ünneplik aranylakodalmukat,
házasságkötésük 50. évfordulóját: SZLOVICSÁK FERENC
és MORVAI JOLÁN; SZEKERES ISTVÁN és NAGY JOLÁN;
SZMETANA MIKLÓS és MORVAI ILONA; VÉGH SÁNDOR
és LOVAS IRÉN; KISS ALBERT és GYŐRVÁRI MÁRTA; NAGY
BÉLA és MÉSZÁROS MARGIT; HORVÁTH MÁTYÁS és BÁLINT IDA.
1952-ben 44 fiatal pár mondta ki a boldogító igen arra,
hogy társukkal sírig tartó hűségben, minden bajban és viszontagságban kitartanak. SURÁNYI TIBOR és BAI MARGIT
is ebben az évben esküdött egymásnak örök hűséget,
így ebben az évben - sajnos ők egyedül - gyémántlakodalmukat ünnepelhetik.
Kedves Jubiláló Házaspárok!
A mai nap hűségük, kitartásuk és egymás iránti szeretetük
szép ajándéka. Házasságukból sok-sok emberi élet indult útnak. Megszülettek gyermekeik, aztán ők is családot alapítottak s megszülettek az unokák is. Gyermekeik az Önök példáját követve becsületes, munkájukat szerető emberek lettek,
akik a jó példát továbbadják majd saját gyermekeiknek. Úgy
gondolom, ez a folyamatosság adja meg az emberi élet és az
Önök életének igazi értelmét. Ünnepnapokon maguk köré
gyűjtik a család apraját-nagyját és a szépen megterített asztallal, sok finomsággal várják a gyerekeket!
Őszintén kívánom, hogy ezek a meghitt családi ünnepek
gyermekeiknek példaértékűek maradjanak, hagyományként folytassák azt, amit a szülői házban megtapasztaltak.
Életünkben a szeretet és az egymásra való odafigyelés a
legnagyobb ajándék.

11

RENDEZVÉNYEK

„Édes szép kedvesem, ha szemedbe nézek,
visszanéznek énrám az együtt töltött évek,
szemed sugarában újra viszontlátom,
veled együtt viselt boldog ifjúságom.

És ha majd a völgyben egymás mellett állunk,
És pont úgy, mint régen, összeér a vállunk,
Megköszönök mindent, amit Tőled kaptam,
És amiért talán oly keveset adtam.

Megesküdtem akkor dolgos két kezedre,
Míg élek, el nem hagylak, óvlak mindörökre,
Megesküdtél Te is erre a világra,
hogy soha nem hervad el hűséged virága.

Én a jóistentől már csak azt kívánom,
Tartsa meg sokáig az én drága párom,
S így éljünk mi most már, amíg sorsunk hagyja,
Egymásnak örülve, egymáshoz hajolva.”

Tisztelt Jubiláló Házaspárok, Tisztelt Jelenlévők!
Szívből kívánom, hogy szeretetben és családjuk körében, békében és boldogságban teljen életük.
Szeretném átadni Polgármester Úr személyes jó kívánságait is, aki ma más elfoglaltsága miatt nem tudott az ünnepségen
részt venni.
Fogadják az ünnepeltek az önkormányzat szerény ajándékát s fogadják a résztvevők a most következő műsort olyan szeretettel, mint amilyennel mi készültünk erre a mai napra.
Dr. Percze Tünde jegyző

58. osztálytalálkozó
1954-ben végeztük el a 8. osztályt. Külön osztályba jártak
a fiúk és a lányok. Mindkét osztályban sokan voltunk, közel a
40 főhöz. 2004 őszén tartottuk az 50 éves találkozót, együtt
a két osztály. Ezen a találkozón még Lugosi Gyuszi bácsi is
velünk volt.
Többen javasolták, hogy minden évben találkozzunk, olyan
zsúrféle legyen. Mindenki hoz valamit: a lányok süteményt,
a fiúk italt, s közben beszélgetünk egy jót.
Azóta jó pár év telt el, s mi minden év szeptemberében találkozunk. Az idei volt az 58.
Minden évben kevesebben vagyunk, egyre többen hiányoznak. Az eltávozottakra szeretettel emlékezünk, a betegekkel gondolatban együtt vagyunk. Összejöveteleink
vidámak, hangulatosak. Sok-sok régi csínytevés kerül szóba.
Eszünkbe jutnak a szakkörök s azok hangulatai: a rádiós szakkör, a sportszakkör ( lovaskocsival mentünk Dabasra sportversenyre), a néptánc-és népdal csoport (de jó lenne, ha
most így ápolnák a népi táncainkat, népdalainkat). Örülünk
egymásnak. Szeretnénk megmutatni a fiatalabb generációnak micsoda nagy dolog az összetartozás érzése.
Búcsúzáskor így köszönünk: „Jövőre Veled ugyanitt!”
Köszönjük, hogy a Művelődési Ház minden évben helyet ad
nekünk a találkozásra.
Az idén egy erdélyi áldással búcsúztam az osztálytársaktól:
„Legyen előtted mindig út,
Fújjon hátad mögül a szél,
Melegen süsse arcodat a nap.
Az eső puhán essen földjeidre.
S míg újra találkozunk:
Hordozzon tenyerén az Isten!”
Kotán Sándorné Garay Julianna

12

2012. november

RENDEZVÉNYEK

Szüreti Felvonulás és Bál - 2012.
A Szüreti Felvonulás és Bál szervezése már augusztus elején elkezdődött. Amint megjelent a hirdetés a honlapon napról napra egyre
többen jelentkeztek, hogy szeretnének felvonulni, táncolni ezen a
szép, hagyományőrző eseményen. Jelentkeztek csikósok, fogatosok,
táncosok, köszönet ezért minden gyermeknek, fiatalnak, felnőttnek.
Külön köszönjük a szülők közreműködését. A táncosok korosztály
szerint négy csoportba rendeződtek, és életkoruknak megfelelő néptánc-koreográfiát tanultak a próbák során.
Szeptember 29-én szép napos szombati napra virradtunk. A fényképeszkedést követően 14 óra körül indult a díszes felvonulás a Halászy
Károly utcából. A csikósok egy-egy állomáson lovaikkal mutatványoztak, és hírt adtak a menet érkezéséről.
A menet elején Polgármester úr és kedves felesége, a Bíró és Bíróné
(idén: Mészáros Zoltán és felesége vállalták e megtisztelő posztot), a
jegyző és családja valamint a kisbíróék (ifj. Mészáros Zoltán, Szarka
Erika) hintaja haladt. Utánuk következtek a gyermekek, a csőszök
és csőszleányok lovaskocsikon, szép magyaros ruhákban felöltözve.
A Kisbíró minden megállóhelyen versben hívogatta a falu lakosságát
az esti bálba. A szüreti szőlőkoszorút Lovas Zoltán és Bálint Róbert
vitték a menet élén.
A megállókon nagyon sokan vártak már bennünket, és megcsodálhatták a táncosok vidám és színpompás műsorát.

Először a Juhász Lászlóné által vezetett Napfény Mazsorett-csoport
vezette fel a szüretiseket, majd Józan Béláné tánccsoportjai következtek: az óvodás Cseppek, Kiscsőszök, Nagycsőszök, majd a Fiatalas�szonyok lassú és friss csárdása zárta a sort. Végül az összes szereplő
össztánccal kedveskedett a nézőközönségnek, melyhez a Varga Band
húzta a talpalávalót.
A menet végállomása a Faluház volt, ahol a Pörkölt Fesztivál résztvevőinek is bemutattuk műsorunkat.
A Szüreti Bál 20 órakor kezdődött az iskola Aulájában. A felvonuláson résztvevő csoportok előadták műsorszámaikat, újdonság volt a
Napfény Mazsorett-csoport Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország
című műdalra készült koreográfiája, a Nyugdíjas Klub néptánca Jakabné Zsuzsi néni vezetésével. Az est fénypontja és meglepetése „Johann
Strauss: Éljen a magyar!” című zenéjére előadott nyitótánc, melyet vastapssal köszönt meg a közönség. A „Kék Duna keringő” dallamára a
Polgármester és a Bíró feleségükkel oldalukon nyitották meg a táncot.
A Szüreti Bál jó hangulatban egész hajnalig tartott.
Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, részvételükkel hozzájárultak, hogy az idei Szüreti Felvonulás és Bál a környék egyik legszebb, legtöbb embert megmozgató szüreti rendezvénye lehetett.
Józan Béláné Szarka Ágnes
Képek a 20. oldalon

Alsónémedi Nagyközség képviselő-testülete nevében köszönjük:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J ózan Bélánénak, hogy a táncokat betanította, s a szervezést lelkesen segítette munkájával.
J uhász Lászlónénak a Mazsorett-csoport közreműködését.
A táncosoknak, hogy szabadidejüket feláldozva jártak a próbákra és fellépésükkel hozzájárultak a Szüreti Felvonulás színvonalához.
A
 szülőknek, hogy támogatták gyermekeiket a felkészülésben.
A
 Nyugdíjas Klubnak a részvételt és az esti táncot.
A
 z ABÉVA Kft.-nek, hogy a szükséges rendezvénytereket számunkra biztosították.
V
 arga Lászlónak és családjának, hogy évek óta rendelkezésre bocsájtják szép kertjüket a szüretisek fényképezéséhez.
A
 Varga Bandnak a fergeteges muzsikát.
A
 csikósoknak a látványos felvonulást.
A
 fogatosoknak, hogy türelemmel és szeretettel szállították a résztvevőket, a sok-sok táncost és zenekart.
A
 lsónémedi lakosságának, hogy ilyen nagy számban megtekintették a felvonulást, dicséretükkel, kedves szavaikkal biztatták a gyermekeket, fiatalokat.

Kirándulók, színházlátogatók figyelmébe
2012. november 18-án vasárnap délelőtt a Thália Színházba hívom a kikapcsolódásra
vágyókat. Georg Feydon: „Esküvőtől válóperig” című előadását nézzük meg. A nagysikerű bohózatot Béres Attila rendezte. Főbb szerepekben: Csányi Sándor, Schell
Judit, Szombaty Gyula. Az előadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom.
2012. november 24-én délelőtt a Fővárosi Nagycirkusz új műsorát nézzük meg, melynek
címe „Cirkusz kavalkád”. Az új sodró lendületű műsor emlékezetes szórakozást ígér.
Világsztárokat és a cirkuszművészet fiatal tehetségeit mutatja be. A szereplők között vannak egyensúlyozók, kisállatok, zsonglőrök, papagáj és fóka show, akrobaták,
páviánok és még sokan mások.
Kedves Alsónémediek! Adventi időszakban évek óta Bécsbe a híres karácsonyi forgatagba kirándultunk. Megnéztük a Csoki Múzeumot, a bécsi operát, Schönbrunni kastélyt stb. Az idén Kassára látogatunk el december 8-án, ahol megtekintjük a Szent
Mihály kápolnát, a Szent Erzsébet Dómtemplomot, az Orbán tornyot, a zenélő szökőkutat. Délután pedig nézelődés, vásárlás a kassai adventi vásárban. (Még 6 hely
van az autóbuszon.)
A felkínált programokra várom szeretettel a jelentkezőket. A dolgos hétköznapok
után biztos mindenkinek jól fog esni egy kis kikapcsolódás. Telefon: 06/29-337-861;
06/30-357-1441
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
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Pörkölt Fesztivál 2012.
Az idei évben is a Falunapok egyik sikeres rendezvénye
volt a Pörkölt Fesztivál.
Több mint húsz bográcsban főtt a finom pörkölt. A szakácsok a szárnyasoktól a marhán és a sertésen keresztül
a vadhúsig számtalan csodálatos receptet kipróbáltak.
Bizony nem volt könnyű dönteni a zsűrinek. Annál kön�nyebb volt nekünk elfogyasztani a nagyszerű étkeket,
csak az okozott nehézséget, melyiket válasszuk. Köszönjük a szakácsoknak, azok segítőinek a sok munkát, az érdeklődő közönségnek a részvételt, az Önkormányzatunknak, hogy támogatták ezt a sokak által kedvelt programot.
Gratulálunk a nyerteseknek:
• 2012-ben a Pörkölt Fesztivál legjobb szakácsa, az
1. helyezést elért Karsai Tamás és Kosaras csapata.
Kakaspörköltet főztek túrós csuszával.
• 2. helyezést ért el Pocskai Tamás dámszarvas pör-

költje és Csizmadia Tamás vaddisznópörköltje vargányagombával.
• 3. helyezett Csorba Elemér és az Alszegi Focicsapat birkapörköltje, valamint Péter Sándor zúzapörköltje
• Különdíjas lett Végh Károly, aki bivalypörköltet
főzött. Jutalmát Czibula Gábor ajánlotta fel, melynek köszönhetően a Végh család egy hetet tölthet
Hévízen.
• A zsűri különdíjjal jutalmazta a Nyugdíjas Klub, a
2. a és a 2. c osztály csapatait, valamint Borbély Károly főztjét.
Jövőre ismét a bográcsok alá gyújtunk, addig is tessék
gyűjteni a recepteket!
a szervezők nevében Szántó Erzsébet

VÉRADÓK NAPJA ALKALMÁBÓL (minden év november 27. napja)
RETRO VÉRADÁS LESZ ALSÓNÉMEDIN
a régi MŰVELŐDÉSI HÁZBAN (2351 Alsónémedi, Fő út 73.)
VÉRADÁS IDEJE: 2012. NOVEMBER 19.16-18 ÓRA
A véradásra mindenki hozza magával személyi igazolványát,
lakcím- és TAJ-kártyáját!
www.veradas.hu
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SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN
KEDVES ÉRDEKLŐDŐT

Sándor Krisztina
agrárkamarai tanácsadó

TEMPLOMUNK ÉNEKKARÁNAK
ADVENTI HANGVERSENYÉRE.
Időpont:
2012. DECEMBER 2., VASÁRNAP, 18.00 óra
Helyszín: RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM.
KÖZREMŰKÖDNEK:
AZ ALSÓNÉMEDI MAGYAROK
NAGYASSZONYA ÉNEKKAR
valamint a hangszeres szólisták.
A BELÉPÉS DÍJTALAN.

(tel.: 30/429-7641)
várja Önt a Halászy
Károly Művelődési Házban
(2351 Alsónémedi,
Dózsa Gy. tér 2.)
november 19-én és
26-án hétfő délutánonként
13.00-16.00 óra között.
2012. november

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Halászy Károly Mûvelôdési Ház és Könyvtár
2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
Tel.: 06/29-337-198
E-mail: muvhaz@alsonemedi.hu

november - decemberi programjai
Az állandó programokra a jelentkezés folyamatos.
hétfő		
Modern tánc
Zumba			
Nyugdíjas Klub
Zongora
kedd		Citera			Felnőtt tánc 		Jóga			Aerobic
KRESZ
szerda		Zongora 		Gitár			Zenebölcsi		Modern tánc
csütörtök
Aerobic		 KRESZ
péntek		Zongora		Modern tánc
szombat
Zenebölcsi		
Helyi piac

Rendkívüli programok: november- december
Várjuk szeretettel adventi rendezvényeinkre!
november 24. szombat,
16 óra Opál-ház

november 29. csütörtök,
9-12 óra Régi Művelődési Ház
december 2. vasárnap,
10 órától Opál-ház
december 5. szerda, sötétedés után
Csermák vendéglő – Opál -ház –
Nagygödör - Árpád u.
december 9. vasárnap,
16 óra Opál-ház
december 9. vasárnap,
18 óra Szabadság tér
december 15. szombat,
9-12 óra Régi Művelődési Ház
december 16. vasárnap,
16 óra Iskola - Aula
december 22. szombat,
9-12 óra Régi Művelődési Ház
2012. november

ÖRMÉNY KULTURÁLIS RENDEZVÉNY, melyen bemutatásra kerül
ÖRMÉNYORSZÁG 13 FŐVÁROSA
című kiállítás és az ECSMIADZIN
című film.
Vegyes vásár
Nywyg Adventi Rendezvény
Jön a Mikulás!
Garajszki József festőművész
kiállítása, közreműködik
a Rozmaring Hagyományőrző
Népdalkórus Dabasról
Adventi Gyertyagyújtás
Vegyes vásár
Karácsonyi Gála
Jelentkezni lehet Szántó Erzsébetnél,
Tel.: 06/30-357-1441
Vegyes Vásár
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HITMÉLYÍTŐ, LELKI ÉLETET FORMÁLÓ ALKALMAK
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÁZBAN
NOVEMBER 26 – 30, HÉTFŐ - PÉNTEK 18.00
„Ó, Jézusom, szegényed kér, vár, epedve hív!/ Te készítsd el: tenéked lesz otthonod e szív!”
HÉTFŐ 18.00
JÉZUS AZ ORVOSOM – Márk 2:17
Riskóné Fazekas Márta lelkipásztor, Lepramisszió
KEDD 18.00
JÉZUS A PÁSZTOROM – János 10:11
Rideg Gyula lelkipásztor, Bethesda Kórház
SZERDA 18.00
JÉZUS A KIRÁLYOM – János 18:37
Somogyi Péter lelkipásztor, Budapest-Fasor
CSÜTÖRTÖK 18.00
JÉZUS A BARÁTOM – János 15:14
Stummerné Nagy Ágnes lelkipásztor, Szolnok-Szandaszőlős
PÉNTEK 18.00
JÉZUS A SZABADÍTÓM – Máté 1:21
Kuti József lelkipásztor, Kecskemét
SZOMBAT 15.00
MORZSASZEDEGETÉS
A hét összefoglalása - személyes tápláltatásunk megbeszélése
AZ ALKALOMSOROZATRA HÍVJUNK MÁSOKAT IS,
OLYAN VALAKIVEL JÖJJÜNK EGYÜTT, AKI MÁR RÉG VOLT GYÜLEKEZETÜNKBEN!

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN
Kérjük Testvéreinket, hogy ne felejtkezzenek el az Egyházfenntartói Járulékok befizetéséről és erre figyelmeztessünk szeretettel másokat is. Az Egyházfenntartói Járulék nevében benne van, hogy mi célt szolgál. Ez a minimum, amivel valaki
gyülekezeti tagságát anyagilag is kifejezi. Ezzel járul ahhoz hozzá, hogy az egyházközség a minimális, de még elvárható szinten működjön külsőleg, hogy lelkészi állást és lelkészi hivatalt tartson fenn, hogy az épületek és környezetük
rendezettek, gondozottak, fűtöttek legyenek, és egyéb, közegyházi kötelezettségeinek eleget tegyen. Az évi 5000 forintos
Egyházfenntartó Járulék csak erre elég. Ha valaki ennél többet lát, hall (fejlődést, újulást, szépülést), akkor az külön
adományokból, valakik több áldozatvállalásából fakad (aminek aztán mindenki örül). Az Egyházfenntartói Járulék tehát nem adomány, hanem kötelezettség. Ezen felül lehet adakozni Isten dicsőségére, és a különböző aktuális célokra. Az
idén például új orgonát vásároltunk. Az Egyházfenntartó Járulékot minden, már keresettel rendelkező Testvérünknek
fizetnie kell, ha a Választói Névjegyzékben is benne akar lenni. Ha valaki az egyházközségben keresztelési, konfirmációs,
esketési, temetési szolgálatot kér, de ő maga vagy az igénylő családtagok, szülők az EFJ-ot nem fizették, akkor ezt visszamenőleg kell rendezniük. Az EFJ-ot nem kell egy összegben befizetni. Befizetését el lehet osztani úgy, hogy kevesebb megterhelést jelentsen (például havonta 400-500 forint). Az EFJ-ért nem házalunk. Megköszönjük, ha személyesen hozzák
el. Havonta, évente legalább egyszer mindenki el tud jönni a templomba és istentisztelet előtt, után ezt a kötelezettségét
rendezheti. Köszönjük szépen mindenki segítőkészségét, megértő és terveinkkel azonosuló hozzáállását.

„Zöldáru gyűjtés” a református gyülekezetben, november 19-én és 20-án, hétfőn
és kedden 08.00-től 17.00-ig. A felajánlásokat a templomkertben gyűjtjük, és szerdán juttatjuk
el a Bethesda kórházba és a Schweitzer Albert Szeretetotthonba. Akik nem tudnak zöldáruval
segíteni, cukrot, rizst és tésztaféléket is adományozhatnak e két intézményünknek.

„Idősek Szeretetvendégsége” lesz december 09-én, advent második vasárnapján, 14.00 órai kezdettel
a református gyülekezeti házban. Várjuk szeretettel idős testvéreinket. Segítsük őket az eljutásban.
16
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VÁLASZOK A RÉGI REFORMÁTUS
TEMETŐVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE
Senkit nem érhetett váratlanul, hogy a régi református temetővel
kapcsolatosan változások lesznek, kellenek, hiszen ha nem hirdetjük is a
változást, már eddig is mindenki beszélt arról, mert látta, hogy: gondozatlan, elhanyagolt, veszélyes, látogathatatlan, annak ellenére, hogy az
elmúlt tíz évben különösen sokat tettünk azért, hogy ez ne így legyen.
De úgy tűnik, mégsem tettünk eleget, elegen és rendszeresen. Az igazi és megosztó kérdés az, hogy milyen mértékben és hogyan lesz ez a
változás.
Ebben a kényes kérdésben nagyon nehéz mindenkivel egységre
jutunk. Ahány sír, annyi igény, elvárás és elképzelés. Nekünk csak
egy igényünk, elvárásunk, elképzelésünk lett volna, hogy mindenki
továbbgondozza, a hozzátartozója síremlékét, sírhelyét, esetleg környezetét is. De ez nem így volt és van. Azzal én sem tudok egyetérteni, hogy szép ez az ősburjánzás, ez a rendezetlen növényzet a sírokon és a sírok között, és azt gondolom a többség hasonló ízléssel és
látással, elvárással van egy temetővel kapcsolatosan, még akkor is,
ha több mint negyven éve megszűnt a temetkezés ezen a területen.
Természetesen biztos vannak olyanok is, akik az „eredeti” (melyik eredeti állapot 1970, 1975, 1985, 1995, 2001, 2012), mostani állapothoz
ragaszkodnak, de sajnos, ezzel együtt, a rendezetlenséghez is. Egy
biztos: beszélgetésre és nem vitákra vágyunk, megértésre és nem
félreértésre, megoldásokat, javaslatokat várunk az érintettektől, ös�szefogást.
Miért nem elég csak a hátsó részt, a sírok nélküli területet megszüntetni, és az Önkormányzat gondozására bízni?
Nem az a terület volt sohasem a kérdés, ahol nincsenek sírok, hanem az a terület volt mindig is fókuszban, ahol a gondozatlan sírok
tömege található. A sírokkal telített terület rendezéséről, már az Önkormányzat javaslata előtt is sokat és sokan beszélgettünk, illetve ennek a területnek a rendezése nem attól függ, hogy az Önkormányzat
megveszi-e vagy sem a felszabaduló területet, mert nem az eladás a
cél, hanem a rendezettség. Az önkormányzati ajánlat csak felgyorsította az eseményeket, nem pedig kiváltotta. Az önkormányzati ajánlat segítőkész, minket is a helyes mederben tart, a legjobban alkalmas arra, hogy a temető továbbra is kegyeleti célokat és tartalmat
hordozzon tovább nemzedékről nemzedékre.
Mit jelent „a temetőt megszünteti” kifejezés?
Esetünkben a „temetőt megszünteti” inkább egy jogi kifejezés, törvényi elvárás, mellyel a síremlék áthelyezéseket törvényi keretek
között is megvalósíthatjuk, de amelynek törvényi lehetőségeit nem
használjuk ki maradéktalanul (pl.exhumálás). Egy törvénytől nem
várhatjuk el, hogy úgy gondolkodjon, úgy fogalmazzon ahogyan mi
szeretnénk, és minden eshetőséget, elképzelést, élethelyzetet, tervet figyelembe véve rendelkezzen, nekünk viszont maradéktalanul
be kell tartani előírásait. Miközben a legszélesebb jogi hátteret bizto-

sítjuk, a legkisebb lehetőséggel fogunk élni, és a legnagyobb közös
nevezőre igyekszünk jutni a hozzátartozókkal.
És akkor Alsónémedin nem lesz Református Temető?
Természetesen megmarad a református temető, csak a területe lesz
kisebb. Azáltal marad a református temető továbbra is református
temető, hogy: 1. nem exhumálunk. 2. emlékezésre alkalmas területet alakítunk ki ugyanazon a területen (ennek a nagysága a rendelkező nyilatkozatok függvénye lesz). 3. a síremlékektől felszabaduló
terület nem kap más jelleget és új, temetőhöz nem méltó funkciót,
tereptárgyat, épületet, objektumot. 4. az önkormányzatnak átadandó terület és a megmaradó (sírokat, síremlékeket tartalmazó) részek
között nem lesz kerítés. 5. Az esetleges tulajdonosváltás nem változtatja meg a terület kegyeleti minőségét. 6. semmi akadálya nem lesz
annak, ha valaki azt mondja: megyek a református temetőbe, és ha
elindult oda, oda is fog megérkezni, csak szebb, kegyeletteljesebb,
gondozottabb körülmények várják majd.
A terület, kegyeleti, láthatósági és látogathatósági értelemben,
továbbra is temető marad, de a tényeknek, az emlékezésnek és a
gondozásnak más keretet szeretnénk biztosítani, anélkül, hogy a
felszín alatt bárkit megbolygatnánk. A sírok (földi maradványok) és
a síremlékek függőleges, keret nélküli része (amelyről rendelkeztek)
maradnak a temető eredeti területén belül (ha nem is a sírhelyen).
Tehát a temető továbbra is temető jelleget visel és mutat majd. Szeretnénk azokon is segíteni, akik úgy érzik, hogy nem tudják kegyeleti
érzéseiket kimutatni, ha a csontok és a sírjel más helyen vannak.
Mennyibe kerül ez a változás?
Az eddigi elképzelések szerint csak azért kell majd fizetni, ha valaki a közös
emléktáblán szeretné szeretteit megörökíteni (egy betű vésésének ára kb.
220 Ft illetve még nem tudjuk a tábla méretét, hiszen a rendelkező nyilatkozatok lassan jönnek). A síremlékek áthelyezéséért (az eddigi elképzelések szerint) nem számítunk fel külön költséget, de adományt és kétkezi
segítséget elfogadunk majd. A síremlékeknél a kereteket minden esetben
elbontjuk majd,, csak a függőleges sírjel marad meg. Kívánatos lenne, ha
2013. január 06-ig mindenki rendelkezne a síremlékéről,eldöntené
és jelezné szándékát a lelkészi hivatalban, hogy teendőink és költségeink
2013 áprilisától jobban és időben tervezhetők legyenek (2013.évi költségvetés). Aki rendelkezett a síremlékről, azt kérjük, hogy jelölje is meg, jól láthatóan az adott síremléket (például sötét színű síremlék esetében sárga,
világos színű síremlék esetében sötét színű ragasztószalaggal körbe kötve), hogy ne legyen tévedés, még véletlenül sem, a későbbiekben. További
kérdéseikre szívesen válaszolunk személyesen.
Tisztelettel, szeretettel:
Szappanos Zoltán református lelkipásztor

TEMETŐI KÖZLEMÉNY
- RÉGI REFORMÁTUS TEMETŐ

Az Alsónémedi Református Egyházközség, mint az Alsónémedi Református Temető tulajdonosa, ezúton értesíti a tisztelt érdekelteket, hogy
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rend. 19.§ (3) bekezdése, és a Presbitérium
XIX/2012. határozata alapján, az Alsónémedi Református Temetőt megszünteti 2013. március 30. hatállyal, és szándékai szerint, emlékezésre
alkalmas helyet alakít majd ki a temetőn belül, hogy a terület gondozhatóbb legyen. A Temető bezárása, az utolsó temetés által (1970. október 05)
megtörtént, és ezzel a temető lezárása is megvalósult, hiszen azóta is, csak kegyeleti céllal lehetett használni a temetőt (azóta mindenki esetében
lejárt tehát a temetési hellyel való rendelkezés joga, mely sohasem volt tulajdonjog). Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 2013. március 30-ig a
maradványokat exhumálhatják, illetőleg a sírjeleket elvihetik - feltéve, ha igazolni tudják, hogy bármi közük van az adott sírhoz. Amennyiben
ezen határidőn belül nem rendelkeznek és intézkednek a sírokról, úgy a jogszabály értelmében a Temető tulajdonosa a sírhelyet kiürítheti és
a sírjeleket értékesítheti, elbontathatja, áthelyezheti. Csak azoknak a síremlékét helyezzük át vagy írjuk egy emléktáblára az elhunytak nevét
(ez külön díjazás ellenében történik), akik ezt írásban kérik - minden más esetben a tulajdonos dönt a síremlék sorsáról. Ügyintézés a Lelkészi
Hivatalban (Alsónémedi, Templom utca 09. Időpont egyeztetés: 337-182 vagy 06305651652).
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