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„A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már!” 

FÁJÓ SZÍVVEL… 
Búcsúzunk Vékony Béláné, Ilonkától a Levendula Nyugdíjas Klub tag-

jától, akit november 17-én kísértünk utolsó útjára az Alsónémedi temetőben.  
Összeszorult a szívünk és könnyek szöktek a szemünkbe, amikor meghallottuk 
a kegyetlen hírt, hogy nyugdíjas társunk befejezte földi életét.  Alig hittük el a 
hírt, annak ellenére, hogy tudtuk hetek óta küzd a világjárványt okozó vírus-
sal. Hihetetlen, hogy ezt a harcot a vírussal, lányával Évával együtt vívták, aki 
ugyanolyan jó és szeretetre méltó ember volt, mint az édesanya. 

Mi, mégis reménykedtünk, hogy túl fogják élni! Szinte felfoghatatlan szá-
munkra, hogy mégsem így lett, s már nincsenek közöttünk. Ilonka, hosszú éveken keresztül klubtagként volt 
velünk. Nem feledjük a Veled együtt töltött klubnapok vidám pillanatait, a közös kirándulásokat, névnapi kö-
szöntőket, amit számos fotó megörökített. Ezekre a pillanatokra mi emlékezni fogunk. Hiányozni fog, a mindig 
őszinte kedves szavad, mosolygós arcod, nyugodt kiegyensúlyozott személyiséged.  Adjon a Mindenható Is-
ten örök nyugalmat Neked! Szeretteidnek pedig vigaszt és erőt hiányod elviseléséhez, hogy el tudják fogadni 
a megváltozhatatlant. Nyugodj békében!

 „Küzdöttél, de már nem lehet, most átölel a csend és a szeretet.” 
Juhász Lászlóné  a Levendula Nyugdíjas Klub nevében
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„Mi mindíg búcsúzunk
Mondom néktek: mi mindíg búcsúzunk. 
Az éjtől reggel, a nappaltól este, 
A színektől, ha szürke por belepte, 
A csöndtől, mikor hang zavarta fel, 
A hangtól, mikor csendbe halkul el, 
Minden szótól, amit kimond a szánk, 
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk, 
Minden sebtől, mely fájt és égetett, 
Minden képtől, mely belénk mélyedett, 
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihűltek, 
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megállt a lábunk.
Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz, 
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána.”

                                  /Reményik Sándor/

Kedves kollégánk, Hirmann Judit 2008 januárjában 
nagy lelkesedéssel kezdett dolgozni az alsónémedi iskolá-
ban magyar-történelem szakos tanárként. Ezt megelőzően 
fontosabb állomásoknak a pedagógus pályáján a budapesti 
Pataki István Általános Iskolában és az Újhartyánban eltöl-
tött éveket említette. Jól érezte magát a falunkban, szeretett 
iskolánkban tanítani, hamar beilleszkedett a nevelőtestület-
be. A jó kapcsolata kollégáival a kölcsönös tiszteleten, az 
őszinteségen alapult. Judit néni, - ahogy mindannyian ne-
veztük -, szerette a gyerekeket, és szeretett tanítani. Elhiva-
tott, mély tudással rendelkező pedagógus volt, aki nagyon 
szerette mindkét szaktárgyát, a magyar nyelv és irodalmat, 
illetve a történelmet, amelyeket közel negyven éven át taní-
tott diákjainak. Mindkét tárgyban a logikus gondolkodásra, 
lényegkiemelésre, az eseménysor időben, térben való elhe-
lyezésére, az összefüggések láttatására helyezte a hangsúlyt. 
Lelkesen, időt és energiát nem spórolva állította össze az 
órák anyagát. Folyamatosan kereste és rendszeresen használ-
ta óráin a modern szemléltető anyagokat, eszközöket azért 
is, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltse. Azt a célt tűzte 
maga elé, hogy a tanítás-tanulás öröm legyen a pedagógus 
és a tanuló számára egyaránt. Úgy tudott beszélni a versek-
ről, hogy legszívesebben felnőttként is beültünk volna hozzá 
az iskolapadba. Még a nyelvtani szabályok magyarázatát is 
játékossá tudta tenni. Saját szerkesztésű feladatlapokat, táb-
lázatokat készített, hogy érthetőbbé, érdekesebbé, könnyeb-
ben megtanulhatóvá tegye tanítványainak a tananyagot. Az 
általa készített táblázatok még ott lógnak tantermének falán, 
jelezve: itt van köztünk. A mosolygós, jó kedélyű Judit néni 
egyszerre volt szigorú és engedékeny. Ha az osztály együtt 
szárnyalt vele a tananyag feldolgozásában, lehetett kicsit al-
kudozni a dolgozatírás, a beadandók időpontjáról. Megértő 
és segítőkész volt, ha megérezte, hogy valamelyik gyerek 
bajban van, biztosan kapott időt és lehetőséget a javításra. 
Cselekedeteiben a jóság vezette, soha senkinek nem akart 

rosszat, soha senkit nem 
bántott akarattal. Néha 
előfordult, hogy kissé 
vehemensebben szólt a 
diákjaihoz, azonban, aki 
ismerte, tudta, hogy a 
szíve arany, olyat is meg-
érzett, amit mások nem. 
Különleges érzékeny-
séggel látta meg tanít-
ványai lelki problémáit, 
anyai és pszichológusi 
hozzáértéssel kezelte 
azokat.  Felkarolta a ta-
nulási nehézséggel küz-
dőket, nem hagyta, hogy 
lemaradjanak, ugyanak-
kor felkészítette a diákjait a továbbtanulásra, a versenyekre. 
Hatodik évfolyamos tanítványa az egyik országos versenyen 
harmadik helyezést ért el. Joggal volt büszke tanítványára, 
a közös munka sikerére. A humán munkaközösség tevékeny 
tagjaként ő szervezte meg először iskolánkban a Bolyai 
Anyanyelvi Csapatversenyt, melynek lebonyolítását éveken 
keresztül végezte. Az iskolai rendezvényekre, községi meg-
emlékezésekre is szívesen felkészítette tanulóit. Nemcsak 
tartalmilag emlékezetesek az osztályának betanított műso-
rai, hanem érzelmi telítettségük miatt is. Ő volt az, aki szín-
padra állított tanulási vagy beszédproblémával küzdő gyere-
keket is. Bízott és hitt bennük, hogy majd a legjobbat hozzák 
ki magukból: növelte az önbizalmukat, és örömet szerzett a 
szüleiknek. Mindössze három éve dolgozott az alsónémedi 
iskolában, amikor az ötödikes szülők szerető ragaszkodásu-
kat fejezték ki iránta az alábbi szavakkal: „Nagyon örültünk 
a tanév elején, hogy az osztályfőnök rendkívül szimpatikus, 
közvetlen, és ami a legfontosabb, hogy gyermekeink az első 
perctől kezdve megkedvelték. Az idő elteltével ez a kapcso-
lat még szorosabbá vált, a gyerekek szeretik Judit nénit, és 
szívesen vesznek részt vele a közös tevékenységekben. Nem 
véletlenül, hiszen az osztályfőnökük érti diákjai nyelvét, és 
pillanatok alatt megtalálja velük a közös nevezőt. Judit néni 
keze alatt az osztály közösséggé formálódott.”

Néha még most is hallani véljük a nevetését, a hangját 
a folyosón. Mindig nyitott ajtó mellett tanított. Soha nem 
okozott neki problémát, ha bárki hallja az óráit, hiszen olyan 
biztos és megingathatatlan tudása volt. Számos továbbkép-
zésen szaktárgyi és pedagógiai ismereteit fejlesztette. Még 
2020-ban is vállalkozott korábbi ismeretei megújítására, és 
a továbbképzést sikeresen elvégezve a hetedikes tanulócso-
portoknak továbbadta tudását.

Döbbenten értesültünk 2021. október 7-én kolléganőnk 
halálhíréről. Szomorúsággal és fájdalommal töltött el min-
ket is tragikus elvesztése. Őszinte részvéttel osztozunk a 
család mérhetetlen fájdalmában.                                                  

az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola 
dolgozói

Hirmann Judit emlékére
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„Emléked mindig itt él majd közöttünk. /Te voltál az, kit 
oly sokan szerettünk. /Nekünk, példakép voltál, / Kiket min-
dig, minden rossztól óvtál. / Szívünkben örökké élni fogsz,/ S 
számunkra az égen egy fényes/ Csillagként ragyogsz.”

Sokáig élt bennünk a remény, jobban lesz, meg fog gyógy-
ulni, újra itt lesz velünk. Minden nap vártuk a híreket a kór-
házból. Az utolsó estén mindannyian imádkoztunk érte, kép-
zeletben fogtuk a kezét, lélekben vártuk a csodát. Aztán eljött 
az a perc, a döbbenet, a fájdalom, az üresség, amikor üzenetet 
kaptunk, „Lelke november 6-a éjjelén eltávozott”.

Szinger Éva – szeretett Éva néni – 1965. január 19-én szü-
letett. Az egész életét Alsónémedin töltötte, itt volt gyerek, 
itt nőtt fel, itt dolgozott. A faluban szinte mindenki ismerte. 
Egyszer azt mesélte, hogy véletlenül lett tanár. Sokan nem 
tudják, korábban rövid ideig szabóként dolgozott egy jelmez-
készítő vállalatnál. Gyönyörűen rajzolt, részt vett egy önkép-
zőkör munkájában, ahol javasolták neki, hogy jelentkezzen 
a főiskolára. 1988-ban szerzett földrajz-rajz szakos általános 
iskolai tanári oklevelet. Ma már tudjuk, hogy ez nem volt vé-
letlen az életében, ez volt az útja, pedagógusnak született. 33 
évig dolgozott az Alsónémedi Széchenyi István Általános Is-
kolában. Gyerekek százait tanította földrajzra és rajzra, min-
dig nyugodtan, következetesen, teljes lélekkel odafi gyelve 
rájuk. Osztályfőnökként is átgondoltan, minden szempontot 
körültekintően fi gyelembe véve, a kollégáival sokat beszél-
getve döntött a gyerekek ügyeiről. A szülők elfogadták, amit 
javasolt, érezték hozzáértését, jóakaratát, segítő szándékát. 
Vidám alaptermészete tanári munkájában is megmutatkozott, 
minden mókában benne volt, részt vett a gyerekek játékaiban, 
még farsangi jelmezbe is bújt. Megtalálta a hangot a tanulási 
vagy magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel. Mosoly-
gós, derűs személyiségét tanulói visszatükrözték. Olyan dol-
gokat is észrevett a gyerekek személyiségében, viselkedésé-
ben, melyeket más nem. A Fantázia Művészeti Iskola tanulóit 
is tanította kézművességre, végtelen türelemmel irányította 
őket az alkotás felé. Igazi művészlélek volt. Az utóbbi év-
tizedben napközis csoportot vezetett, és környezetismeretet, 
természetismeretet, rajzot, technikát tanított alsósoknak, fel-
sősöknek is. Fontosnak tartotta, hogy tanulóival megismer-
tesse a sütés-főzés, varrás, kötés, horgolás, gyógynövényis-
meret alapjait. Ő végezte el az iskolában szükséges varrási 
munkákat, javította a sportmezeket, zászlókat. 

Nála a vázlatírás is esztétikai élményt jelentett, annyira tö-
rekedett a szépre, a szemléletességre, a megértés segítésére. 
Nem volt a kedvence az internet, a számítógép, de használta, 
kereste az új ötleteket. Végtelen türelemmel, szeretettel fog-
lalkozott az elsős, másodikos gyermekekkel. Megtalálta az 
utat a lelkükhöz. Jóságos „tyúkanyó” módjára gondoskodott 
róluk. Mindig úgy gondolta, hogy a kicsi, iskolát kezdő első-
söknek biztos pontra van szükségük. Ő az volt. Az elsősök 
az udvaron is a tekintetét, közelségét keresték. Engedte őket 
játszani, engedte őket gyereknek lenni. 

Örömmel töltötte el, hogy tudását, tapasztalatait, a gyer-
mekek szeretettel és türelemmel való nevelésének szemléletét 
átadhatta lányának. Kedvelte a zenét, évekig rendszeresen járt 

az Operába. Sokszor hal-
lottuk gyönyörű ének-
hangját, amikor énekelt 
a gyerekeknek, dalt taní-
tott nekik.

Idén tavasszal jelent-
kezett a pedagógus élet-
pályamodell következő 
fokozatára. Kitartóan 
készült rá, sok-sok órát 
foglalkozott a munka 
elkészítésével. Szívszo-
rító emlék, hogy még 
az utolsó beszélgetésnél 
is említette, ezért aggó-
dott. Egyik közvetlen 
kollégája sokat beszél-
getett Vele, több dologban hasonlóan gondolkoztak. Egy 
vers jutott eszébe, melyet közösen hallgattak és mindkettő-
jüket megérintette. Álljon itt ebből egy részlet. „Se félelem, 
se kétely e tökéletes létben, mert tudod, hogy szabad vagy!
Mosoly az arcodon, szeretet a szívedben: más LÉT-re tértél.” 
(Gyulainé Horváth Krisztina)

Fiatal kollégája így emlékszik Rá: „Emlékszem, már az 
első osztályomnál is együtt dolgoztunk. A tanítási gyakorla-
tok során állandó támaszom volt. Az osztálykirándulásokon 
gyakran Ő volt a kísérő pedagógus, így történt ennek a tan-
évnek szeptemberében is. Örömmel vállalta a felkérésünket, 
csak annyit kérdezett, mikorra legyek az iskolánál? Figyelte 
a gyerekek játékát, élvezte a közelségüket. Egyszer-egyszer 
sétált körülöttük, de leginkább kívülről szemlélte a történé-
seket. Egy széken ült, arcán derűs mosoly volt látható. Mi, 
másodikos kollégái leültünk mellé, és hallgattuk a gyerekek-
ről szóló színes történeteit. Akkor még nem tudtuk, hogy ez 
az utolsó kirándulásunk így együtt. Az utolsó telefonbeszél-
getésünk alkalmával csak a gyerekekért és értünk aggódott. 
Hiányzol, Éva!” Alig hisszük el, hogy pár hete még tanult, 
játszott a másodikosokkal, együtt kézműveskedtek, dicsérte 
az alkotásaikat, készült az óráira.

Most mindannyiunk szívében ott a kérdés. Miért? Miért 
kellett így lennie? Éva tudná a választ.

Sokan éreztük, ha nehéz helyzetbe kerültünk, hogy külön-
leges lelki támogatást tudott nyújtani. Önzetlenül, bölcs de-
rűvel segített minden rászorulón. Ugyanígy élte életét a csa-
ládjával. Felnevelte, taníttatta három gyermekét, nagyon örült 
unokája születésének. Azt is mondhatjuk, hogy nehéz élete 
volt, de mindig optimista szemléletével nem esett kétségbe, 
tette a dolgát. Erős volt a hite, tudta, ha baj van, valamilyen 
módon segítséget kap. Hangodat még halljuk, mosolyodat, 
kedves tekinteted még látjuk. Most búcsúzunk Tőled, emléke-
det megőrizzük, jóságodat nem feledjük. Szeretetünk kísérjen 
égi utadon: 

az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola 
dolgozói

Szinger Éva emlékére
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Beszámoló a Képvisel!-testület legutóbbi döntéseir!l
November 10-re Polgármester úr rendkívüli ülést 

hívott össze, majd november 24-én soros ülést tartott 
a Testület. A soros ülést megelőzően természetesen min-
den bizottság véleményezte a hatáskörébe tartozó napi-
rendeket. A november 10-i ülésen a napirend kiegészítése 
után elsőként az Alsónémedi Halászy Károly Művelő-
dési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének 
betöltésére írt ki pályázatot a Képviselő-testület, mely 
jelen Hírmondóban olvasható. (A Halászy Károly Mű-
velődési Ház és Könyvtár ( https://muvhaz-alsonemedi.
hu/  és a település honlapján (http://alsonemedi.hu/fi les/
statics/allas/muvhaz_vezeto_palyazati_kiiras.pdf  a kiírás 
után megjelent a teljes pályázat!) Következő napirenden a 
pályázat elbírálásához véleményező szakmai bizottságot 
hozott létre a Testület, melynek tagjai: dr. Tüske Zoltán 
polgármester (a fenntartó képviseletében), Török Lajosné 
a KSESZB elnöke (a fenntartó képviseletében) és Tapodi 
Katalin közművelődési szakértő. Következő napirenden 
az Alsónémedi Önkormányzati Konyha intézmény-
vezetői álláshelyének betöltésére írt ki pályázatot a 
Képviselő-testület, mely jelen Hírmondóban szintén ol-
vasható.(A KÖZIGÁLLÁS honlapon: https://kozigallas.
gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=isve1pf5g5 és a tele-
pülés honlapján a kiírás után megjelent a teljes pályá-
zat!) http://alsonemedi.hu/fi les/statics/allas/alsonemedi_
onkormanyzati_konyha_vezeto_palyazati_kiiras.pdf   

Sajnos a kedvezőtlen vírushelyzet miatt az idei évben 
is elmarad a „községi Mikulás látogatása” települé-
sünkön, így a Polgármester javaslatára az Alsónémedi 
nevelési és oktatási intézményekben nevelkedő, tanuló 
gyermekek számára (770 fő) Mikulás csomagok aján-
dékozását engedélyezte a Testület 2.000,- Ft összegben, 
mindösszesen 1.540.000.- forint értékben a 2021. évi ön-
kormányzati költségvetés tartaléka terhére. 

2021. november 24-án a napirend módosítása után 
(felvételre került a Kitüntető Díjakról szóló rendelet mó-
dosítása és lekerült napirendről a zárt ülésen tárgyalandó 
Kiss Ernő Díjra történő javaslattétel és a Polgármester 
jutalma) a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló beszámo-
lóját fogadta el a Testület. Az Alsónémedi Polgárőr 
Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolója 
ezen az ülésen került tárgyalásra, melyet a Testület elfo-
gadott. Az idei évben nem kért támogatást az Egyesület, 
hiszen a veszélyhelyzet alatt sokáig nem tudtak működ-
ni, de kérésükre a jövő évben 1.000.000,- Ft-os anyagi 
támogatást kapnak. Elfogadta a Képviselő-testület az 
Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi műkö-
déséről szóló beszámolóját. 

A következő napirend keretében az Önkormányzat 
2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkor-
mányzati rendelet módosítása történt meg.

A Gabala Trading & Consulting Kft. elkészítette a 
2021. évi belső ellenőrzési tervének módosítását, me-
lyet a Testület elfogadott azzal, hogy a konyha ÁSZ el-
lenőrzése kapcsán annak utóellenőrzését is elvégzik. A 
Kft. elkészítette a jövő évi belső ellenőrzési kockázat-
elemzését, az önkormányzat és a kapcsolódó költségve-
tési szervek, gazdasági társaság belső ellenőrzési tervét 
is, melyet a Testület szintén elfogadott. Ugyan néhány 
éve már nem kötelező az önkormányzatoknak költség-
vetési koncepció készítése, de Alsónémedin a Képvise-
lő-testület még minden évben tárgyalta azt, hogy így a 
következő évi költségvetés jobban tervezhető legyen. 
Az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület az 
alábbiakkal egészítette ki - és úgy fogadta el a 2022. 
évi költségvetési koncepciót, mely bekerül a 2022. évi 
költségvetés tervezésébe is -: Somogyi Béla utcai áteme-
lő akna megépítése, a vízjogi engedéllyel rendelkező 
csatorna közmű fejlesztésének megvalósítása a Somogyi 
Béla utcától a Déli iparterületig pályázati támogatással, 
a Toldi u.-Nyárfa u.-Haraszti út kereszteződésébe gya-
logátkelőhely tervezése. A 2022. évi átmeneti gazdálko-
dásról is elkészült a rendelet-tervezet, melyet a Testület 
megtárgyalt és el is fogadott.

A hosszú évek során fennmaradt, be nem hajtható kö-
vetelések lemondására (pl. bérleti díj) tett javaslatot a 
Polgármester. Így elfogadta a Testület a Polgármester tá-
jékoztatását az önkormányzat 637.813,- Ft összegű köve-
teléseiről történő lemondásához kapcsolódóan, valamint 
az önkormányzat 4.690.073,- Ft összegű elévült, behajt-
hatatlan követelések lezárása érdekében lemondott az 
összegekről. A köztisztviselők juttatásairól és támoga-
tásáról szóló 23/2002. (XII.16.) sz. önkormányzati ren-
delet módosítását is elfogadta a rendeletet, mely arról 
szól, hogy a középfokú végzettségűek továbbra is kapja-
nak illetménykiegészítést, azaz a bérük ne csökkenjen.

             A 2022. évi igazgatási szünet elrende-
léséről és a Köztisztviselők Napjáról szóló önkormány-
zati rendelet is elfogadásra került, így a jövő évben az 
alábbi napokon lesz igazgatási szünet a Polgármesteri 
Hivatalban, mely napokon a Hivatal zárva tart: 2022. 
március 26, július 4-08., október 15., december 27-30-
ig. Szintén munkaszüneti nap lesz július l-jén a Köztiszt-
viselők Napján a Hivatalban.

Önkormányzati tulajdonban van két kemencei telek-
ingatlan, melynek sorsa minden Képviselő-testületnél 
felmerült (tábor létesítése, értékesítés stb.). Az idei év-
ben több személy is érdeklődött megvásárlásukról, így 
került annak hasznosítása, karbantartása a Testület elé a 
telkek kimérése után. A Testület amellett döntött, hogy 
nem értékesíti az ingatlanokat, de annak rendbetételét 
elrendelte és nettó 700.000,- Ft-os keretösszeget bizto-
sított hozzá.

Kérelem érkezett az Alsónémedi 037/31-41 hrsz-ú 
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szántó művelési ágú területek belterületbe vonására vo-
natkozóan, mely kapcsán a Testület úgy döntött, hogy 
logisztikai beruházás létesítésére alkalmas beépítetlen 
terület céljára a település belterületéhez csatolja az in-
gatlanokat és felkérte a Polgármestert a belterületbe csa-
tolásra irányuló földhivatali engedélyezési eljárást a ha-
tályos szabályozási terven ábrázolt kötelező szabályozási 
vonalak teljesítését követően indítsa meg.

Tudomásul vette a Testület Pécel Város Önkor-
mányzatának a Fővárosi Agglomeráció Önkormányza-
ti Társulásból (FAÖT) történő k i v á l á s i  szándékát 
2021. december 31. napjával és hozzájárult a Társulási 
Megállapodás módosításához a kilépés átvezetése érdeké-
ben, melynek aláríására dr. Tüske Zoltán polgármester 
jogosult. 

Az Alsónémedi Sport Egyesület kérelmet nyújtott 
be, mely alapján hozzájárult a Képviselő-testület – támo-
gatási szerződés keretében – egy FORAS MN 40-250A 
típusú szivattyú megvásárlásához bruttó 691.769,- Ft 
értékben. 

Az ABÉVA Kft. jelezte e testület felé a Koszt-Parti 
Kft. – Némedi Pékség – fennálló bérleti jogviszonyának 
meghosszabbítási igényét, melyet a Testület a bizottsági 
vélemények alapján támogatott, így a szerződés 2023. 
december 31-ig meghosszabbítható. A bérleti díj 2022. 
január 01-től 247.000,- Ft + ÁFA/hó összegben került 
megállapításra, tekintettel arra, hogy a bérelt terület nö-
vekedett. Az ABÉVA Kft. által a Fő út 66/A. sz. ingatlan 
belső festési munkáira kiírt beszerzési eljárásra beér-
kezett ajánlatokat a PJÜTB bontotta fel, mely kapcsán a 
munkát a legkedvezőbb ajánlatot adó SZLOV-ÉP Bt-t 
(Alsónémedi, Mátyás Király u. 6.) hirdette ki nyertes-
nek a Képviselő-testület bruttó 17.968.595,- Ft-os vál-
lalkozói díjjal. A beruházáshoz szükséges összeget az 
Önkormányzat a 2022. évi költségvetéséből, felhasz-
nálási célú végleges pénzeszköz átadásával biztosítja az 
ABÉVA Kft. részére. Szintén az ABÉVA Kft. terjesztet-
te elő az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola 
általános takarítási, felügyeleti és rendezvényszerve-
zési, valamint az Alsónémedi, Fő út 66/A sz. ingatlan 
takarítási feladatai ellátásának 2022. évi koncepció-
ját. Hozzájárult a Testület ahhoz, hogy az ABÉVA Kft. 
2022.január 1-től saját személyi állománnyal végezze 
el az általános takarítási feladatait az iskolában és a Fő 

út 66/A sz. alatti ingatlanon, mely kapcsán max. 8 fő új 
takarító felvételét engedélyezte. Az iskola új részének 
rendezvényszervezési feladatok ellátására a 2020.de-
cember 15-én megkötött határozatlan időre szóló keret-
szerződés megszüntetésre kerül és az iskola sportcsar-
nok és a hozzátartozó részek felügyeletére, valamint 
annak speciális takarítására pályázat kerül kiírásra. 
Az Abéva Kft. ügyvezetője Horváth Miklós – a Kft. Fel-
ügyelő Bizottsága, valamint a PJÜTB javaslatára – 2020. 
évi tevékenységének elismeréseként 1 havi munkadíjá-
nak megfelelő összegű jutalomban részesül.

A korábban meghozott 253/2021. (X. 24.) önkormány-
zati határozatát módosította a Képviselő-testület, te-
kintettel arra, hogy a 3 szobás minibölcsőde helyett a Fő 
út 63. szám alatti   ingatlanon 1 csoportszobás bölcsőde 
megvalósítására készült javaslat a Testület felé (a Teme-
tő utca felőli oldalon fog létesülni). 

A Képviselő-testület egy hosszú évek óta fennálló 
probléma megoldása érdekében engedélyezte az Arany-
ág és Arany János utca kereszteződésében a csapa-
dékvíz elvezetés azonnali megoldását. Ennek érdekében 
a nagyértékű beszerzési eljárás lefolytatása nélkül en-
gedélyezte – a további vagyoni károk megakadályozása 
érdekében – a beruházás kivitelezéséhez szükséges max. 
4.500.000,- Ft + ÁFA összeg felhasználását a 2021. évi 
költségvetés terhére. 

A Polgármester úr rövid írásos beszámolót készített 
az elmúlt hónapban tett intézkedéseiről, melyet a Tes-
tület szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadott. Zárt 
ülésen ajánlattevők kiválasztásáról döntött a testü-
let. A KSESZB saját hatáskörben döntött a Bursa 
Hungarica pályázatokról, ahol mindenkinek egyforma 
támogatásról született határozat és megállapították a pá-
lyázati kiírás szerinti támogatás sorrendet is. A PJÜTB 
saját hatáskörben tárgyalta az ABÉVA Kft. beszerzé-
seinek ajánlattételi pályázatait. 

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, dön-
tései, jegyzőkönyvei és rendeletei továbbra is megtalál-
hatók a település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/
onkormanyzat/), ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók! A meg-
hívókat a települési hirdetőtáblákra is kifüggesztjük, a 
nyilvános ülések mindenki számára nyitottak!

Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal

Elkészült a Szabadság téri 
fedett  és kivilágított  
kerékpártároló.
Használják egészséggel!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
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2021. november 15-étől kö-
telező a maszkviselés a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfél-
szolgálatain. Az ügyfélszolgálatok 
felkeresése helyett érdemes a NAV 
online szolgáltatásait használni. A 
NAV-nál már jó ideje, csaknem min-
den ügy online is intézhető, amihez 
a magánszemélyeknek mindössze 

KAÜ-azonosításra van szükségük (ügyfélkapus regisztrá-
ció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás). Az Online 
Nyomtatványkitöltő Alkalmazással a magánszemélyek  – 
többek között – beadhatják a VISSZADO-nyilatkozatot is. A 
vállalkozások az eBEV-en keresztül küldhetik be adóbevallá-
sukat, nyomon követhetik befi zetéseiket, eleget tehetnek több-
féle adatbejelentési kötelezettségnek, de a bevallásukkal kap-

csolatos problémákról is ezen a csatornán keresztül értesülnek. 
Számos adóügy intézhető egyszerűen, egy telefonhívással is, 
ehhez mindössze ügyfélazonosító-szám (PIN-kód) vagy rész-
leges kódú telefonos azonosítás szükséges, ami legegyszerűb-
ben ügyfélkapun igényelhető a NAV-tól a TEL nyomtatványon. 
A NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszer ingyenesen 
hívható telefonszáma a 06-80/20-21-22, amely hétfőtől csütör-
tökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, pénteken 8 óra 30 perctől 13 
óra 30 percig hívható. Általános tájékoztatás előzetes regiszt-
ráció nélkül is kérhető a NAV Infóvonalán, a szintén ingyene-
sen hívható 1819-es telefonszámon.

Részletes tájékoztatás a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) 
olvasható az e-ügyintézésről a 32., a telefonos ügyintéző rend-
szerről a 33. számú információs füzetben.                        

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Fontos Változás!
Felhívjuk a Tisztelt Adózók és Számlafi zetők fi gyelmét, hogy Önkormányzatunk 

2022. január 01. napjával Pénzintézetet vált.
A jelenlegi K&H Kereskedelmi és Hitelbank-nál vezete�  számláink 2021. december 31. napjával 

megszűnnek. 2022. január 1. napjától kezdődően a Takarékbank Zrt veze�  az Önkormányzat és 
Intézményei számláit. A váltás miatt  szükség van néhány megelőző intézkedésre, ezért az alábbiakra 
hívjuk fel a fi gyelmüket:

- a korábban ügyfeleink rendelkezésére bocsájto�  készpénzfi zetési csekkek 2021. december 23. 
napjáig használhatóak fel postai befi zetésre.

- banki utalásaikat legkésőbb 2021. december 30. napjáig indítsák el,
- az EFER-es befi zetés (e-fi zetés) 2021. december 20. napjáig működik, ezt követően 

felfüggesztésre kerül.
A 2022. január 01. napjártól érvényes számlaszámok a honlapunkon január 01. után 

megtalálhatóak lesznek.
Kérjük Önöket, hogy befi zetések/utalások esetén a fen� ek szíveskedjenek betartani, az 

esetleges kellemetlenségek elkerülése vége� !
Minden Alsónémedi lakosnak áldo� , békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!               

Dencsik Pálné és Jakab Ágnes Adóügyi főelőadók

Személyes ügyintézés: kötelez! a maszkviselés

ELMARAD AZ ARANY- ÉS GYÉMÁNTLAKODALMASOK KÖSZÖNTÉSE

Az októberi Hírmondóban kértük jelentkezését azoknak az 50 és 60 éve házasságot kötött pároknak, akik 
bár nem településünkön kötöttek házasságot, de életvitelszerűen Alsónémedin élnek és szeretnék részesei lenni a 
jubiláló házaspárok köszöntésének. Sajnos a Covid-járvány ez évben is keresztül húzta teveinket. Mivel a Halászy 
Károly Művelődési Ház és Könyvtár „zárt kapukkal működik”, így ott Önkormányzatunk sem tart rendezvé-
nyeket. Ezért az arany- vagy gyémántlakodalmát ünneplő házaspárokat Jegyzőasszony és Polgármester úr szemé-
lyesen keresi fel, és köszönti az ünnepi alkalomból.                                         
Köszönjük megértésüket!
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet

Adóügyi ügyintéz! munkakör 
betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2351 Alsónémedi, 

Fő út 58.
Ellátandó feladatok:
Iparűzési és építményadóval kapcsolatos feladatok; az 

adók nyilvántartásával, megállapításával, az adókötelezett-
ségek teljesítésének ellenőrzésével, követelés kezeléssel va-
lamint adóvégrehajtással kapcsolatos ügyintézés. Kérelmek 
döntésre való előkészítése, ASP adó szakrendszerben törté-
nő feldolgozása, ügyfélfogadás, ügyfelek tájékoztatása.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Végzettség a 29/2012 (III.7.) Korm rendelet 1. sz. mel-
lékletének 14. pontjában meghatározottak szerint

A munkakör betölthetősége: A munkakör legkorábban 
2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 
31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Nagy Ibolya nyújt, a 29/337-101/23 mellék -os telefonszá-
mon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.alsonemedi.hu honlapon szerezhet.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a település 
honlapján: http://alsonemedi.hu/static/allashirdetesek 

és a KÖZIGÁLLÁS portálon
https://kozigallas.gov.hu/pages/login.

aspx?U=https%3a%2f%2fkozigallas.gov.
hu%2fpages%2fhome.aspx 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 
intézményvezet!i (magasabb vezet!)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás ha-

tározott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2351 Alsónémedi, 

Iskola utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok:
500 adagos önkormányzati főzőkonyhán élelmezésveze-

tői feladatok ellátása. Étlap készítése, menük összeállítása 
különböző korcsoportokra és diétákra. Árubeszerzés, kap-
csolattartás a beszállítókkal. Konyhai adminisztrációs fel-
adatok ellátása. A konyha gazdaságosságának vizsgálata. 
GHP (Jó Higiéniai Gyakorlat) ismerete és alkalmazása, a 
HACCP rendszer felügyelete. A konyha működésére vonat-
kozó jogszabályok (munkavédelem, tűzvédelem, fogyasztó-
védelem, környezetvédelem) betartása és betartatása.

Pályázati feltételek:
• Emelt szintű szakképesítés, élelmezésvezetői, 
vendéglátóipari vagy dietetikus szakirány,
• hasonló területen és hasonló nagyságrendű étkeztetés-
ben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Offi  ce (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, dietetikus képesítés,
• konyhai raktárkezelő és tápanyag-kalkulációs szoftver 
ismerete

A munkakör betölthetősége: A munkakör legkorábban 
2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 
31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-

bi információt dr. Tüske Zoltán nyújt, a 29/337-
101 -os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok 
elbírálásáról az Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete dönt.

A részletes pályázati kiírás a település honlapján és a 
KÖZIGAÁLLÁS portálon olvasható!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.alsonemedi.hu
honlapon szerezhet.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.§ 
(3) bekezdésében, a kulturális intézményben foglalkoztatot-
tak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, vala-
mint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 
39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Ren-
delet), továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvényben foglaltak alapján  
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Az Alsónémedi Halászy Károly 
M"vel!dési Ház és Könyvtár intézmény-

vezet!i munkakör betöltésére

Az intézményvezető a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti vezető 
állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a ve-
zető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás 
időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.  
A munkaviszony létesítése 3 (három) hónapos próbaidő ki-
kötésével történik.

A munkavégzés helye:  Alsónémedi Halászy Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár székhelye (2351 Alsónémedi, 
Dózsa György tér 2.), valamint az intézmény vezetésével és 
működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő telep-
helyek és egyéb helyszínek.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:  2022. február 16. nap-

jától 2027. február 15. napjáig tartó határozott idő.

Illetmény, juttatások:  A munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény szerint.

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással 
járó lényeges feladatok: Az intézményvezető egyszemélyi 
felelős vezetője az intézménynek, felelősséggel tartozik a 
feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon meg-
őrzéséért, felhasználásának szakszerűségéért és jogszerű-
ségéért. Feladata a jogszabályokban, valamint Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
meghatározott közművelődési célok és programok megva-
lósítása, az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok 
ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tör-
vényben foglalt közművelődési feladatok ellátása. A tele-
pülés közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek 
lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek 
tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások 
megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolí-
tása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészíté-
se. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátá-
sa. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény 
szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, 
szakmai munkájának irányítása, képviselete, a település 
kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézményve-
zető gyakorolja az intézmény dolgozói fölött a munkáltatói 
jogkört. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó 
által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Pályázati feltételek, képesítési előírások:
• a Rendelet 1. melléklet („Intézménytípusok vezetőivel 

szemben támasztott speciális szakmai követelmények”) 9. 
pontban meghatározott szakképzettségi, szakképesítési fel-
tételeknek való megfelelés, így:

• felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, 
vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú köz 
művelődési szakirányú szakképesítés,

• végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájá-
nak és egyben az intézmény alaptevékenységének megfele-
lő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,

• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos te-
vékenység

• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet
• nem állhat közművelődési intézményben végezhető te-

vékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatá-
lya alatt,

• a Rendelet 4. §-a szerint a vezető állású munkavállaló 
esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási 
és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a 
továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában 
a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő 
két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló 
okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. 
Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvég-
zését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem 
foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének 
kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakkép-
zettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői 
munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal 
igazolja.

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalá-
sa.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közművelődési intézményben szerzett vezetői tapasz-

talat,
• kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakor-

lati tapasztalat,
• irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás 

eszközök használatában, internetes kommunikációban való 
jártasság,

• helyismeret.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munka-
kör a pályázatok elbírálását követően legkorábban 2022. 
február 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2021. december 
31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Dr. Tüske Zoltán polgármester nyújt, a 29/337-101-es tele-
fonszámon.

A pályázat eredményéről és a kinevezésről a bizottságok 
írásba foglalt véleményét mérlegelve Alsónémedi Nagyköz-
ség Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő 
ülésén dönt.

A részletes pályázati kiírás letölthető a település honlapján: 
http://alsonemedi.hu/fi les/statics/allas/muvhaz_vezeto_

palyazati_kiiras.pdf 

a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár honlapjá-
ról  https://muvhaz-alsonemedi.hu/ ahol az intézményről is 

megtalálhatók a részletes információk.
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KERESZT ÁTHELYEZÉS
„Az ország útján függ s a földre néz, /Arcán sze-

líd mosoly a szenvedés. /A falu népét nézi csöndesen,/
   Amint ballagva munkából megyen.”   (Juhász Gyula)

Magyarországon gonoszűző célzattal már a középkori év-
századokban is állítottak kőkereszteket, elsősorban útkeresz-
teződések mellett.

Szabadtéri keresztjeink nagy többségét nem az egyház, ha-
nem legtöbbször hálából, vallásos emberek a házuk elé állították. 
Alsónémedin a Haraszti út 108. szám alatt állt, több mint 
félévszázada egy műkőből készült kereszt.  Hálából Surányi 
Béla, szakmáját tekintve kútgyűrű készítő, saját háza elé állí-
totta és megalkotta műkőből a keresztet. Béla bácsi halála után 
az örökösök tiszteletbe tartották a helyi érték rendet tovább-
ra is a helyén hagyták a keresztet. Most 2021-ben, azért vált 
szükségessé az áthelyezése, mert a telek eladásra került. Az 
Alsónémedi Római Katolikus Egyházközösség kérelmet 
nyújtott be, az Önkormányzat Képviselő Testületéhez a ke-
reszt áthelyezésével kapcsolatosan. A testület engedélyezte 
és egyben kijelölte a kereszt új helyét a Haraszti út 113. számú 
ingatlanok előtti parkosított területre. 

A kereszt felállítására és végleges helyére kerülésében szak-
emberek szívesen és önzetlenül segítettek: Juhász László, 
Krigel Zoltán, Roszoly Tibor, Takács János, Simon Tamás 
a település értékeinknek megőrzésében.  Köszönet érte! 

Juhász Lászlóné  

A közszolgálati jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2351 

Alsónémedi, Fő út 58.

Ellátandó feladatok: 
– Műszaki feladatkörben építésügyi, közlekedés-

ügyi, vízügyi, környezetvédelmi és természetvé-
delmi hatósági feladatokat lát el. A feladatkörével 
kapcsolatos közérdekű bejelentések, panaszok ki-
vizsgálása. 

– Építési, bontási, használatbevételi engedélye-
zési eljárásokhoz kapcsolódó szakhatósági hozzájá-
rulások, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások 
döntésre előkészítése, telekalakítási eljárásokban 
közreműködés.

– Rendeltetési mód változással kapcsolatos ható-
sági bizonyítványok ügyintézése

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, 
cselekvőképesség, büntetlen előélet, középiskola/
gimnázium, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Leg-
korábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. ja-
nuár 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Szabóné Bán Julianna nyújt, a

29/337-101/15 mellék-es telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további infor-

mációt a www.alsonemedi.hu  honlapon szerezhet.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a 
település honlapján: http://alsonemedi.hu/static/
allashirdetesek és a KÖZIGÁLLÁS portálon

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

igazgatási ügyintéz! 
(m"szaki ügyintéz!) munkakör betöltésére.
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,,Végig pörögtünk a falun!”
A vírus miatt az utóbbi időszakban nem igen került meg-

rendezésre bármilyen nagy rendezvény, amely szórakoztat-
ta volna a falu népét. Szerencsével határos módon, idén ok-
tóber elején, sikeresen megtarthattuk a Szüreti Felvonulást. 
A felkészülést szeptember elején kezdtük el, ami kicsit ké-
sőnek mondható az eddigi évekhez képest. Ennek ellenére 
a próbák nagyszerű hangulatban teltek. Mai napig visszavá-
gyik rájuk az egész gárda, legalábbis a társaság azon része, 
akikkel még 
mindig az él-
mény hatása 
alatt állunk. 
Mint említet-
tem, aránylag 
kevés próbából 
raktuk össze 
a táncot, ami 
azért is cso-
dálatra, mert 
egyik sem telt 
el nevetés nél-
kül. Egy nagy-
szerű lehetőség 
adatott meg nekünk, és mi éltünk vele! Sőt kiteljesítettük 
vele az életünk ezen szakaszát. A néhai monoton hétköz-
napokat olyan színekkel töltöttük meg, amelyeket egyedül 
sose kevertünk volna ki.  Olyan közösség kovácsolódott 
össze ebben a pár hétben, hogy keresve sem találni. Eleinte 
csak egy tánc volt és zene. Egy olyan tánc, amit sokszor 
eltáncoltunk, egy olyan zene, amit sokezerszer meghallgat-
tunk. De október 2-án nem csak az volt. Egy hagyomány 
volt, egy élő kultúra, rajtunk keresztül közvetítve a falunak. 
Szó szoros értelmében ragyogtunk, és ez nem a perzselő 
nap hatása volt az arcunkon. Legalábbis nem csak az.  

Végig pörögtünk a falun… egyik állomásról a másikra. Sőt 
mi több, volt, ahol még arra is alkalmat kaptunk, hogy sza-
badon, bármiféle koreográfi a nélkül táncolhassunk. Együtt, 
bárkivel, bárhogyan. Az állomások között lovaskocsival 
közlekedtünk. Szavakba nem önthető, mennyire jó volt lát-
ni, ahogy a legtöbb ház lakója mind kisereglett az utcára, 
és vidáman integetett nekünk. Mi lányok pedig zsebken-
dőnket lengetve integettünk vissza, vigyázva, hogy a mel-
lettünk ülő azért néha kilásson    a lobogó fehérség mögül. 
Minden megállón állt egy kis asztalka, amin volt pogácsa, 
és minden, ami a fellépő, éhes ifjúság segítségére lehetett. 

Utolsó helyként, az iskolához érkeztünk vissza. Ahol meg-
ebédeltünk, majd mindenki elvonulhatott felkészülni az 
estre. Néhány óra elteltével már izgatottan tömörültünk az 
iskola aulájában. Ez volt az utolsó táncunk csőszként. Leg-
alábbis erre az évre biztosan. A csősztánc végeztével, ismét 
elvonultunk a közönség elől, hogy magunkra öltsük a bordó 
illetve arany palotásruhánkat. Soha nem fogom elfelejteni, 
ahogy fehér magassarkúnkban tipegünk, majd szaladunk az 
iskola aulája felé. Se azt, ahogyan a fi úk csizmája minden 
lépésükkel nagyot koppan az aszfalton. Ezután következett 
a legjobb rész: maga a palotás. Ahogyan a sok arany és bor-
dó ruhás fi atal, lassan sorba rendeződik, majd a nézőkö-
zönség lehalkul, a zene pedig felcsendül. Pörgő szoknyák, 
el nem csúszásra összpontosult energiák, felvillanó kame-
rák/ telefonok fénye. Elragad minket a nemestánc varázsa, 
minden porcikánk egyesül a mozdulattal. Az egész épületet 
fejedelmi ud-
varrá avanzsál-
ja. Leírhatatlan 
érzés, amikor 
mindenki fi -
gyel, és te meg 
csak fogod a 
szoknyád szélét, 
lépsz, forogsz 
és mosolyogsz. 
Ha többezerszer 
is nézem vissza, 
akkor sem adja 
át azt a pompát, 
amit akkor érez-
tem. Ha valaki 
ezután azt gondolta, ezennel a mulattságnak vége, nagyot 
tévedett. Aki bírta, hajnalig ropta a tánctéren, vagy az én 
esetemben, amíg a lábam bírta az egésznapos kiképzést. 
Nincs olyan nap, amikor ne hiányolnám azt a hangulatot, 
légkört, amit ott megtapasztaltam. S ha néhanapján elő is 
fordulna, akkor se tudnám, mert nem én vagyok az egyet-
len, akinek október óta lerázhatatlan része ez a hiány. Egy 
olyan impulzus része lehettünk, amelyre örökké büszkék 
lehetünk. Amivel nem sok korunkbeli dicsekedhet. Ugyan-
akkor a falura is felszabadító eseményként hatott. Egy kis 
mulattság már mindenkire ráfért, főleg mostanság, mikor a 
lehetőségeinket kétségtelenül homályba vonja a vírus kö-
zelsége.

 Mindent összevetve szeretnék a többi résztvevő nevé-
ben is köszönetet mondani mindenkinek, aki bármivel hoz-
zájárult, hogy ez a rendezvény létrejöhessen. Különösen a 
táncoktatónknak, Juhász Bernadettnek, és a műsor szellemi 
anyjának, Juhászné Magdi tanítónéninek. A próbákig abban 
a tudatban éltem, hogy végtelen türelme senkinek sincs, hát 
most Bettivel ennek ellenkezője be is bizonyosodott. :)  9 
hónap választ el minket attól, hogy újra összegyűlhessünk, 
és ismét felejthetetlen emlékeket szerezzünk. Bízzunk ben-
ne, hogy a jövő is legalább olyan fenomenális lehetősége-
ket tartogat számunkra, mint amelyekre az idei év pörgetett 
minket. „Viszontrámásra” jövőre! 

Molnár Emma, 8.c.
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Odakint a hó apró csillagszemei, mint egy selyem-
függöny hullottak a jeges útra. Alig volt valaki az utcán, 
mindenki a szoba kellemes melegéből fi gyelte az ide-oda 
ingázó hatalmas hópelyheket. De talán nem is meglepő, 
hogy senki nincs az utcán. Karácsony este van. Mindenki 
a fenyőillattal körüllengett szobákban 
beszélget, üldögél a családjával. A ha-
talmas masnival és szalaggal átkötött 
színes dobozok már a fa alatt hirdették 
az este közeledtét, az ajándékbontás 
idejét, s a másik ember megajándé-
kozását egy kis szeretettel, amit egész 
évben gyűjtögettünk, hogy ezen a na-
pon kicsit többet adjunk, mint máskor. 
Az egyik ablakon betekintve az utcáról 
egy nagyobb családi kört láttam, akik 
felszabadultan és vidáman beszélget-
tek. A gyerekek a fa körül igyekeztek 
kitalálni vajon kié lesz a nagyobb do-
boz, kié a kisebb, és vajon mi lapulhat 
a színes csomagolók alatt, ami már ön-
magában is magára vonta a fi gyelmet. 
Mindenki ámulva nézte a karácsonyfa 
színes égőinek kellemes villódzását, 
nem gyorsan váltakozott, csak éppen 
úgy, hogy az ember lelkét jó érzéssel, szépséggel töltse el 
ne pedig kellemetlen zavaró fényjáték legyen az egész. 
Egy apró kislány ült a fa alatt alig lehetett 4 talán 5 éves 
s potyogtak a könnyei. 

Édesanyja odalépett hozzá és megkérdezte: – Mi a baj 
Lili? A kislány csak tovább pityergett s könnyeivel eláz-
tatta a kezében lévő zsebkendőt. Halkan szipogva mond-
ta: – Anya hozzám miért nem jön soha a Jézuska? Az 
édesanya gyengéden simogatta a kislány hosszú barna 
haját és okos kis buksiját.

– De hiszen már itt járt! Nézd, ő hozta ezt a rengeteg 
ajándékot! Ne pityeregj Lilikém!

Nem, nem járhatott itt! Mert én nem ezt kértem ka-
rácsonyra! Amit én kértem nem lehet becsomagolni! Én 
azt kértem, hogy Peti gyógyuljon meg! Az anya lelke za-
varodottságában igyekezett megnyugtatni a kislányt, de 
ott belül tudta, hogy mindez igaz. – De hiszen Petinek 
semmi baja. Honnan vetted ezt?

– Apuval erről beszéltetek a múltkor, hogy be kell vin-
ni a kórházba. – Akkor nem arról beszéltünk! Nyugodj 
meg Lilikém! A kislány lassan-lassan elhitte édesanya 
szavait s a sírást is abbahagyta.

Peti is a fa előtt ült. Figyelte az égők fényjátékát. Ő 
már 15 éves volt. Képes volt felfogni mindazt, ami vele 
történik. Tudta, hogy nagyon beteg, gyógyíthatatlan, tud-
ta és nagyon félt, de a testvéreit meg akarta óvni min-
dentől. Nem akarta, hogy tudják, hiszen úgysem értenék 
meg. A legidősebb is 4 évvel fi atalabb nála. Csendben 

tűrte odabent a fájdalmat. Néha elfeledkezett róla, és 
szinte felhőtlenül kacagott a többi gyerekkel, de odabenn 
a szívéből szinte vércseppekként hullottak a könnyei.

Liliben ott élt a szorongás. Nem értette mi történik kö-
rülötte, mégis most is minden erejével imádkozott.

– Drága jó Istenem! Én azt kérem 
karácsonyra, hogy Péter gyógyuljon 
meg!

S apró kezei mellkasa előtt ösz-
szekulcsolódva pihentek. Szinte gör-
csösen fonódtak egybe apró kis ujjai. 
Imádkozott szinte egész este, s nézte a 
hópelyheket az ablakon át.

Nemsokára hazaindultak a vendégek 
és a gyerekek is aludni tértek. Minden-
kinek külön szobája volt, ám Lili aznap 
úgy döntött Péterrel szeretne aludni. A 
kislány odabújt a bátyjához s egyre 
erősebben mormolgatta magában az 
imát. Álomba szenderült ám ajkai ak-
kor is suttogták az imát, a kívánságot. 
Éjjel egy apró csillag hullott az égből. 
Az ablakon át bekopogott. A kislány 
kinyitotta az ablakot s a csillagból ki-
törő fény a fi ú testére irányult. Csende-

sen aludt tovább s a kislány is visszafeküdt.
Reggelre már csak álomnak tűnt az egész. A kislány 

tettét azonban a nyitott ablak nyikorgó hangja bizonyítot-
ta. Mikor felébredt, a szülők már nem voltak ott, s Pétert 
sem találta sehol. Amikor hazaértek az anya arcán felcsil-
lant a boldogság. Odament a kislányhoz s a fülébe súg-
ta: – Itt járt a Jézuska, teljesült, amit kívántál! A kislány 
rohant a bátyjához s hamar az ölébe ugrott, s boldogan 
nézte az egész család a karácsonyfát. S most már felhőt-
len volt az öröm.

Nem várom el, hogy bárki is elhiggye a történetemet. 
De ha valaki bele tud gondolni, és egy picit el is vonat-
koztat, megértheti, miről szól. A testvéri szeretet mek-
kora erővel bír. Nem feltétlenül így történik ez meg a 
mindennapokban, de a kislány példája, mennyire szerette 
testvérét…talán példát mutat mindenki számára. Mert a 
történet igaz, s a fi ú valóban felépült betegségéből.

Karácsonyi kívánság
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ÜNNEPI MELLÉKLET

STOLLEN 
– Karácsonyi gyümölcskenyér

HOZZÁVALÓK

♦ 2 db tojás
♦ 1 csipet só
♦ 20 dkg kristálycukor
♦ 1 tasak vaníliás cukor
♦ 25 dkg puha vaj
♦ 25 dkg túró
♦ 15 dkg dióbél
♦ 15 dkg törökmogyoró-bél
♦ 10 dkg vegyes aszalt gyümölcs
♦ 50 dkg liszt
♦ 1 tasak sütőpor
♦ 10 dkg porcukor

ELKÉSZÍTÉS

Egy nagy tálban habosra keverjük a tojásokat a 
sóval és a kétféle cukorral. Hozzá adunk 12,5 
dkg vajat, majd a túrót is. Ezután a masszába 
forgatjuk a durvára aprított magokat és aszalt 
gyümölcsöket. Hozzászitáljuk a lisztet és a sü-
tőport, majd kézzel összegyúrjuk az egészet. A 
tésztamasszát egy sütőpapírral bélelt veknifor-
mába rakjuk. 175 fokra előmelegített sütő kö-
zépső részében 55-60 percig sütjük. A maradék 
vajat megolvasztjuk, megkenjük vele a meleg 
süteményt, majd megszórjuk porcukorral – ezt 
megismételjük néhányszor, majd hagyjuk kihűl-
ni a stollent. Végül legalább 2-3 napra alufóliába 
csomagoljuk.

Szilágyi Domokos:

Karácsony
A puha hóban, csillagokban,

az ünnepi foszlós kalácson

láthatatlanul ott a jel,

hogy itt van újra a karácsony.

Mint szomjazónak a pohár víz,

úgy kell mindig e kis melegség,

hisz arra született az ember,

hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,

ne ünnepi foszlós kalácson,

ne díszített fákon, hanem

a szívekben legyen karácsony.

DSIDA JEN!: Közeleg az ember# a
Tudom, hogy közeleg már a jó emberfi a,
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberölő
szerszámot, megjelenik az angyal és
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre
és tudni fogjuk, hogy Ő az.
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,
a petróleumbányák frakkos császárai
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.
Mert Ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme,
legerősebb lészen a karja és szelíd arcáról ragyog
az örök építők acélos vidámsága.
Ő megmutatja minden vándornak az utat,
minden töprengőnek az igazságot, minden
haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és két
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.
Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont,
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
Ma még sírunk,
mert a mosolygás nem én vagyok.
Ma még sötét
van, mert nem jöttem világosságnak,
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.

1929


