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Beszámoló az elmúlt időszak polgármesteri döntéseiről
Már a korábbi lapszámokban is értesülhettek Olvasóink
arról, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt a képviselőtestület jogkörét a polgármester gyakorolja, így addig sem
bizottsági, sem testületi ülések nem kerülnek összehívásra, jogszabályi felhatalmazással – Magyarország Alaptörvényének 53.
és 54. cikke, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII tv.
46.§ (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló és
az ide vonatkozó Korm. rendeletek alapján – a polgármesterek
döntenek a testületek helyett.
Dr. Tüske Zoltán polgármester a képviselők és a szakbizottságok véleményét kikérve március 2-án illetve március 17-én
halaszthatatlan ügyekről döntött:
Az Önkormányzat a kizárólagos tulajdonát képező
Alsónémedi belterület, 2583 hrsz.-ú 3.5334 m2 nagyságú,
kivett beépítetlen terület megjelölésű, üzleti vagyonát képező
ingatlan értékesítésére a vagyonrendelet alapján pályázatot
írt ki Polgármester úr minimum 9.000,-Ft/m2 + 27% ÁFA,
azaz bruttó 403.867.620,-Ft értéken. Egy vételi ajánlat érkezett, mely alapján a területet a REPÉT Környezetvédelmi és
Építő Kft. (1143 Budapest, Ilka utca 2-4.) vásárolta meg. A
cég az általa megvásárolt több mint 10 hektáros iparterületen
modern házgyárat, betonelem gyárat kíván építeni. Reméljük, hogy a cég tevékenysége településünk javát is szolgálja,
és jelentős iparűzési és építményadóval – reményeink szerint
ezeket nem vonják el tőlünk, ahogy a súlyadót – járul hozzá településünk fejlődéséhez. Polgármester úr hozzájárult a Ványi
út mintegy 800 méteres szakaszának REPÉT Kft. által történő szilárd burkolattal történő kiépítéséhez és kötelezettséget vállalt arra, hogy az Önkormányzat a beruházást 35 millió
forint összeggel támogatni fogja, hiszen ez a beruházás az
arra közlekedők részére is hasznos lesz.
A Monori Tankerületi Központ és Alsónémedi Széchenyi
István Általános Iskola Vezetésének kérésére Polgármester úr

hozzájárult, hogy a maximálisan felvehető tanulólétszám
520 főről 550 főre emelkedjen. Korábban zárt polgármesteri döntések is születettek:
Elrendelte a Szilágyi Erzsébet u. szilárd burkolattal történő ellátás kivitelezési munkálatainak teljes körű műszaki
ellenőrzési feladatainak ellátására a Beszerzési Szabályzat szerinti kis értékű versenyeztetési eljárás lefolytatását,
melyre az alábbi vállalkozóktól lett árajánlat bekérve: MIKO
MÉRNÖK Kft. 1028 Budapest, Árpád u. 41., AFCS Perspektíva Kft. 2330 Dunaharaszti, Orgona u. 23/b., GEOROAD 2000
Kft. 2071 Páty, Vörösmarty u. 45. Az eljárás azóta lezárult,
a GEOROAD 2000 Kft. lett a nyertes 1.647.309,- Ft + ÁFA
összeggel.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő 1/14 hrsz-ú ingatlanon 750 adagos főzőkonyha létesül, és ennek megvalósítására a Pénzügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázaton indul
az Önkormányzat. Az engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére a beszerzési eljárás megindult, a beszerzési eljárásban
meghívandó ajánlattevőket is meghatározta a Polgármester:
Hilltop Bau Ingatlanforgalmazó Kft. 2330 Dunaharaszti, Bercsényi u. 54., Fókusz-Kert Kft. 2030 Érd, Orgona u. 9., BuiltMarket Kft. 2330 Dunaharaszti, Eötvös u. 1. Az eljárás azóta
lezárult, a Hilltop Bau Ingatlanforgalmazó Kft. lett a nyertes 7.100.000,- Ft + ÁFA összeggel.
A következő – munkaterv szerinti üléshez igazított – polgármesteri döntésekre lapzárta után kerül majd sor, – melyhez
a véleményezendő anyagok kiküldésre kerültek a testületi és
bizottsági tagok részére –, így arról a következő Hírmondóban
tudunk beszámolni.
A veszélyhelyzet feloldása után az önkormányzati hirdetőkön és honlapunkon ismét értesülhetnek majd a bizottsági és testületi ülésekről.
Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal

Születésnapi köszöntő
Az Orgona utcában élő Beke Pál 1931. március 26-án látta
meg a napvilágot. Szeretett családja: 2 gyermeke, 4 unokája
és 3 dédunokája körében ünnepelhette 90. születésnapját. Az
évforduló napján az önkormányzat és a település minden lakója nevében dr. Tüske Zoltán polgármester köszöntötte őt
jó egészséget és további békés, boldog életet kívánva, majd
átadta számára az önkormányzat ajándékát. Megtudhattuk
tőle, hogy Pali bácsi egész életében a budapesti bejáró munka
mellett itthon is szorgalmasan dolgozott a mezőgazdaságban
kedves feleségével együtt. Láthattuk, hogy 90 éves kora ellenére portája ma is követendő példát adhat nagyon sok ﬁatal számára, mert a mai napig is tiszta, rendezett képet mutat
munkájának köszönhetően. Elmondta nekünk, hogy egész életében a családot, a becsületes, szorgalmas munkát tartotta a
legfontosabb értékeknek. Talán ennek köszönheti ezt a szép
kort. Isten éltesse Pali Bácsi!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
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Elérhetők az adóbevallási tervezetek
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idei évben több mint
5,4 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét. Az
adóbevalláshoz segítséget kapnak az egyéni vállalkozók, őstermelők, áfás magánszemélyek is.
Az utóbbi években a személyi jövedelemadózás rendszere jelentősen átalakult. Ennek elsősorban az volt a célja, hogy a magánembereknek a lehető legegyszerűbben készüljön el az szja-bevallásuk.
A rendszer évek óta sikeresen betölti ezt a szerepet, egyúttal a
digitalizáció elterjedéséről is érdekes adattal szolgál: a NAV információi szerint jelenleg már több mint 4,2 millióan
rendelkeznek elektronikus tárhellyel.
A NAV honlapjáról már most elérhetők a bevallási tervezetek. Az eSZJA-portálon (https://eszja.nav.gov.hu)
keresztül a KAÜ-azonosítóval rendelkezők számítógépen, de akár okostelefonon vagy tableten is megtekinthetik, és
ha szükséges, szerkeszthetik is az szja-bevallás tervezetét. Aki egyetért a dokumentum adataival, annak nincs további
teendője, május 20-ai hatállyal a tervezet a kiajánlott adatokkal érvényes szja-bevallássá válik.
Az szja szerint adózó egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek, és az áfaﬁzetésre kötelezetteknek a
tevékenységükből származó jövedelmi, illetve az adóhivatali nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük bevallási tervezetüket. Az ő esetükben továbbra is önállóan kell benyújtani a bevallást, hiszen a számukra
készített tervezetek nem válnak automatikusan bevallássá, de segítségül szolgálnak annak elkészítéséhez.
Akinek nincs KAÜ-azonosítója (ügyfélkapuja, elektronikus személyi igazolványa, telefonos azonosítója) április
15-én éjfélig kérheti a tervezet postázását. Az április 30-áig postázott küldemény a tervezetek mellett 1+1 százalékos
rendelkezőnyilatkozatot és válaszborítékot is tartalmaz.

ÍGY VIGYÁZHATUNK SZERETTEINKRE
AZ ÚJ KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN
A csalók minden lehetőséget megragadnak, és
leginkább az egyedül élő idős emberekre fókuszálnak.
Beszélgessünk rokonainkkal a veszélyekről! Világszerte
tapasztalható, hogy az új koronavírus által terjesztett
járvány miatt megjelentek az olyan ál-értékesítők, akik
weboldalakon, közösségi oldalakon, e-mail címeken és
telefonon keresztül kínálnak egészségügyi eszközöket és
újonnan már a vakcinával történő oltásra is ajánlkoznak
vagy erre hivatkozva személyes adatokat próbálnak kicsalni. A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak vagy önkormányzati dolgozónak kiadva magukat
személyesen vagy telefonon keresztül igyekeznek megtéveszteni az idős embereket az oltásra hivatkozással.
Előfordulhat, hogy személyesen keresik meg az idős embereket, ekkor egészségügyi dolgozók által viselt fehér
ruhában jelennek meg. Adategyeztetést végeznek, személyes és bankkártya adatokat kérnek annak érdekében,
hogy az általuk hivatkozott szervezet nevében (pl. önkormányzat) a járvány miatt támogatást tudjanak átutalni
a felhívott részére, egyben – látszólag – a védőoltásra
is regisztrálnak. Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válnak, az jelentős anyagi
károkat okozhat.
A rendőrség tanácsa arra az esetre, ha valaki ilyen
hívást kap:
Járjon utána, hogy valóban a hivatkozott szervezet
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vagy hivatal kereste meg: Tegye le a telefont, majd hívja fel a telefonáló által megjelölt intézményt!
Tegyen fel ellenőrző kérdéseket: Kérdezze meg a hivatkozott szervezet központi elérhetőségét, a hívó nevét,
beosztást!
Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve felajánlják, hogy az utalás lebonyolításában
segítenek!
Bankkártya adataikat semmilyen körülmények
között ne adják meg ismeretleneknek se telefonon, se
személyesen!
Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek magánügyeikről, mert visszaélhetnek az információkkal!
Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek!
Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg
elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, azonnal
hívja a 112-es segélyhívószámot!
A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával lehetőleg senki ne legyen csalók áldozata. Minél többet beszélgetnek erről idős rokonaikkal,
ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel csaphatják be őket.
Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztály
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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Írott és íratlan szabályok az erdőn-mezőn járással, kutyasétáltatással
kapcsolatban illetve néhány információ a csapdázásról
Az elmúlt tíz-tizenöt évben egyre több honﬁtársunk
költözött ki a nagyvárosokból vidékre, Budapest környékén ez fokozottan igaz. Ezzel párhuzamosan mind többen
kapcsolódnak ki a lakhelyük övezte erdőn-mezőn, akár
önállóan, akár kutyájukkal. Ez természetesen üdvözlendő, amennyiben a természetjáró betartja az ehhez kapcsolódó szabályokat. Saját tapasztalatunk az, hogy a nem
megfelelően viselkedők többsége jóindulatú, törvénytisztelő állampolgár,- és pusztán kellő ismeret hiányában
válnak szabályszegőkké. Ezen írott és íratlan szabályok
megismertetésével - próbálunk segítséget nyújtani, azzal
a nem titkolt szándékkal, hogy a jövőben ezen írás olvasói igyekeznek majd betartani azokat.
Magyarországon a vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény alapján
a település közigazgatási belterülete, a lakóingatlanul
szolgáló bekerített kültéri ingatlan, tanya, major, temető, nem mező-, erdő - vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely, repülőtér, közút, vasút nem a vadászterület
része. Ezeken kívül viszont minden külterület egyben
vadászterület is, ahol az év során folyamatos vadgazdálkodási és vadászati tevékenység folyik. Vadászat
általában a társas vadászatok kivételével a reggeli és az
esti időszakokban zajlik. Pontos időintervallumot nehéz
megadni a napfényes órák évszakonkénti változása miatt, ezért a napnyugtát megelőző és a napfelkeltét követő egy óra közti időszakban kell számítani jellemzően
vadászatra. Ne felejtsük, hogy az erdő-mező az erdész,
mezőgazda és a hivatásos vadász munkahelye is egyben.
A hivatásos vadász kiemelt feladata a vad védelme és a
vadállomány nyugalmának megóvása. Természetesen a
leírt időszakon kívül bárki nyugodtan töltheti szabadidejét a természetben.
A kutyasétáltatással kapcsolatban a Pilisi Parkerdő
Zrt. egy nagyon jó kiadványt jelentetett meg Erdőben
a kutyával, felelősséggel címmel, mely az interneten is
elérhető és érdemes elolvasni! Az alábbiakban ebből a
kiadványból idézünk néhány gondolatot:
„Az erdőben kutyát sétáltatva feltétlenül tartsuk szem
előtt, hogy a kutya ragadozó állat. Szabadon engedve
az erdőben, hosszabb- rövidebb ideig felügyelet nélkül
hagyva számos konﬂiktushelyzet adódhat az erdő élővilága és a kutya között, amely elsősorban az erdő állatait
veszélyeztetik: A legszelídebbnek tartott házi kedvenc is
megkergetheti az erdei állatokat. Ilyenkor akár hosszabb
időre is szem elől téveszthetjük. Például egy legyengült
őzgida a kutya kitartó kergetésének hatására el is pusztulhat. Kutyánk távoli vidám csaholását hallva gondoljunk
arra, hogy ez egyben valamilyen erdei állat riadt menekülését is jelentheti, amit mi észre sem veszünk. A kutya
felzavarhat költő madarakat, kiáshatja az ürgét, vakondot.”
Napi probléma az úthálózattal beszőtt agglomerációban, hogy őzek nyulak pusztulnak el azért, mert a
2021 április

szabadon engedett kutyák autók elé űzik őket. Az ezekből az ütközésekből keletkezett anyagi károkat persze
a vadászatra jogosultaknak kell megtéríteni, és nem a
felelőtlen gazdiknak, a személyi sérülésekről nem is beszélve. A kutyák által akár csak megszaglászott őzgidák,
kisnyulak halálra vannak ítélve, miután az anyaállatok
idegen szagot érezve rajtuk felhagynak gondozásukkal.
Ismét idézünk a már említett kiadványból:„ Mindezek
ismerete mellett ne feledkezzünk meg arról sem, hogy
a szabálysértési törvény 193.§(1) bekezdése értelmében: aki a felügyelete alatt álló kutyát természeti és
védett természeti területen, vagy vadászterületen - a
vadászkutya és triﬂakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.” - Hasonló jogszabály nem-csak hazánkban, hanem más fejlett országokban is hasonlóan
érvényben van.
Végezetül a csapdázásról: A vadgazdálkodás kiemelt
feladata a ragadozó apróvadfajok gyérítése, melyet a
vadászati hatóság számon is kér a vadgazdálkodókon.
Kiemelten a szarka, dolmányos varjú, szajkó, róka,
aranysakál, nyest és borz vonatkozásában. Ezen fajok állományszabályozása nem csak a vadászható vadfajaink,
hanem a védett fajok (pl: énekesmadaraink), és a települések peremén, vagy tanyán élők háziállatainak védelmét
is szolgálja. Ezen fajok rendkívül jól urbanizálódnak,
gyakran már a településeken élnek, állománynagyságuk
az elmúlt években jelentősen emelkedett. A jó megﬁgyelő Olvasó már bizonyára tapasztalta, hogy egyre fogynak hasznos kismadaraink, viszont egyre több szarkát,
dolmányos varjút látni (híresen nagy fészekrablók). A
vadgazdálkodók tollas kártevőkre jellemzően élve fogó
csapdákat alkalmaznak, melyeket sajnos rendszeresen
megrongálnak, abból a madarakat kiengedik az önjelölt
„állatvédők”, akik nem gondolnak bele, hogy ezzel több
fészekalja énekes madár, vadmadár,- és kisnyúl sorsát
pecsételik meg. A szőrmés ragadozókra leginkább ún.
„hattyúnyak csapdát” alkalmaznak. Ezeket a csapdákat
szakszerű kihelyezéskor beássák a talajszint alá és
földdel takarják be. Rálépéssel nem, kizárólag csak
a csalifalat meghúzásával lépnek működésbe. Ezek
a csapdák viszont veszélyt jelenthetnek a szabadon
sétáltatott kutyákra is. Bár az utaktól távol kerülnek
elhelyezésre, a szabadon bóklászó eb megtalálhatja,működésbe hozhatja őket,- és ekkor a kutya komoly
sérüléseket szenvedhet. Természetesen szabályosan sétáltatott kutyával ez eleve nem fordulhat elő. Felelős állattartóként tegyünk meg minden tőlünk telhetőt hűséges
társunk védelme érdekében!
Kolozsi Géza László tájegységi fővadász
301-es számú Pesti-síksági tájegység
Horváth Zoltán hivatásos vadász
Soroksár-Gyál Egyesült Vadásztársaság
5
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ALSÓNÉMEDI
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2021. II. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok
gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
április

május

június

8.

6.

3.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a
közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén
további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 288 Ft+ÁFA/db),
utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék
színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.
április

május

június

8.; 22.

6.; 20.

3.; 17.

Az összegyűjtött csomagolási hulladék a megadott napon a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga fedelű edényzetben,
vagy szükség szerint bármely átlátszó zsákban, mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető.
Munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás)
adnak, amennyiben nem rendelkezik a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló sárga fedelű edényzettel.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

A kéthavonta házhoz menő üveghulladék gyűjtés időpontjai: május 7. Az üveghulladékot a sárga
fedelű edényzetben helyezze ki.
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben)
házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási
időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím
Alsónémedi
GSM Üzlet
Szabadság tér 12/a
DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

ügyfélfogadás

telefon

e-mail

honlap

K: 16.00 – 18.00

-

-

-

H: 8.00 - 20.00
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!

6

2021 április

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Felhasználóink!
A DAKÖV KFT. ezúton értesíti Önöket, hogy
Kozma Miklós Alsónémedi üzemvezető sok éves
munkakapcsolat után közös megegyezéssel távozott
társaságunktól.
Az üzemvezetői feladatokat Alsónémedi településen 2021. március 01-től Szabó László (tel.: +36 30
311 2926) látja el. A továbbiakban kollégánk biztosít
teljeskörű információt Felhasználóink számára víz-,
szennyvízbekötés és egyéb műszaki ügyekben.
Minden tipúsú ügyintézés továbbra is a dabasi
központunkban történik (2370 Dabas, Széchenyi u.
3.). Ilyenek a víz- és szennyvízszolgáltatáshoz kapcsolódó számlaügyintézések, tulajdonosváltozások
bejelentése, új víz- és szennyvízbekötések intézése.
A híresztelésekkel ellentétben az útátfúrásért, útfelbontásért kauciót nem kell ﬁzetni, de a munkadíjat
ki kell egyenlíteni.
A hiánytalan igénybejelentést követő 8 napon belül a víziközmű-szolgáltató tájékoztatja a bejelentőt

arról, hogy milyen további feladatokat és ﬁzetési kötelezettségeket kell teljesítenie.
A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a bekötővezeték kiépítését,
fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát,
a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a víziközmű-szolgáltató, az általa
megbízott vállalkozó vagy az igénybejelentő által
kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személy
végzi, amelynek megvalósítása nem lehet későbbi,
mint a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. nap. Ezek költségét, illetve díját az
igénybejelentő köteles megelőlegezni.
Bővebb tájékoztatást a honlapunkon található Üzletszabályzatunkban olvashatnak.
Dabas, 2021. 03. 30.
Jasper Lóránt ügyvezető

Álláslehetőség Alsónémedin
A Daköv K�. Alsónémedi üzemegysége munkatársat keres.
Feladat: A szennyvízhálózat és szennyvíz�sz�tó telep üzemeltetése, karbantartása.
Feltétel: „B” kategóriás jogosítvány, Műszaki végze�ség, karbantartásban szerze�
gyakorlat előnyt jelent.
Érdeklődni: telefonon a 06 30 311 2926 telefonszámon,
vagy a Fő út 75. szám ala� található irodánkban lehet.

A DAKÖV KFT KÖZLEMÉNYE
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAKÖV KFT a vezetékes vízrendszer
tavaszi hálózatmosást (és a víztorony mosást)
2021. május 10-16. közö� végzi.
A mosatás következtében előfordulhat, hogy a víz zavarossá válik, de ülepítés után természetesen fogyasztható. Szíves elnézésüket kérjük a kellemetlenségért!
DAKÖV KFT
2021 április
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PÁLYÁZAT a településen működő civil szervezetek részére
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának polgármestereként az önkormányzat 2021. évi költségvetése, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló 2/2017. (II.26.) önkormányzati rendelete
alapján a településen működő civil szervezetek részére pályázatot írok ki az alábbiak szerint:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetéséből pénzügyi keretet
(Civil keretet) különített el a településen működő civil szervezetek és egyházak részére.
Az elkülönített civil keret: 3.600.000,- Ft, azaz hárommillió-hatszázezer forint.
A pályázati támogatás a szervezet alapfeladatainak, működésének támogatására igényelhető.
Pályázni az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon lehet, a szükséges nyilatkozatok és mellékletek becsatolásával egyidejűleg.
A pályázat benyújtási határideje: 2021. május 10. (hétfő) 12.00
A benyújtás módja: l pld papír alapon
Helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 2351 Alsónémedi Fő út 58. szám
A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a helyi képviselő-testület - az illetékes bizottság
előzetes véleményezése után – legkésőbb a 2021. június 23-i ülésén dönt.
(A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2021. június 30., A támogatási összeg kiﬁzetésének határideje: 2021. július 10.)

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda álláshirdetései
Pályázatot meghirdető szerv:

Pályázatot meghirdető szerv:

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda, 2351
Alsónémedi, Szent I. tér 8.

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda, 2351
Alsónémedi, Szent I. tér 8.

Meghirdetett munkakör:
dajka

Meghirdetett munkakör:
pedagógiai asszisztens

Képesítési feltételek:
dajkai szm. (OKJ 32 140 01) /vagy érettségi
Állás elfoglalásának ideje: 2021.07.01.
A megbízás: 3 hónapos próbaidővel határozatlan időre szól

Képesítési feltételek: középiskolai érettségire épülő OKJ
54 140 02 pedagógiai családsegítő munkatárs
Állás elfoglalásának ideje: 2021.09.01.
A megbízás: határozott időre szól – 2021.09.01.-2022
.08.31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.05.14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.05.28.
Illetmény: KJT – garantált bérminimum + Önkormányzati
illetménykiegészítés
Munkavégzési terület: Alsónémedi Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda
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A pályázat benyújtásának határideje: 2021.05.14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.05.28.

Pályázat címzése postai úton: Alsónémedi Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda,
Szabó Éva óvodavezető, 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. T:
30-932-2436
Elektronikus úton: nemediovi@gmail.com

Illetmény: KJT – garantált bérminimum + Önkormányzati
illetménykiegészítés
Munkavégzési terület: Alsónémedi Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda
Pályázat címzése postai úton: Alsónémedi Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda,
Szabó Éva óvodavezető, 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.
T: 30-932-2436
Elektronikus úton: nemediovi@gmail.com

Csatolandó: bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány,
önéletrajz

Csatolandó: bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány,
önéletrajz
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ÉVFORDULÓ

„Ne bántsd a magyart!”
350 évvel ezelőtt, 1671. április 30-án végezték ki a
Wesselényi-féle összeesküvés tagjai közül
Zrínyi Pétert, Frangepán Ferencet és Nádasdy Ferencet.
„Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat,/ Vérkönnyel
ázva nyög feléd!/ Mert kánya, kígyó, féreg egyre támad,/
És marja, rágja kebelét./ A méreg ég, és ömlik mély sebére,/ S ő védtelen küzd egyedül,
Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére,/ Vagy itt az óra,
s végveszélybe dűl!”(Zrínyi második éneke)
A magyar arisztokraták elégedetlenkedésének közvetlen indítóoka az 1664. augusztus 10-én kötött szégyenletes vasvári béke volt, amely az előzőleg aratott szentgotthárdi győzelem nyomán feléledt reményeket derékba
törve az Oszmán Birodalom birtokában hagyta minden
addigi hódítását, beleértve Érsekújvár előző évben elfoglalt vidékét is. A felháborodott főurak eltökélték, hogy
az ország politikai függetlenségét és vallásszabadságát
csorbító, és a törökkel lepaktáló kormányzat ellen öszszefognak, és megpróbálják érvényesíteni a magyar érdekeket.
A főrendi ellenállás központi alakja Zrínyi Miklós
horvát bán, az ő irányításával kezdődtek meg a puhatolózó tárgyalások XIV. Lajos francia királlyal, I. Lipót
nagy ellenségével. Zrínyi azonban 1664. november 18án a közismert gyanús vadászbalesetben elhunyt, így a
mind kiforrottabbá váló szervezkedés vezetése az annak
nevet adó Wesselényi Ferenc nádorra hárult, akit mindvégig támogatott a költő-hadvezér öccse, a báni széket
bátyja után elfoglaló Zrínyi Péter. A főurak anyagi támogatás fejében seregállítást ígértek a Napkirálynak, aki
bár hitegette őket, tartózkodott a konkrét állásfoglalástól. Mindeközben Magyarországon egyre bővült a titkos
mozgalomhoz csatlakozók köre. A nádor murányi udvarában rendszeresen megfordultak I. Apaﬁ Mihály erdélyi
fejedelem követei – többek között Teleki Mihály kancellár – Zrínyiékhez pedig csatlakozott Nádasdy Ferenc
országbíró, Frangepán Ferenc (Zrínyi Péter sógora) és I.
Rákóczi Ferenc, ez utóbbi 1666 márciusában vette feleségül Zrínyi Ilonát, Zrínyi Péter legidősebb leányát, így
rokoni kötelékekkel is a szervezkedők mellett kötelezte
el magát.Végül 1668-ra érett meg a konkrét felkelési terv,
de ugyanekkor véget ért a spanyol–francia háború, melynek lezárásaként Franciaország kiegyezett Lipóttal csá-
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szárral Dél-Németalföld ügyében, így XIV. Lajos végleg
kihátrált a magyar főnemesi ellenállók mögül. Tetézve a
bajokat sajnálatos módon elhunyt Wesselényi Ferenc nádor. A nádori méltóságra pályázó Nádasdy Ferenc, aki az
összeesküvés egyik kulcsszereplője volt, áruló módon,
hogy ezzel ölébe hullhat a nádori méltóság, az Udvari
Haditanácsban hírt adott egy bizonyos felső-magyarországi szervezkedésről. A bécsi udvar azonnal akcióba lépett, titkos ügynökei és megvesztegetett vagy megfenyegetett árulói révén rövid időn belül mindent megtudott a
szervezkedésről. Bécs ezután már az érintettek minden
lépését szemmel tartotta, és felkészült minden eshetőségre. 1670 tavaszán Zrínyi Pétert és Frangepán Ferencet a
bécsi Udvarba hívatták, ahol először mint vendéget fogadták őket, majd nagyon hamar a vádlottak padján találták magukat, s megkezdődött a több hónapig tartó peres
eljárás. Zrínyihez és Frangepánhoz hamarosan a lőcsei
nyomozati anyag alapján Nádasdy Ferenc is a fővádlottak padjára került. Sorsuk már a Titkos Tanács 1670.
augusztus 25–29. között tartott tanácskozásán eldőlt,
itt Johann Paul Hocher udvari kancellár, Montecuccoli,
Lobkowitz, valamint Johann Adolf von Schwarzenberg
fő- és jószágvesztést szabott ki rájuk. Mivel félő volt,
hogy az ügyükben illetékes magyar országgyűlés a védelmükre kel, arra hivatkozva, hogy Ausztriában fogták
el őket, és mivel Alsó-Ausztriában is voltak birtokaik, a
három főrend felett végül osztrák különbíróság ítélt. Ez
a magyar rendi alkotmány durva megsértése volt, hiszen
magyar főrend felett csakis magyar nemesi bíróság ítélkezhetett.
A perek folyamán Zrínyi végig tagadott, hasonlóan
Frangepánhoz, Nádasdy megpróbált logikusan érvelve
védekezni, azonban ez sem menthette meg: 1671. április
30-án kivégezték őket: Zrínyit és Frangepánt Bécsújhelyen, Nádasdyt Bécsben. Vagyonukat a császári kincstár
javára konﬁskálták. A császári bürokrácia köztudottan
erős besúgóhálózatot épített ki Magyarországon, így
nem telt sok időbe leleplezni és azonosítani a szervezkedésben résztvevő vagy azzal szimpatizáló urakat.
Összesen mintegy 300 birtokos vagyonát kobozták el a
folytatódó perek során, és a Wesselényi Ferenc halála óta
üresedésben lévő nádori tisztség betöltése helyett kormányzóságot (Gubernium) állítottak fel. A Gubernium
élére kinevezett Ampringen János Gáspár kormányzói tevékenysége és kegyetlenkedései később nagy mértékben
hozzájárultak ahhoz, hogy a Thököly Imre vezette kuruc
felkelés kirobbanjon. Eltelt 350 év, de a nemzetközi porondon a játékszabályok mit sem változtak.
Bálint István János
(Forrás: W. Salgó Ágnes: A Wesselényi-összeesküvés
- Beszámoló a perről és a kivégzésről. Bp. 2005.)
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EZ TÖRTÉNT 2020-BAN – KÖNYVTÁRUNK HÍREI
A 2020-as év minden szempontból rendkívüli volt számunkra
is. A tavasszal életbe lépő törvények értelmében intézményünk
bezárásra került. A kiesett időt pótlandó július hónapban is nyitva
tartottunk, illetve november 16-tól biztosítottunk néhány igénybe
vehető szolgáltatást a Könyves Ajtón keresztül, a kimaradt időt
azonban nehéz pótolni egy olyan helyen, ahol a személyes kapcsolat elengedhetetlen.
Mindezek ellenére a 2020-as évet két szép eredménnyel zártuk:
• Évről évre növekszik az aktív olvasók* száma: az elmúlt
évben ez 211 főt jelentett.
(*Aktív az az olvasó, aki a tárgyévben minimum egy alkalommal igénybe vette a könyvtár beiratkozáshoz kötött szolgáltatásait, de a gyakorlat azt mutatja, hogy sokan hetente vagy minimum
havonta/kéthavonta egy alkalommal eljönnek hozzánk)
• Soha ilyen magas még nem volt az új beiratkozók száma.
Ők azok, akik a tavalyi évben jártak először nálunk és lettek a
könyvtár tagjai (70 fő). Szeretettel köszöntjük Őket itt is!
Összességében tehát: Jogviszonyban álló olvasók 2020.
január 1.: 766 fő, új beiratkozók 2020-ban: 70 fő, anonimizált
olvasók az adott évben (elköltözött, nem tudunk róla): 37 fő, jogviszonyban álló olvasók 2020. december 31.: 799 fő. Az elmúlt
évben közel 3000 dokumentum került kölcsönzésre. A helyben
használt dokumentumokkal együtt közel 7,5 ezer könyv, folyóirat,
hangoskönyv, DVD fordult meg az olvasók kezében, ami a teljes
állomány kb. 40 százaléka. Ez bizony, nem kevés! Köszönjük!
A zárt ajtók mögött is folyt a munka, sok fontos feladatot
sikerült elvégeznünk:
1. Dokumentumok vonalkódozása (2020 végére a kb. 20 ezres
állományból a 6000. vonalkódot regisztráltuk)
2. Selejtezett dokumentumok jegyzékének összeállítása
3. Selejtezés, majd Selejtezési jegyzőkönyv készítése a Szikla
integrált könyvtári rendszerben, ami az intézmény egyik fontos
dokumentuma.
4. A SZIKLA integrált könyvtári rendszer előkészítése a január
1-jén elinduló számítógépes kölcsönzésre
5. Telefonos, e-mailen keresztüli segítség a távoli adatbázisok, elektronikus úton hozzáférhető dokumentumok eléréséhez
(MATARKA, MEK, MOKKA-ODR, Digitális Irodalmi Akadémia /DIA/)
6. Községi Könyvtárunk első alkalommal vett részt az Országos Könyvtári Napok rendezvényein (október 5-11.). Erre az alkalomra 5 különálló online programmal készültünk, melyből hagyományt szeretnénk teremteni, hogy „jelen legyünk” a szakma
vérkeringésében is. Jó érzés volt viszontlátni magunkat a sok száz
könyvtár között.
7. Két új, kézzel festett faldekoráció került a gyermekkönyv-
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tárba: a Naprendszert és a Csodaszarvas ﬁguráját Nagy Krisztina
és Bábel Klaudia készítette. Szívből köszönjük a munkájukat!
Szolgáltatások 2020. november 16-tól: Novemberre már akkora igény mutatkozott a könyvtári ellátásra, hogy a zárás ellenére
megnyitottuk Könyves ajtó elnevezésű szolgáltatásunkat, mely azóta is (egészen a nyitásig) lehetőséget biztosít a következőkre:
• Dokumentumok visszahozatala, kölcsönzése, kölcsönzési
idő hosszabbítása, előjegyzés
• Elektronikus úton küldött dokumentumok nyomtatása
• Online katalógus használata önállóan, illetve szakember segítségével
• Desiderata vezetése: Milyen könyvet olvasna szívesen? Írja
meg nekünk, s mi beszerezzük!
Terveink az idei évre: Január 1-től elindult a számítógépes
rendszeren keresztüli kölcsönzés és folytatjuk dokumentumaink
vonalkódozását is. Egyre többen használják online katalógusunkat, ezért tervezzük az ún. OPAC modul beszerzését a Szikla integrált rendszerhez, ezzel megkönnyítve, egyszerűbbé téve
az elektronikus katalógusban való keresést. Szeretnénk Önöket
e-mailen keresztül is elérni, az ehhez szükséges adatok gyűjtése,
rendezése szintén a 2021-es év feladata lesz.
Végezetül munkatársaim nevében is tisztelettel köszönöm
ﬁgyelmüket, érdeklődésüket! Ezúton is arra bátorítok mindenkit, hogy hívjanak minket, írjanak nekünk, keressenek –
igyekszünk minden kérés teljesíteni!
Suplicz Zsoltné, könyvtáros
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Interaktív oktatás a környezettudatos szemléletformálásban
Nagy örömömre szolgál beszámolni egy újabb sikeres projekt lezárásáról. A Széchenyi István Általános Iskola 2011-ben
kapta meg először az Ökoiskola címet, 2019-ben pedig az Örökös Ökoiskola címet is elnyerte. Így már lassan 10 éve dolgoznak azon az iskola intézményvezetői és pedagógusai, hogy
tanulóiknak minél több környezettudatos szemléletformálásban legyen részük.
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár örömmel
csatlakozik bármilyen iskolai kezdeményezéshez. Az Európai
Hulladékcsökkentési Hét alkalmából egy újabb érdekes programot tudtunk biztosítani az iskolának. Két lelkes pedagógus,
Bori Teréz és Abonyi Csaba segítségével, akik rengeteg munkájuk és elfoglaltságuk mellett,
szívesen részt vettek egy a
művelődési ház által szervezett workshopon, amit a Bay Zoltán Kutatóintézet munkatársa, Groó-Nagy Patrícia projektmenedzser tartott. A két pedagógus egy általános tudásanyagot
tartalmazó kézikönyvet kapott tanulmányozásra, és a hétköznapi gumiabroncsok újra hasznosítására fókuszált workshopon
megnézhették az oktatásra szánt eszközöket és anyagokat,

megismerhették a körforgásos gazdaság hosszú távú fenntarthatóságát.
A Európai Hulladékcsökkentési Hét
kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy az
interaktív oktatás által egy környezettudatosabb szemléletformálás valósuljon
meg. A pedagógusok élménygazdag
órákat tudtak ezáltal tartani. A jövő
generációjának már sokkal tudatosabb
fogyasztási szokások kialakítására van
szüksége. Fontos, hogy a projekt elnyerje a diákok érdeklődését, és akár a hétköznapi gondolkodásmódjukba is beágyazódjon. A 6. és a 7. osztályosok technika
óra keretein belül vettek részt ezen a projekten, megismerték
az elméleti alapokat, hogyan lehet a nehezen lebomló használt
gumiabroncsokból készült (SBR) granulátumot, némi ragasztóanyag és öntőforma segítségével újrahasznosított biztonsági
járólappá alakítani.
Több órán keresztül
tartott ez a projekt,
miután elkészítették
a saját gumi-járólapjukat, készítettek
hozzá szám sablonokat és az udvaron
színesre fújták. A 12
és 13 éves diákok a
mindennapi élet során keletkezett ipari
hulladék újra hasznosításának lehetőségét kézzel foghatóan
tapasztalták meg, s
gazdag tudással gyarapodhattak.
Köszönjük a két pedagógusnak, hogy részt vettek a projektben, és tanítványaikat is bevonták a munkába, visszajelzésükből úgy érzzzük, máskor is beépítik tanmenetükbe ezt a
projektet, ezáltal minél több gyermekhez el fog jutni a környezettudatos gondolkodás. A fent említett projektről: CirclELab,
további információt a Bay Zoltán /Projektek” honlapon találhatnak.
Vajda Andrea, Halászy Károly Művelődési Ház

2021 április
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GYERMEK KUCKÓ

GYERMEK KUCKÓ
Lázár Ervin: Szabad-e gólyát lőni?

Megindultunk lefelé a szurdékon, elhagytuk a gyurgyókák
tanyáját, a völgyből idelátszott a fűztelep, a nádas, a marhalegelő gémes kútja, s az egészet, mint egy kifényesített, csillogó keret, ölelte körül a folyó. Öregapó hunyorogva nézett
szét a kedves tájon, s botjával körülmutatott.
– Látjátok, egyre kevesebb az ilyen háborítatlan, békés
vidék. Azért fogynak a madarak. Mert nem szeretik a zajt,
a háborgatást. Akárcsak a magamfajta ember. Uhu, parlagi
sas … van annak már öt éve is, hogy utoljára láttam parlagi
sast – már szinte csak magának beszélt –, sólymot, császármadarat… Nem tehetek róla, ezeket jobban szeretem. – Melyikeket? – kérdezte suttogva Jozsó.
– Mert nem minden madár irtózik ám a zajtól, háborgatástól. A civilizációtól. Nézzétek, a feketerigó már beköltözött a városokba. Legtöbbje már el se megy télen, pedig a
feketerigó eredetileg vándormadár. Vagy itt van a balkáni
gerle. Fiatalkoromban egyet se láttam, most meg egyre több
lesz belőlük. De amelyik nem tud alkalmazkodni… amelyiknek csend kell, amelyik nem tudja elviselni… – Legyintett. – Fogynak, egyre fogynak. Még a gólyák is fogynak.
Pedig nekik az embertől nincs mit félniök. Ki merné bántani
a gólyát? Hiszen, ha a kéményre fészkelt, boldogan kiáltott
fel a gazda: „Megjött a szerencsém!” S hány kéményre rakott kocsikereket láttam már. Gólyahívogatónak teszik oda
az emberek, arra könnyebben építhet fészket. Kell a madár
az embernek. Még annak is, aki nem tud róla. Emlékszem
arra a szegény tudósra is, aki külön engedéllyel jött erre a
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vidékre, hogy gólyát lőjön a múzeumnak. Na,
azt a ribilliót! Kaszával, kapával mentek rá az
emberek. Alig tudott kimagyarázkodni. Nem bántották, de
nem bocsátottak meg neki soha, máig is emlegetik a „ronda
szakállast, aki gólyát lőtt”. Pedig biztos, ő maga sem szívesen lőtte le azt a gólyát.
– Öregapó, miért szeretik annyira az emberek a gólyát?
– Mert szükségük van rá, mert házuk népéhez tartozónak
érzik. Mint ahogy oda is tartozik. Jozsó felkiáltott:
– Ott egy gólya!
A nádas fölött jó messze repült egy nagy madár. A színét
nem lehetett látni, de tényleg olyan gólyaforma volt. – Nem
gólya az. Gém – mondta Gyuszkó.
– Honnan tudod? – kérdezte Öregapó.
– Nem tudom – mondta Gyuszkó –, de nem gólya.
– Jól látod – bólintott Öregapó. – Szürkegém. A gólya
mindig nyújtott nyakkal repül, a gémé meg S alakban meghajlik. Erről lehet őket megkülönböztetni még ilyen meszsziről is.
Lent a lápon bíbiceket kerestünk. Nemrég még tele volt
velük a rét. De most alig-alig láttunk egyet-egyet. – Hová
lettek vajon?
– A ﬁatalok ilyenkor már elköltöznek. Csak az öregek
maradnak.
– Kár, hogy nem láthatod őket – mondta Jozsónak Gyuszkó –, micsoda röpködést csaptak itt tavasszal!
(Lázár Ervin: Öregapó madarai című könyvből)
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SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

ÓVODAI BEÍRATÁS
2021-2022.

TISZTELT ALSÓNÉMEDI SZÜLŐK!
Az EMMI Miniszter a 19/2021.(III.10.) sz. határozatában a vészhelyzeti
Kormányrendeletre tekintettel a 2021/2022 nevelési évre történő Óvodai beiratkozások
vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.
Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének vonatkozásában az
óvodai beíratás, felvételi eljárás a következő képpen alakul:
1. ONLINE:
Alsónémedi lakos, óvodaköteles korú gyermekek beíratása, akik 2021.08.31.-ig
betöltik a harmadik életévüket:
Az óvodavezető az OH felület Fenntartói részéről letöltött alsónémedi lakos,
óvodaköteles korú gyermekeket átvezeti a beíró naplóba, a férőhelyek arányában
felveszi a körzetbe tartozó óvodaköteles korú gyermekeket 2021.05.07.-ig, akik
vonatkozásában a Szülőtől nem érkezik jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna
őket.
Szülői teendő: email írása nemediovi@gmail.com email címre
szülő emailcím, telefonszám megadásával
Alsónémedi lakos, nem óvodaköteles korú gyermekek beíratása,
akik 2021.09.01.- 12.31.-ig töltik a harmadik életévüket:
Mivel, ezen gyermekek nem szerepelnek az adatbázisban úgy a felvételre jelentkező
szülő online, emailben 2021.05.07.-ig megküldi az óvodavezető részére a
nemediovi@gmail.com email címre a következő adatokat:
- Gyermek: pontos születési ideje, helye,(Bp.szül. hely esetében kerület is),
TAJ száma, lakcíme
- Anya, apa neve, egyik Szülő email és telefon elérhetősége
Az adatok nélkülözhetetlenek a hivatalos beíráshoz, ezen adatokat az Intézmény
vezetője csak a gyermekek beíratásához, nyilvántartásához használ fel.
A nem óvodaköteles gyermekek felvételének teljesítése az érvényben lévő
jogszabályok alapján csak szabad férőhely esetében teljesíthető.
Az online történő beiratkozás esetében az adatok személyes bemutatása a későbbiek
során egyeztetett időpontban történik.
2. Személyes beíratás:
Azon gyermekek, esetében van erre szükség, akik 2021.09.01.-12.31.-ig töltik a
harmadik életévüket és a Szülőnek nincs módja, lehetősége online beíratni
gyermekét. Ők előzetes telefonon történő bejelentkezés után időpontot kapnak
2021.05.17.-21. közötti napokra.
Szükséges dokumentumok: gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím kártyája,
TAJ kártyája, oltási könyve, szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája
A nem óvodaköteles gyermekek felvételének teljesítése az érvényben lévő
jogszabályok alapján csak szabad férőhely esetében teljesíthető.
Szeretettel várom a leendő óvodáskorú gyermeket nevelő Szülők jelentkezését!
Szabó Éva - óvodavezető
2021 április
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