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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Végh Ágostonné (szül. Gábor Rozália) temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút vagy virágot hoztak, 

fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük az ELOHIM Kft. dolgozóinak színvonalas 

munkáját!
Köszönettel: a Gyászoló család
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Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény esetén
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a nyomdai határidők miatt csak a soron következő lapszámban van 

módunkban megjelentetni
A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt terheli

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
Nagy Béla temetésén megjelentek, sírjára koszorút 
vagy virágot hoztak, elkísérték utolsó földi útjára, 

osztoztak mély fájdalmunkban.
Megköszönjük a Temetkezési Vállalat Dolgozói 

szeretetteljes, színvonalas munkáját! 
Köszönettel: a Gyászoló család

2021. január – péntek délutáni (12:00-16:00) 
készenlétek:

Január 22.- dr. Deutsch Judit
Január 29. – dr. Papp Zsolt 

2021. február – SZABADSÁGOK:
Február 8-12. között dr. Szlivka Gabriella, 

helyettesíti a másik két háziorvos, saját rendelőjében 
és rendelési idejében! 

Péntek délutáni (12:00-16:00) készenlétek:
Február 5. – dr. Deutsch Judit
Február 12. – dr. Papp Zsolt

Február 19. – dr. Szlivka Gabriella
Február 26. – dr. Papp Zsolt 

2021. január 20-án dr. Deutsch Judit nem rendel. 
Helyettesít dr. Papp Zsolt saját rendelési idejében.

2021. február 5-én dr. Papp Zsolt nem rendel. 
Helyettesít dr. Deutsch Judit saját rendelési idejében.

16–8 óra között és hétvégén ügyelet 
Ócsán az Egészségházban!

Tel: 06-1-301-6969, sürgős esetben 104!

Változás esetén a tájékoztatás az orvosi rendelőnél 
kihelyezésre kerül!

HÁZIORVOSI SZABADSÁGOK, PÉNTEKI RENDELÉSEK ÉS KÉSZENLÉTEK
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Tisztelt Alsónémedi Hon� társaim!
Engedjék meg, hogy most a 2021. év kezdetén Karácsonyi Videóüzenetem gondolatiságára alapítva köszöntsem 

Önöket, köszöntselek Titeket az újság hasábjain az Új Esztendő alkalmából.
Az elmúlt esztendő azt hiszem, mindannyiunk életében kivételes év volt. Kivételes év volt, hiszen kivételes ese-

ményeknek lehettünk tanúi. Ha 2020-ra a későbbiek során majd emlékezünk, biztos vagyok benne, hogy az egész 
világot elárasztó koronavírus-járvány az eszünkbe fog jutni.

Ez a járvány rövid idő alatt átalakította a mindennapjainkat, kihatva az országok, a települések, így Alsónémedi 
életére is. Gondoljunk a járvány első hulláma során a gyárak, termelőüzemek, a fürdők, éttermek, szállodák és egyéb 
vendéglátóipari egységek bezárására. Gondoljunk az óvodák, iskolák, kollégiumok, egyetemek működések felfüg-
gesztésére. Mondhatjuk, hogy leállt az élet, mi emberek lemondtunk az utazásról, a szórakozásról és a természetes 
emberi igényünkről, a társas együttlétről.

Az elején milyen furcsa volt, hogy maszkot kellett hordanunk, hogy távolságot kellett tartani. Mostanra azonban 
ezek az önkorlátozások már természetesek lettek, a mindennapjaink részévé váltak.

 A történelem folyamán számtalan esetben – jusson eszünkbe a nagy pestis-járvány, a spanyolnátha vagy az 
emberiség által gerjesztett két világégés – bizonyították be az emberek, hogy milyen óriási alkalmazkodóképességgel 
rendelkeznek. Csak csodálkozni lehet azon az élni akaráson és túlélési ösztönön amelyről az emberiség tanúbizony-
ságot tett és amely nélkül a világ nem népesült volna be ismét, vagy a romhalmazból nem épült volna fel újra és újra. 
Bár ilyen tragikus helyzetről most nincs szó, de azt gondolom a koronavírus-világjárvány ismét tesztelte az emberek 
alkalmazkodóképességét, különleges kihívások elé állítva bennünket, nemzetközi, nemzeti és itt, helyi szinten is 
Alsónémedin.

Korábban közzétett videóüzeneteim és a Hírmondó hasábjain megjelent cikkeim aktuálisan tartalmazták és tartal-
mazzák azt az Önkormányzatunkat érintő számtalan feladatot, amelynek elvégzésére szükség merült fel és amelyeket 
el is végeztünk. Ez okból, hogy mit kellett tennünk nem ismétlem, ehelyett megragadom az alkalmat a köszönetnyil-
vánításra.

Tájékoztatást adtam arról, hogy még a tavasszal létrehoztunk a háziorvosaink, intézményvezetőink, az ABÉVA Kft 
ügyvezetője, körzeti megbízottunk, a jegyzőnő, az alpolgármester, védőnőink és néhány Önkormányzati képviselőnk 
részvételével egy Helyi Védelmi Bizottságot. E bizottságban feladatunk az volt, hogy hétről – hétre a járvánnyal 
összefüggő teendőket felmérjük, megoldásukra módot találjunk, az aktuális szabályokat értelmezzük és helyi lehető-
ségeink fi gyelembevételével községünkre szabjuk.

Azt gondolom, hogy a bizottság tagjai érdemi munkát végeztek, gondolataikkal, véleményükkel számtalan bi-
zonytalanságot eloszlattak és sikerült velük minden lényeges kérdésben kiérlelt álláspontra jutni.

Önzetlen segítségük fontosságára tekintettel név szerint, abc sorrendben köszönöm tehát az egész évi munkát:
 Bihari Lászlóné védőnőnek,
 Dernóczi Zoltán közterület-felügyelőnek,
 Dr. Deutsch Judit háziorvosnak,
 Dr. Fejes József alpolgármesternek,
 Horváth Miklós ügyvezetőnek,
 Hunyadi Anna védőnőnek,
 Jobbágy Ilona művelődési ház vezetőnek,
 Kotán Miklós iskolaigazgatónak,
 Kozma Miklós képviselőnek,
 Nagy Ibolya jegyzőnek,
 Dr. Nagy Vilmos képviselőnek,
 Dr. Papp Zsolt háziorvosnak,
 Rácz Viktória konyha vezetőnek,
 Szabó Éva óvodavezetőnek,
 Szadai Attila körzeti megbízottnak,
 Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvosnak,
 Tóth Gábor körzeti megbízottnak és
 Török Lajosné képviselőnek.

Bár a veszélyhelyzet miatt sok esetben sem a Testületi sem a Bizottsági üléseket megtartani nem lehetett, köszö-
nöm minden Bizottsági Tagnak és Képviselőnek, hogy az írásban kiküldött előterjesztésekre az egyes ügyekben 
elektronikusan megküldött vélemény-nyilvánításukkal segítették munkámat. Természetesen köszönöm nekik, hogy 
amikor erre lehetőség volt, személyesen is részt vettek a Testületi és Bizottsági üléseken.
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Elismerést érdemelnek intézményvezetőink és a bölcsőde, óvoda, általános iskola, konyha és művelődési házunk 
dolgozói, akik mindvégig helyt álltak a saját munkakörükben, holott tevékenységüket meghatározó legfőbb körül-
mény a bizonytalanság volt. Itt teszek említést az ABÉVA Kft. munkatársairól is, hiszen az iskolával összefonódott a 
tevékenységük. Köszönöm mindannyiuknak az egész éves munkát!

A bizonytalanság természetesen községünk életét minden területén áthatotta, így a Polgármesteri Hivatal és az ott 
dolgozók mindennapjait is.

Mégis úgy gondolom, mindvégig elvégeztük azokat a feladatokat, amelyek a falu és a lakosság érdekeit szolgálta. 
A Hivatal működőképességét megőriztük, fenntartottuk és bárki számíthatott ránk.

Köszönöm a Hivatal minden dolgozójának egyenként és mára jól működő csapatként is a munkát! Soha rosszabb 
folytatást!

Köszönöm a munkát a közrend biztosításában a körzeti megbízottjainknak, közterület-felügyelőinknek és mező-
őreinknek egyaránt.

Külön köszönöm minden helyi egészségügyben dolgozónk tevékenységét, hiszen – bár a fertőzés terjedését ille-
tően voltak rossz időszakaink a második hullám során – nélkülük Alsónémedi egészségügyi helyzete rosszabbá is 
válhatott volna és talán a mostani stabil, jó helyzet is elkerül bennünket.

Végezetül, de nem utolsó sorban köszönöm minden Alsónémedi lakosnak, hogy sikerült az egész év folyamán a 
szigorú rendelkezéseket és korlátozásokat betartanunk. Enélkül sokkal – sokkal rosszabb helyzet, magasabb fertő-
zöttségi szint is kialakulhatott volna. Meggyőződésem, hogy saját fegyelmezettségünknél jobb orvost a világon nem 
találhatunk.

Kérek mindenkit a hasonló folytatásra mindaddig, amíg erre szükség mutatkozik!
A mai életünket átható számtalan változás, a folyamatos alkalmazkodási kényszer és a sok bizonytalanság között 

válik számomra igazi értékké az állandóság és a változatlanság. Ilyen állandóság nekem advent és a karácsony. 
Ez az időszak elhozta számunkra az ünnepet, mely nemcsak a kereszténység, de a család és a szeretet ünnepe is, a 
maga békéjével, melegségével és meghittségével.

Karácsonykor nem a rohanó zajos világgal, hanem belső csendességükkel kell foglalkoznunk, meg kellett állnunk 
mindannyiunknak egy pillanatra és végig kellett gondolnunk, mi a fontos, mi az érték, mi az állandó. Ha ezt meg-
tettük, kétség nem férhet hozzá, hogy megtaláltuk lelki békénket, nyugalmunkat, szeretteinket és velük együtt 
a családi harmóniát. Ez pedig olyan fundamentum, olyan értékes változatlanság, melyre alapozva bizakodva 
indulhatunk a 2021. évnek. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Alsónémedi minden lakosának jó egészséget, sikerekben, valódi értékekben 
gazdag, boldog új esztendőt.

Alsónémedi, 2021. január 11.
        Dr. Tüske Zoltán polgármester

Életünk legyen bármilyen tarka-barka,
Kunkorodjék az újévi malac farka!
Legyen annyi pénzünk, mint tengerben a hal,
Kerüljenek ártó szellemek és a vihar!

Célunk legyen egyenes, hová biztos befutunk,
Ne tűnjön hosszúnak odavezető utunk.
Nincs oly nehéz erőpróba, mit le nem győzhetünk,
Csak erős akarattal, kitartóan kell küzdenünk.

Legyen az életünk mesés vagy bonyolult,
A sikerhez nem vezet kövezett, sima út.
Tegyünk jót másokkal mit erőnkből tehetünk.
Egészégtől duzzadjon, nemesedjék kebelünk.
 

Mindig csak előre, hátra sose nézzünk!
Merengeni a múlton csak vesztett reményünk.
A mi Istenünk bőr termést küldjön ránk,
Hogy ne legyen szűkében az éléskamránk.

Adjon a mi Teremtőnk sok bájos unokát,
Akik hosszú éveket át tisztelik mamát, papát.
Otthonunkban a szeretet verjen örök tanyát
hogy tiszta szívvel mondjuk el az örök imánk.

Éljünk boldogan álmaink, vágyaink tündérkertjében,
mindezt önzetlenül kívánjuk az új esztendőben!

Alsónémedi, 2021. január 1. 
Surányi Lászlóné nyug. tanár

Az új esztendő küszöbén
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A 2020. évi decemberi Hírmondóban már értesülhet-
tek az Olvasók arról, hogy a veszélyhelyzet időtartama 
alatt a képviselő-testület jogkörét a polgármester gya-
korolja, így addig sem bizottsági, sem testületi ülések 
nem kerülnek összehívásra, jogszabályi felhatalmazással 
– Magyarország Alaptörvényének 53. és 54. cikke, a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII tv. 46.§ 
(4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján – a polgármes-
terek döntenek a testületek helyett.

Dr. Tüske Zoltán polgármester úr döntéseiről ezúton 
adunk tájékoztatást, jelezve, hogy a Képviselők és a szakbi-
zottságok tagjainak véleményét a döntések előtt kikérte. 

2020. november 30-án Alsónémedi Nagyközség  pol-
gármestere – a  Képviselő-testület feladat- és hatáskörét 
gyakorolva és  a Képviselő-testület érintett bizottságai-
nak véleményét fi gyelembevéve – alkotta meg az alábbi 
rendeletet: „Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 8/2020.(XI.30.) önkormányza-
ti rendelete Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének Alsónémedi Nagyközség helyi 
építési szabályzatáról szóló 3/2019. (III.01.) önkor-
mányzati rendelete módosításáról”. A kihirdetett ren-
delet az alábbi helyről tölthető le, vagy megtekinthető 
a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett hirdető-
táblán! Részletes tájékoztatás jelen Hírmondó 8. oldalán 
olvasható! 

http:// www.alsonemedi.hu/static/rendeletek

Polgármester úr 2020. december 10-én – a  Képvi-
selő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva – újabb 
döntéseket hozott. Polgármester úr megalkotta az alábbi 
rendeletet: Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 
9/2020.(XII.10) sz. rendelete az Önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) önkormány-
zati rendelet módosításáról A kihirdetett rendelet az 
alábbi helyről tölthető le, ill. megtekinthető a Polgármes-
teri Hivatal folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán. 

http:// www.alsonemedi.hu/static/rendeletek

A 2021. évtől sem fog változni a mezőőri járulék mér-
téke. Az egyéb adónemekben a törvényi változások miatt 
lesznek módosítások (mely az önkormányzati bevétele-
ket negatívan érintik). 

Polgármester úr megalkotta az alábbi rendeletet: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármester-
ének 10/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelete a 2021. 
évi igazgatási szünet elrendeléséről és a Köztisztviselők 
Napjáról. 

http:// www.alsonemedi.hu/static/rendeletek.

Polgármester úr döntött az Alsónémedi 3310/4 hrsz-ú 
ingatlan vízellátásának és szennyvízelvezetésének bizto-

sítása céljából – ahogy ezt minden esetben tette az önkor-
mányzat – megépült közterületi gerincvezetékeket az 
MGG Immo Kft-től térítésmentesen (21.290.000,- Ft 
+ÁFA könyv szerinti értéken) átveszi és a DAKÖV Kft-
nek üzemeltetésre átadja.

Elfogadta a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 
2021. évre vonatkozó nyári működési rendjét, melyet 
az alábbiak szerint határozott meg:

– 2021.06.28.-07.23. összevont működés Szent Ist-
ván téri épület
– 2021.07.26. – 08.13. összevont működés Rákóczi 
u.-i épület
– 2021.08.16.-20. nyári zárva tartás
– Összevont működés: 2021.08.23-30.
– Nyitás mindkét épületben: 2021.09.01.

Ahogy azt minden évben az Alsónémedi Önkor-
mányzati Konyha elkészítette a 2020. évi működéséről 
szóló beszámolóját, mely elfogadásra került. Jogszabá-
lyi és szerződéses kötelezettségének eleget téve a Duna-
Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Korlátolt 
Felelősségű Társaság is elkészítette a 2020. évi hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló beszámolóját, 
melyet a Polgármester elfogadott. 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Fő út 63. szám 
alatti orvosi rendelő háziorvosi és fogorvosi ellátást biz-
tosító helyiségeinek bérleti szerződésének módosítását 
kezdeményezték orvosaink, mellyel egyetértésben a re-
zsiköltség megosztását Polgármester úr módosította, így 
a bérlők egyenként a havi rezsiköltség 1/10-1/10 részét 
fi zetik az eredeti 1/6-1/6 rész helyett.

Az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti 
Társulás és a Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. közötti szerződés alapján került felülvizsgálatra a 
fi zetendő díj mértéke. 2021. január 1. napjától 5.000.000 
Ft/hó összegre módosult a díj, melyből az önkormány-
zatokra jutó rész 3.427.000 Ft/hó, az OEP fi nanszírozás 
1.573.000 Ft/hó. 

Korábbi számunkban olvashattak az Önkormányzat és 
az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület között létrejött 
együttműködési megállapodásról, mely most módo-
sításra került azzal, hogy a lakosságszám arányában az 
éves rendszeres támogatási összeg kerül kifi zetésre. 

Az ABÉVA Kft. elkészítette 2021. évi üzleti tervét, 
mely elfogadásra került, majd Polgármester úr döntött 
Horváth Miklós ügyvezető 1 havi munkadíjának 
megfelelő összegű jutalomban részesítéséről. 

Polgármester úr az aktualitásokat áttekintve követke-
ző döntéseit 2020. december 18-án hozta meg a Szak-
bizottságok és a Képviselő-testület tagjainak véleménye 
kikérése után.

Törvényi kötelezettségének eleget téve – a szakbi-
zottságok és a Képviselő-testület mellett a Helyi Esély-

Beszámoló az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseiről
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egyenlőségi Fórum véleményének kikérése után – Pol-
gármester úr már korábban áttekintette az Önkormányzat 
2018-2023. évre szóló 191/2018. (XI.28.) számú önkor-
mányzati határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját, ami felülvizsgálatra került és a Programot 
Egységes szerkezetű tartalommal, módosításokkal, ki-
egészítésekkel Intézkedési Tervvel elfogadta.

Polgármester úr elfogadta az Önkormányzat 2021. 
évi költségvetési koncepcióját, mely alapján a 2021. évi 
költségvetés tervezése készül. 

Polgármester úr megalkotta az alábbi rendeletet: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 11/2020.
(XII.18.) sz. önkormányzati rendelete az Alsónémedi 
Önkormányzat Konyhája által alkalmazható nyersanyag-
normák és térítési díjak megállapításáról, mely díjeme-
lést nem tartalmaz a korábbiakban fi zetett térítési díjak-
hoz képest. 

http:// www.alsonemedi.hu/static/rendeletek

Polgármester úr megalkotta az alábbi rendeletet: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármes-
terének 12/2020.(XII.18.) önkormányzati rendelete a 
köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 
többször módosított 23/2002. (XII.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a béreket nem emeli, ha-
nem a jelenlegi szinten tartja. 

http:// www.alsonemedi.hu/static/rendeletek 

A Polgármester úr a korábbi évekhez hasonlóan elké-
szítette a Képviselő-testület 2021. évi munkatervét, – 
melyet a képviselőkkel történő egyeztetés után – az aláb-
bi időpontokra hagyott jóvá: 

A testületi ülések napja továbbra is szerda, a kezdési 
időpont 15.00, kivéve a 2021. december 9-i (csütörtök) 
17.00 órakor tartandó közmeghallgatás. (A rendkívüli 
ülések időpontja ettől természetesen eltérhet.) Így a mun-
katerv szerinti testületi ülések az alábbi napokon lesznek: 
január 27., február 10., február 24., március 24., április 
28., június 23., szeptember 29., október 27., november 
24., december 9. 

A testületi ülés hetében hétfőn a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, kedden 
a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
valamint a    Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bi-

zottság ülésezik. Természetesen a veszélyhelyzet idején 
ülés nem tartható, így a januári ülésre tervezett napi-
rendek tekintetében már biztos, hogy a Polgármester úr 
hozza meg a döntéseket, – de természetesen továbbra is 
a bizottsági tagok és képviselők véleményének kikérése 
alapján – azaz sem bizottsági, sem testületi ülés nem 
lesz.

Polgármester úr megalkotta az alábbi rendeletet: 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 13/2020. 
(XII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 
2021. évi átmeneti gazdálkodásáról, mely a 2021. évi 
költségvetés elfogadásáig lesz érvényben. 

http:// www.alsonemedi.hu/static/rendeletek 

Elfogadta Polgármester úr a Gabala Trading & 
Consulting Kft által elkészített 2021. évi belső ellen-
őrzési kockázatelemzést és Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzat, a kapcsolódó költségvetési szervek, a 
gazdasági társaság 2021. évi belső ellenőrzési tervét, 
valamint az Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési 
szervek, gazdasági társaság 2021-2024. évre vonatkozó 
stratégiai ellenőrzési tervét. 

A veszélyhelyzet feloldása után az önkormányzati 
hirdetőkön ismét értesülhetnek majd a bizottsági és 
testületi ülésekről.

A 2020. évi munkaterv szerint az éves közmeghallga-
tásra decemberben került volna sor, de a veszélyhelyzet 
miatt – ahogy a testületi üléseket sem – azt sem lehetett 
megtartani.

Dr. Tüske Zoltán polgármester úrnak minden hó-
nap első szerdáján van fogadóórája, de bejelentkezésre 
más napokon is ad időpontot, hogy megfelelő informáci-
ókat kapjanak településünk lakói kérdéseikre, vagy prob-
lémáikkal, javaslataikkal felkeressék. Időpont kérhető 
a 06-29-337-101/11-es mellékszámon, az alsonemedi@
alsonemedi.hu vagy polgarmester@alsonemedi.hu e-ma-
il címeken, ahol természetesen írásban is feltehetik kérdé-
seiket vagy bejelenthetik problémáikat, észrevételeiket. 
A Képviselő-testület tagjai – az elmaradt közmeghall-
gatás helyett – szintén írásban, telefonon vagy személye-
sen várják a lakosság kérdéseit, javaslatait, problémáit. 
Az itt megadott telefonszámok és e-mail címek megtalál-
hatók honlapunkon is, ahol képviselőinket kereshetik: 

Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal

Dr. Tüske Zoltán polgármester polgarmester@alsonemedi.hu 30-159-1760 vagy 29/337-101/11
Dr. Fejes József alpolgármester drfejesjozsef@alsonemedi.hu 29/337-101/11
Dr. György Balázs gyorgy.balazs@alsonemedi.hu 30-9498-444  
Józan Menyhért jozan.menyhert@alsonemedi.hu 30-931-2581
Kozma Miklós kozma.miklos@alsonemedi.hu 30-9657-813
Dr. Nagy Vilmos drnagyvilmos@alsonemedi.hu 70-381-1722
Szabó Kálmán szabo.kalman@alsonemedi.hu    30-966-5550
Török Lajosné torok.lajosne@alsonemedi.hu 20-472-2446
Varga László vargalaszlo@alsonemedi.hu 30-359-0600



2021 január 7

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. 
törvény 101.§-a alapján 2021.     évtől kezdődően a   gépjármű-
adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és 
vámhatóság /NAV/ látja el. A változás a gépjármű-üzemben-
tartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz.  
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fi zeten-
dő adóról, az aktuális fi zetési határidőkről és  az új gépjármű-
adó-bevételi számláról. A gépjárműadó első részletét 2021. 
április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig 
kell befi zetni a 410-es adónemhez tartozó,  10032000-01079160 
számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi  számlára. A válto-
zások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli  mentességeket. 
A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüne-
teltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV 
hivatalból, automatikusan veszi fi gyelembe az adó kivetésénél. 
2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akik-
nél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi 
életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent. 2021. 

évtől az új mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt 
is a  GJADO…adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó 
mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez”  elne-
vezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az 
Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhe-
tő be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető 
majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

Hivatkozott törvény 104. § szerint a 2021. január 1-jét 
megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel ösz-
szefüggő adóhatósági feladatokat a 2020. december 31-én 
hatályos 9. § alapján illetékes és az adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény 2020. december 31-én hatályos 141. § 
(2) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező önkormány-
zati adóhatóság látja el.   

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy meg-
szűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is 
az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

  Dencsik Pálné adóügyi főmunkatárs

Illeték� zetési kötelezettség változása a közigazgatási eljárásokban

2021. január 1-jétől a Polgármesteri Hivatalnál indított elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásokban 
megszűnt az az általános tételű eljárási illeték fi zetési kötelezettség (korábban ennek összege 3.000 Ft 
volt). Ez a Polgármesteri Hivatalnál indított eljárások tekintetében azt jelenti, hogy nem kell illetéket 
fi zetni az alábbi ügyek esetén: 

Bejelentésköteles kereskedelmi és ipari tevékenység• 
Hatósági bizonyítvány kiállítása gépjármű parkolás céljából• 
Birtokvédelmi eljárás• 
Elsőfokú építésügyi eljárások (Járási Építéshatóságnál indított eljárások)                      • 
Házassági név módosítása • 

A születési név változtatása esetén 10.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fi zetni.
        Nagy Ibolya  jegyző

Tisztelt Betegek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 01-től megváltoznak a táppénzes igazolás 
kiadására vonatkozó szabályok. Kéthetente kell az igazolásért jelentkezni, amennyiben 
nem, úgy az együttműködés hiánya miatt megszűnik a táppénzre való jogosultság.

                                                                                              Dr. Papp Zsolt háziorvos

Tisztelt Alsónémedi Szülők és Gyermekek!
2021 első félévében az alábbi időpontokon lesz sportorvosi vizsgálat: 2021. február 20 és március 6. 
A vizsgálathoz kérem kérjenek időpontot a 06-29-337-195 telefonszámon rendelési időben.
        Köszönettel: 

                                                                                                                            Dr. Szlivka Gabriella

Tájékoztatás a gépjárműadóval kapcsolatos 
2021. évi változásról
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Tisztelt Alsónémedi Ingatlantulajdonosok, 
Építtetők!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2020. már-
ciusában döntött arról, hogy a Helyi Építési Szabályzatot 
(továbbiakban HÉSZ) módosítani kívánja annak érdeké-
ben, hogy a telkenként építhető lakóegységek számát az 
élhetőbb környezet megóvása, fenntartása érdekben kor-
látozza.

A jogszabály szerint kötelező hatósági és lakossági 
partnerségi egyeztetések lefolytatása után 2020. decem-
ber 15-én hatályba lépett a módosított rendelet. Ennek 
értelmében a fenti időponttól kizárólag abban az eset-
ben építhető egy telekre 2 lakóegység (2 különálló, 
egylakásos lakóépület vagy 1 épületen belül kialakí-
tott 2 lakás), ha a telek mérete eléri vagy meghaladja 
az 1200 m2-t. Ezekhez a lakóegységekhez 1-1 mellék-
épület is épülhet. Az 1200 m2-nél kisebb telkeken 1 db 
lakás és 1 db melléképület létesíthető. A kialakítható 
magánút szélessége a korábbi 8 méterről 12 méter-
re módosult azzal a kiegészítéssel, hogy a zsákutcaként 
kialakuló magánút közterülethez nem csatlakozó végén 
fordulót kell kialakítani. A területileg illetékes Pest Me-
gyei Állami Főépítész előírása alapján ki kellett egészíte-
nünk a HÉSz-t a zöldfelületek alakításának szabályozása 
céljából azzal, hogy a beépítésre szánt (lakó-, intézmé-
nyi- és gazdasági-ipari-kereskedelmi célú) építési öve-
zetek telkei területének minden 300 m2-re után 1 db 
nagy lombkoronát növelő fát kell ültetni. Ezt az épü-
letek elhelyezésének tervezésénél kérjük minden esetben 
fi gyelembe venni!

A telekalakításra vonatkozó szabályok a különböző 
lakóövezetekben kialakítható minimális telekméretek 
- telekterület és utcafronti szélesség - nem változtak. A 
településen jellemzően előforduló normál szélességű, de 
hosszú telkek továbbra is csak akkor oszthatók meg, ha a 
kialakítandó „hátsó” telek is közvetlenül megközelíthető 
közútról vagy magánútról. 

Szeretnénk felhívni az építők – építtetők fi gyelmét a 
2018. júliusa óta hatályban lévő Településképi rendelet 
(TKR) előírásaira is, különös tekintettel a településképi 
bejelentési kötelezettségre. (Tapasztalataink szerint saj-
nos ezek az előírások az elmúlt időszakban túlnyomó 
többségben elkerülték az építtetők fi gyelmét.) A TKR 
40.§-a szerint településképi bejelentési eljárást kell le-
folytatni az alábbi esetben:

♦ építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, 
korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása

♦ meglévő építmény utólagos hőszigetelése, hom-
lokzati nyílászáró cserjéje, a homlokzatfelület színe-
zése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,

♦ épületben az önálló rendeltetési egységek számá-
nak megváltoztatása

♦ kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építé-
se, bővítése, ha annak mérete az építési tevékenység után 
sem haladja meg a nettó 20 m2 alapterületet

♦ nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény 
építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, 
amelynek mérete az építési tevékenység után sem ha-
ladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerinc-
magasságot

♦ önálló reklámtartó építmény építse, meglévő felújí-
tása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, 
megváltoztatása

♦ szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelye-
zése, ha annak talapzatával együtt mért magassága nem 
haladja meg a 6,0 métert

♦ emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért 
magassága nem haladja meg a 3,0 métert

♦ növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bőví-
tése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, kor-
szerűsítése, megváltoztatása

♦ kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, 
háztartási célú kemence, húsfüstölő jégverem, valamint 
zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytá-
masz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése

(A felsorolásban vastag betűvel szedve a gyakrabban 
előforduló építési tevékenységek szerepelnek.)

A HÉSZ és a TKR előírásai szerint az utca-
fronti kerítés legfeljebb 2,0 méter magas lehet, 
maximum 0,8 méter tömör lábazattal. A település lakó-
övezetiben az utcai kerítéseket lábazatos kialakítással, 
oszlopos, fém vagy fa kerítésmezővel kell megépíteni.

A településképi bejelentési eljárást a  http:// www.
alsonemedi.hu/static/rendeletek oldalon olvasható ren-
delet 4. sz mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével 
lehet kezdeményezni.

A kérelemhez – értelemszerűen a bejelentés tárgyának 
megfelelően – csatolni kell:

– műszaki leírást
– műszaki terveket a megértéshez szükséges feldolgo-

zottsággal,
– fotókat a tervezett tevékenységgel érintett területről, 

épületről és annak közvetlen környezetéről.
A kérelmet és annak mellékleteit alapvetően – a ren-

delet szerint – papír alapon kell benyújtani, de a jelen 
veszélyhelyzet időtartama alatt a fenti dokumentumokat 
(kérelmet és mellékleteit) elektronikusan is megküld-
hetik a szabone.juli@alsonemedi.hu vagy jozan.kati@
alsonemedi.hu e-mail címekre. A benyújtott iratokat a 
települési főépítésznek véleményezésre megküldjük.

A településképi bejelentési eljárásban a települési fő-

Építésügyi tájékoztató
a hatályos helyi építési és településképi szabályokról
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építész szakmai véleménye alapján a polgármester hoz 
döntést, melyben a kérelemben szereplő tevékenyég vég-
zését – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi. Erről 
a bejelentőt határozat megküldésével értesítjük. 

Az esetleg kellemetlenségek elkerülése érdekében 
kérjük, hogy a tervezett telekalakítási vagy építési ter-
veik megvalósítása előtt keressék fel a Polgármesteri 
Hivatal műszaki csoportját az elképzelések egyezte-
tése céljából (egyelőre elsősorban elektronikusan vagy 
telefonon, illetve szükség esetén előre egyeztetett ügyfél-
fogadási időpontban személyesen).

                    Polgármesteri Hivatal 

*************************

A Pest Megyei Iparkamara közleménye 
a kkv-szektor vállalkozásainak nyújtott ingyenes 

gazdasági tanácsadásról valamint az uniós 
pályázat, hitel, bizonyítvány és mesterlevél 

hitelesítési elérhetőségekről 2021. januártól 
  
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Keres-

kedelmi és Iparkamara (székhelye: 1056 Budapest, 
Váci utca 40., www.pmkik.hu)  tanácsadó szolgáltatást 
nyújt a kkv-szektor vállalko-
zásainak. A tanácsadás a ko-
ronavírus-járvány gazdasági 
következményeinek kezelését 
és a jogszabályi rendelkezé-
sek alkalmazását segíti, telefo-
non és „e-mail”-ben történik a 
(+36-70) 967-9669 telefonszá-
mon és a tanacsadas@pmkik.
hu e-mail címen. A személyes 
tanácskérés a járványveszély 
miatt szünetel. A térítésmentes 
tanácsadási szolgáltatást a Kamara tagjai és a kamarai 
nyilvántartásban szereplő, Pest megyei székhelyű, re-
gisztrált gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók 
vehetik igénybe. A tanácsadásnak nem része az ügyinté-
zés és az okiratszerkesztés.

A kamarai tanácsadás jogi-gazdasági-pénzügyi, mun-
kajogi, hitelhez jutási valamint tagdíj és kamarai hozzá-
járulás megfi zetésére, továbbá a szakmunkástanulók fog-
lalkoztatására terjed ki. 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. 
évi CXV. törvény alapján a Kamara tájékoztatást nyújt az 
egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges 
információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység foly-
tatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedély-
hez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységek-
ről is. A megkereséseket az egyenivallalkozo@pmkik.
hu e-mail címre kérjük megküldeni a kérdező nevének 
és telefonszámának megadásával.                             

  Dr. Csanádi Károly kamarai jogtanácsos

Meg szeretném köszönni a Liliom utcai Reál boltban 
Jutka főnöknőnek és a dolgozóknak 

kedvességüket, munkájukat és boldog új évet kívánni. 
Szekeresné

INGYENES JOGSEGÉLY 
PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK 

ESETÉN
25 éve működtet ingyenes jogsegélyszolgálatot Magyar-

országon az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány, olyan emberek számára, akik egy pszichiátri-
ai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet. Az elmúlt 
negyedszázad során az alapítványt több ezren keresték fel 
ilyen panaszokkal. De milyen sérelmek történhetnek a pszi-
chiátrián? A leggyakoribb panaszok, amelyekkel az alapít-
ványt felkeresték: jogtalan kényszerbeszállítás a pszichiátriá-
ra, túlgyógyszerezés, indokolatlan korlátozás vagy lekötözés, 
megalázó bánásmód, elfogadhatatlan higiéniás körülmények, 
de nem egyszer jelentkeztek hozzátartozók haláleset miatt is. 
A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy 
az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést 
kapjon. Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, 
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai 
csoportjaként működik. A nemzetközi szervezet több mint 
50 éve alakult az Egyesült Államokban, és fél évszázad alatt 
számos alkalommal bizonyosodott be, munkája mennyire lét-
fontosságú. A CCHR segített feltárni a dél-afrikai pszichiátriai 
rabszolgatáborokat, ahol az apartheid idején fekete páciensek 
tízezreit használták rabszolgamunkára, „ipari terápiának” ne-
vezve azt. Olaszországban kormányzati hivatalnokokkal és 
parlamenti képviselőkkel együtt a CCHR olasz csoportja vizs-
gálatokat végzett az ország koncentrációs táborokra hasonlító 
pszichiátriai intézeteiben, amely számos intézmény bezárását 
eredményezte. Szintén Olaszországban, az elektrosokk szü-
lőhazájában Piemonte régió parlamentje úgy reagált a CCHR 
által bemutatott információkra, hogy megszavazták az elektro-
sokk betiltását gyerekeken, időseken és terhes nőkön. A 80-as 
években számos ausztrál államban betiltották az inzulinsokkot 
a szörnyű mellékhatások miatt, amelyeket a CCHR tárt fel. A 
CCHR volt az a szervezet, amely 1976-ban Kaliforniában el-
érte, hogy a pácienseket az elektrosokk-kezelést megelőzően 
tájékoztassák a kezelésről, és azt csak az illető beleegyezésé-
vel hajthassák végre. Ez a szabályozás nemzetközi precedenst 
teremtett, és a világ sok más országában szintén elfogadták. 
Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban 
is használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a 
pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmódot, az em-
beri jogok elhanyagolását illetően az Alapvető Jogok Biztosa 
(Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a 
hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen 
sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség 
van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amilyet az alapítvány in-
gyenesen biztosít.

Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a 
pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét! Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány: +36-1/342-6355, 
+36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30-17 óráig), panasz@
cchr.hu ; info@cchr.hu ; www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk.
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Pest MKI Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója 
 
A Magyar Vöröskereszt, illetve a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
munkatársai a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács kutatási pályázatára 
kisfilmet készítettek - Pillangó hatás - Szén-monoxid az oviban címmel - egy 
rövidebb - https://youtu.be/9hF36riqZbA - és egy hosszabb - 
https://youtu.be/M83e6z3653Q változatban.  
 A kisfilm a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook oldalán is 
megosztásra került. 

 
EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK AZ ÉRINTETTEKET, HOGY A TÁRSASHÁZAK 

TEKINTETÉBEN ALSÓNÉMEDI TELEPÜLÉSEN A 2021. ÉVI KÉMÉNYSEPRŐIPARI 
SORMUNKA ÜTEMTERV: ÁPRILIS 01-30. KÖZÖTTI IDŐSZAK! 

 
További tájékoztatás, részletes információk az alábbi linken elérhetők: 
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu  
 

 

A biztonságért a fűtési szezonban is tenni kell! 
 
Otthona biztonságáért mindenki sokat tehet. A fűtési szezon kezdete előtt fontos elvégeztetni a 
tüzelő-fűtő berendezések, így a kályhák, kandallók, gázkazánok és konvektorok, valamint a 
kémények karbantartását, ellenőrzését. Ezzel, és megfelelő, jó minőségű tüzelőanyag 
használatával megelőzhető, hogy a kémény miatt kigyulladjon az otthonunk, minimalizálható a 
szén-monoxid-mérgezés veszélye, és mindemellett kevesebbet is kell fizetni a fűtésért. A 
szakemberek minden évben több ezer, veszélyt jelentő hibát tárnak fel a tüzelőberendezések és 
füstelvezető-rendszerek átvizsgálásakor vagy tisztításakor. A kémények rendszeres vizsgálata 
azért elengedhetetlen, mert ezek olyan épületgépészeti berendezések, amelyek hibái a használók 
előtt rejtve maradnak, vagyis csak az időszakos kéményellenőrzés adhat valós képet az 
égéstermék-elvezető állapotáról. 
Ma már a hazai háztartások jelentős részében van szén-monoxid-érzékelő, a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy ezeken a helyeken kevesebben és kisebb fokban sérülnek meg a szén-monoxid miatt. A lakástüzek 
esetében is csökkenteni lehet a sérülés kockázatát, egyebek mellett füstérzékelő elhelyezésével. Egy 
időben jelző berendezés emberéleteket és anyagi javakat menthet meg. 
Vegyes tüzelésű kazánok esetében tilos háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával 
fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki és ezzel a környezetet károsítják, 
fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását is. A kémény belső falára lerakódott vastag 
korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. 
A társasházak esetében hirdetmény közzétételét követően, a családi házakba 
pedig igénybejelentést követően érkezik a kéményseprő, hogy ingyenesen 
ellenőrizze, és tisztítsa a kéményt. 
Forrás: https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/hir/210 
Ügyeinek intézése érdekében forduljon hozzánk: 

 e-mailben, levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve 
 postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre 

küldve (letölthető iratminták) 
 telefonon a 1818-as ingyenesen hívható központi telefonszámon jelentkező 

ügyintézőnél 
 személyesen, ügyfélfogadási időben várjuk a megyei ellátási csoportjainknál 
 a külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható 

telefonszámon érik el ügyfélszolgálatunkat. 
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat 
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                               Friss információk az eSZJA rendszerben  
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is elkészíti az szja-bevallási tervezeteket, amiket 
március közepétől érhetnek el az adózók a NAV eSZJA oldalán. Akik a hivatal segítsége nélkül 
maguk szeretnék elkészíteni bevallásukat, azok már most hozzáférnek a 20SZJA bevallás webes 
kitöltőprogramjához. A NAV eSZJA oldalán minden aktuális bevallási információ elérhető. 
 
A NAV idén is minden adózónak, a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági 
őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek is készít személyijövedelemadó-
bevallási tervezetet, ami KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus, e-személyi igazolvánnyal történő vagy 
telefonos azonosítás) után 2021. március 15-étől érhető el a NAV honlapján. 
 
Ettől függetlenül a NAV már most közzétette a 20SZJA szja-bevallási nyomtatványt, a kitöltéséhez 
szükséges webes felület és a hagyományos Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) 
elérhetőségét. Azok, akik maguk készítik el bevallásukat, már használhatják a webes kitöltőprogramot 
is, ami a legegyszerűbben a NAV eSZJA oldaláról érhető el. Az elkészített bevallások leggyorsabban 
elektronikusan küldhetők be, azonban a NAV felülete akkor is alkalmas a bevallás kitöltésére, ha valaki 
nem az Ügyfélkapun nyújtja be azt, hanem hagyományos módon kinyomtatva, papíron.  
  
Az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki számára 2021. május 20. 
 
A NAV eSZJA oldalán már minden aktuális bevallási információ elérhető, emellett a NAV 
folyamatosan közzéteszi az aktuális tudnivalókat, a bevallási tervezettel kapcsolatos határidőket és 
teendőket. 
 
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet rendelkezni 
elektronikusan és papíron is. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§  
Brexit – mi változott? 

 
Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból (EU) és 2021. január 1-jén 
elhagyta az EU vámunióját is, ezért a magyar kereskedők, vállalkozások és állampolgárok is 
jelentős változásokat tapasztalhatnak a brexit miatt.  
 
Az Egyesült Királyság távozása az EU-ból egyben azt is jelenti, hogy 2021. január 1-jétől „harmadik 
országnak”, vagyis EU-n kívüli országnak kell tekinteni. Ez alól kivételt képez Észak-Írország, mivel 
ott az EU vám, áfa és statisztikai jogszabályait kell alkalmazni továbbra is. Ebből adódóan Nagy-
Britannia (Anglia, Skócia, Wales) esetében megváltoztak a ki- és beutazás szabályai, valamint a Nagy-
Britanniából érkező, illetve oda tartó termékek is vámkötelessé váltak. 
A vámügyintézéshez a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) EORI-számot kell igényelni, amely 
megtehető személyesen vagy képviselet útján is. Az EU-n kívülről – ez esetben a Nagy-Britanniából – 
Magyarországra érkező, valamint a Magyarországról Nagy-Britanniába induló termékekről vám-
árunyilatkozatot kell benyújtani, mivel ez 2021. januártól feltétele a behozatalnak és a kivitelnek. A 
NAV a benyújtott árunyilatkozat alapján folytatja le a vámeljárást. 
A magánszemélyeknek jó tudni, hogy ha Nagy-Britanniából rendelnek, vagy utazásuk során onnan 
hoznak be árukat, az 2021. januártól EU-n kívülről való behozatalnak számít. Célszerű ezért rendelés, 
illetve utazás előtt tájékozódni a NAV honlapján elérhető ügyféltájékoztatókból. Ha valaki nem maga 
akarja intézni vámügyeit, megbízhat maga helyett vámjogi képviselőt is. 
A NAV honlapján naprakész információk olvashatók a brexitről. 

 
 

Honlap: http://nav.gov.hu   Keressen minket a Facebookon is! https://www.facebook.com/NAVprofil 
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Gyémánt- és aranylakodalmas házaspárok köszöntése
A tavalyi év az élet szinte minden területén kicsit másként alakult, mint azt meg-

szokhattuk. A megváltozott helyzet nem csak dolgos mindennapjainkat sajnos, ün-
nepeinket is befolyásolta. Így nem tudtuk az eredeti terveink szerinti ünnepség ke-
retében köszönteni azokat a kedves alsónémedi házaspárokat sem, akik 2020-ban 
ünnepelhették 60. illetve 50. házassági évfordulójukat. 

Istennek hála, három 50 éves és egy 60 éves házassági évfordulót ünneplő házas-
pár is él településünkön. Jubileumi köszöntő műsor helyett idén az otthonukban – a 
szabályokat betartva – köszönthette őket a település polgármestere az Önkormány-
zat nevében. A korlátok ellenére talán sikerült e néhány családnak örömteli pillana-
tokat szerezni a jókívánságok és az ajándékok átadásával. 

Gyémánt lakodalmukat ünnepelhették: Varga József és Cseri Julianna (1960.11.05.)
Arany lakodalmukat ülhették: Surányi Rezső és Pelsőczi Ida ( 1970.01. 10.) Nagy János és Talpai Ilona (1970.03.21.) 

Tóth István és Fekete Margit (1970.07.18.) Magyar Mihály és Józan Etelka ( 1970.09.19.)   
Kedves Jubiláló Házaspárok! Ezen sorokkal is szeretnénk Önöket a település minden lakója nevében szeretettel 

köszönteni évfordulójukon! Nagyon szép példát mutattak minden ember számára az egymás iránti kölcsönös tisz-
telet és megbecsülés, a szeretet erejéről. Önök mindannyian településünk megbecsült polgárai, akik köztiszteletnek 
örvendhetnek. Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig élhessenek egymás mellett békében, szeretetben és legfőképp 
egészségben, szerető gyermekeik, unokáik körében! 

Közös fotó nem készülhetett az ünnepeltekkel, így azokból az esküvői fotókból készítettünk egy kis albumot, mely 
életük eme kedves emlékét örökítette meg. Kérjük, fogadják szeretettel köszöntésünket településünk minden lakója 
nevében Szabó Lőrinc: Szövetség c. versével.         

Varga József és Cseri Julianna Surányi Rezső és Pelsőczi Ida 
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Ágaink egybecsavarodtak, 
gyökereink összefogództak, 
árnyunkba utasok heveredtek, 
lombunkból madarak szárnyra keltek, - 
magunknak mi már megmaradjunk, 
másnak, egymásnak annyit adtunk, 
annyit kínlódtunk és mulattunk, 
hogy vígak, búsak, rosszak és jók, 
lettünk egy kicsit már hasonlók. 

Mikor a sors összeültetett, 
csemeték voltunk még, gyerekek, 
fi atal társak, szövetkezők, 
rosszabbak elől menekülők, 
játszottunk tündéri fuvolákkal, 
haragos, fekete trombitákkal, 
nem törődve senki fi ával: 
elszakadók és összehajlók, 
valami titokban hasonlók. 

Aztán nőtünk - Védett az isten, 
nincs fejsze, amely leterítsen, 
jöttek ránk fénylő fegyverekkel, 
mi álltunk hallgató sebekkel, 
s ki ellenünk tört, keze fonnyadt, 
szúrós tűzben csontja megolvadt, 
háza bedőlt, szeme kisorvadt, - 
s mi álltunk, két fa, virágba bomló, 
elrendelt csodához hasonló. 

S ez biztat, ez, az érthetetlen. 
Mesében állunk, csoda-kertben, - 
s ha mese, a fának is lehet szíve, 
zengünk is, úgy zeng a kettőnk hite, 
mint a harangok, ha vasárnap 
Kálvin lelkével nekiszállnak 
az illatos, napos határnak: 
jövőt zeng két hang, muzsikáló, 
szétlüktetve egybefonódó. 

Kétszer-egy sors az Isten előtt, 
szövetség nem lehet más se különb: 
hogy én mi vagyok, nem tudom, 
csak azt, hogy benned bízhatom: 
bármennyit sírtál, hadakoztál, 
jönne új vihar, rám hajolnál, 
magad ellen is átkarolnál: 
egymásra fájva rászorulók, 
lettünk mindenkihez hasonlók. 

Két fa, együtt, testvéri lombban, 
egyek vagyunk sok fájdalomban, 
örömökben és kényszerekben, 
másképp tán élni is lehetetlen: 
magunknak hát már megmaradjunk, 
gyökereinkről ne szaladjunk, 
tavaszban, őszben gyarapodjunk, 
legyünk hívők, bátrak, kitartók: 
az örök reményhez hasonlók.

Nagy János és Talpai Ilona Magyar Mihály és Józan Etelka 

Nagy Ibolya, jegyző
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dig úgy tették fel: mit 
keresett a magyar ka-
tona a Don-kanyarnál? 
Megkérdőjelezték hő-
siességét, mondván, 
hogy hős csak az lehet, 
aki a saját hazája védel-
mében harcol. 

Az adott történelmi 
körülmények között a 
magyar katona keleten 
védte a hazát. A rendszer-változásig azonban csak áldozatokról 
lehetett beszélni, sőt manapság is vannak olyan posztkommu-
nista történészek, akik még mindig ezt sulykolják belénk. Min-
den ország - a környezetünkben lévőkről nem is szólva - még 
napjainkban teremti meg (valódi hősök hiányában) a maga hős 
kultuszát, még hazugságokkal is, akár tőlünk elorzott történel-
mi hősökkel is, nekünk viszont csak helyre kell állítanunk a 
megtépázott hőskultuszunkat a nemzet tudatában. Álljon itt 
egy példa a sok ezer közül:

Vitéz Fábián István 
őrmester Magyar Nagy 
Ezüst Vitézségi  Érem-
mel, (kétszer)Magyar 
Bronz Vitézségi Éremmel, 
Német I. és II. osztályú 
vaskereszttel kitüntetett 
vadászpilóta (légi győ-
zelmeinek száma 14+6). 
1943.szeptember 28-án 
Fábián István elérte ötö-
dik igazolt légigyőzelmét, 
Perjaszlav környékén 
kerültek harcba szovjet  
gépekkel. Ígx emlékezik 
vissza egyik bevetésére:

„Tóth [Lajos] hadnagy 
úr parancsnoksága alatt 
cirkáltunk a Dnyeper ka-
nyar mögött, ellenséges 

területen vagy 45 kilométerre, mikor mint derült égből a vil-
lámcsapás, megjelenik a színen 28-30 orosz bombázó és va-
dászgép, anélkül, hogy észrevettek volna bennünket. Azonnali 
határozott támadás, egy jól ülő géppuskasorozat és egy La-7-es 
máris égve zuhant a mélybe. Most már észre tértek az oroszok, 
és úgy a lövészek, mind a pilóták irgalmatlan lövöldözésbe 
kezdenek. A nagy zűrzavarban egy másik La-7-essel pontosan 
szembe találkoztam. Még ma is viszket a bőröm, ha vissza-
gondolok reá, hogy 27 mm-es gépágyúkkal lőtt. Egyszerre két 
vadászgép is megtámadott hátulról, de egy erős belenyomással 
leráztam őket, s máris én lettem a támadó. Mint a villám, ci-
kázott át az agyamon, itt az alkalom: két legyet egy csapásra, 
s nem törődve a gyilkos légvédelemmel hátulról felülről a bal 
fordulóban addig lőttem, míg égve zuhant a földnek. Eközben 
a másik géppár is nagy harcot vívott, s szintén két gépet lőtt 
le. A négy lelőtt gép egy kilométeres körzetben a sötét, borús 
időben, mint egy hatalmas máglya lobogott.”

A hosszú évszázadok alatt - mint Európa és a kereszténység 
védelmezője - a magyar népnek hozzá kellet edződnie a szinte 
állandósuló harchoz, hogy megvédelmezze a maga földjét, csa-
ládját, hitét. A nehezebbnél-nehezebb csaták során számtalan-
szor csillogtatta meg győzelmes fegyverét, férfi as bátorságát, 
bizonyította a Haza iránti határtalan önfeláldozó szeretetét.

A nemzetet minősíti miként bánik hősei emlékével.

           Bálint István János

ÉVFORDULÓK

„HALLOM A RIADÓT”
,,Hallom a riadót, Uram, mennem kell...Kemény harc lesz, 

ki tudja, hátha ezen az éjszakán Hozzád érkezem.”
1943. január 12. erős harckocsi-támogatással megindult a 

szovjet támadás az arcvonal északi részén az urivi hídfőből ki-
törve déli irányban, -30 C°-ot mutatott a hőmérő. A katonák 
odaadták a magyar hazának vérüket, bátorságukat, árván ma-
radt családjukat. Azóta a történelem igazolta, hogy a haza érde-
ke is volt a harc: megállítani a vörös ármádiát, visszaszerezni 
az elrabolt magyar területeket. 

2021. január 12. a doni katasztrófa 78. évfordulója. 
A Don-kanyar a magyar köztudatban csak Muhival, Moh-

áccsal és Doberdóval mért nemzeti tragédiánk színtereként 
él mind a mai napig. Az oroszországi Don folyó Voronyezs-
től délre húzódó 200 kilométeres szakasza mentén harcoló 2. 
magyar hadsereget 1942-ben állították fel, és küldték a keleti 
hadszíntérre. Egy év alatt közel 260 ezer fő vett részt a har-
cokban. A haderő Voronyezs körzetében vívott harcok során 
rendkívül súlyos veszte-
ségeket szenvedett a 
rettentően nyomasztó 
túlerővel szemben en-
nek ellenére a magyar 
katonák több mint fele 
épségben hazajutott. Az 
ott maradt – a harcokban 
elesett, fogságban eltűnt 
– hős katonáink áldozata 
az egész nemzet gyásza. 
Mindenki, aki ott volt a 
keleti hadszíntéren, lel-
kileg maradandó károso-
dást szenvedett - a hábo-
rút nem lehet megúszni, 
az a sejtekben - lelkek-
ben marad mindörök-
ké. Az egyéves harcok 
vesztesége 120-125 ezer 
fő, ebből 42 ezerről tudjuk, hogy hol esett el, sok az eltűnt, 
a hadifoglyok igen jelentős része is ott veszett a kíméletlen 
szovjet lágerekben. A  magyar királyi honvédséget eredetileg 
nem a hatalmas  területtel bíró Szovjetunió, hanem a környező  
területrabló kisantant országok ellen készítették fel. 

Az akkori lehetőségek szerint a legjobbat adták, azzal ki-
tétellel, hogy majd a németek pótolják a hiányosságokat, de 
ez csak kis részben sikerült. A románok két hadsereggel kint 
voltak a fronton, és a németek a magyar hadsereg kétharmadát 
követelték, amelyet aztán sikerült lealkudni egyharmadra. Ez 
volt a második magyar hadsereg.

 Mit kerestek katonáink a keleti hadszíntéren? - teszik fel 
sokan a kérdést. Magyarország érdeke akkor ezt diktálta. Tria-
non igazságtalanságát senki sem vonja kétségbe: a német-olasz 
nemzetközi döntőbíróság az akkori lehetőségek szerint az első 
és második bécsi döntéssel orvosolta nekünk Trianont. A visz-
szakerült területekért aztán benyújtották a számlát. Bár sajnos 
ezt ma nem hangsúlyozzák, de a magyar katona Erdélyért és 
Felvidékért vívott kint a Don-kanyarban. 

A bolsevizmus ellen harcolt, amelyet volt módja megismer-
ni  az 1918-1919-es vörös kommün idején. Katonáink soha 
nem tekintették ellenségnek az orosz és ukrán lakosságot. A 
háború végére a vesztes oldalra kerültünk, a hősök említését 
gyakorlatilag betiltották, ha fellapozzuk az 1950-80-as  évek 
Hadtörténelmi Közlemények számait, a bennük fellelhető ta-
nulmányokat, mintha Moszkvában írták volna. A kérdést min-

Megemlékezés Alsónémedin a Covid-járvány miatt szűk körben
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„Kerékpárosbarát Munkahely 2020” 
Örömmel számolunk be róla, hogy a Halászy Károly Művelődési 

Ház és Könyvtár elnyerte a Kerékpárosbarát munkahely 2020 
címet. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tizenkettedik 
alkalommal hirdette meg az a Kerékpárosbarát Település és 
Kerékpárosbarát Munkahely pályázatokat. A pályázat célja, hogy 
az önkormányzatok, munkahelyek a klímavédelem, a mobilitás 
terén alkalmazott példamutató intézkedéseit és kezdeményezéseit 
díjazza. Az országban összesen hatvanhét munkahely, 
negyvenhat település pályázott a megtisztelő „Kerékpárosbarát” 
címre.  Tizenkét település és tizenhat munkahely nyerte el a 
címet, köztük művelődési házként egyedül az Alsónémedi Halászy 
Károly Művelődési Ház és Könyvtár. A művelődési ház egy éven 
keresztül viselheti ezt a kitüntető címet.

A Művelődési Ház dolgozói nevében nagyon örülünk az elismerésnek, célunk, hogy a jövőben tovább fejlesszük 
a kerékpáros infrastruktúránkat, ezzel a hozzánk látogató valamennyi Alsónémedi lakos körében a kerékpározást 
népszerűsítsük. 

        Vajda Andrea ifjúsági referens

1823. január 22-én vetette papírra Kölcsey Ferenc 
Himnusz című ódáját, mely Erkel Ferenc megzenésítésében 
1844-től a magyar nép nemzeti jelképe, himnusza. 

1989 óta tiszteletből e napon ünnepeljük a Magyar 
Kultúra Napját.

Kölcsey Ferenc a Himnuszt Szatmárcsekén írta. Ekkor 
már tudja, hogy azzal  nem teremt nemzeti költészetet, 
ha telerakja görög-
római mitológiai 
alakokkal verseit. A 
Hymnus-nak csak a 
címe görög. Szemere 
Pálnak a következőket 
írja a költő: ,,1818 és 
1823 között Kölcsén 
és Csekén igen-igen 
keveset dolgoztam; de 
dalaim alakja akkor 
fejtett ki. Reggeltől 
másnap hajnalig 
szobámban járkáltam, 
s ha sötét képeim 
engedtek, a parasztdal 
tonját találgatám. Nehezebb stúdiumom életemben 
nem vala.” Kölcsey tehát rájött, hogy a magyar népnek 
érthetően és fülébe csengően kell írni, csak így lehet 
valaki a nemzet költője. Szentimrei Jenő írja kitűnő 
Kölcsey monográfi ájában (címe: Ferenc tekintetes úr), 
hogy asztala körül egész árkot húzott a pádimentumába 
járkálásával. Fajtájának sorsa aggasztotta. Akkor feküdt 
le, amikor kifáradt. Összefolyt éjjele-nappala. Késő 
éjszakánként fel-felriadt a vén cseléd, s Kölcseyt még 
mindig az asztal körül látta körbe-körbe járni. Ilyenkor 
- Móricz Pál  bihari csendbiztos értesülése szerint - azt 

vetette oda neki: ,,Nyomtat a vak lú.”   1844 elején Erkel 
Ferenc megírja a Himnusz zenéjét. A bemutató a Nemzeti 
Színházban volt az év július 2-án. 1844. augusztus 
10-én először szólal meg nyilvános népünnepségen a 
,,Széchenyi” nevű gőzös vízre bocsátásánál, ezt írja a 
Honderű az esemény kapcsán: ,,Erőteljes diapasonokban 
(széles hangskálán, emelkedett érzelmi tónusban) kezde 
zengeni ama fölséges néphymnus, melyet Kölcseynk 

és Erkelünk egyesült 
lantjaik teremtének. 
Szent lelkesedés rezgé 
át a hallgatóságot, az 
erősmellű férfi  és csengő 
hangú énekesnők minden 
szavára, mely erélyezve 
az érczhangszerek 
teljes harmóniája által, 
valóságos nemzeti 
hymnusszá magasult. A 
hallgatóság mindegyike 
könnyezett.” 1844. 
november 27-én a 
kolozsvári Nemzeti 
Színházban az előadás 

után a színészek eléneklik a Himnuszt. 1848. március 25-
én Marosvásárhelyt a fáklyásmenetben felvonuló ifjúság 
már a Himnuszt énekli. 

Nemzeti imánk „a magyar nép viharos évszázadaiból” 
immáron 198 éve száll szüntelen ül könyörgésével az 
Egek Urához. Egyszer talán meghallgatásra talál: „Isten, 
áldd meg a magyart/Jó kedvvel, bőséggel,/Nyújts feléje 
védő kart,/Ha küzd ellenséggel;/Bal sors akit régen tép,/
Hozz rá víg esztendőt,/Megbűnhődte már e nép/A múltat 
s jövendőt!” 

                         Bálint István János

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA – JANUÁR 22.
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Tizenkét hónap

orosz népmese

Élt az erdő szélén egy kis házban egy asszony két 
lányával. Az egyik szőke volt, a másik fekete hajú. 
A lányok mostohatestvérek voltak: a szőke lány 
édesapja régen meghalt, nem sokkal azután, hogy új 
asszonyt hozott a házhoz. Ettől a naptól kezdve na-
gyon gonoszul bántak a szegény kis árvával. Nehéz 
munkákat kellett elvégeznie, míg ők 
csak cicomáskodtak naphosszat. 
Cselédként dolgoztatták, ő 
mégse panaszkodott, ha-
nem mindent megcsi-
nált, amit ráróttak. 
Telt-múlt az idő, sok 
év eltelt. A lányok 
felnőttek, és a sző-
ke leány nagyon 
szép lett, míg a fe-
kete hajú csúnyács-
ka maradt. Ezt az-
tán végképp nem 
nézhette jó szemmel 
a mostohaanya, elhatá-
rozta hát, hogy elpusztítja 
a szegény árvát valahogy.

Beköszöntött a hideg, fagyos 
tél. Nagy hó esett, az erdő és mező 
gyönyörűségesen szép volt. A mostoha azt gondolta: 
no, itt az idő, kiküldi az erdőre a lányt, és ott bizto-
san megfagy, vagy megeszik a farkasok. Magához 
hívta a lányt, kezébe adott egy kis kosarat, majd azt 
mondta neki, hogy menjen az erdőre, és szedjen vi-
rágot. Azt majd eladja a piacon, hogy legyen pén-
zük. A lány váltig állította, hogy ilyenkor nincsen 
virág az erdőn, ilyenkor csak jégvirág van a kuli-
pintyójuk ablakán, de a mostoha hajthatatlan volt, 
nem tágított, hanem a lány vállára dobott egy nagy-
kendőt, és kitessékelte az ajtón. Utána kiáltott még: 
vissza ne jöjjön virág nélkül! A lány elindult hát a 
magas hóban, fázósan összehúzta magán a kendőt. 
Ment, ment, egyenesen a sűrű erdőbe. Nem tudta, 
merre mehetne, virágot úgyse talál sehol. Már na-
gyon fázott, de visszafordulni nem mert. A sűrű erdő 
felől valami fényt látott derengeni. Mintha tűz len-
ne amott. Gondolta, odamegy, és hátha megengedik 

neki, hogy megmelengesse fagyos tagjait a tűznél. 
Oda is ért, és látta ám, hogy tizenkét férfi  kuporog 
a tűz mellett, van köztük egészen fi atal is, meg egé-
szen öreg is. Subájukba burkolóznak, és csendesen 
beszélgetnek a tűz körül. Odament, bár nagyon félt. 
Megszólította őket, hogy engednék meg neki, hogy 
megmelegedjék egy kicsit a tűz mellett. A férfi ak 
nagyon elcsodálkoztak, hogy ilyenkor valaki jár az 
erdőn. Be is sötétedett közben, és a csillagok is fel-
jöttek az égre. A csupasz ágak között meg-megcsil-

lantak a fekete bársony égen.
Megengedték, hogyne engedték volna 

meg. Maguk közé engedték, ő leku-
porodott és vörösre fagyott kezét a 

tűz lángjánál melengetni kezdte. 
Akkor a férfi ak megkérdezték, 
hogy mi járatban ilyen későn, 
hiszen ma van Szilveszter éj-
szakája! Ilyenkor minden jó-
tét lélek otthon alszik már!

A lány elmondta, hogy a 
mostohája virágért küldte 
az erdőre, és ráparancsolt, 
hogy virág nélkül ne merjen 

hazamenni. No, ezen elcsodál-
koztak nagyon. Kifaggatták, és 

megtudták, hogy nagyon gonosz a 
mostohája, és rájöttek, hogy el akar-

ja a lányt pusztítani, azért küldte a fa-
gyos erdőbe. Hogyan is élhetne túl egy ilyen 

rettenetes hideg éjszakát? A lány megkérdezte, hogy 
kik ők. Elmondták neki, hogy ők a tizenkét hónap. A 
legfi atalabb Január, a legidősebb pedig a nagy fehér 
szakállú December.

A lány nagyon hálás volt nekik, hogy megenged-
ték neki a tűz mellett, hogy felmelegedjen kissé. 
Szíves szóval megköszönte a jóságukat, és indulni 
akart. Akkor az egyik férfi  felállt. Megfogta a lányka 
kezét, és néhány lépésnyire távolabb vezette. Akkor 
lehúzta arany karikagyűrűjét, és a fák közé dobta a 
mély hóba. A gyűrű gurult-gurult, és amerre elgu-
rult, ott egy szempillantás alatt elolvadt a hó, és szép 
színes virágok bújtak ki a földből. Mondta a lány-
nak: szedhetsz belőle, amennyi csak kell.

A lány csodálkozott: hogyan lehetséges ez? „Hát 
úgy, hogy én vagyok Április” - válaszolta a férfi , 
és mosolygott. Mosolya melegétől egészen elpirult 
a szép leányka. Nagyon szépen köszönte a jóságát, 
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majd lehajolt, és szedett annyi virágot, amennyi a 
kosárkájába fért. Aztán a kendőjébe burkolta, ne-
hogy megfagyjanak a nagy hidegben, ameddig ha-
zaér, és elköszönt a férfi aktól. Azok intettek neki, a 
lányka pedig szapora léptekkel, amennyire a mély 
hóban csak tudott, igyekezett hazafelé.

Amikor hazaért, a mostoha nem akart hinni a sze-
mének. Félreállt a szája nagy dühében, hogy ezt az 
ostoba teremtést nem ették meg a farkasok, nem fa-
gyott kékre a nagy hidegben! Ám amikor a lányka 
kicsavarta kendőjéből a kosárkát, akkor nézett csak 
igazán nagyot! Mert a kosárka telis-tele volt szebb-
nél szebb virágokkal! Odaszaladt a mostohatestvére 
is. Váltig kérdezgették, hogy mi történt, hogy történt, 
honnan szerezte a virágokat. Ő pedig töviről-hegyi-
re elmondott mindent. A mostohát rögtön elkapta a 
kapzsiság. Szidni, korholni kezdte a lányt, hogy mi-
ért nem kért meleg bundát, ékszereket, aranyat és 
egyéb gazdagságot?! No, majd ők! Fogott is rögtön 
egy nagyobb kosarat, és lekapta a fogasról a legócs-
kább bundát, a lányára terítette. Aztán maga is fel-
kapott egy ócska, szakadt kabátot, és elindultak az 
erdőbe. Hiába tiltakozott a lánya, hogy így meg úgy, 
nem akar menni, semmi kedve fagyoskodni a jeges 
erdőben - az anyja hajthatatlan volt. Kézen kapta a 
lányát, és maga után húzva sietett be a jeges, vaco-
gós, hideg erdőbe. Elhatározta, hogy új bundákat fog 
kérni a szakadt, kopott helyett, és a kosarat teli téteti 
arannyal, addig haza se jönnek. Nagy sokára meg 
is találták a tűznél kuporgó atyafi akat, odamentek, 
s kérték, hogy megmelegedhessenek a tűznél. Azok 
megengedték, és megkérdezték, hogy mi járatban 
vannak ilyenkor a hideg erdőn. Ők meg elmond-
ták, hogy az imént itt járt a másik lány, és hogy neki 
adtak virágot, akkor most nekik meg adjanak szép, 
drága és meleg bundákat és sok aranyat a kosaruk-
ba. Tudták, hogy ők a tizenkét hónap, mert a másik 
leány mindent elmesélt. Ezért aztán azt is tudják, 
hogy varázserejük van. A férfi ak összenéztek, egy-
másra hunyorítottak. Április rögtön értette, mit kell 
tennie. Felállt a tűz mellől. Levette válláról farkas-
bőr bundáját, és a lányra terítette. Aztán egy másikat 
az asszonyra. A bundák nagyon súlyosak voltak és 
nagyon melegek. Le akarták venni, de nem tudták. 
Súlyuk alatt pedig egészen összegörnyedtek, le is 
kellett kuporodniuk, annyira nehéznek érezték. Ha-
nem a bundák akkor annyira rájuk tapadtak, egészen 
rájuk nőttek, hogy levenni már nem is lehetett soha 
többé. Teljesen rájuk forrott, eggyé vált velük, bebo-
rította őket a fejük búbjától a lábuk ujja hegyéig. A 
bunda alatt most már farkassá váltak egészen. Ez lett 

a büntetésük kevélységükért, gonoszságukért, kap-
zsiságukért. A távoli hegyek orma felől félelmetes 
farkas vonítás hasított át a hideg éjszakán. Ott jár a 
farkas falka, éhesen, csattogó fogakkal, villogó sze-
mekkel. A 
f a r k a s s á 
lett mosto-
ha meg a 
lánya ösz-
szerezzent, 
de mindhi-
ába, mert 
most már 
n i n c s e n 
menekvés 
a számuk-
ra. Kérték 
volna a fér-
fi akat, hogy 
változtassák őket vissza, és megbánták, amit tettek, 
de a férfi aknak híre-hamva se volt addigra, eltűntek, 
mintha ott se lettek volna. Még a tűz nyomát se ta-
lálták, ami az imént még itt lobogott vidáman, mele-
gen, pattogva, ropogva. Így hát a gonosz mostoha és 
a lánya örökre farkasok maradtak.

Csanádi Imre:

Hónap-soroló

Új év, új év,
új esztendő!
Hány csemetéd van?
Tíz meg kettő!

Jégen járó január,
fagyot fújó február,
rügymozdító március,
április, füttyös, fi ús,
május, május, virágdús,
kalászkonyító június,
kaszasuhintó július,
aranyat izzó augusztus,
szőlőszagú szeptember,
levélhullató október,
ködnevelő november,
deres, darás december.  
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