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Tisztelt Vásárlóim!
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Védett növények Alsónémedi határában
Kerámiaképek a Halászy Károly Művelődési Ház árkádsorán 8.
Agárkosbor (Orchis morio)

formát öltenek, a levél szélei épek, virágának
KpOLXPRVOXÀI~MiVKR]RWWWHUPpNHNEHLV
szirmai sisakszerűen összeborulva állnak, és 5-20 tagú fürtökben
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nak. Emésztési panaszokra, gyomorégésre is lehet használni, de
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ti a torokgyulladást, a köhögési ingert is csillapítja. Az agárkosbor
sok
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fontos ásványi anyagot tartalmaz.
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK:
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelet helye:
Ócsa, Szabadság tér 4. szám.
Az ügyelet elérhető az alábbi telefonszámokon: 104, 112 (1/301-6969)
RENDŐRSÉG: 107, 112;
Polgárőrség: 06-30-484-7658;
Közterület-felügyelet, településőrség telefonszáma: +3630-503-6739,
+3630-542-7583; Dernóczi Zoltán +36-70-607-9601
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK: Tóth Gábor r. 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r.törzsőrmester 06-20-489-67-22
Víz hibabejelentés (Nagy Tibor) +36-70-585-5510,
(Morvai János) +36-70-437-3800
Szennyvíz ügyelet: +36-30-9197-250
Közvilágítás hibabejelentés: 06-80-383-940; 06-20-978-5611;
06-30-978-5611; 06-70-978-5611
A MEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI: Garai Miklós +36-30-857-6195;
Gödöllei Attila +36-30-423-2215; Nagy Zoltán +36-70-491-1039;
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény esetén
azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!
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Ingyenes felméréssel, hévégén is
Regdon Csaba: 06-20-9579-533; 06-1-284-9213
Címlapfotó: Józan Nóra Karantén Fotópályázatra 27
beadott munkája
2020 július
2019. 09. 15. 8:59

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

COVID-19 – A vírus még közöttünk van!
Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
A hosszan tartó járványügyi korlátozások után - mikor
kénytelenek voltunk otthonainkba bezárva tölteni a heteket, nem járhattak gyermekeink óvodába, iskolába, nem
találkozhatunk idős szüleinkkel, akadályozva voltunk a
munkavégzésben - nagy megkönnyebbüléssel fogadtunk
a korlátozások enyhítését, fokozatos feloldását. Alig vártuk, hogy szabadon mozoghassunk, és ismét találkozzunk
barátainkkal, családtagjainkkal, elmenjünk szórakozni,

szabadon intézzük ügyeinket. S bár gyakorta halljuk a
TV-ből, rádióból, különböző hírcsatornákból, hogy be
kell tartanunk az érvényben lévő biztonsági szabályokat,
s azt is halljuk, hogy továbbra is vannak frissen megfertőződött betegek, mégis elengedjük a fülünk mellett, hajlamosak vagyunk nem venni fel a szájmaszkot, nem fordítunk kellő ﬁgyelmet a kézmosásra, kézfertőtlenítésre, a
távolságtartásra. Úgy érezzük: vége, megúsztuk!
Pedig koránt sincs ez így! Szeretnénk felhívni ﬁgyelmüket, hogy a veszély NEM múlt még el. Bár jelenleg
lecsillapulófélben van, félő, hogy bármikor és bárhol ismét felütheti fejét.
Alsónémedi község lakói szerencsésnek mondhatják
magukat, mert településünkön egyetlen koronavírussal
fertőzött beteg sem volt eddig. Köszönhető ez a lakosság óvatosságának, felelősségteljes magatartásának, az
Önkormányzat hathatós intézkedéseinek. Megtévesztő
azonban, hogy közvetlen környezetünkben nem tapasztaltuk a koronavírus járvány pusztító hatását, hajlamosak vagyunk, azt gondolni túlzás a nagy óvatosság, nem
bírjuk tovább a bezártságot, menni kell dolgozni, mert
elfogyott a szabadság, nem állhat meg tovább az élet.
Valóban, a korlátozások feloldása, a gazdaság újbóli beindítása, megszokott életvitelünk helyreállítása elengedhetetlen volt már.
2020 július

De nézzük a környező országokat, ismét nő a regisztrált fertőzöttek száma. A szakemberek azt jósolják
szeptember hónapban ismét felerősödhet a vírus, és még
pusztítóbb lehet, mint a tavaszi hulláma. Saját és közösségünk érdekében törekedjünk a megelőzésre!
Ezért, hogy könnyelműségünk ne sodorjon bajba minket, családtagjainkat, településünket, nagy komolysággal
felhívjuk a Tisztelt Lakosság ﬁgyelmét vegye komolyan
a hatóságok által kért egészségügyi szabályokat!
Ezek közül a
legfontosabbak:

Gyakran
mossunk kezet!
 Használjuk
a kézfertőtlenítőket!
 A közintézményeket (iskola,
óvoda, közterek,
stb.) rendszeresen fertőtleníteni
kell!
 Ügyeljünk
környezetünk
tisztaságára!
 Zárt közösségi térben, ahol
sok ember tartózkodik, használjuk a szájmaszkot!
 A szájmaszkot, amennyiben mosható, gyakran mossuk ki!
 Továbbra is telefonon előzetesen jelentkezzünk be
háziorvosainknál, a szakrendeléseken, amennyiben ellátásra van szükségünk!
 Idegen környezetben tartsuk egymástól a kellő távolságot!
 Ne menjünk idén külföldre nyaralni!
 Kerüljük a tömegrendezvényeket!
 Amennyiben covid-gyanús tüneteket észlelünk magunkon vagy családtagjainkon haladéktalanul jelezzük
ezt telefonon házi orvosunknak! Elérhetőségeink: dr.
Papp Zsolt 06-29-337-144, dr. Deutsch Judit 06-29-337104, dr. Szlivka Gabriella 06-29-337-195.
Alsónémedi lakossága példamutató módon kezelte a
járvány első szakaszát, bízunk benne, hogy hasonló felelősségteljes magatartást mutat a megelőzésben is, hogy
az esetleges őszi járvány-hullám felkészülten érje településünket. Ennek érdekében mindent megtesznek a község egészségügyi dolgozói, Önkormányzatunk vezetői,
munkatársai. Kérjük, Ön is saját környezetében tegyen
meg mindent egészségünk megőrzése érdekében!
Egészségügyi Szolgálat
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
A Képviselő-testület a koronavírus miatti veszélyhelyzet megszüntetése utáni első ülését 2020. június 24én tartotta. A testületi ülést megelőzően a bizottságok
is üléseztek, és véleményezték a hatáskörükbe tartozó
ügyeket.
A Képviselő-testület a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. Tv. 8. § (4) bekezdése alapján tárgyalta és elfogadta az idei évben is a település közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett
intézkedésekről, és az ezzel kapcsolatos feladatokról
szóló rendőrségi beszámolót.
Soron következő napirenden a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámolója szerepelt, melyet a Testület – az
Intézményvezető szóbeli kiegészítésével együtt – elfogadott. A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 20192020-as nevelési évéről szóló beszámolóját Szabó Éva
intézményvezető készítette, melyet a Képviselő-testület
elfogadott. A Képviselő-testület ezen az ülésén tárgyalta
a településen működő egészségügyi szolgáltatók beszámolóját. A beszámolókat a Képviselő-testület elfogadta,
kérve a II. számú háziorvosi körzet vezetőjét, hogy a jövőben részletesebb beszámolót készítsen. A törvényi és
a szerződéses kötelezettségnek eleget téve számolt be az
ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft. temetkezési közszolgáltatásról szóló 2019. évi tevékenységéről, melyet
a Testület elfogadott. A nagyobb önkormányzati támogatásban részesülő helyi egyesületek 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját is tárgyalta a Képviselő-testület
– a pénzügyi beszámolók már az év elején megtörténtek
a Hivatal felé –, így a Polgárőr Egyesület, a NYWYG
Íjász és Hagyományőrző Egyesület és az Alsónémedi
Vízisport Egyesület. A beszámolókat elfogadta a Képviselő-testület.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján tárgyalta a Képviselő-testület az Önkormányzat 2019.
évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját. A koronavírus járvány miatt e beszámoló tárgyalására az áprilisi ülés elmaradása miatt jelen ülésen került
sor. A Testület a beszámolót elfogadta. Soron következő
napirenden a Kertváros Szociális Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalására került sor,
melyet a Képviselő-testület elfogadott. A Központ Vezetője beszámolt a 2020. évi járványügyi intézkedéseiről
is, melyet a Testület megköszönt.
Az önkormányzatok részvételével működő gazdasági
társaságok törvényi kötelezettsége beszámoló készítése
a Képviselő-testület felé. Az ABÉVA Kft. beszámolóját
Polgármester úr a veszélyhelyzet alatt elfogadta, így jelen ülésen csak a DAKÖV Kft. beszámolójának tárgyalására került sor. A Képviselő-testület elfogadta a Dabas
és Környéke Vízügyi Kft. 2019. évi tevékenységéről és a
településen végzett víziközmű-szolgáltatás működéséről
szóló beszámolóját.
Az önkormányzati alapítású alapítványok beszámolója közül az Alsónémedi Községért Közalapítvány beszámolóját tárgyalta és fogadta el a Képviselő-testület
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(a beszámolási kötelezettség határideje a koronavírus
járvány miatt a központi szabályozásokra való tekintettel eltolódott, így a többi alapítványi beszámoló tárgyalására később kerül sor). Arról is döntött a Testület,
hogy a 2020. évi költségvetésben kiadások fedezetére
500.000,- Ft támogatás kiﬁzetését rendeli el, mint Alapító az Alapítvány részére.
Az ülésen két rendelet elfogadására került sor. A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2019. évi
zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletet és az
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.
(II.28.) önkormányzati rendelet I. negyedéves módosításáról szóló rendeletet.
A jogszabályi kötelezettség alapján tárgyalta a testület
a belső ellenőrzést végző Vincent Auditor Kft (2373
Dabas, Tavasz u. 3.) belső ellenőri vezetője által elkészített és a jegyző által is jóváhagyott 2019. évre vonatkozó
éves ellenőrzési jelentést, melyet elfogadott.
A Széchenyi István Általános Iskoláért Alapítvány
részére 500.000.-Ft összegű támogatást nyújtott a Testület az az iskolai könyvtár állományának gyarapítására,
egyben felkérte az iskolai és a községi könyvtár vezetőit,
hogy egyeztessenek a beszerzésre kerülő könyvekről.
A Polgármester előterjesztésében tárgyalta a Testület
a költségvetési átcsoportosításokról, mely kapcsán engedélyezte a létszámkeretek közötti átcsoportosítást: a
mezőőrök létszámkerete csökken (4 főre), a parkgondozást végzők száma nő (6 főre).
Döntött a testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton
való indulásról. Két lehetőség merült fel: a Rákóczi
utca 20. szám alatti óvoda épületnél létesítendő tornaszoba megépítése és a Deák Ferenc utca Árpád utca és
a Kisfaludy utca közötti teljes szakaszának felújítása. A
Képviselő-testület a tornaszoba megépítésével való indulást úgy tartotta lehetségesnek, ha az önerő mértéke
nem haladja meg a 40 %-ot. Azóta a Képviselő-testület
újra tárgyalta június 29-i ülésén a témakört – az árak
emelkedtek, az engedélyes terv véglegesen lejárt, így az
áttervezésre lesz szükség – és a Deák Ferenc utca Árpád
utca és a Kisfaludy utca közötti teljes szakaszának
felújításával történő pályázat benyújtása mellett döntött.
Az Alsónémedi belterület 3066 hrsz-ú és a 3073 hrsz-ú,
kivett közforgalom elől el nem zárt magánút művelési ágú ingatlan térítésmentes tulajdonba adásáról
is döntött a Képviselő-testület. Az ingatlanokat Nagy
Józsefné, Nagy József és Nagy Gábor Alsónémedi lakosoktól településrendezési célra a Képviselő-testület térítésmentesen elfogadta és felhatalmazta a Polgármestert
az erre vonatkozó szerződés aláírására és a Fölhivatali
eljárás megindítására.
A Polgármester javaslatára tárgyalt a Testület az
Alsónémedi, Fő út 63. sz. alatti orvosi rendelő mögé
létesítendő parkolóba elektromos autó töltésére alkalmas töltő terveztetésére. Ennek kapcsán felhatalmazást
kapott (váltóáram) töltő terveztetésére max. 22 kW teljesítményig és arra, hogy vizsgáltassa meg, hogy a meg2020 július
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lévő hálózat felújítása nélkül megvalósítható-e a 22 kW
teljesítményű elektromos töltő berendezés.
Soron következő napirenden a Garay u. és 5 sz. Fő
út csatlakozási pontjától (volt Miklós Vendéglőtől)
déli irányba az utolsó lakóházig terjedő gyalogjárda
és környezet rendezés terveztetésére vonatkozó előterjesztést tárgyalta a Képviselő-testület és felhatalmazta a
Polgármestert, hogy indíttassa el a tervezést.
Szintén a Polgármester úr előterjesztésében tárgyalt a
Testület a nyári táborokra és gyermekfelügyeletre tett
javaslatokról és engedélyezte, a 2020. évi Erzsébet táborok programban való részvételt, melyhez a szükséges
kiadásokat a támogatási összeg 100 %-ig biztosította a az
önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére. A pályázati támogatás 18.000,- Ft/fő/gyermek, 25.000,- Ft/fő/
pedagógus. Hozzájárult ahhoz is, hogy a nyári gyermekfelügyeletet 7,5 hetes időszakban biztosítják és a szükséges kiadásokat – további szükséges gyermekfelügyelők
– a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020.
évi költségvetéséből fedezzék (a koronavírus-járvány
miatti feladatelmaradásból származó összegből: személyi kiadások max. 518.000,- Ft, járulékok max. 79.800,Ft, dologi kiadások max. 2.104.000,- Ft összeghatárig).
Mivel időközben a pályázaton nyertesként szerepeltünk,
a Művelődési Háznak engedélyezett összegnek csak a töredéke kerül felhasználásra.
Az ABÉVA Kft. kérésére engedélyezte a Testület az
Iskola Aula részén található automata ajtó rendszer
helyett tolóajtós rendszer telepítését és felhatalmazta
a Kft. Ügyvezetőjét a Beszerzési Szabályzatban előírtak
szerint a pályáztatás lebonyolítására és szerződés megkötésére. A beruházáshoz maximum 3.000.000,- Ft + ÁFA
összeget az általános tartalék terhére, felhasználási célú
végleges pénzeszköz átadással biztosít az Önkormányzat.
A Képviselő-testület írásban részletes tájékoztatást kapott Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvostól
a COVID-19 járványról, majd Polgármester úrtól
szóbeli tájékoztatást a befejezett beruházások jogi
helyezéről.
Utolsó napirenden Polgármester úr beszámolója szerepelt az előző üléseken hozott határozatok végrehajtásáról
és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről.
Polgármester úr 2020. június 29-re rendkívüli testületi ülést hívott össze a Szent István tér 8. Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda zöldfelületi kialakítás öntöző
rendszerrel, valamint csapadékvíz elvezetés kivitelezése kiviteli tervdokumentációk és árazatlan költségkiírás alapján – projekt kivitelező kiválasztása megnevezésű beszerzési eljárás ügyében. A benyújtott árajánlatok
alapján – négy cégtől kértek ajánlatot, kettő ajánlat érkezett – a Barizs Kert Kft. (2364 Ócsa, Kiss János u.
17.) került kiválasztásra legkedvezőbb ajánlata alapján,
bruttó 14.860.338,- Ft összeggel.
Napirendre vette a Képviselő-testület – ahogy már
említésre került – az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton való
indulást. A pályázaton a Deák Ferenc utca Árpád utca
és Kisfaludy utca közötti szakaszának felújításával indul az Önkormányzat, melynek teljes becsült bekerülési
2020 július

összege bruttó 43.188.001,- Ft, támogatási intenzitása
50 %.
A Képviselő-testület a nyári időszakban még fog
rendkívüli ülést tartani és a július utolsó hetében tartandó bizottsági és testületi ülésről már egyeztettek is
a Képviselők.
A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói,
döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei megtalálhatók a település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/
onkormanyzat/), ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók!
Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi Penny utca 058/61 hrsz. +36 30 689 12 45
E-mail: info@atcpro.hu

Álláshirdetés
Alsónémedi Észak – ipari területén a Penny Market és a GLS
közvetlen szomszédságában épülő kamion – tartálymosó
üzemünkbe keresünk kollégát, betanított ﬁzikai munkavégzésre.
Az ATC Kft. egy újonnan létesített üzemben végzi élelmiszer vegyipari közúti tartálykocsik/konténerek, valamint IBC tartályok
belső és külső tisztítását -fertőtlenítését – fűtését.
Az üzemben a legkorszerűbb automatizált berendezések
kerültek telepítésre. Keressük kollégánkat, akinek megfelelő
hozzáállásával és motiváltságával közösen elérhetjük, valamint
megoszthatjuk gazdasági sikerünket.
Főállásban bejelentett munkahely – három műszakos
munkarend – éjszakai és hétvégi pótlék.
Feladatok:
• Tartályok mosása - mosó berendezés működtetése betanítás
alapján.
• Kamion tartozékok – tartályok külső mosása.
• IBC tartályok mozgatása – mosása.
• Kamionok – tartályok beazonosítása munkalap alapján.
Elvárások:
• Jó ﬁzikai állóképesség.
• Hosszútávú motivált munkavégzés.
• Csapatmunka.
• (Előny hasonló területen szerzett tapasztalat.)
Amit nyújtunk:
• Megfelelő téli – nyári munkaruházat.
• Étkezési – zuhanyzási lehetőség.
• Hosszútávú – dinamikusan fejlődő munkahely.
• Dinamikusan fejlődő bérek.
• Előre lépési lehetőség (Műszak vezető).
• Prémium és bónusz lehetőség.
A pozícióra jelentkezni fényképes önéletrajzzal,
valamint nettó bérigény megjelölésével az info@atcpro.hu
e-mail címen lehet.
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Fontos tudnivalók az adózásról
Tisztelt Adózók!
Szeretnénk felhívni ﬁgyelmüket, hogy az elektronikus
kapcsolattartásra kötelezett adózók a cég-ill. ügyfélkapujukra, valamint azon magánszemélyek, akik nincsenek
kötelezve, de az elektronikus kapcsolattartást jelölték
meg az Adóhatóságtól, és elektronikus úton kapják meg
a leveleiket, határozataikat, felszólításokat… stb., hogy
küldeményeiket rendszeresen ellenőrizzék!
Az elektronikusan elküldött levelek, attól függetlenül,
hogy az illetékes elolvasta vagy sem 30 elteltével törlődnek. Ettől függetlenül azok a kötelezettségek megmaradnak, csak éppen az adózó nem tud róla. Az Adóhatóságot
is csak elektronikus formában kereshetik meg beadványaikkal azon ügyfelek, akik elektronikus kapcsolattartásra vannak kötelezve.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(EÜSZ törvény), valamint az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet (Korm. rendelet) kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv ügyfelei számára a jogszabály által előírt esetekben az állammal - ideértve a Magyar Államkincstárral (Kincstár) - való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről
történő dokumentumküldést és fogadást. Ezen kötelezettség teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára cégkaput, az együttműködő szervek, így
az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára
hivatali tárhely szolgáltatást biztosít. A gazdálkodó
szervezetek köre – azaz, amelyekkel az elektronikus
kapcsolattartás cégkapun keresztül történik – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alábbiak szerint
határozható meg: Az EÜSZ törvény szerint gazdálkodó
szervezet a polgári perrendtartásról szóló törvényben
meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek a
lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány (1. § 23. pont).
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában a következők szerint
határozza meg a gazdálkodó szervezeteket: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés,
az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági
társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi ﬁóktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó
szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat,
a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég,
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továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az
állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az
egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.
Fontos információk a beﬁzetésekkel kapcsolatosan!!
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a
ﬁzetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a ﬁzetési
kötelezettségét belföldi ﬁzetési számlájáról történő
átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.
– készpénz átutalási megbízás (hagyományos sárga
csekk), banki beﬁzetés esetén fontos az adózó adóazonosítója (adószáma), vagy az adóhatóság által alkalmazott
nyilvántartási számnak (mutatószám) és lakcímének feltüntetése.
– banki átutalás során is fontos az adózó nevének és
adóazonosítójának (adószámának) vagy az adózó nevének és az adóhatóság által alkalmazott nyilvántartási számának (mutatószám) feltüntetése.
Kérjük, hogy ha a hozzátartozó adóját is utalják, ez
mindig a fent felsorolt adatok megadásával, külön sorban történjen! Problémát szokott okozni, hogy átutaláskor nem a megfelelő számlaszámokra utalják az adókat,
pl. gépjárműadót és pótlékot egy összegben utalják a
gépjárműadó számlára. Ebben az esetben arra a számára
kerül bekönyvelésre, amelyiken azt jóváírja a bank.
Felhívjuk a Tisztelt Adózók ﬁgyelmét, hogy aki
cégkapuval ill. ügyfélkapuval rendelkezik az önkormányzat e-ügyintézés (önkormányzati portálon) címszó alatt
az útmutatót követve az adófolyószámláját lekérdezheti.
További változás az, hogy az ügyfeleknek 2020.04.01től Adóhatóságunknál is lehetőségük van az elektronikus lekérdezés mellett már az elektronikus ﬁzetésre is
a (VPOS megoldás segítségével), amennyiben az önkormányzat által kivetett adókat, díjakat, illetéket kívánják megﬁzetni, az E-Önkormányzat Portál (OHP)
weboldalon keresztül.
Az OHP a következő címeken érhető el:
https://ohp.asp.lgov.hu
https://ohp-20.asplgov.hu
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu
A szolgáltatás igénybevétele elektronikus azonosítás követően lehetséges!!
A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy
beﬁzetési kötelezettségüket mindig a megfelelő szám2020 július

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

lára, pontos adatok megadásával szíveskedjenek teljesíteni a további kellemetlenségeket elkerülése érdekében!
Az alábbi helyen megtalálhatók
az adóhatóság számlaszámai:
http://www.alsonemedi.hu/ﬁles/statics/nyomtatvanyok/
bankszamla_szamok.pdf
Amennyiben további kérdésük van, keressenek fel
bennünket személyesen ügyfélfogadási időben vagy
telefonon a 337-101/19 melléken. Személyes megkeresés alkalmával csak az adózónak illetve meghatalmazás
alapján meghatalmazottnak adhatunk konkrét adatokról
információt. Telefonos megkeresések alkalmával kizárólag általános tájékoztatást adhatunk.
Félfogadási idő (kizárólag):
Hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 - 17.30; Szerda:
8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00; Péntek: 8.00 – 12.00
Dencsik Pálné adóügyi főmunkatárs



Tájékoztató a mezőőri járulék
fizetési kötelezettségről
Tisztelt Földtulajdonosok! Földhasználók!
Az alábbiakban szeretnénk felhívni szíves ﬁgyelmüket a mezőőri díj ﬁzetésével kapcsolatos tudnivalókról:
A településünkön működő mezőőri szolgálat fenntartási
és működési költségeinek egy részét a tárgyév március
01-i állapot szerinti földhasználó, ha az ismeretlen, akkor
az ingatlan tulajdonosa által beﬁzetett mezőőri járulékból
kell az önkormányzatnak ﬁzetnie. A mezőőri szolgálatról
szóló 2/2002. (02. 05.) sz. önkormányzati rendelet alapján a szántó művelési ágú földterületek után kell mezőőri
díjat ﬁzetni, amennyiben a földhasználó/tulajdonos öszszes használatában álló szántó meghaladja az 1.000m2-t.
Szeretnénk felhívni az érintettek ﬁgyelmét, hogy amenynyiben a földhasználó vagy tulajdonos személyében változás történik, úgy azt a változástól számított 30 napon
belül be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalban és
hivatalos okirattal (pl.: földhivatali határozat, adásvételi szerződés, hagyatékátadó végzés) kell alátámasztani.
A változásokat csak ezen bejelentések alapján van lehetőségünk átvezetni. A mezőőri járulék összege 23,50,Ft/100m2/év (2350,-Ft/ha/év). A járulék szempontjából
minden megkezdett 100m2után kell a járulékot megﬁzetni. Akinek az összes földhasználata az 1000m2nem
haladja meg, mentes a járulék megﬁzetése alól.
A járulékot minden évben egy összegben, július 31ig kell megﬁzetni. A meg nem ﬁzetett járulék adók mód2020 július

jára behajtható köztartozásnak minősül. Amennyiben a
földhasználó ﬁzetési kötelezettségének nem tesz eleget
július 31-ig, úgy a ﬁzetési határidő utolsó napjától kezdődően a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének
a 365-öd részének megfelelő késedelmi pótlékot köteles
ﬁzetni, késedelmi naponként.
A mezőőri díjjal kapcsolatos ügyintézés végett
Szűcsné Juhász Emese adóügyi ügyintézőt kereshetik
a Polgármesteri Hivatalban. Telefon: 06-29/337-101
19 mellék.
E-mail: juhaszemese@alsonemedi.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 - 17.30 ; Szerda: 8.00 –
12.00 és 13.00 – 16.00; Péntek: 8.00 – 12.00
Nagy Ibolya, jegyző



Tájékoztató parlagfűmentesítéssel kapcsolatban
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan
tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége.
A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos/
földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy belterületen
a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által
helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma
alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles
hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.”. Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása,
bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel
fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben ren7
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delhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma
nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző,
külterületen, Pest megye és Budapest területén a Pest
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági,
Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el. A jegyző által
elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján időközben
maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek
kell megﬁzetnie. A növényvédelmi bírság kiszabására
a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult
hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel
fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000

Ft-ig terjed. Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági
terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem
művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek,
zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények
(utak, vasút) melletti sávok. A védekezési kötelezettségét
nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A
költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés
elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság
kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével
összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak
összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi
kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges ﬁgyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki
lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig
meg kell őrizni.
Pest Megyei Kormányhivatal

Nyugdíjra jogosító szolgálati idő vásárlása július elseje után
Winkler Róbert nyugdíjszakértő
A nyugdíjra jogosító szolgálati idő vásárlásának lehetősége nem új keletű, de az új Tbj. július elsejei hatályba
lépésével ennek feltételrendszere is változik. Cikkünk az
új Tbj. alapján megköthető megállapodásokat foglalja
össze:
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében
járó nyugellátások olyan keresettől, jövedelemtől függő
rendszeres pénzellátások, amelyek a biztosítottnak (volt
biztosítottnak), illetve hozzátartozójának – nyugdíjjárulék megﬁzetése ellenében szerzett – meghatározott szolgálati idő alapján járnak. A nyugellátásokra – öregségi,
hozzátartozói nyugdíjak –, valamint a korhatár előtti
ellátásokra jogosító szolgálati időt általánosságban egy
fennálló biztosítási jogviszony – például munkaviszony,
közszolgálati jogviszony, vállalkozói, társas vállalkozói
jogviszony, megbízási jogviszony stb. – alapozza meg,
mely keresőtevékenységből származó jövedelemből a
külön jogszabályban meghatározott mértékű nyugdíjjárulék, 2020. július 1-től társadalombiztosítási járulék
levonásra került.A társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (régi Tbj.),
illetve az ezen törvényt 2020. július 1-től felváltó a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen
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ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új
Tbj.) viszont lehetőséget biztosít nyugdíjjogosultságnál
ﬁgyelembe vehető szolgálati idő szerzésére azok részére
is, akik nem végeznek semmilyen keresőtevékenységet,
illetve nem állnak semmilyen biztosításra kötelező jogviszonyban, vagy a biztosítási jogviszonyuk egyéb oknál
fogva szünetel.Ezek a személyek úgynevezett megállapodás megkötése útján vásárolhatják meg a nyugdíjra,
korhatár előtti ellátásra jogosító szolgálati idejüket. A
megállapodás megkötésére 2020. június 30-áig a régi Tbj.
34. és 35. §-i, 2020. június 30-át követő időszakra pedig
az új Tbj. 48–54. §-ai tartalmazzák az alkalmazandó szabályokat. Jelen cikkben a 2020. június 30-át követően, az
új Tbj. alapján megköthető megállapodásokat foglaljuk
össze. Hasonlóan a korábbi szabályozáshoz, 2020. július 1-jétől is több jogcímen köthető megállapodás, és a
jogcímtől függően a megállapodás megkötése történhet
visszamenőleges időtartamra, illetve a jövőre nézve.
Megállapodás köthető:
♦ nyugdíjra jogosító szolgálati idő és nyugdíj alapjául
szolgáló jövedelem szerzése céljából, melyre vonatkozó
szabályozást az új Tbj. 48. § (1) bekezdése tartalmazza;
2020 július
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♦ az 1997. december 31-ét követő időszakban felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében
folytatott tanulmányok – ideértve a doktorandusz képzést
is – idejének szolgálati időként történő elismerése céljából, melyre vonatkozó szabályozást az új Tbj. 48. § (4)
bekezdés a) pontja tartalmazza;
♦ öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra való
jogosultsághoz hiányzó szolgálati idő megszerzése céljából, melyre vonatkozó szabályozást az új Tbj. 48. § (4)
bekezdés b) pontja tartalmazza;
♦ az 1998. évben gyermek gondozása, ápolása címén
igénybe vett ﬁzetés nélküli szabadság szolgálati időként
történő elismerése céljából, melyre vonatkozó szabályozást az új Tbj. 48. § (7) bekezdése tartalmazza. Megállapodás megkötését minden esetben a megállapodást

kötő személy lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal
nyugdíjbiztosítási/családtámogatási főosztályánál lehet
kezdeményezni. Ha a megállapodást kedvezményezett
személy részére kötik, úgy abban az esetben a kedvezményezett lakóhelye szerinti kormányhivatal nyugdíjbiztosítási/családtámogatási főosztályánál kell kezdeményezni a megállapodás megkötését. A megállapodás
megkötéséhez az alábbi okmányok szükségesek: a megállapodást kötő, illetve kedvezményezett esetén azon
személyre vonatkozóan is, személyazonosságát igazoló
okmányok; taj-számot igazoló hatósági igazolvány.
forrás:
https://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/
Nyugdijra_jogosito_szolgalati_ido_vasarlasa_GY1XS4
Dr. György Balázs – A Szerkesztőség elnöke

Álláshirdetés
Az Alsónémedi Önkormányzati Konyha
2 főt keres konyhai kisegítői munkakörbe.
Elvárások:
magyar állampolgárság, egészségügyi és munkaköri alkalmasság,
cselekvőképesség, önálló munkavégzés.
Feladatok:
A főzőkonyhán és tálalókonyhán folytatott konyhai tevékenységek, a konyhára
vonatkozó minőségbiztosítási szabályok és követelmények elsajátítása,
azok gyakorlati megismerése és alkalmazása.
Pályázat részeként benyújtandó: önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a HACCP ismerete és főzőkonyhai gyakorlat.
Jelentkezési határidő: 2020.07.30.
A munkakör betöltésének várható ideje: 2020.08.17. és 2020.09.01.
Jelentkezni lehet: személyesen vagy írásban az Alsónémedi Önkormányzati
Konyha, 2351 Alsónémedi, Iskola u. 1.
vagy a konyha@alsonemedi.hu e-mail címen.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: Rácz Viktória intézményvezetőnél a
30/317-9641 telefonszámon vagy konyha@alsonemedi.hu e-mail címen.
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,,Ne bántsd a Magyart!...”
Zrínyi Miklós gróf emlékezete születésének 400-ik évfordulóján
Négyszáz éve, 1620. május 3-án született Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, a Szigeti veszedelem írója, a 17.
század legnagyobb formátumú magyar politikusa. Csáktornyán született horvát eredetű főnemesi családban, dédapja az 1566-ban Szigetvár védőjeként elesett törökverő
hős, Zrínyi Miklós volt. Szüleit korán elvesztette, ezután
gyámja, Pázmány Péter esztergomi érsek neveltette.
Zrínyi a családi birtok védelmében harcolt a török
ellen, majd a harmincéves háborúban tüntette ki magát
vitézségével. Jutalma tábornoki, horvát főkapitányi cím
lett, 1648-tól horvát bán volt. Életét a török kiűzésére, a
magyar függetlenség ügyére tette fel. Csáktornyai udvara politikai és társadalmi középponttá vált, a magyarul,
horvátul, latinul, németül, olaszul, törökül is tökéletesen
beszélő Zrínyi nemzeti pártot szervezett. Kiváló hadvezér volt, aki megkeserítette a török megszállók életét. Az
1664-es szentgotthárdi diadal utáni szégyenletes, inkább
a törökre nézve előnyös békekötés után a csalódott, a
fővezérségről is leváltott Zrínyi terveket szőtt a magyar
államiság újraépítéséről, de a megvalósításra nem maradt
ideje: 1664. november 18-án vadászat közben egy vadkan halálra sebezte, melyet azóta is számosan nem balesetnek, hanem a bécsi udvar merényletének tartanak.
,,Magyar vitézeknek dicsőséggel földben temetett
csontjai és azok nagy lelkeinek árnyékjai…nem hadnak
nékem alunnom, mikor kévánnám, sem henyélnem, ha
akarnám is … Mert forgassuk fel a históriákat és megtaláljuk, hogy jóllehet magyar is sok helyen botlott a vitézségben, és sokszor rosszul cselekedett, mindazonáltal a
derekas veszedelmek az idegenektűl estek … Mert akinek
nem borja nem nyalja; és a magyar nemzet Magyarországgal egyenlő természetet visel … Itt talán valaki engemet megszólít s kérdi tűlem: mit akarsz ezekbűl a sok
beszédekbűl kihozni?, mit tanácslasz?, könnyű akárkinek
is declamálni, predikálni, de orvosság kell a betegnek,
ﬂastrom a sebnek. Én arra röviden felelek, meg is duplázom kiáltásomat: fegyver, fegyver, fegyver kévántatik,
és jó vitézi resolutio! [elszánás]Ezen kívül én semmit
sem tudok, sem mondok. Avagy azért, magyarok, evvel
oltalmazzuk meg magunkat, avagy vitézül haljunk meg
mindnyájan, mert non datur aliud medium [nincs harmadik lehetőség] … Elfussunk? nincs hová, sohun [sehol] Magyarországot meg nem találjuk, senki a maga
országábul barátságunkért ki nem megyen, hogy minket
helyheztessen belé: az mi nemes szabadságunk az ég alatt
sohun [sehol] nincs, hanem Pannoniában. Hic nobis vel
vincendum vel moriendum est. [Itt nekünk vagy győznünk
kell, vagy meghalnunk.]
Gróf Zrínyi Miklós (1620-1664) horvát bán, költő és
hadvezér, a Dunántúl egyik leghatalmasabb főura volt.
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Jelleme, hadvezéri tehetsége, politikai éleslátása történelmünk nemzetalkotói közé emeli őt. A XVII. század
éjsötétjében ő ragadta kezében a magyar célkitűzések
zászlaját, s hordozta annyi öntudatossággal, becsvággyal
és tehetséggel, mint előtte és utána senki. A magyar nagyok hegyláncában talán a legmagasabb kárpáti csúcs,
amelynek fenségére és szépségére komor és nagyszerű
dísz gyanánt borul végzetének tragédiája. Magyarország
akkori állapotát a korabeli források kivétel nélkül mind
sötétebbnél sötétebb színekkel festik le. „Végső romlásra”, s „nyomorult sorsra” jutott, olyan, mint a „megfakult
kép”, mint az „elaluvó gyertya”. „Ez a világ, ki mint tenger téged emészt”. „Utolsó veszedelmetek és romlástok
nemzetetek és ajtótok előtt vagyon”. Tolnai Szabó Mihály, a Wesselényi Pál zászlaja alatt Erdélyben gyülekező, bujdosó magyaroknak tábori püspöke, írta e sorokat,
majd másutt így folytatja: „Én nem mint pártütő Abner,
hanem mint Istennek békesség hirdető angyala, békességnek Fia, édes Hazám s Nemzetem siralmas állapotját
keserülője, köztetek felkiáltok egymást öldöklő magyarság: magyarság ne veszesd a magyart! Csúfsága lettünk
a mi nemzetünknek.”
Ha Zrínyi végignézett a töröktől szaggatott, némettől
láncon tartott, uraiban civódó, jobbágyaiban halódó Magyarországon, ezt látta: „Az esztendő szűk, az országok
elszegényedtek, a szerencse állhatatlan, a nemzet valóban a halál partján jár és sötétség, panasz, baj mindenütt.
A keleti tigristől megtépett magyarra már várnak a nyugati dögkeselyűk.”
A reménytelen helyzetre vakmerő tettekkel válaszol.
Nem tudta legyőzni karddal a török, békével a német,
csapással a sors. Felugrott mindig roppant életerővel,
mintha maga akarná bizonyítani: nincs veszve a nemzet,
ha csak egyetlen ﬁa is van. Ha a nemzet alszik és belenyugszik a törökbe, akkor ő maga lesz a nemzet. Ezer kudarc után, ezer csalódás után, ezer hitszegés után, megcsalatva, játszva, mellőzve, halála előtt közvetlenül egyik
utolsó levelébe ezt írja: ,,hiszem, még egyszer nemcsak
az Istennek bosszúállását a pogány ellenségen látjuk, hanem nemzetünknek még egyszer talpra állását.”
A XVII. századnak egyik legnagyobb katonai lángelméje volt. Világhíres volt téli hadjárata 1664 februárjában, amely az eszéki híd felégetésével, a török legfontosabb utánpótlási vonalának elvágásával végződött.
De háttérbe szorult az ügyes és simulékony udvaronc,
Montecuccoli mögött. Nádorságra sem tartották méltónak ezt a minden idők legnagyobb politikai lángeszét, az
udvar veszélyesnek tartotta. ,,Az okozott neki mérhetetlen fájdalmat, hogy az ellenség megrontására isten által
adott kedvező alkalmat nem használták fel, hogy nemes
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vére, mely a veszélybe forgó kereszténység védelméért
buzgott, enyhülésre lesz kárhoztatva. Lipót császár, hogy
a királyában csalódott Zrínyit megbékítse hercegi címet
ajánlott neki, melyet ő visszautasított, nem magának
akart címeket, hanem nemzetének szabadságot.
Egész Európa Zrínyi hadászati bravúrjait méltatta,
mégis helyette a teljesen alkalmatlan, hadászatban tehetségtelen Montecuccolit nevezték ki a törökellenes hadak
fővezérévé.
A tehetetlenségre ítélt gróf, mivel vágyaihoz képest
kardját nem forgathatta a török ellen, vadászkopját ragadott a vaddisznók ellen. Zrínyi művei tele vannak a

vadászatból merített képekkel, hasonlatokkal. Különösen
a halálra sebzett vadkan képzete tér vissza többször is
írásaiban. Már korábban megﬁgyelte, a vadkan, ha látván
nem menekülhet, megsokszorozva erejét, teljes bátorsággal fordul szembe üldözőivel, és nagy károkat képes tenni
bennük. Rettenthetetlen vitézhez méltónak tekinti Zrínyi
az ilyen helytállást, erre buzdít a Vitéz hadnagy c. munkájában is: ,,miként az erdei kan, ha vadászok kergetik,
megáll és holtig nagy merészséggel oltalmazza magát,
úgy a vitéz embernek is kell cselekedni; mikor annyiban
jut állapotja, hogy nincs más mód becsületes megmaradásában, utolsó lélegzetig kell vitézséget mutatni…”
A végzetes vadászat lefolyását jól ismerjük gróf Bethlen Miklós hiteles leírásából. A vadászat színhelyére
menet még elmondta hattyúdalát: egy adomát a pokolba
menő emberről, melyhez ezt fűzte hozzá: „Applica Magyarország és Erdély, és a törökre, németre.” azaz Unio
Magyarország és Erdély között, és közös erővel az egyesült nemzet űzze ki hazájából a törököt is és a németet is,
így nyerheti csak vissza szabadságát és függetlenségét!
A két ellenség igája alatt nyögő magyar haza foglalkoztatta utolsó napján is,- írja Klaniczay Tibor, Zrínyi nagy
monográfusa.
„1664. november 18-án elmentem vadkanvadászatra
azzal a nagy hőssel, a néhai főméltóságú gróf Zrínyi Miklóssal, akit bár én uramnak vallottam, ő maga azonban
sosem tartott engem szolgájának, hanem igen hű barátjá2020 július

nak, amint azt saját kezével írott levelei tanúsítják. Zrínyi
egy golyótól megsebzett vadkant üldözve, váratlanul, és
miközben közülünk senki sem látta, ugyanazon vadkan
által halálosan megsebesítve, szerencsétlenül elveszett.
Ó mennyire kifürkészhetetlenek ítéleteid, seregek Ura,
hogy aki a keresztény név segítségének, az ellenség nagy
félelmének és a kereszténység oly szerencsés bajnokának
és védelmezőjének látszott, nem ellenség által dicsőségesen, hanem szerencsétlenség következtében egy vadkan
által esik el, és hal meg. Méltán kiálthat és sóhajthat fel a
magyar nép. Az Úr elragadta közülünk a mi ékességünket…Szégyenné és ellentmondássá tettél minket ellenségeink számára.” Vitnyédi István a lutheránus
ellenzék vezéralakja, Zrínyi ügyvédje és barátja
írja e sorokat Memoriale-jában, utolsó sorai pedig Jeremiás prófétát idézi azzal, hogy korának
legnagyobb reménysége halt meg.
Halálának híre futótűzként terjedt el az országban és Európában. Barátai, hívei naplójukban örökítették meg fájdalmas veszteségüket.
A szerencsétlenség után 12 nappal Erdélyi értesült Magyarország legnagyobb ﬁának haláláról.
Wesselényi Ferenc nádor Rottal Jánosnak udvari
emberének címzett levelében írja le a megrázó
szerencsétlenséget. Később a császári tanácsos
Apaﬃ Mihály erdélyi fejedelemnek küldött leveléhez mellékelte a nádorét,igaz másolatban: ,,Ez
elmúlt kedden múlt egy hete, az a vitéz horvát
bán valami vadásztul berekesztetött. Erdei disznók vadászatira kimenvén, egyet meglőtt közülök, kiszaggatván
a hálót előbb ment az erdőbe; ő szegény egy puskával
leszállván lovárul…bement a kopók után, és így nagy
véletlenül rárohanván az kopótlan bestia, nagy sebeket
ejtett rajta, ugyanazon marcangató sebekben az nagy kemény vitéz úr talpra állván, szolgáit bíztatta, semmi sem,
úgymond ﬁaim, hozzátok el a hintómat, míg az hintóját
elhozák, megbágyadván lefeküdt, és ugyan ottan szörnyű
halált holt meg, és egy ilyen véletlen és képtelen halállal
múlt ki az dicséretes vitéz, kinek lelke üdvözüljön, kívánom.”
A Zrínyit sirató gyászversek sorában előkelő helyet foglal el a Romai böltseknek régi feiedelme” kezdetű. Szerzője ismeretlen. ,,Vedd föll jász ruhadat Zrényi famillia,/
Meg holt nemzetednek ragyogo csillaga,/Keservessen
sírhacz te is Panonia,/Mert nints országodnak immár párt
fogioia./Ez volt bizonyára amaz erős Hector,/Io Magyar
országban erős gubernátor,/Kinek erejétül egy országos
tábor,/Igen meg veretet török imperátor…/Nuits ki szent
Úr isten hatalmas karodat,/ Ne had el merülnyi az te kis
hajodat,/ Zabolázd az pogánt, ronts meg ő karjokat,/Áld
meg szerentsékkel szegény magyarokat…”
Az évforduló alkalmából az Országgyűlés 2020-at
Zrínyi-emlékévvé nyilvánította.
Bálint István János
11

SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Elballagtunk mi is
Tizenévesen az otthonunkon kívül az iskola az a hely,
amely meghatározza életünket. Ilyen volt az Alsónémedi
Széchenyi István Általános Iskola is, amelynek falai között nyolc évet töltöttünk el. „Második otthonunként” formált bennünket, közvetítette és tanította a tudományokat.
Amikor az óvodánkból bekerültünk a ,,nagy iskolába”,
minden más lett. Kisiskolásként még elképzelhetetlenül
távolinak tűnt, hogy egyszer mi is elballagunk innen. Élményekkel és kihívásokkal teli folyamat volt hozzászokni az iskolai élethez. Érdekes és kreatív évek következtek
számunkra. Örömmel tapasztaltuk, hogy a tanulás, a játékosság és a színes programok könnyebbé tették mindennapjainkat. Most fényképként peregnek előttünk a vidám
és kedves események emlékei: a tanórák, a farsangok, a
délutáni együttlétek, melyek nemcsak a komolyságot,
hanem a gondtalanságot és a nevetést is felelevenítik.
Hálásak vagyunk tanítóinknak mindezért a sok jóért.
Megnőttünk. Észre sem vettük, és már felsősök lettünk. Hamar rájöttünk, hogy itt már szinte mindennek
tétje van. Azért, mert már a jövőnket alapoztuk. Az új
tantárgyak hatására az érdeklődési körünk is változott:
sokunknak egy-egy tantárgy szeretete döntött a továbbtanulásban, az iskolaválasztásban. A tanulás mellett a szabadidőnk hasznos eltöltésére is sok lehetőségünk volt.
Bár az utolsó tanév sok nehézséget adott számunkra: elvesztettük jó barátunkat, megtapasztaltuk a digitális tanrend előnyeit és hátrányait, mégis szívesen emlékszünk
vissza az osztálytársainkkal eltöltött programokra, kirándulásokra, versenyekre. A ballagás sem a hagyományos
módon zajlott. De hálásak vagyunk, hogy volt lehetőségünk elbúcsúzni tanárainktól és a szeretett iskolánktól
egy megható, szép és bensőséges ünnepség keretei között. Negyvenhatan indulunk ismeretekkel gazdagodva,
biztos alapokkal a választott középiskolánkba. Köszönjük tanárainknak, hogy mindig példát mutattak nekünk,
oktattak a jóra és óvtak a rossztól. Köszönjük szüleink
támogatását, hogy mindig mellettünk álltak.
Ady Endre szavaival búcsúzunk: „Én iskolám, köszönöm most neked,/ Hogy az eljött élet-csaták kö-
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zött/ Volt mindig hozzám víg üzeneted./ Tápláltad tovább bennem az erőt,/ Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.”
Zsivora Tamara, széchenyis diák

Ballagási elismerések és díjak
Márványtáblára kerül a neve azoknak a tanulóknak,
akik nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt értek el:
Beke Bettina, Benkó Anna, Bunás Blanka, Katona Andor, Zsivora Tamara
Jó tanuló – jó sportoló emlékplakettet kaptak azok
a nyolcadikos diákok, akik jó tanulmányi eredményük
mellett kiemelkedő sporteredményekkel is rendelkeznek:
Bunás Blanka: Országos bajnok szóló kategóriában,
nemzetközi versenyeken csapatban aranyérmes proﬁ táncos. Gombor Imre: Sanda, azaz Kínai boksz nevű harci
sportban többszörös magyar bajnok. Szabó Benedek: A
Magyar Látványtáncsport Szövetség rendezésében a Magyar Bajnokságon illetve az Európa Bajnokságon arany
fokozatot ért el.
Milibák Gréta és Rácz Eszter: Korosztályos magyar
bajnokok, a Magyar felnőtt bajnokság 3. helyezettjei, az
osztrák női bajnokság győztesei, korosztályos magyar
válogatottak jégkorongban
Különböző sportok területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott tanulók könyvjutalomban részesültek:
Bodó Bettina: Országos csapatbajnokság 2. Országos
kéziszercsapat 1. helyezettje, Európa bajnokság résztvevője Ritmikus gimnasztikában. Beke Bettina: Kitartó
sporttevékenységéért a lovaglás, íjászat és leginkább a
kézilabda területén. Lázár Fanni: Magyar bajnoki címvédő Kungfu Sanda küzdősportban
Benkó Anna és Szlovicsák Árpád: Az elmúlt évek
során közel teljesítették az Országos Kéktúra útvonal
1168 km-es távolságát
Kiemelkedő tanulmányi munkáért, szorgalomért
könyvjutalmat vehettek át: 8. a: Cillag Róbert, Haller
Kata, Kerekes Miklós, Szabó Renáta; 8. b: Józan Zsóﬁa, Kerekes Levente, Pocsai Kristóf, Nagy György,
Szlovicsák Árpád
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Kiemelkedő közösségi munkáért elismerésben részesülnek: 8. a: Ambrus Gergő; 8. b: Molnár Petra, Rojcsik
Lili, Szabó Benedek

Tanév végi elismerések
Nevelőtestületi dicséretben részesültek a 3-8 évfolyamon kitűnő tanulmányi eredményükért, példamutató
magatartásukért és szorgalmukért az alábbi tanulók: 3. a:
Varga Zsóﬁa, Czomba Eszter, Pete Lujza; 3. b: Bálint Katalin, Gaál Bence, Kaldenekker Kristóf, Sárvári Fruzsina,
Varga Lilien; 4. a: Lajer Laura, Laurinyecz Csaba, Mónus
Csanád; 4. b: Heusser Sarolt, Zsákai Judit; 4. c: Byatets
Konstantin, Bogyó Áron; 5. a: Beke Bianka, Bordás
Lili, Mráz Adrienn, Fogarasi Blanka; 5. b: Benkó Mária,
Csorba Lola, Szabó Csongor; 5. c: Czomba Emma; 6. a:
Acsai Dániel, Rozgonyi Csaba; 6. b: Szappanos Boglárka; 6. c: Demeter Luca, Jobbágy Edina, Molnár Emma;
7. a: Bálint Letícia, Zoltán Dávid; 7. b: Abonyi Csaba,
Kiss Csenge; 7. c: Bálint Martin, Bodacz Katalin, Szántai Anna; 8. a: Beke Bettina, Bunás Blanka; 8. b: Benkó
Anna, Katona Andor, Zsivora Tamara

Tanulmányi versenyeredmények

osztályos tanuló I. helyezést ért el.;A Bugyi Nagyközségi
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában rendezett Szép Magyar Beszéd versenyen
Kiss Zoltán György 6. b osztályos tanuló III. helyezést
ért el. Gyál Város Önkormányzata és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár szervezésében az Arany
János Versmondó Versenyen Surányi Kende Sándor 6. b
osztályos tanuló II. helyezést ért el.

Sporteredmények
Futsal Diákolimpia IV. korcsoportos Megyei Körzeti
döntőben 4. helyezés
Kézilabda Diákolimpia Leány IV. korcsoportos Megyei Körzeti döntőben 3. helyezés
Grundbirkózó Diákolimpia Országos Elődöntőben I.
korcsoportban 6. hely, II. korcsoportban 4. hely
Kézilabda Diákolimpia Leány III. korcsoportos Megyei Körzeti döntőben 2. helyezés
Kézilabda Diákolimpia Leány III. korcsoportos Körzeti 2. helyezettek tornáján 2. helyezés
Mindenkinek szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Iskolavezetés

Bolyai Anyanyelvi Verseny körzeti fordulójában 51
csapat közül II. helyezést ért el a 4. b osztály csapata:
Bigai Jázmin, Bonomo Carlotta, Heusser Sarolt, Zsákai
Judit.; Az Észforgató területi versenyen III. helyezést
értek el: Christov Zsóﬁa, Horváth Dániel, Nagy Zsolt,
Nika Tímea, Sebestyén Solt, Stromayer Mária, Szilágyi
Bence. Az Országos Angol Nyelvi Versenyen Juhász Tamás és Agárdi István 7. c osztályos tanulók részt vettek a
megyei fordulón.; A Litteratum Országos Online Német
Nyelvi Versenyen Demeter Luca 6. c 1. helyezést, Kiss
Csenge 7. b 9. helyezést ért el.; A Gyömrői Weöres Sándor
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett Területi Szavalóversenyen Surányi Kende Sándor
6. b osztályos tanuló III. helyezést ért el. A Gyáli Bartók
Béla Általános Iskolában rendezett Szép Magyar Beszéd
verseny területi fordulóján Surányi Kende Sándor 6. b
2020 július
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SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

45 esztendő az óvodapedagógusi munka
-hivatás szolgálatában
„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a földünkön osztályrészünkről jutott,
de saját tökéletességünket is ez mozdítja előre.” /Brunszvik Teréz/
Kovacsik Gyuláné, ahogyan mindenki ismeri, Erzsi óvónéni az idei évben nyugdíjba
vonul. 1975.09.15.-én kezdte meg munkáját az Alsónémedi Napköziotthonos Óvodában.
Pályafutása 45 éve alatt sok nemzedék óvodáskorú gyermekei nevelődtek szárnyai alatt,
számos Családdal került napi kapcsolatba, fogadóóráin adott nevelési tanácsokat, segített,
kapcsolattartásában odaﬁgyelt a gyermekekre, szülőkre egyaránt. A jeles napokat mindig
megelőzte a Szülőkkel kialakított munkadélután, ahol
sikeresen összekovácsolódott az aktuális csoport közösség.
A mindennapokban az óvodapedagógusi feladatok
számára nem munka, hanem hivatás volt.
Szinte mindvégig a Mókus csoport óvónénijeként jó „tyúkanyó” szerető gondoskodásával óvta gyermekeit, hagyta kibontakozni erősségüket, jóságosan metszegette a negatív hajtásokat.
Szakos végzettségél fogva éveken át prevenciós gyógytornával javította a gyermekek tartását, segítette ﬁzikai állóképességük fejlődését.
A sok évek alatt változó nevelőtestület mindig aktív tagja volt, általános
munkaközösségvezetőként a pedagógiai program irányvonala mentén a pedagógiai
munkában segített összefogni a nevelőközösséget, mindig képes volt a megújulásra, az innovációra.
Óvodánkban pár évvel ezelőtt hagyományteremtő kezdeményezést indítottunk
útjára a nyugdíjba vonuló kollégák körében,
akik pedagógus pályájukat mindvégig a Mi
Intézményünkben töltötték. Az EMMI Minisztériumhoz Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozására terjesztettem fel sorrendben Mikusné Végh
Magdolnát, Kecskeméti Istvánné -Margit óvónénit, akik 40 évig, és most Erzsi
óvónénit, aki 45 évig volt a munkatársunk. Az emlékérem átadására nyugdíjazásukat megelőző Óvodai Ballagáskor került sor.
Így volt ez az idén is, amikor a Mókus csoport
ballagó gyermekei elbúcsúztak az óvodától, bár
most csak szűkkörben, a csoportos Szülők előtt adhattam át Erzsi óvónéninek a Szolgálati Emlékérmet, de azt gondolom, hogy így is sikerült méltón
megköszönni munkáját, vállalt hivatását. Ahogy a
ballagáson is megfogalmaztam, az egyik szemem
sír, a másik nevet. Sír, mert egy értékes kolléga
vonul ismét nyugdíjba. Nevet, mert a hosszú, „fáradságos munka” után méltán megérdemli az aktív
pihenést.
45 évi pedagógusi életpálya, a gyermekek iránti szeretete a növendékekben
mennyire hagyott jó és mély benyomást? Mi sem bizonyította jobban, mint a
ballagás után, a szülők által a Szent I. térre szervezett meglepetésre számos
már felnőtt, közép- és általános iskolás gyermek Szüleivel együtt eljött megköszönni a sok gondoskodást.
Kedves Erzsi óvónéni! Megszolgált nyugdíjas éveidhez feltétlen derűt és jó Egészséget kívánunk!
A Nevelő testület, és a Gyermekek nevében: Szabó Éva – óvodavezető
„Hivatásod legyen: élni másokért,
s mások boldogságában keresni a magadét.”
/Johann Heinrich Pestalozzi/
14
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Napfény Mazsorett Alsónémedi
”Ha táncukat nézed szívünk szavait hallod”
2001 óta működik csoportunk és a fenti gondolatot
erősíti tevékenységével.
Az elmúlt években is, és mai napig, nagy lelkesedéssel
és sok próbával készülnek mazsorettjeink a fellépésekre.
Mazsorett oktatóként a tánc nekem sokat jelent, lefoglal,
kicsit kimozdít a mindennapokból, felszabadít. A közönség tapsa pedig a legszebb érzés.
Már több éve táncolok mazsorettet, és nagyon szerettem csinálni. Több versenyen és fellépésen is részt
vettem már, ahol sok tapasztalatot szereztem és sok jó
élményt is átéltem, oktatóként ezt szeretném átadni tanítványaimnak.Mazsorettjeim számos versenyen vettek már részt és értek el komoly sikereket csapatban
és egyéni, páros formációban egyaránt. Előző évben
Siófoki Országos versenyen csapatban első és második
helyezés értek el. Közép- magyarországi tavaszi és őszi
versenyen több dobogós helyezést csapatban, egyéni
és páros versenyben arany és ezüst érmet hoztunk el.
Amire a legbüszkébbek vagyunk V. Nemzetközi

Mazsorett versenyen (Zenta) a dobogó legfelső fokára
állhatunk zászlós magyaros koreográﬁánkkal, de cadett
és junior korcsoportunk második és harmadik helyére
is. Aktív résztvevői vagyunk Alsónémedi kulturális programjaiban, Táncvilágnap, Sportnap, Falunapi megnyitó,
Szüreti. Szeretnénk, ha ez a siker sorozatunk folytatódna
az idei év második felében, de sajnos, köztudott a koronavírus miatt országszerte elmaradtak a programok.
A nyári időszakban szeretnénk pótolni a kimaradt edzéseket, próbákat. Ősszel pedig ugyan olyan lelkesedéssel részt venni versenyeken és fellépéseken, ahogyan
eddig tettük. A mazsorettekkel és szülőkkel együtt külön köszönettel tartozunk az idei évben kapott támogatásért a polgármester úrnak és képviselőtestületnek.
Köszönjük!
Juhász Bernadett mazsorett oktató

Sikeres vizsgát tettünk - Színjátszók Alsónémedin
Alsónémedin a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola
színjátszó csoportját jelenleg Juhász Lászlóné (Magdi
tanító néni) vezeti. Az általános iskolai oktatáson kívüli szabadon választható délutáni elfoglaltság. Így kerültünk mi is ebbe a csoportba. Amikor először hallottunk
erről a csoportról nyáron, még iskolakezdés előtt Marci
határozottan kijelentette, hogy ő szeretne drámára járni. Mondanom sem kell, hogy várva-vártuk a csütörtöki
napokat a dráma foglalkozások miatt: JÁTÉK, JÁTÉK,
JÁTÉK….
A színjátszás, a drámajátékok csapatjáték, de mégis
egyéni. A gyerekek felfedezik saját arcaikat, feszegethetik határaikat, megismerik saját képességeiket, erősségeiket és nem utolsó sorban egymást. Ez az a hely, ahol
játszva tanulják meg, hogy egy közösségben mit jelent a
felelősségvállalás, az egymásra ﬁgyelés, a tisztelet. Észre
sem veszik és már el is sajátítják a beszédtechnikákat,
2020 július

színpadi mozgást, a szerepjátékok során pedig probléma
megoldó képességük csiszolódik. A csoport korosztálya
vegyesen tevődik össze, első osztálytól hatodik osztályig. Egy alkalommal lehetőségem volt egy előadás próbáját végig nézni. Hát bizony Magdi tanító néninek nincs
könnyű dolga. A pedagógusi munkája mellett sikerült a
gyerekek szeretetét, tiszteletét elnyernie. Könnyedén,
fáradtság nélkül terelgeti őket. A gyerekek tudják mikor
kell csak rá ﬁgyelni, mikor kell csendben maradni, és
mikor engedhetik kicsit el magukat. A nagyok ﬁgyelik a
kicsiket, irányítgatják őket, a kicsik pedig tisztelik a nagyokat. A nevetés, a derű, a viccelődés a komoly munka
mellett sem maradhat el egyetlen alkalommal sem. Egy
hely, ahova szeretnek járni, ahol rövidnek tűnik minden
egyes együttlét. Egy igazi közösség! A kis csapat színesíti a község kulturális életét, saját kis produkciók létrehozásával, bemutatásával. Az előadásokra való felké15
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szülés, a foglalkozások során a gyerekek játszva ismerik
meg a dráma és színjáték; a beszéd és vers; valamint a
mozgás tantárgyakat. A Fantázia Művészeti Iskola támogatásával „iskolán” kívül is együtt lehetett a kis csapat,
amikor színházi előadásban megnézhettük a János vitéz
c. darabot. Bár nem iskolának tűnik, mégis az. Az évet
itt is zárni kell. A gyerekek többsége sikeres vizsgát tett.
NEVEK: Benkó Mária, Boldis Emma, Boldis Márk,
Bosnyák Marcell Tamás, Boros László, Csorja Lili, Fábián Franciska, Hájos Brigitta, Kiss Béla, Mező Henrietta,

Mihálka Míra, Molnár Emma, Nagy Dóra, Nagy Miklós, Surányi Kende Sándor, Szarka Zsóﬁa Hanna, Varga Klaudia Lilla. A vizsgadarab a Semmelweis napokra
készült, ötletadója és írója Magdi tanító néni volt. A sikerhez persze a gyerekek fegyelmezett viselkedése, és az
otthoni felkészülés is hozzájárult. A műsor a Alsónémedi
honlapon és youtube csatornáján megtekinthető. Bízunk
abban, hogy gyermekeink a jövő tanévben is lelkesen és
szeretettel járnak a Színjáték tanszak óráira.
Mészáros Ildikó – szülő

Az idei nyár más, mint az eddigiek
A kényszerű tavaszi otthontartózkodás után sokaknak elfogyott a szabadsága, a szülők többségének dolgozni kell járni. Nincs mód a megszokott nyári családi
nyaralásokra, a gyermekek viszont otthon vakációznak.
A Magyar Állam segítséget nyújtott a gyermekfelügyelettel járó nehézségek megoldásához: pályázati lehetőséget ajánlott fel az iskoláknak és az önkormányzatoknak,
hogy ingyenes nyári napközis táborokkal biztosítsák a

gyermekek nyári elhelyezését. Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzata a Széchenyi István Általános Iskolával
összefogva pályázott és nyert. Július és augusztus hónapban 7 héten keresztül színes és változatos programokkal,
napi négyszeri étkezéssel tudunk állami támogatással
gondoskodni az előzetes felmérés alapján jelentkezett
gyermekek nyári időtöltéséről.
Köszönjük a segítséget!

Állatsimogatás a budakeszi
Vadasparkban

Néptáncfoglalkozás

Kézműves foglalkozás a Szent
István téren
16

Köszönjük az ajándékba kapott
dinnyét!

Kalandparkban
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Indul a kerékpártúra!

Íme, itt van a nagy csapat!

A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
tervezett programjai / augusztus-október
Amennyiben a járványhelyzet kedvezően alakul, augusztustól megnyitja kapuit a Művelődési Ház.
Megtartjuk a szokásos Gézengúz táborunkat, idén a nagy érdeklődésre való tekintettel két turnusban. Ismét elkezdődnek a heti rendszerességgel működő klubok és foglalkozások. Bízunk benne, hogy a hagyományos nagyrendezvényeinkre is sort keríthetünk, melyekre csak akkor lesz lehetőségünk, ha a Hatóságok feloldják az 500 fő feletti
összejövetelekre vonatkozó korlátozásokat. Várjuk szeretettel az érdeklődőket!
Augusztus 20. csütörtök, 17 óra
Szent István tér

Szent István Nap – Államalapítás
Nemzeti Ünnep

Szeptember 06. vasárnap,16 óra
Művelődési Ház, Dózsa Gy. tér

Falunapok Megnyitó

Szeptember 12. szombat
Faluház

Pörkölt Fesztivál
Kulturális és gyermekprogramok

Szeptember 20. vasárnap
Nagygödör

Községi Búcsú

Október 14. vasárnap, 16 óra
Művelődési Ház, Dózsa Gy. tér

Idősek Napja

Október 10. szombat

Szüreti Felvonulás és Bál

Október 17. szombat, 20 óra
Iskolai Aula

Székelybál
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KULTURÁLIS HÍREK

GYERMEK KUCKÓ
A kismalac és a farkasok
Volt a világon egy kismalac, annak volt egy kis háza
egy nagy rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint ebben a
kis házban főzögetett magában, odamegy egy nagy ordas
farkas, beszól az ajtón:
- Eressz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint,
fázom.
- Nem eresztelek biz én, mert megeszel.
- Ereszd be hát legalább az egyik hátulsó lábam.
A kismalac beeresztette az egyik hátulsó lábát. Hanem
alattomban odatett egy nagy fazék vizet a tűzhöz.
Kicsi idő múlva megint megszólalt a farkas:
- Ugyan, kedves malackám, ereszd be a másik hátulsó
lábam is.
A kismalac beeresztette azt is. De a farkas azzal se érte
be, hanem egy kis idő múlva megint beszólt:
- Kedves malackám, ereszd be a másik hátulsó lábam
is.
A kismalac beeresztette azt is. De a farkas azzal se érte
be, hanem egy kis idő múlva megint beszólt:
- Kedves malackám, ereszd be a két első lábam is.
A kismalac beeresztette a két első lábát is; de a farkasnak
az se volt elég, megint megszólalt:
- Édes-kedves kis malackám, eressz be már egészen,
majd meglásd, egy ujjal se nyúlok hozzád. Erre a kismalac
egy zsákot szépen odatett a nyíláshoz, hogy amint a
farkas jön háttal befelé, egyenesen abba menjen be. Azzal
beeresztette. A farkas csakugyan a zsákba farolt be.
A kismalac se volt rest, hirtelen bekötötte a zsák száját,
lekapta a tűzről a nagy fazék forró vizet, leforrázta vele a
farkast, azután hirtelen felmászott egy nagy fára.
A farkas egy darabig ordított, mert égette a forró víz,
azután addig hányta-vetette magát, míg utoljára kioldózott
a zsák szája. Kibújt belőle, szaladt egyenesen segítséget
hozni. Vissza is jött nemsokára vagy tizedmagával.
Elkezdték keresni a kismalacot. Addig-addig keresték, míg
valamelyik csakugyan meglátta a fa tetején. Odamentek a
fa alá, elkezdtek tanakodni, hogy mitévők legyenek. Mi
módon fogják meg a kismalacot? Mert egyik se tudott a
fára felmászni. Nagy sokára azt határozták, hogy egymás
hátára állnak mindannyian, úgy aztán a legfelső majdcsak
eléri. El is kezdtek egymás hátára felmászni. A kopasz
maradt legalul, mert félt feljebb menni. Így hát a többi
mind az ő hátán volt. Már olyan magasan voltak, hogy csak
egyetlenegy hibázott. Az az egy is elkezdett már mászni.
Akkor a kismalac hirtelen elkiáltotta magát: - Forró vizet
a kopasznak!
A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól; a sok farkas
mind lepotyogott; kinek lába, kinek nyaka tört ki, a kopasz
meg úgy elszaladt, hogy sohase látták többet. A kismalac
szépen leszállt a fáról, hazament, többet felé se mertek
menni a háza tájékának a farkasok.
Magyar népmese
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KÉPREGÉNY PÁLYÁZAT
- 6-14 éves gyermekeknek
Fődíj: 10.000 Ft-os vásárlási utalvány; II.
helyezett: 7.000 Ft-os vásárlási utalvány; III.
helyezett: 5.000 Ft-os vásárlási utalvány. (Az
utalványok az Inci Játék üzletben válthatók
be.)
Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzata
pályázatot hirdet 6-14 éves gyerekek részére
képregény készítésére.
A pályázatra 3-6 képkockából álló műveket
várunk, mely készülhet graﬁt vagy színes
ceruzával, ﬁlctollal. Téma: online oktatás
humoros pillanatai
Beadási határidő: 2020. augusztus 31. Beadás
helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351
Alsónémedi, Fő út 58.
A három díjazott képregényt az Alsónémedi
Hírmondóban megjelentetjük!
Dr. Tüske Zoltán polgármester
2020 július

