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Köszönetnyilvánítás
Mély fájdalmunkban ebben a borzasztó 
helyzetben is hálát adunk Istennek, hogy 
Nagy Tibor temetésén ilyen sokan 

megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak és 
osztoztak fájdalmunkban.

Nagy család
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A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt terheli

Emlékezzünk együtt!
Tegyen lobogót háza falára, ha szívesen emlékezne közösen fa-

lunk lakóival nemzeti ünnepeinken! A sors az utóbbi időben nem volt 
kegyes hozzánk, egészségünk megőrzése érdekében nem vehettünk 
részt közös nemzeti ünnepeken, programokon. Együvé tartozásunk 
kifejezéseként, ha Ön is szeretne csatlakozzon, és igényeljen ingye-
nesen nemzeti lobogót és zászlótartót otthonára!

Az igénylés menete: adja le igénylését név és cím megjelölésével 
a zaszlo@alsonemedi.hu email címen, vagy jelezze szándékát a 0630/547-1246-os telefonszámon 2021.06.30-ig. 
Ügyintézők: Győrvári Istvánné, Szabó Tímea és dr. Tunyogi-Tüske Ágnes

A zászló: kültéri nemzeti színű lobogó 50*75 cm méretben, kültéri csúcsdíszes zászlórúddal.
A zászlótartó: külterületi falra szerelhető inox rozsdamentes konzol egy zászló számára.
Összesen 300 db zászlót és 100 db tartót tudunk kiosztani, így a lehetőség a készlet erejéig tart! Szíves meg-

értésüket köszönjük! A zászlók és konzolok átadására 2021 07.27-30 között kerül sor a Somogyi Béla utca 1 
szám alatti közterület felügyelői irodában. (kedd, csütörtök 13-16, szerda, péntek 8-12)
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Dobos Sándorné emlékére
„Fáradtságom adom az esti árnynak,

Szívemet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta csöndes égnek.

Mosolygásom az őszi verőfénynek.”
(Reményik Sándor)

Mancika néni, iskolánk nyugdí-
jas pedagógusa 2021. június 3-án, 
életének 94. évében elhunyt. 1950-
ben kezdett tanítani Makádon, 8 év 
múlva Alsónémedire, a szülőfalujá-
ba került. Így emlékezett az akkori 
időkről:
„Sokan ijesztgettek azzal a mondás-
sal, hogy egy próféta sem kedves a 
maga falujában. Én ezt egyáltalán 
nem tudtam elképzelni. Nem mint 
idegen jöttem, hanem szinte min-
denkit rokonnak fogtam fel.”

Az iskolánkban biológiát és gyakorlati foglalkozást tanított. A tanári mun-
kája mindvégig mélységes hivatástudatot, gyermekszeretet tükrözött. Azt 
a célt látta maga előtt, hogy mindenki tudja a feladatát. Soha senkit nem 
buktatott meg, de a tantárgyának rövid, lényeges részét addig gyakorol-
tatta, amíg megjegyezték a tanítványai. Virágos otthonná varázsolta az új 
iskolát, ahol a napköziotthonban 10 évig az elsős csoportot vezette. A kis 
elsősöket élete bearanyozóiként említette. 

A munkájáért soha semmi jutalmat, elismerést nem várt. Azt vallotta: 
„Nem tetszeni akarok, hanem csak használni.”

Búcsúzunk Mancika nénitől
az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola dolgozói
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TRIANON – 101.
Dr. Tüske Zoltán polgármester a Trianon-megemlékezésen tartott beszéde 
Tisztelt Alsónémedi Honfi társaim!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A világon és hazánkban a több mint egy éve tartó, ko-
ronavírus-járvány hol fellángol és súlyos következmé-
nyekkel jár, hol pedig elcsendesül és nagyobb szabadsá-
got enged számunkra. 

Ahogyan tavaly ezidőszakban, most is a nyitás, a kor-
látozások enyhítésének időszakát éljük. Ez tette lehetővé, 
hogy egy éve megemlékezhettünk Trianon 100. évfordu-
lójáról és most ez teszi lehetővé, hogy a tavaly november 
óta tartó szigorú korlátozások után ismét sokan, önkor-
mányzati szervezésben, itt együtt lehessünk. 

Ma ismét emlékezhetünk, immáron 101. alkalommal. 
Emlékezhetünk 1920. június 4. napjára a versailles-i Kis-
Trianon kastélyban, a győztes I. világháborús hatalmak 
és szövetségeseik által megszövegezett és Magyaror-
szágra kényszerített békediktátum aláírására és hazánk 
képviselőivel történő aláíratására. 

Számunkra ez a nap a háborús vereség beteljesedése, 
az ország földrajzi szétdarabolásával, megcsonkításával, 
a magyarság, mint Nemzet felosztásával és nagyszámú 
magyar utódállamokba kényszerítésével. Trianon nekünk 
tehát a gyász, Magyarország temetése, a megalázottság 
és a szégyen.

Valóban Trianon kapcsán, ha felületesen gondolko-
dunk először is mi juthat eszünkbe? Az, hogy elvesztet-
tük Szent István Magyarországát, hogy nem tudtuk meg-

őrizni ezeréves örökségünket és Magyarország területi 
egységét hagytuk széthullani. Hová jutottunk? Micsoda 
igazságtalanság, gyalázat és micsoda szégyen! A miénk, 
a magyarság szégyene!

A felületes szemlélet azonban legtöbbször téves kö-
vetkeztetésekre vezet bennünket. Ahhoz, hogy valóban 
kiderüljön kinek is a szégyene Trianon, érdemes a tör-
ténelmi eseményeket részletesen és behatóan megvizs-
gálnunk.

Az elmúlt száz év alatt sok történész feldolgozta a 
kapcsolódó eseményeket, politikai-társadalmi-hadászati 
folyamatokat – és bár egyes történészek között, attól füg-
gően, hogy mely korszakban éltek számtalan hangsúly-
eltolódás vagy éppen egyes indokok elhagyása jellemző 
– megállapítható, hogy a Trianonhoz vezető okok 4 cso-
portba sorolhatók:

Elsőként kell beszélnünk arról, hogy Magyarország az 
I. világháború végén egy soknemzetiségű állam-alakulat 
volt. 

Ennek kialakulása a középkorra vezethető vissza. Nem 
feledkezhetünk meg arról a történelmi tényről, hogy a 
Magyar Királyság gyakorlatilag az 1396-os nikápolyi 
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csatavesztéstől kezdődően egészen az 1699. évben meg-
kötött karlócai békéig, vagyis 300 esztendőn át védte 
Magyarországot, de ezzel egész Európát az oszmán biro-
dalomtól. Ez a folyamatos háború és 1541-től a 150 éves 
török megszállás hazánkban, a magyarok óriási véráldo-
zatával járt és jelentős területek elnéptelenedését okozta. 

A török kiűzése után a területeket részben a török elől 
menekülő délszláv, illetve az északról leáramló szlovák, 
továbbá a Habsburgok által letelepített sváb nemzetiségű 
emberek népesítik be. 

Erdély elrománosodásával párhuzamosan ez az oka a 
soknemzetiségű Magyarország kialakulásának.

Ezt a folyamatot tetőzi be a XIX. század közepétől tar-
tó és a XX. század elején felerősödő modern nemzetiségi 
öntudatra ébredés. 

Itt kell említést tenni elsődlegesen a csehek, de a szlo-
vákok körében is terjedő, önállósodási törekvésről. En-
nek szószólói fi atal cseh politikusok voltak, így Tomas 
Masaryk és Edvard Benes. Róluk Trianon kapcsán soha 
nem feledkezhetünk meg, hiszen az Osztrák-Magyar 
Monarchia szétverését célzó elkötelezettségüknél csak 
magyargyűlöletük volt nagyobb. 

Az említett nemzetiségi egységes tömbök, többségi 
körzetek kialakulása ellen hathatott volna egy sikeres 
magyarosítási politika. Sajnos hatékony, preventív poli-
tika, amely betelepítéssel, adminisztratív eszközökkel és 
támogatással, megvédte volna a veszélyeztetett területe-
ket nem alakult ki.

Másodszor az okok közül beszélnünk kell az Osztrák-
Magyar Monarchia körüli államok harsány irredentiz-
musáról. Gondolok itt Romániára, Szerbiára és Olaszor-
szágra. 

Romániának Erdélyre fájt a foga és az évszázadok 
alatt kialakuló erdélyi román többséget összefogó ér-

telmiség, több 
évtizedes szívós 
munkával készí-
tette elő a magyar 
kultúra egyik böl-
csőjének, Erdély-
nek a kiszakítását 
Magyarországból 
és csatlakozását 
Nagy-Romániá-
hoz. Az elnyomó 
Magyarország i 
nemzetiségi poli-
tikára, a nemze-
tiségek jogainak 
eltiprására épített 
propagandájukkal 
a külföldi közvé-
leményt is maguk 
mellé állították. 
Ezzel párhuza-
mosan az erdélyi 
románok tömege-
it nacionalista kulturális neveléssel terelték a nagy cél, 
Erdély megszerzése felé. Sajnálatosan ez sikerült nekik, 
legyőzték ezzel a valóságot látni nem akaró, a fi gyelmez-
tetéseket elhessegető liberális magyar politikai vezetést. 

Nem feledkezhetünk meg Szerbiáról sem, amely ál-
lam – élvezve a nagy testvérek, a cári Oroszország és 
Franciaország támogatását – már a háború kitörése előtt 
politikai vezetése szintjén is nyíltan hangoztatta, hogy a 
Magyar Királyság déli területei, rövidesen szerb földdé 
lesznek.

Ide tartozik Szerbia régi álma, a délszlávok (szerbek, 
bosnyákok, horvátok és szlovének) egy önálló államban 
történő egyesítésének gondolata is. 

Végül szót kell ejtenünk a kétkulacsos politikát foly-
tató Olaszországról, akik aszerint álltak előbb a közpon-
ti hatalmak, majd az antant mellé, hogy kitől várhatták 
nemzetegyesítő elképzeléseik teljesítését vagy, hogy ki 
ígért többet. Tudjuk, győzött itt is az antant!

Harmadszor a Trianonhoz vezető okok sorát folytat-
nunk kell – köszönhetően jóakaró szomszédjainknak és a 
tájékozatlan nyugati újságíróknak – Magyarország rossz 
nemzetközi megítélésével és a korabeli magyar politikai 
vezetéssel. 

Egyes történészek szerint Magyarország megítélésé-
nek, cseh, szlovák, román és szerb kritizálóink mellett 
nagyon sokat ártott a XX. század elején működő magyar-
országi baloldali politikai erők hazai állapotokat elma-
radottnak, a nemzetiségi politikát elnyomónak beállító 
tanulmányai és nyilatkozatai. Ezek az angol, amerikai és 
francia véleményformáló személyeknél is táptalajt kap-
tak és ártottak hazánknak. 

Ezentúl beszélnünk kell a korabeli politikai vezetésről, 
kezdve Károlyi Mihállyal és kormányával. 
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Károlyi egyes történészek véleménye szerint békepár-
ti politikát képviselt az antattal szemben. Már kortársai 
fi gyelmeztették nagyfokú hiszékenységére és arra, hogy 
nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek a győztes hatal-
mak Károlyi által feltételezett igazságosságát és méltá-
nyosságát alátámasztották volna. Sőt, ennek ellenkezője 
vált bizonyítottá. 

Károlyi pacifi zmusa, amely sorozatos területfeladá-
sokhoz vezetetett, párosult Linder Béla honvédelmi 

miniszter teljes katonai leszerelést hirdető ostoba politi-
kájával. Mindezt tetőzte a későbbiek folyamán a haderő 
újraszervezésében megmutatkozó tehetetlenség és végül 
a kommunista hatalomátvétel. 

Annak ellenére, hogy a Tanácsköztársaság kikiáltását 
az amerikaiak és az olaszok egybehangzóan úgy értel-
mezték, hogy az a békekonferencia Magyarországgal 
szembeni méltánytalan és elfogult döntései miatt történt, 
győzött Clemenceau vezetésével kialakított francia-angol 
álláspont, miszerint ami Budapesten történt az „a leggya-
lázatosabb zsarolás iskolapéldája, méltó Magyarország 
múltbéli és jelenlegi uraihoz”.

Az események láttán bizonyítva gondolták a román és 
csehszlovák kormányok rosszindulatú állításait és kato-
nai segélykérelmük jogosságát.

Összességében megállapítható több szerencsétlen ese-
mény miatt is, hogy a Tanácsköztársaság kikiáltása és 
133 napja nem tett jót a béketárgyalások folyamán a ma-
gyar pozícióknak – ha egyáltalán még ilyenek voltak. 

Végezetül elérkeztünk a Trianonhoz vezető okok leg-
lényegesebbikéhez, nevezetesen a győztes hatalmak po-
litikai érdekeihez, illetve a döntések során tetten érhető 
tájékozatlansághoz és kényelemhez. A nagyhatalmak 
döntési lehetőségét két körülmény befolyásolta alapvető-
en. A legfontosabb az a távlati cél, amely Németország 
katonai-gazdasági elszigetelésére irányult. Ennek egyik 
eszköze volt a cári Oroszország I. világháborús veresége 
után, hogy Németország hátában, szomszédságában ott 
legyenek az antant szövetségesei. A másik eszköze pedig 
Németország lehetséges szövetségeseinek, azaz Ausztria 
és Magyarország teljes legyengítése. E cél már az Oszt-
rák-Magyar Monarchia megszűntét is magában hordozta. 

Az előbb említett stratégiai cél mellett az antant dönté-
si szabadságát nagyban befolyásolta, a háború folyamán 
1914 –1916 között Szerbiának, Romániának és Olaszor-
szágnak tett ígéretek a háborús győzelem érdekében. 

Ezek az ígéretek az Osztrák-Magyar Monarchia szét-
darabolását még nem, de a hatalmas magyar területi 
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veszteségeket már előrevetítették az antant győzelme 
esetére. 

Az említett két körülmény mellett megint csak nem 
léphetünk át szó nélkül irredenta szomszédaink és a cseh 
szeparatista politikusok izzó magyargyűlöletén és gátlás-
talan kapzsiságán.

A békekonferencia során 1919 január 31.-én kezdődött 
Magyarország szomszédainak meghallgatása. A délszláv, 
a román és csehszlovák követelésekre a mértéktelenség 
és a bizonyítatlanság volt jellemző, tárgyalási stílusukat 
pedig a szemforgató álszentség jellemezte. 

A román miniszterelnök Ion Brătianu a román köve-
teléseket meghamisított magyar statisztikai adatokkal 
támasztotta alá, így lett a tényleges legalább 1,6 millió 
erdélyi magyarból csupán 687.000 fő, akiket Romániá-
hoz csatoltak.

A cseh miniszterelnök Karel Kramář és külügymi-
nisztere Benes hasonlóképpen járt el és ahol tisztán ma-
gyarok által lakott területek megszerzése volt a cél, a 
nemzetiségi rendezési elv helyett, előkerült a gazdasági 
szükségszerűség, mint érv.

Mindezt pedig tehették úgy szomszédaink, hogy az 
örök békét, szabadságot, a gazdasági korlátok megszűn-
tetését, a népek önrendelkezését, a nemzeti választóvo-
nalakat meghirdető Wilsoni elveket magának valló nagy-
hatalmak, Magyarország képviselőinek lehetőséget sem 
adtak a megjelenésre és az érvelésre. 

A győztesek vezetői, szakértő csoportjai a bennünket 
gyűlölő, elfogult szomszédaink véleményét fi gyelembe 
véve úgy döntöttek Magyarországról és a magyar em-
berekről, hogy a magyarokat meg sem hallgatták. Va-
jon mennyire voltak győztes ítélkezőink tájékozottak és 
felkészültek, ha elfogadták azt, hogy az általuk megál-
lapított Trianoni határ mentén tisztán magyarok által la-
kott területek elcsatolásával több, mint 2 millió magyart 
kényszerítettek idegen uralom alá?

Amikor végül 1920 év folyamán magyar küldöttség 
mehetett Párizsba átvenni a megfogalmazott békeszer-
ződést és lehetőséget kapott arra refl ektálni már minden 
eldőlt. A magyar észrevételek, kifogások, bizonyított 
tények semmilyen változtatást nem tudtak elérni, a szö-
vetségeseket a magyar érvek és bizonyítékok leginkább 
csak bosszantották.

Gróf Apponyi Albert a trianoni magyar delegáció ve-
zetője 1920 január 16.-án, amikor az egy nappal koráb-
ban átadott békefeltételekről először meghallgatták a ma-
gyarokat a következőket mondta:

„Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, 
hogy választania kellene ennek a békének az elfogadása, 
vagy aláírásának megtagadása között, úgy azt a kérdést 
kell feltennie magának: 

Legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon meg?”

Az előbb elmondott tények ismeretében vajon igazá-
ból kinek kellene szégyenkeznie, ki szégyellje magát? 

Szerintem azok szégyelljék magukat, akik tudva a dik-
tátum nyilvánvaló igazságtalanságáról, mégis részt vet-
tek ennek megalkotásában, akik csaltak, hazudtak, akik 
elfogultak, kapzsik, gyűlölködők ugyanakkor álszentek 
voltak, akik kizárólag önös érdekeiket nézték és gátlásta-
lanul érvényesítették, akik naivok, idealisták, tudatlanok, 
felkészületlenek és félrevezetettek voltak és így együtt 
ők azok, akik gondosan elvetették egy második világégés 
termékeny magvait.

Szégyelljék azok magukat, akik a soknemzetiségű 
Magyarországból a magyar nemzetiségek Közép-Euró-
páját megalkották!

Mára az I. és II. világháború győztesei az akkori ellen-
ségeink, szövetségeseinkké lettek a NATO-ban az Euró-
pai Unióban, de Trianon üzeneteiről nem feledkezhetünk 
meg, hiszen megtapasztalhattuk Nyugati szimpatizánsa-
ik önzését 56-ban, aztán már szövetségeseink tájékozat-
lanságát és felkészületlenségét a Tavares és Sargentini 
jelentések elfogadásakor az Európai Parlamentben és ma 
is tapasztalhatjuk álszentségüket és ismételt értéktévesz-
tésüket, amikor a nemi identitásért zajló heves küzdelem 
mellett, nem jut idő Európa őshonos nemzeti kisebbsége-
inek jogaival foglalkozni.

Trianon üzenetét tehát meg kell szívlelnünk, a világon 
élő magyarság jövőjének ez is a letéteményesévé vált. 

Hol van már Csehszlovákia, hol van Jugoszlávia? 
Ezen államok nem állták ki a történelem próbáját, ezen 
államokra nemhogy ezer év, de száz év sem jutott. 

Trianon megerősítette mára Magyarországot, hiszen 
bár levágták kezét és lábát mégsem lett öngyilkos e nem-
zet. Helyette felemelte a fejét, dolgozott és dolgozik, élt 
és él, felvirágoztatta és ma is virágoztatja az anyaorszá-
got. 

Trianon ellenére e nemzet határon kívül rekedt tagjai 
erős vallási, kulturális magyar közösségeket hoztak létre, 
határon túli honfi társaink közül olyan pótolhatatlan sze-
mélyiségek kerültek ki, akik a legnehezebb időkben is 
sziklaként álltak előttünk és mára az anyaország, illetve a 
kisebbségben élő magyarság között is olyan szilárd köte-
lék született, hogy Magyarország és a magyarság jövője 
nem lehet kétséges.

Köszönöm, hogy meghallgattak!
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Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Többen kérdezték, ezért felkerestem a NAV-ot, melyre 

az alábbi tájékoztatást kaptam:
Akik eddig még valamilyen oknál fogva nem kapták 

meg a 2021. évtől fi zetendő gépjárműadóra a határozatot, 
azok az alábbi elérhetőségeken keresztül jelezhetik ezt a 
NAV felé:

- Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek e-Papír.on: 
https://epapír.gov.hu

- Személyesen az ügyfélszolgálaton keresztül.
   Ügyfélszolgálat-kereső: https://nav.gov.hu/nav/

ugyfelszolg
- Postai úton: NAV Pest Megyei Adó- és Vámigaz-

gatósága 1397 Budapest, PF:535.
- Telefonon a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző 

rendszerén (ÜCC) keresztül, belföldről a 80/20-21-22-
es, külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.

Az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, 
valamint pénteken 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hív-
ható. Az ÜCC használatához ügyfél-azonosító számmal 
vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) 
kell rendelkezni. Ügyfél-azonosító szám a TEL jelű 
nyomtatványon igényelhető, amit a NAV-hoz személye-
sen vagy a KÜNY tárhelyen (Ügyfélkapun) keresztül le-
het benyújtani.

Amennyiben az ÜCC rendszert nem saját ügyében kí-
vánja használni, abban az esetben az „EGYKE Egységes 
Képviseleti adatlap az állami adó- és vámhatóság előtt 
intézhető ügyek tekintetében az állandó képviseleti jo-
gosultság bejelentéséhez” benyújtása is szükséges. Fel-
hívom a fi gyelmüket, hogy a NAV honlapján (www.nav.

gov.hu) található 95. számú információs füzet részletes 
tájékoztatást ad a gépjárműadó 2021-es változásairól, az 
adó megfi zetésének módjairól és a gépjárműadó-mentes-
ségről, valamint az adózók a gépjárműadó megfi zetésé-
vel kapcsolatos kérdéseire a NAV honlapján kihelyezett 
Gyakori ismételt kérdések (GYIK) menüpontban is vá-
laszt kaphatnak (a bal oldali menüsor alján, a Kapcsolat 
ikon felett). Tájékoztatom továbbá arról Önöket, hogy az 
elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók ré-
szére a NAV elektronikus úton továbbította Ügyfélka-
pun vagy Cégkapun keresztül a gépjárműadó fi zetési 
kötelezettségről szóló határozatot. Azon adózók részére, 
akik elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek, 
a Magyar Postán keresztül került megküldésre a határo-
zat. Abban az esetben, ha az adózó az év teljes idősza-
kában mentesül a gépjárműadó alól és nincs fi zetendő 
adója, a NAV nem küldött határozatot a mentességben 
részesülő adózók részére.

A meghatalmazott képviselővel rendelkező adózók 
esetében a NAV a határozatot a meghatalmazott képvi-
selő részére kézbesítette. Akik még nem kaptak határo-
zatot, azok a fenti elérhetőségek valamelyikén keresztül 
vegye fel a kapcsolatot a NAV-val, mert ha a tartozás az 
egy évi adótételt meghaladja, és a közúti közlekedési 
nyilvántartásban újabb adóalanyt a közlekedési igazga-
tási hatóság nem tüntetett fel, az adóhatóság kezdemé-
nyezheti a gépjárművek forgalomból való kivonását. 
Ezen felül a lejárt esedékességű adókkal kapcsolatban a 
behajtási eljárás megindítását.

           Dencsik Pálné
            adóügyi főmunkatárs

ÜGYFÉLFOGADÁS  A  POLGÁRMESTERI  HIVATALBAN

Az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban is visszatért a korábbi ügyfélfogadási rend:

Ügyfélfogadási rend:
Hé� ő: 8-12, 13-17:30 óráig
Szerda: 8-12, 13-16 óráig

Péntek: 8-12 óráig

A gördülékenyebb ügyintézés érdekében természetesen most is kérhető időpont 
ügyintézőinknél a 337-101 vagy 337-362-es telefonszámon a megfelelő mellékszámot 
kapcsolva.A jogszabályoknak megfelelően bizonyos ügyekben (ipar- és kereskedelmi, 
adó) továbbra is az elektronikus ügyintézés lehetséges.                                                       

                                                                                                     Polgármesteri Hivatal

A NAV-nál történő gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézésről
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Tájékoztatjuk a helyi lakosokat, hogy 1993. évi III. tv. 
65. §-a értelmében JELZŐRENDSZERES HÁZI SE-
GÍTSÉGNYÚJTÁS keretében biztosítani kell az ellátott 
személy segélyhívása esetén, az ügyeletes gondozónak, a 
segítséget kérő lakásán (az előzetesen önök által leadott 
lakáskulcssal) 30 percen belül történő megjelenését, a 
segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdeké-
ben szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség 
esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kez-
deményezését.

A szolgáltatás célja a felmerülő egészségügyi krízis-
helyzetek mielőbbi elhárítása.

Ellátottak köre: Elsősorban olyan saját otthonuk-
ban élő, egészségi állapotuk, szociális helyzetük, idős 
koruk miatt rászorulók, akik a segélyhívó készülék 
megfelelő használatára és önálló életvitel fenntartá-
sára képesek. 

Ellátások igénybevételének módja és feltételei: A 
kapcsolatfelvétel az alábbi módon történik: a ellátást 
igénylő személyes megkeresésére,a ellátást igénylő csa-
ládja jelzésére, más gondozási központok jelzésére, há-
ziorvos jelzésére, egészségügyi intézmény, kórház, szo-
ciális otthon, idősek otthona jelzésére, minden más civil 
szervezet vagy személy kérésére.

Jogosultsági feltételek: egyedül élő 65 év feletti sze-
mély /Szt. 65 § (4) bek. a) pontja alapján, vagy egyedül 

élő súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg /Szt. 65 
§ (4) bek. b) pontja alapján, vagy kétszemélyes háztar-
tásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
pszichiátriai beteg /Szt. 65 §4)  bek. c) pontja alapján/ A 
szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az szol-
gáltatást kérelmező személy megismerje, elfogadja és 
aláírja az együttműködési megállapodást. A Szolgál-
tató az Igénybevevő adatait a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20. § - a 
rendelkezései alapján nyilvántartja. 

A Szolgáltató az adatokat az információs önrendelke-
zési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény és a GDPR európai általános adatvédelmi 
rendelet előírásainak megfelelően kezeli.

Ellátási területek: Gyál, és Ócsa, Bugyi és 
Alsónémedi települések. A szolgáltatás a társult telepü-
lések területén jelenleg térítésmentes.  Abban az eset-
ben, ha a szolgáltatás térítés kötelessé válik, akkor a 
térítési díj nem haladhatja meg az igénylő jövedelmé-
nek a 2 %-át.

További tájékoztatás kérhető: Szarkáné Rada Szil-
via gondozónál a gyáli székhelyen , 2360 Gyál, Rákóczi    
F. utca 42-44. szám alatt, illetve a 06-29-345-478 és 06-
20-482-6888 telefonszámokon.

    Dócziné Pallagi Ágnes    
    Kertváros Szociális Központ intézményvezetője

Kertváros Szociális Központ

Gyáli Járási Hivatal
(2360 Gyál, Kőrősi út 112-114.) 

telefonszám: 06 29 544 100
email cím: gyal.jarasihivatal@pest.

gov.hu 

***

Hatósági Osztály
(2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

1. emelet)
telefonszám: 06 29 544 113 

vagy 06 29 544 114
email cím: 

gyal.hatosagi@pest.gov.hu 
Hétfő: 12.30-15.30
Szerda:10.30-15.30

Csütörtök: 8.00-12.00

Alsónémedi Kirendeltség
Szabóné Szikora Csilla

telefonszám: (20) 449-2202 
vagy (29) 337-101/14

email cím: 
gyal.hatosagi@pest.gov.hu

Hétfő: 8.00-11.30

***

Gyámügyi Osztály
(2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

1. emelet)
telefonszám: 06 29 544 139

email cím: 
gyal.gyamhivatal@pest.gov.hu 

Hétfő: 12.30-15.30
Szerda:10.30-15.30

Csütörtök: 8.00-12.00

Kormányablak Osztály Gyál:
(2360 Gyál, Somogyi Béla utca 2.)

telefonszám: 1818

email cím: gyal.kormanyablak@
pest.gov.hu 

Hétfő: 8.00-18.00
Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 11.00-19.00
Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek: 8.00-14.00

***
Kormányablak Osztály Ócsa:

(2364 Ócsa, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 26.)

telefonszám: 1818
email cím: 

ocsakormanyablak@pest.gov.hu

Hétfő: 8.00-18.00
Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 11.00-19.00
Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek: 8.00-14.00

2021. május 25. napjától a Gyáli Járási Hivatal valamennyi 
ügyfélszolgálata időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket
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KÖZLEMÉNYEK

Nyártól szigorúbb lesz a készpénzellenőrzés a külső uniós határokon

Júniusban jelentősen változnak a készpénz behozatalának szabályai az Európai Unió külső határain. 
Szigorúbbá válik az ellenőrzés, és ezentúl egyebek melle�  az aranyérmék, aranyrudak értéke is beleszámít 
az összeghatárba.

A készpénznyilatkozatot továbbra is be kell nyújtani a vámhatóságokhoz az Unió területére belépéskor 
és a kilépéskor is annak, aki 10  ezer euró, vagy más valutában ezzel egyenértékű, illetve ezt meghaladó 
összegű készpénzt tart magánál. Az összeg több tételből is állhat, és a számításnál nem csak a bankjegyeket 
és pénzérméket kell fi gyelembe venni.

A 10  ezer  eurós értékbe beleszámítanak:
 a • bankjegyek és a pénzérmék (beleértve az olyanokat is, amelyek csereeszközként már nincsenek 

általános forgalomban, de egy pénzügyi intézménynél vagy közpon�  banknál még be lehet váltani 
őket),

 a • csekkek és az utazási csekkek, a megneveze�  kedvezményeze�  nélküli váltók, fi zetési 
megbízások,

 a legalább 90  százalékos aranytartalmú aranyérmék és a legalább 99,5  százalékos aranytartalmú • 
aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is.

A vámhatóságok akkor is kérhetnek készpénznyilatkozatot a 10  ezer  euró, vagy ezt meghaladó összegű 
készpénzről, ha azt postán, a rakomány részeként vagy futárral továbbítják.

Aki bizonytalan abban, hogy kell-e készpénznyilatkozatot kitöltenie, érdeklődjön a Nemze�  Adó- és 
Vámhivatalnál, illetve saját nemze�  hatóságainál, vagy külső uniós határátlépéskor a vám� sztviselőnél.                                                                                    

Nemze�  Adó- és Vámhivatal  

Tisztelt Alsónémedi Lakótársaim!
A Daköv Kft. Alsónémedi üzemegység vezetőjeként sze-

retném néhány mondatban összefoglalni az idei évben háló-
zatmosatás közben tapasztalt üzemzavarok okait. A hálózat 
mosatást évente végezzük tavasszal és az őszi időszakban. 
Az időpontokról előre adunk tájékoztatást a Hírmondó-
ban és az Önkormányzat valamint a Daköv Kft internetes 
honlapján. Emellett a nagyobb fogyasztókat szórólapon is 
értesítjük az időpontról. Igyekszünk mindenkit tájékoztat-
ni a nagyobb munkákról a hálózaton. Az idén sem történt 

másként a tájékoztatás, mégis volt, aki jelezte, hogy nem tudott róla. A folyamatos vízzavarosodási problémák miatt 
az eddig alkalmazott átmosatás gyakorlatán változtatva egy alaposabb tisztításnak vetettük alá víztározóinkat. A 
folyamat három nagyobb egységre bontható: víztorony, a kutak víztározó medencéi és maga a hálózat takarítása. A 
víztorony és a medencék esetben szükséges kizárni a takarítandó víztározókat. A munkát többheti előkészítő munka 
előzte meg különös tekintettel arra hogyan tudjuk biztosítani a folyamatos vízellátást. Sajnos voltak rövidebb vízki-
maradások az előre nem látható és munka közben fellépő problémák miatt. A tornyot május 10-én hétfőn takarítottuk, 
a kizárás után leengedtük a benne lévő vizet, majd nagy nyomású vízsugárral átmostuk, a munka végén pedig lefer-
tőtlenítettük a vízteret. A Vásártéren lévő víztározó medencéket keddi napon takarítottuk. Medencék leeresztése után 
derült ki hogy mennyi üledék van lerakódva. Sajnos egy kútszivattyú nem tudott elegendő vizet termelni, hogy a falu 
vízfogyasztását biztosítani tudjuk ennek következtében lépett fel vízhiány. A medencék kitakarítását természetesen 
megoldottuk, lefertőtlenítettük. A vízhiány miatt fellépő kellemetlenségekért a Daköv Kft. nevében utólag elnézést 
kérek. Szeretném megköszönni a bugyi kollégák segítségét valamint a helyi kollégák munkáját.  Remélem, az elvég-
zett munka következtében egészségesebb és tisztább ivóvizet tudunk biztosítani otthonaikban.                                                                     

Tisztelettel: Szabó László üzemegységvezető
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Tájékoztató a nyári időszak veszélyeztető hatásairól
HŐSÉG

Nyáron gyakran fordulhat elő heves zivatar, viharos 
szél, felhőszakadás vagy éppen jégeső, máskor pedig rend-
kívüli hőhullámok tehetik próbára tűrőképességünket. 
A nyári időszak veszélyes időjárási helyzeteiről min-
dig időben értesülhetnek a televíziók és a rádiók 
hírműsoraiból, valamint az internetes hírforrásokból, 
köztük az Országos Meteorológiai Szolgálat weblapjáról 
a veszelyjelzes.met.hu címen.

A meteorológiai szolgálat az élet és vagyonvé-
delem érdekében a legvalószínűbb veszélyes időjárási 
eseményekről előbb fi gyelmeztető előrejelzéseket, majd 
a bekövetkezés előtt legalább 1-3 órával riasztást ad 
ki. A minden egyes napra és a következő napra szóló 
fi gyelmeztető előrejelzések, valamint a néhány órás 
időtartamra vonatkozó riasztások során egyaránt három-
három veszélyességi szintet különböztetünk meg.

Az első fokozatú, a citromsárgával jelölt időjárási es-
emények bekövetkezésekor a szabadban már tanácsos 
elővigyázatosnak lenni. Célszerű a szokásosnál gyakrab-
ban és alaposabban tájékozódni a várható időjárásról.

A második fokozatú, a narancssárgával jelölt jelensé-
gek, már tényleges károkhoz vezethetnek, vagy akár 
személyi sérülést, balesetet is okozhatnak. Fontos, hogy 
ilyenkor már rendszeresen tájékozódjanak az időjárás 
alakulásáról. Kövessék a média által közvetített tanác-
sokat, és a hatóságok utasításait.

A harmadik fokozatú, a pirossal jelölt veszélyes es-
emények már komoly károkat okozó, sok esetben emberi 
életet is fenyegető időjárási jelenségek lehetnek. Ilyen 
veszélyjelzés esetén legyenek nagyon körültekintőek, vi-
gyázzanak saját maguk és szeretteik biztonságára, vala-
mint az értékeikre. Folyamatosan kísérjék fi gyelemmel a 
legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Min-
den körülmények között kövessék a hatóságok utasításait 
és húzódjanak biztonságos helyre.

Az utazások alkalmával - különösen a hőségriadó ide-
jén - feltétlen vigyenek magukkal megfelelő mennyiségű 
folyadékot, ivóvizet, és bőséges üzemanyaggal 
(lehetőségekhez mérten tele tankkal) induljanak útnak. 
A hőhullám egészségre gyakorolt hatásai rosszullétet 

idézhetnek elő, emellett a megerősödött forgalomban 
egy koccanásos baleset is jelentős forgalom-torlódáshoz 
vezethet. Akik távolabbi úticélt, nyaralóhelyet válasz-
tottak javasolt előzetesen az Útinformnál érdeklődni az 
esetlegesen munkavégzések, vagy balesetek miatti for-
galomkorlátozásokról, illetve a lehetséges alternatív út-
vonalakról. Személygépkocsinkban felügyelet nélkül 
még rövid időre se hagyjuk gyermekünket, háziállatunkat, 

még akkor se, ha 
megállás előtt a 
légkondicionáló 
lehűtötte az au-
tót, mert a tűző 
napsütésben a 
jármű utastere 
pillanatok alatt 
felforrósodik. Sz-

intén ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen 
hajtógázzal működő sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet 
okozhatnak.

Veszélyeztetett csoportok: Bárkinek okozhat egészségi 
panaszokat, kellemetlen tüneteket, rosszullétet a kániku-
la, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok, mint 
például a csecsemők és a fi atal kisgyermekek, 65 évnél 
idősebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben és magas 
vérnyomásban szenvedők.

Magas hőmérséklet okozta megbetegedések: 
bőrkiütés, fáradtság, görcs, hirtelen ájulás, kimerülés, 
stroke. A legtöbb hőséggel összefüggő betegségek (kivéve 
a bőrkiütés és a görcs) a lényegi következményei annak, 
hogy különböző súlyú elégtelenségek következnek be a 
hőszabályozó rendszerben. Ráadásul, számos más úgy-
nevezett prediszponáló tényező felgyorsíthatja a magas 
testhőmérséklet kialakulását. Prediszponáló tényezők: 
kor, akklimatizálódás hiánya, dehidratáció (csökkentett 
tápanyag és folyadékbevitel, vizelethajtó tabletták, alko-
holfogyasztás), gyógyszerszedés, mozgás hiány, túlsúly, 
fáradság, alváshiány, hosszú, magas intenzitású edzés, 
védőruha.

Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy 
melegben! Lehetőleg éjjel szellőztessen! Széles karimájú 
kalappal, napszemüveggel és naptejjel védje magát és 

MIT IGYUNK MIT NE IGYUNK
Víz, ásványvíz, tea,• 

Szénsavmentes üdítők• 

Paradicsomlé,• 

aludtej, ke� r, joghurt• 

Levesek• 

Kávé, alkohol tartalmú italok• 

Magas koff ein és cukortartalmú szénsavas üdítők• 
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gyermekét! Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban 
levegőztessünk! Ne sétáltassunk a hőségben kisbabát! 
Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát) zárt, 
szellőzés nélküli parkoló autóban! A babák különösen 
sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig 
kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, cit-
romos teával a szoptatás után! Azok, akik szívgyógysz-
ert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő 
mennyiségű folyadékot, azaz a szokásosnál egy literrel 
többet a forró napokon! A 65 évnél idősebbek, különösen 
a szívbetegségekben és magas vérnyomás betegségben 
szenvedők a melegben fokozódó panaszaikkal azonnal 
forduljanak orvoshoz! Nagy melegben zuhanyozzon 
langyos vagy hideg vízzel akár többször is! Ha van elek-
tromos ventillátora, használja a nagy melegben! Kániku-
lai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni 
órákat töltse otthon, besötétített szobában, viszonylag 
hűvösben!

SZÉLVIHAR

A szél sebességén értelemszerűen a levegő mozgásának 
sebességét értjük. A meteorológiában általában a m/s-
ban, illetve egyes területeken a csomóban szokták 
meghatározni. 1 m/s kb. 2 csomónak felel meg. Az alábbi 
táblázatban találhatók az egyes szélsebesség-kategóriák, 
amit a meteorológiai szövegekben alkalmazni szoktak.

A 70 km/h-nál erősebb szélvihar emberre, állatra 
veszélyes viharkárokat okozhat: szilárd építményekről 
leszakíthatja a tetőfedeleket, súlyosan megrongálhatja 
az energiaellátás és távbeszélő berendezések vezetékeit, 
könnyű épületeket dönthet össze, közlekedési zavarokat, 
akadályokat idézhet elő, fákat törhet ki. Mi a teendő 
szélviharban? Hogyan védekezzünk szélvihar ellen, ha 
szabad ég alatt tartózkodunk? Viselkedjünk nyugodtan, 
körültekintően. Ha lehet, keressünk védett, stabil helyet 
(épület, aluljáró). Távol haladjunk a fáktól, épületektől, 
hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne okozzanak 
sérülést. Védjük szemünket a portól, fejünket a szél sod-
orta tárgyaktól, ágaktól stb. Oszlopba, kerítésbe kapasz-
kodjunk, hogy ne sodorjon el az erős szél. Tartsuk, véd-
jük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el társainktól. 
A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket 
hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető 
veszélyt (pl. rádőlhet a fa). Leszakadt villamos távveze-
téket megközleíteni is életveszélyes! Szabadban végzett 
tűzveszélyes tevékenységet azonnal abba kell hagyni, 

a tüzet eloltani (pl. gazégetés kertben, tábortűz, szalon-
nasütés, kerti parti). Csónakázni, fürdőzni erős vihar-
ban életveszélyes! Nagyobb vízfelület fölött összefüggő 
vízfüggöny alakulhat ki, emiatt jó úszók is megfullad-
hatnak. Vegyük komolyan a viharjelzéseket! Az állatok 
viselkedése kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, 
ezért ne érjünk hozzájuk. háziállatokat zárjuk be. Ha az 
előrejelzéseket követően van rá időnk, a ház körül talál-
ható fák meggyengült ágait vágjuk le. A ház környékéről 
gyűjtsünk össze és vigyünk be az épületbe minden olyan 
tárgyat, amit a szél felkaphat (pl. műanyag kerti bútorok, 
szerszámok) – ezek ugyanis súlyos sérüléseket okozhat-
nak.

Óvintézkedések az épületen belül: Az ajtókat, abla-
kokat zárjuk be! Ne menjünk ki a szabadba! Ne hagyjuk 
a kisgyermekeket, betegeket felügyelet nélkül, lehetőleg 
senki ne maradjon egyedül! Készüljünk fel áramszünetre 
(elemlámpa előkészítése)! Áramtalanítsuk az elektromos 
berendezéseket!

HEVES ZIVATAR

Olyan légköri jel-
enség, amelyet egy 
vagy több elektro-
mos kisülés (villám) 
és /vagy dörgő es-
etleg éles, csattanó 
hang formájában 
észlelünk. Magasra 
törő zivatarfelhők 

környezetében erős fel- és leáramlási területek váltakoznak 
kis távolságon belül. Emiatt általában kis területre korlá-
tozódva ugyan, de rendkívül veszélyes kísérőjelenségek 
kialakulására is számíthatunk egy-egy heves zivatar ide-
jén. Előfordulhat nagyméretű (legalább 2 cm átmérőjű) 
jég vagy erős vihar (90 km/h fölötti széllökés). Extrém 
esetben azonban sokkal nagyobb méretű jégdarabok is 
hullhatnak, és orkán erejű (119 km/h fölötti) szélroham is 
kialakulhat. Intenzív zivatarokhoz hirtelen lezúduló nagy 
mennyiségű csapadék is társulhat, ekkor a kis vízhozamú 
patakok pillanatok alatt hömpölygő folyókká szélesed-
hetnek. Az előbb említett veszélyes jelenségek bekövet-
kezési valószínűsége egy-egy heves zivatar estén- azok 
kifejezetten helyi jellege miatt - viszonylag csekély, 
szerencsés esetben nem is érintenek lakott települést.  
Több heves zivatar összekapcsolódásakor zivatarláncról 

Kategória Szélsebesség
szélcsend 0 m/s 0 km/h
gyenge szél 1-3 m/s 4-11 km/h
mérsékelt szél 4-7 m/s 15-25 km/h
élénk szél 8-11 m/s 29-40 km/h
erős szél 12-16 m/s 43-58
viharos szél 17-24 m/s 61-86
erős vihar 25-32 m/s 90-115 km/h
orkán 33- m/s 119- km/h
(Forrás: www.metnet/meteorológiai kislexikon)
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(zivatarrendszerről) beszélünk, ebben az esetben már a 
veszélyes kísérő jelenségek nem csak egy-két települést, 
hanem akár több megyét, régiókat is érinthetnek.

VILLÁMCSAPÁS

A villámcsapás természeti jelenség, megelőzni nem 
tudjuk, védekezni ellene a rendelkezésünkre álló tech-
nikai eszközökkel tudunk. A villámvédelem szerepe, 
hogy csökkentse a villám által az építményeket, illetve 
embereket érő sérülések és meghibásodások bekövet-
kezésének valószínűségét, súlyosságát. Előfordulhat, 
hogy olyankor kap el egy hatalmas vihar, amikor a leg-
kevésbé számítanánk rá, így még időnk sincs arra, hogy 
behúzódjunk valahová. Akiket villámcsapás ér, többnyire 
súlyos égési sérüléseket szenvednek.  

A villám hatása az emberre: Ahogyan a felhőből kiin-
duló villám a talaj felé halad, a legrövidebb utat keresi 
- és időnként előfordul, hogy ez egy magában szabadon 
álló ember testén át vezet. A villám becsaphat az illető 
vállánál, a lábán keresztül lefuthat a teste egyik oldalán, 
majd eléri a talajt. Amíg útját megteszi, persze nem kis 
gyötrelmet okoz. Fájdalmat, égési sérüléseket és akár 
sokkot is előidézhet, de ennek ellenére a villámcsapás 
energiájának nagy részét a talaj fogja fel. A legfőbb 
veszély, hogy az izmok görcse miatt az életfontosságú 
funkciók leállnak. Erős áram hosszabb ideig tartó hatása 
rendszerint súlyos égési sebeket okoz. Az áldozat rend-
szerint nem hal meg, kivéve két esetet: ha a szívén vagy 
a gerincoszlopán halad keresztül.  

Védekezés villámcsapás ellen: Ha nagy villámlással 
járó vihar közeleg, vagy kap el minket, húzódjunk be va-
lahová (ne magányosan álldogáló fa alá)! A legjobb egy 
ház vagy egy üzlet. Ha gépkocsiban ülünk, az ablakokat 
zárjuk be, a fém részeket ne érintsük meg! Hagyjuk el 
a kimagasló vagy exponált helyeket! Barlang, mélyedés 
akkor nyújthat védelmet, ha legalább 1,5 méter mély! 
Kerüljük a nedves talajt, azonnal hagyjuk el a vízfelül-
eteket! Kerüljük a kőomlás veszélyes szakadékokat! Vé-
dekezhetünk úgy is, ha 10-30 cm vastag szigetelőrétegre 
állunk (száraz kő, ruhanemű)! Nem ajánlott öreg, 
magányosan álló fa alatt táborozni, mert a lezuhanó ágak 

összezúzhatják a sátrat, és a villámcsapás veszélye is itt 
a legnagyobb!

SZABADTÉRI TÜZEK

A szabadtéri tüzek szempontjából a veszélyt egyrészről 
a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen 
és gyorsan terjed 
a tűz, ugyanakkor 
fokozott kockáza-
tot jelenthet az 
emberi gondat-
lanság is, hiszen a 
szabadban kelet-
kezett tüzek 99 
százalékát em-
berek okozzák. A 
károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisz-
tában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a 
tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt 
jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és felté-
telekkel megengedik! Belterületen és külterületen lévő 
zártkerti ingatlan esetén csak abban az esetben lehet 
növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet 
megengedi. Az irányított égetés végzésének időpontját, 
terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi 
számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az 
illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi sz-
ervéhez írásban be kell jelenteni. Továbbra is megenge-
dett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz 
állandó felügyelete mellett. Tűzgyújtási tilalom esetén az 
érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, 
ha azt egyébként más jogszabály megengedi. A szabad-
téri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabá-
lyzat tartalmazza (184-185. §, 187. §, 221-230. §). Jog-
szabálytól eltérő tűzgyújtási tevékenység közigazgatási 
szankciót von maga után!

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján 
megengedett a következő alapvető szabályokat tartsuk 
be: A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felü-
gyelet nélkül! Minden esetben gondoskodjunk megfelelő 
mennyiségű oltóanyagról! Mindig legyen nálunk a tűz 
oltására alkalmas kézi szerszám! Csak akkora tüzet 
gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt 
tudunk tartani! Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert 
a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének!

A 2021. évi I. törvény 5/A §-a szerint azok az Önko-
rmányzati rendeletek, melyek szabályozzák a kerti hulla-
dék és avar égetést a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak 
első napját követő 15. napjáig hatályosak is maradnak, 
így Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének 10/2015.( VI. 25.) önkormányzati rendelete 
is, az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése és a szabad-
téri tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról!
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A gyermeknap hetében (2021.05.26.) zárult le óvo-
dánkban a „Brigázz az oviba!” program, melynek 
megszervezéséhez az Alsónémedi Községért Közala-
pítvány által két éve megrendezett kerékpáros prog-
ram adta az ötletet. Óvodánkban a nevelőközössé-
günk közreműködésével és az Alsónémedi Községért 
Közalapítvány támogatásával szerveztük meg a közel 
négy hétig tartó programot. Minden csoportba plaká-
tot helyeztünk el, melyben leírtuk a játék menetét. A 
programra jelentkező gyermekek Kerékpáros útlevelet 
kaptak, amiben május 03 - május 26-ig gyűjthették a 
pecséteket. A verseny a csoportok között zajlott, min-
den csoportban összeszámoltuk, hogy hány gyermek-
nek sikerült 10 pecsétet gyűjteni. Végül két 1., egy 2., 
és kettő 3. helyezés született. A dobogós helyezettek és 
minden résztvevő csoport nagyobb értékes ajándékot, a 
programban kerékpáros útlevéllel rendelkező gyermek 
személyes ajándékot kapott az Alsónémedi Községért 
Közalapítvány jóvoltából. Az ajándék mellé minden 
csoport kapott elismerő oklevelet, melyek elkészítését 
ezúton is köszönünk Kiss Erikának a Halászy Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár munkatársának. 

„Nagyon jó volt látni a gyermekek és a szülők lel-
kesedését is. Ahogy egyik szülő mondta: „A gyerme-
ki lelkesedés még esőben, szélben is hajtotta azokat 
a bicajokat!” Reggelente többször előfordult, hogy a 
kerékpár tárolóban nem volt szabad hely. Úgy gon-
dolom, egy sikeres programot zártunk le, amely so-
rán nemcsak az egészséges életmód, a kerékpározás, 
mint óvodánk kiemelt feladata, de az óvoda és a csa-
lád kapcsolata is erősödött. Szeretném, ha a következő 
években is tudnánk szervezni ilyen vagy hasonló prog-
ramokat.” Szlovicsákné Mészáros Mária – óvodape-
dagógus, munkaközösségvezető Szent I. tér.

„A program nagyon jól sikerült véleményem szerint, 
mert nagyon sok gyermek aktívan részt vett a szüleivel 
együtt. Olyan családok is beneveztek, akik eddig nem 
közlekedtek biciklivel Alsónémedin. A gyerekek játé-
kosan tanulták meg családjuk társaságában a KRESZ 
fontosabb szabályait, így magabiztosan tudnak már el-

igazodni a közlekedési táblák világában. Ösztönzően 
hatott a program a családokra, hogy közösen sportol-
hatnak. Bízom benne, hogy ez a kezdeményezés a jö-
vőben is megmarad és egy családi hagyománnyá válik 
itt Alsónémedin.” Pap Ágnes óvodapedagógus - Rá-
kóczi u. 

„Az a megtisztelő feladatom, volt, hogy a program 
egyik pecsétosztója lehettem. Így három csoport kis-
gyermekinek örömét, igyekezetét, büszkeségét lát-
hattam mindennap a program megvalósulása során. A 
gyerekek sokszor már az udvaron örömmel jöttek oda 
hozzám és büszkén mondták, hogy ma biciklivel jöttek. 
Sokszor még a zordabb, hidegebb, esős időjárás ellené-
re is vállalták a biciklis utat. Példaértékű volt azoknak 
a csoportoknak az aktivitása, akik - korcsoporttól füg-
getlenül - teljes csoporttal beneveztek a játékba. Nem 
kis áldozatot hoztak a szülők is ennek a programnak a 
megvalósulásában, hiszen sok kisgyermeknek autóval 
járnak a szülei dolgozni vagy nagyon messziről érkez-
nek az óvodába. Ennek ellenére megszervezték, hogy 
valamilyen formában beiktassák a biciklivel közleke-
dést is. Szívet melengető érzés volt számomra azt is 
megtapasztalni, amikor egy kisgyermek egy nagyobb 
jó érdekében képes volt nagylelkűen felajánlani saját 
pecsétjét egy óvodás tárásának, akinek még szüksége 
volt rá, hogy megszerezhesse a játék céljaként kitűzött 
10 pecsétet. Ennek az összefogásnak lett is eredménye.  
Példaértékű volt a gyerekek segítőkészsége, együtt-
működése, szeretete egymás iránt.  Átélhették annak 
az érzését, hogy milyen jó adni, a másiknak örömet 
okozni, nemcsak a magunk javát keresni. Reméljük, 
hogy valamilyen módon hagyományt tudunk teremte-
ni, és lesz lehetőségünk a jövőben is megrendezni ezt a 
gyerekek körében is népszerű, gyerekeket és szülőket 
egyaránt egészséges testmozgásra aktivizáló progra-
mot.” Benkó Péterné – óvodapedagógus Szent I. tér.

„A Bringázz az oviba! - program sok mosolyt csalt 
az arcunkra. Ugyan szeret biciklizni mindkét fi am, de 
csak azért, mert anya szerint egészséges, nem biztos, 
hogy egy fáradt hétfő reggel rá tudtam volna őket ven-
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ni, hogy kerékpárral menjünk iskolába és óvodába. A 
kihívás közösen a csoporttársakkal előhozta a picikből 
a versenyszellemet, így tekertünk napsütésben, szélvi-
harban vagy esőben büszkén, és vártuk a pecsétet. Le 
lettem szidva, amikor ügyintézés miatt autóval kellett 
menni. Nem a nyeremény volt maga a lényeg, hanem 
hogy mindenki igyekezett olyan sokat biciklivel men-
ni, amennyit csak tud (még a távolabb lakók is). Büsz-
kén kérdezgették egymást reggel, hogy te is tekertél? 
Remélem, hogy a program után is megmarad ez a lel-
kesedés, és hasonló vidám, sportos reggeleink lesznek! 
Köszönjük a lelkesítést!” Pencz-Káli Edina szülő

„Amikor megtudtam, hogy bicikliverseny lesz, az 
nagyon izgalmasnak tűnt, reméltem, hogy mi leszünk 
az elsők és ez valóra is vált! Nagyon sokan bicikliz-
tünk és nagyon sokszor. Olyan sok bicikli volt a parko-
lóban, hogy alig lehetett helyet találni. Nagyon örülök, 
hogy a csoport nyert egy csodaszép legót! Szerintem 
sokszor fogok ezután is biciklivel menni óvodába!” 
Tóth-Győrvári Balázs, Nyuszi csoportos kisfi ú

Megkérdeztük a programban résztvevő nagy Pillan-
gó csoportos gyerekeket: Mi tetszett legjobban a ke-
rékpáros versenyben? „Kicsit nehéz volt reggel koráb-
ban felkelni, de jó volt! Az tetszett, hogy: Anyával és 
a tesómmal együtt biciklizünk! Nagyon jó, hogy elsők 
lettünk! Mindig kaptunk pecsétet és a végén ajándé-
kot! Jó sokat mozogtam! Biciklivel jöhettem, amúgy 
nem szoktunk. Ezután is fogunk biciklivel jönni!”

Óvodánkban a kerékpározás és a biztonságos köz-
lekedésre nevelés programja 2012. óta beépült a min-

dennapok nevelő folyamatába, a csoportok tavasszal 
és ősszel életkorukhoz igazítottan rendszeresen ke-
rékpároznak, az óvoda épületek környezetében és a 
„Szivárvány KRESZ-parkban”. A gyermekek közös-
ségi neveléséhez minden évben több, a jeles napokhoz 
kapcsolódó együttes, közös programot szervezünk, 
amelybe lehetőségét szerint beépítjük a családokkal 
való együttműködést. A vírus helyzet kihívásai, szi-
gorításai, a karantén időszak rengeteg óvodai program 
szervezését átírta. Ezért nagyon jó lehetőségnek talál-
tam a „Bringázz az oviba” program megvalósítását. 
Nagyon örültem, hogy a munkaközösség vezetővel 
együtt a program megvalósításához sikerült lelkesí-
tenünk a nevelőtestületet, tudva, hogy a kerekpáros 
program egészséges, mert a zárt élet után szabad le-
vegőn mozgat, hozzájárulunk a környezetvédelmi ne-
veléshez, együtt működik gyermek-szülő-óvoda. Még 
inkább örömmel töltött el, amikor reggel az oviba ér-
kezve láttam a rengeteg gyermek és felnőtt kerékpárt, 
láttam szülőket, gyermekeket együtt mozogni.

Köszönet: Minden lelkes Szülőknek, annak ellené-
re, hogy reggel munkába sietnek közösen segítették 
a gyermekek lelkesedését, részvételét a programban. 
A gyerekeknek a kitartásért, a feladattudatos játék-
ban való részvételért, hiszen lehetőség szerint szinte 
mindennap, időjárástól függetlenül ösztönözték szü-
leiket az együttműködésre, tudva, hogy nem kizáró-
lag maguknak, hanem csoportjuknak versenyeznek. 
A munkaközösség vezetőnek, a pecsételőknek és a 
nevelőtestületnek a lelkes együttműködést. Óvodánk 
nevelőtestülete nevében is személyesen köszönöm az 
Alsónémedi Községért Közalapítvány Elnökének, Dr. 
Nagy Vilmosnak és az Alapítvány minden tagjának a 
program eszmei, anyagi és kerékpáros útlevél támo-
gatását.

„Az emberekben rejtőző kreativitást elő lehet moz-
dítani különböző kezdeményezésekkel, de mindig 
rakni kell a tűzre ahhoz, hogy egy közös projekt meg-
valósuljon.”

Szabó Éva - óvodavezető
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Egy különleges nap
Május 28. napja különleges péntek volt nekünk, ötödik osztályosoknak. Már az iskolába is izgatottan érkeztünk, 

ugyanis tudtuk, hogy a második tanóra után a Faluház udvarára megyünk. A csengő még el sem hallgatott, mi már ké-
szen álltunk az indulásra. Vidáman, felszabadultan vettük birtokba a játszóteret. Sokféle játék közül választhattunk: 
ügyességi labdadobálás, foci, hoki a fűben, twister, frizbi, fogócska, bújócska, kártya- és társasjáték. Mindenki hamar 
megtalálta a neki tetszőt! A legérdekesebb a darts foci volt. Ez egy hatalmas felfújható dartstábla, amelyre speciális, 
tépőzáras labdával lehetett dobni vagy rúgni, s így gyűjteni a pontokat. Nagyon élveztük! A friss levegőtől és a sok 
mozgástól délre már meg is éheztünk. Nótázva vártuk az ebédünket, a pizzát. El is fogyott az utolsó morzsáig! Még 
egy kis játék, és sajnos véget ért a szép délelőtt. Nagyon jól éreztük magunkat! 

        Heusser Sarolt, 5.b osztályos tanuló
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Szabad helyek az önkormányzati 
tulajdonú gyulai ingatlanban!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Gyulán lévő 1,5 
szobás lakása a nyári szabad időpontokban kiadó. Alsónémedi la-
kos külsős részére a bérleti díj 5.000 Ft/éjszaka.

Szabad időpontok:
2021.07.05-2021.07.09.
2021.08.07-2021.08.08.
2021.08.16-2021.08.19.
2021.08.23-2021.08.26.

2021.08.31.l-2021.09.30.

Kérjük a korlátozó intézkedéseket vegye mindenki fi gyelembe, pl. 
jelenleg a fürdők stb. csak védettségi igazolvánnyal látogathatók!
Jelentkezni és érdeklődni Boros Andreánál lehet a pénzügyi osztá-
lyon: 06-29/337-101/17es mellék vagy +36-30/2255-189; email: 
boros.andrea@alsonemedi.hu

Polgármesteri Hivatal 




