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a Némedi Papír boltba!

)Ğ~W]O
A szarvas bangó (Ophrys oestrifera)
6]DEDGViJWpUIHO|OLROGDO
20–50 cm magas faj. Hosszúkás-tojásdad
vagy lándzsás levelei lekerekített csúNyitva : H 9-18,
K-P
9-16 5–10 virágú laza fürt.
csúak.
Virágzata
Tel.:06-29/783-441
Három külső és két ék alakú, lapított
vagy hengeres, belső lepellevele sötét
vagy világos rózsaszín, ritkán fehér. A
(J\pEHOpUKHWĞV]ROJiOWDWiV
mézajak sötétbarna, bársonyos szőrzetű,
IpQ\PiVROiVV]tQHVLV
LUDWRNNLFVLQ\tWpVHQDJ\tWiVD rajta barnás vagy kékes (fémfényű), szaQ\RPWDWiVHPDLOEyOSHQGULYHUyO
bálytalan alakú, kopasz rajzolat van. A
ODPLQiOiV
mézajak tövén két kihegyezett, hosszan
KpOLXPRVOXÀI~MiVKR]RWWWHUPpNHNEHLV
előrenyúló (3–8 mm) „szarvacska”, a
NpSNHUHWH]WHWpV
csúcsán pedig egy előregörbült apró, sárgásbarna függelék található.
EpO\HJ]ĞNpV]tWpV
Pusztafüves lejtőkön, száraz tölgyesek és bokorerdők szélein és tisztásain, mocsárrétek és a homoki
92/É1EXV]EpUOHWpUWpNHVtWpV
rétek kontaktzónájába él. Magyarországon ritka; legjelentősebb élőhelyét Pécs környékén és a dabasi
turjánosban
találjuk. Május-júniusban virágzik. Fokozottan védett növény. Eszmei értéke: 250 000 Ft.
3DStUtUyV]HUQ\RPWDWYiQ\EROWEDQQDSWiUDN
(fotó: Zsin Géza)
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Szeptember 16-án, a téma fontossága miatt rendkívüli ülésre került sor. A beszerzési szabályzat alapján
az Alsónémedi közterületén ültetendő fák vonatkozásában bekért ajánlatokat a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és
Tájékoztató Bizottság javaslatára tárgyalta a Képviselőtestület, és a Kefag Zrt.-t (6000 Kecskemét, Mártírok
útja 88.) nyilvánította nyertesnek 3.214.800.-Ft+ÁFA
ajánlatával. Tekintettel arra, hogy a lakosság a tervezett
245 db fa helyett 329 db fa igénylését nyújtotta be, így
a Testület engedélyezte 329 fa beszerzését a betervezett
összeg 5.000.000 Ft + ÁFA összegre történő emelésével.
2020. szeptember 30-án tartott képviselő-testületi
ülésen a módosított napirend elfogadása után a 2019. évről szóló alapítványi beszámolókat fogadott el a testület,
ezek: Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány, Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány, Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány beszámolói. A 2019. évben megítélt alapítványi támogatások
idei kiﬁzetéséről is döntött a Testület, mely keretében
644 600 Ft-ot biztosított az alapítványi működésekhez
(a „Civil keret pályázat útján” keretből a Révfülöpi tábor
részére 478 000 Ft-ot, míg a többi közalapítvány részére összesen 166 600 Ft-ot). Következő napirenden az
ABÉVA Kft. 2020. évi módosított üzleti tervét tárgyalta a Képviselő-testület, melyet elfogadott.
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
2020. évi jutalomkeretét rendkívüli jutalom kiﬁzetése
céljából (35 éves jubileumi közalkalmazotti jogviszony)
981.840 Ft + járulékai összeggel emelte meg a Képviselő-testület, majd tárgyalt a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, tekintettel arra, hogy törvényi rendelkezések alapján
megszűnik a közalkalmazotti jogviszony, a továbbiakban
a Munka Törvénykönyvének hatálya alá fognak tartozni
a közművelődésben dolgozók.
A Fantázia Művészeti Iskola többlettámogatására vonatkozó előterjesztést annak érdekében tárgyalta a
Képviselő-testület, hogy a megnövekedett létszám ﬁnanszírozása biztosított legyen (2020. évi költségvetésben
379 000 Ft a „Civil keret pályázat” átcsoportosításával).
Az Alsónémedi Önkormányzati Konyha tárgyi eszköz beszerzésére kérelmet nyújtott be, mely kapcsán a
Képviselő-testület engedélyezte egy Inox kivitelű tálalóbútor beszerzését bruttó 500 000 Ft értékhatárig.
A Képviselő-testület megválasztásától 6 hónapos határidővel kell tárgyalja Gazdasági Programját (régi
nevén ciklusprogram), melyet Polgármester és Alpolgármester úr – tekintettel a koronavírus járványra – csak
most készített el és terjesztett a Testület elé. A Képviselő-testület egyetértett az abban foglaltakkal, csak a kö4

zéptávú célok között kérte szerepeltetni a Dunaharasztiig
tartó kerékpárút kiépítését és a víz- és csatornaellátó
rendszerének bővítését.
A Képviselő-testület elfogadta az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat, a Szivárvány Napköziotthonos
Óvoda, a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár,
az Alsónémedi Önkormányzati Konyha, az ABÉVA Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. beszerzési szabályzatát, mellyel egyidejűjel a 2020. április 6-tól érvényes beszerzési szabályzatát hatályon kívül helyezte.
Soron következő napirenden a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.
(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása szerepelt,
melyben a beszerzési szabályzattal összehangban kerültek be a beszerzési értékhatárok. Természetesen az
SZMSZ további felülvizsgálatára is sor kerül majd, tekintettel arra, hogy az újonnan megválasztott Képviselőtestületnek azt is fél éven belül kell felülvizsgálnia.
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítását
is elfogadta a Képviselő-testület, melyben az időközben
történt pénzügyi változtatások kerültek szerepeltetésre. A
Képviselő-testület törvényi kötelezettségének eleget téve
tárgyalta az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról
szóló beszámolóját, melyet elfogadott. Szintén törvényi
kötelezettség a 15 éves időtávra szóló víziközmű rendszereink (víz és szennyvíz) Gördülő Fejlesztési terv
tárgyalása, melyet a 2021-2035. évekre vonatkozóan
az alábbiak szerint fogadott el a Testület, felhatalmazva
a DAKÖV Kft-t, hogy a Gördülő Fejlesztési Terveket a
MEKH-hez jóváhagyásra benyújtsa.
A Képviselő-testület – a korábbi évekhez hasonlóan –
úgy döntött csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
A Testület megtárgyalta a Alsónémedi, Haraszti
út 5201 j. 0+076-0+400 km szelvény közötti szakasz
burkolatfelújítási, járda és csapadékvíz elvezetési terv készítésére, valamint a meglévő jobb oldali gyalogjárdaterv
átdolgozására a Rákóczi u. (5. sz. főút-5201 j. út közötti
szakasz) illetve a Kinizsi u. csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítésére, a közútkezelői hozzájárulás
beszerzésére továbbá – amennyiben szükséges – a vízjogi létesítési engedély beszerzésére irányuló előterjesztést. Felhatalmazta Polgármester urat, hogy pályáztassa
meg a tervezést az alábbi tervezőkkel: Csontos Ákos
E.V. 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 75/A; Királyterv Kft. 1047 Budapest, Thaly Kálmán u. 37.; Green
Controll Expert Mérnökiroda Kft. 1149 Budapest, Angol
u. 48. Fsz. 7.
Az Önkormányzat már korábban pályázott az EU Wiﬁ
telepítési támogatására, melyet elnyert. Hosszas előkészítő munka után az alábbi telepítési pontokat jelölte
meg a Képviselő-testület: Orvosi rendelő, Gyermekorvo2020 október
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si Rendelő, Református Egyházközség, Római Katolikus
Plébánia, Szabadság téri üzletsor, buszmegálló, Halászy
Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Alsónémedi Sport
Egyesület, Sportcsarnok, Gödör játszótér, Szent István
téri játszótér, Alsónémedi Polgármesteri Hivatal. A kivitelezésről sem először tárgyalt a Testület, mely kapcsán
a következő cégektől kér árajánlatot:
Last-Mile Kft., 7633 Pécs, Tüzér u. 8.; Hiteles Telekommunikációs Kft., 8878 Sénye, Felsőhegy u. 1.;
VértesNet Üzemviteli és Szolgáltató Kft., 2800 Tatabánya, Előd vezér u.14. III.12.
Az Alsónémedi Településmarketing feladatainak
elvégzéséről már korábbi számunkban hírt adtunk, és
a beérkezett ajánlatok alapján a feladat elvégzésére a
Positive by Hinora Group Kft -t nyilvánította nyertesnek a Képviselő-testület (Településmarketing fejlesztési
és stratégiai feladatok ellátása egyszeri nettó 7.300.000
Ft + ÁFA, valamint 1 éves időtartamra a Településmarketing üzemeltetési feladatok havi nettó ár 520.000 Ft +
ÁFA). / Egy beérkezett ajánlatot érvénytelennek nyilvánított a Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy nem a
kiírásnak megfelelően küldték be.
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár színháztermének klimatizálásáról is tárgyalt már a Képviselő-testület, hosszas előkészítés után úgy döntött,
hogy felhatalmazza Polgármester urat, hogy építtesse
ki a meglévő rendszer bővítésével, módosításával a
klímatizálást, és pályáztassa meg a kivitelezést az alábbi
kivitelezőkkel: Friss Levegő Kft. 2146 Mogyoród, Borsó
út 22.; Klíma Centrum Kft. 1031 Budapest, Szentendrei
út 141.;FLP GROUP HUNGARY KFT. 1203 Budapest,
Pázsitos sétány 2. II. em. 15.
A mini Bölcsőde berendezésének beszerzésére vonatkozó szerződés teljesítési határidejének módosítását kérte a beszállító, melyet a Testület engedélyezett,
és felhatalmazta Polgármester urat a szerződésben foglalt
határidő 2020. október 26-ra történő módosítására.
Az uszoda hatástanulmánya a tavasszal készült el –
melyet a Képviselők már akkor megkaptak, de a bizottsági és testületi tárgyalásra a koronavírus járvány miatt
csak most került sor, tekintettel annak nagy horderejére a Testület hosszas tárgyalás után felkérte Polgármester
urat, keressen olyan területet, ahol a beruházást műszakilag biztonságosan meg lehet valósítani, valamint
ezzel egyidejűleg az így felszabadult MAGÉV telepre
keressen új olyan közösségi funkciót, ami a település
hasznára válik.
A Képviselő-testület megtárgyalta a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó
javaslatot, a 2020. július 09-én meghozott - 15-16/2020,
(VII.09.) TT határozat - döntéseivel összhangban támogatta a Budaőrs Város Önkormányzatának, Tárnok
Nagyközség Önkormányzatának 2020. szeptember 01.
napjával történő csatlakozását, továbbá hozzájárult a
2020 október

Társulási Megállapodás ezirányú módosításához, jóváhagyta az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a
fenti módosításokkal és felhatalmazta Polgármester urat
annak aláírására.
Polgármester úr előterjesztésében tárgyalta a Testület a Közösségi Régészeti Egyesület által Alsónémedi
külterületén végzett régészeti ásatások támogatását,
mely kapcsán bruttó 200.000 Ft működési célú átadott
támogatásról döntött, és az régészeti feltáráson résztvevő
személyek részére konzultációs lehetőségként további
max. bruttó 100.000 Ft erejéig biztosított összeget helyiségbérlet céljára.
Elfogadta a Testület Polgármester úr beszámolóját
a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről. Egy korábbi pályázat kapcsán most került sor arra, hogy a „Magyar Falu Program” keretén kívül a Nemzeti SzabadidősEgészség Sportpark Program IV. ütemének pályázatán
elnyert „D” típusú sportpark valósulhat meg, melynek
helyszínéül a Damjanich utca végén lévő ingatlant jelölt ki a Testület. A beruházást teljes egészében a BMSK
Zrt. ﬁnanszírozza.
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és
Tájékoztató Bizottság hosszas tárgyalása után a Képviselő-testület is részletesen kitárgyalta Alsónémedi
Nagyközség helyi építési szabályzatának módosítását,
melyre több lakossági észrevétel érkezett. A Képviselőtestület az alábbi módosítások mellett döntött:
„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének Alsónémedi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2019. (III.01.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: HÉSz) 30.§ (2) bekezdésének és
32. § (3) bekezdésének, valamint 33. § (3) bekezdésének
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az építési övezetben fő rendeltetésként meghatározott lakó rendeltetés esetén a telkenként elhelyezhető
építmények száma:
a)1200 négyzetméter telekméret alatti ingatlan esetében 1 önálló rendeltetési egységet magában foglaló lakóépület, valamint 1 db melléképület.
b) 1200 négyzetmétert elérő telekméret esetén
ba) legfeljebb 1 db kétlakásos lakóépület és hozzájuk
tartozó 2 db melléképület (lakó rendeltetési egységenként 1-1 db) vagy
bb) legfeljebb 2 db egylakásos lakóépület és hozzájuk
tartozó 2 db melléképület (lakó rendeltetési egységenként 1-1).”
A HÉSz 25. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(10) Lakó építési övezetekben és településközpont
vegyes építési övezetben elhelyezhető lakó rendeltetés
esetén a jelen rendelkezés hatálybalépésekor meglévő,
1 db lakóépület a tartószerkezetének és alapozásának
megváltoztatása nélkül – önálló rendeltetési egységként
–, hozzáépítéssel 1 db újabb önálló lakóegységgel bővíthető. A HÉSz 30.§ (2) bekezdésének, 32. § (3) bekezdé5
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sének, valamint 33. § (3) bekezdésének ﬁgyelembevétele
mellett.”
A HÉSz 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„b) A magánút telkének minimális szélessége lakóingatlanokat kiszolgáló út esetében – két forgalmi sávot
biztosító - minimum 12 m.”
A HÉSz 5. § (1) bekezdése az alábbi ponttal egészül
ki:
„f) A zsákutcaként kialakított magánút közlekedési
célú közterülethez közvetlenül nem kapcsolódó végén –
az út rendeltetése szerinti járművek számára méretezett
- fordulót kell kialakítani.”
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatának módosítása
során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
41. §. (2) bekezdés szerinti véleményezési szakaszt, és
a településfejlesztési, településrendezési és településképi
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 20/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelete
szerinti partnerségi egyeztetést lezárta, hivatkozással a

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésére. A
partnerségi és államigazgatási véleményeket a településrendezési eszközök módosítása során önkormányzatunk
ﬁgyelembe veszi.
A fenti módosítást a szükséges dokumentációkkal
együtt végső szakmai véleményezésre megküldésre
került az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal részére.
Zárt ülésen a Képviselő-testület vagyoni ügyekről
tárgyalt, valamint két lakásépítési támogatásról döntött. Zárt ülés keretében tárgyalta a Testület dr. Papp Zsolt
háziorvos kamatmentes kölcsön iránti kérelmét, melyet
a Testület - ahogy a korábbi két háziorvos tekintetében
is - támogatott.
A Képviselő-testület soron következő ülését a munkatervtől eltérően november 04-én tartja, melyet
megelőzően hétfőn és kedden a bizottságok is üléseznek majd. 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

HÁZIORVOSI SZABADSÁGOK,
PÉNTEKI RENDELÉSEK ÉS KÉSZENLÉTEK
Október 21. (szerda) - dr. Papp Zsolt háziorvos
Helyettesít: dr. Deutsch Judit saját rendelőjében és rendelési idejében!
PÉNTEKI DÉLUTÁNI KÉSZENLÉTEK:
Október 30. - dr. Papp Zsolt háziorvos
……………………………………………………………………………………

Tisztelt Ügyfeleink!
Sajnálatos módon Alsónémedin is több személynél igazoltak koronavírus fertőzést, ill. többen
vannak hatósági karantén alatt. Fentiek miatt a Polgármesteri Hivatalban elsősorban az elektronikus ügyintézésre térünk át. Személyes ügyfélkapcsolatot érintő ügyekben kérjük, hogy az
település honlapján lévő elérhetőségeken az ügyintézőktől kérjenek időpontot, hogy a személyes kontaktot minél rövidebbre csökkentsük (központi telefonszám: 337-101 vagy 337-362). A
személyes ügyfélfogadásra a folyosón kialakított, megfelelő távolságot biztosító helyen lehetséges, természetesen maszk viselése mellett és kézfertőtlenítés után.Megértésüket és türelmüket kérjük! Az intézkedés mindannyiunk egészsége érdekében történt!
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
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NEVELŐSZÜLŐKET KERESÜNK
„Aki befogad egy ilyen kis gyermeket az én
nevemben, engem fogad be”.
A Váci Egyházmegye fenntartásában lévő Otthon Szociális Szolgáltató ÚJ NEVELŐSZÜLŐK jelentkezését
várja családjukat átmenetileg vagy tartósan nélkülöző
gyermekek számára. A jelentkezés feltételeiről, a nevelőszülővé válás menetéről az Otthon Szociális Szolgáltató
honlapján bővebben tájékozódhat:
w w w. o t t h o n gyermek.hu valamint a +36 1294
64 20 telefonszámon.
Jelentkezését az
otthon.szocialis.
szolgaltato@
gmail.com címre
várjuk. A nevelőszülői jogviszony
2014. 01. 01.-től
foglalkoztatási
jogviszonynak minősül. Nevelőszülő az Otthon Szociális
Szolgáltatónál csak az lehet, aki: 24. életévét betöltötte,
magyar állampolgár, cselekvőképes, büntetlen előéletű,
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ﬁzikailag, pszichésen a jelentkező és a vele egy háztartásban lévő nagykorú hozzátartozó is alkalmas, otthona,
környezete alkalmas a gyermekek fogadására, saját jövedelemmel bír, házastársa, élettársa hozzájárul a nevelőszülői tevékenység folytatásához, a Katolikus Egyház
értékrendjét elfogadja, tiszteletben tartja, a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon (60 órás) eredményesen részt
vett, tanúsítványt szerzett, vagy nevelőszülői OKJ-s képzésben részt vesz, és a „Befogadott gyermek ellátásának
alapfeladatai” követelménymodulját sikeresen elvégezte,
vagy OKJ-s nevelőszülő szakképesítéssel rendelkezik.
Szeretettel várjuk jelentkezését!
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SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

Október 1. – Idősek Világnapja
Tisztelettel köszöntjük községünk szépkorú tagjait. Fogadják tőlünk szeretettel az alábbi irodalmi összeállítást.
A ﬁatalság mércéje nem az életkor,
hanem a szellem és a lélek állapota.
Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről.
Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod,
de ha kialszik benned a lelkesedés,
akkor a lelked ráncosodik meg.
Az ember - akár tizenhat éves,
akár hatvanhat - csodára szomjazik,
elámul a csillagok örökkévalóságán,
a gondolatok és a dolgok szépségén.
Olyan ﬁatal vagy, mint reményeid,
olyan öreg, mint kétségeid.
Olyan ﬁatal vagy, mint önbizalmad,
olyan öreg, mint félelmed.
Fiatal, mint hited, öreg, mint csüggedésed.
Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség,
az öröm, a merészség, a nagyság,
az ember, a föld és a végtelenség hírnökeit.”
(Albert Schweitzer)
Kedves Gyermekem,
Ha eljön majd a nap, amikor már öregnek látsz, pedig még
nem is leszek az, kérlek, légy hozzám türelmes, és próbálj
megérteni.
Ha leeszem a ruhámat, ha nem tudok rendesen felöltözni,
légy türelmes. Jussanak eszedbe azok az idők, amikor én tanítottalak erre!
Ha beszélek Hozzád, és ezerszer elismétlem ugyanazt a
dolgot, ne szakíts félbe, hallgass végig. Amikor kicsi voltál,
ezerszer kellett elmondanom ugyanazt a mesét, míg el nem
aludtál.
Ha látod, hogy milyen tudatlan vagyok a technikai újdonságokkal kapcsolatban, adj elég időt, és ne nézz rám gúnyos mosollyal. Mert annak idején én is megtanítottalak sok mindenre,
hogy egyél jókat, öltözködj szépen, hogyan nézz szembe az
élettel.
Ha néha nem emlékszem dolgokra vagy elvesztem beszélgetésünk fonalát, adj gondolkodási időt, hogy eszembe jusson,
és ha még sem sikerül megtennem, ne légy ideges, mert az a
legfontosabb, hogy veled legyek, és ﬁgyelj rám.
Ha gyenge lábaim nem engednek sétálni... nyújtsd a kezed
ugyanúgy, ahogy azt én tettem, amikor te tanultál járni.
Szeretteim, az időnk rövid! A híd közepén már áthaladtunk.
Az élet zavaros árja lassan parthoz csendesedik alattunk. A viharok orcáinkra rótták emlékül barázdáikat, meggörbült ujjal,
eres kézzel szorítjuk a korlátokat. Az Ige int: ne legyen már
több háborúságunk a testben, hiszen velünk volt és velünk lesz
nyomorúságunkban az Isten! Szeretteim! Az időnk rövid! Ha
néha ejtünk is könnyeket, felejtsük el, mintha nem volna, tegyük le lassanként a terheket! Akik vesznek, mintha nem vennének, s nem volna övék semmi sem, és akik élnek, mintha
nem élnének, mint akik átutazók idelenn. Mert e világ ábrázatja elmúlik, s vele minden árnyék, vár ránk a fény, vár ránk az
Isten, s a túlsó parton az örök hajlék.
A fényképeket a Faluházban őrzött fotóarchívumból válogattuk.
Bálint István János
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Parti Kiss István és felesége

Csap József és felesége az unokával

Cseri Menyhért és felesége
9
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Tanévkezdés az elsős tanító nénik szemével
Augusztus végén nemcsak a nyár ér véget, hanem a diákok számára a szünidő is, így szeptember első napjaiban az
eddig üres tantermek gyerekzsivajtól lesznek hangosak.
A tanévnyitók az ország különböző iskoláiban nagyon
hasonlóak. Egyformává teszi őket a nyárutó hangulata, az a
semmivel sem összetéveszthető édes-keserű érzés, amelyet
a nyári szünet élményeire – az önfeledt strandolásra, a nyár
magunkba szívott levegőjére – a tavak meleg, vagy éppen a
hegyek fáinak hűs illatára gondolva érzünk. A hosszú reggeli
lustálkodásokra, a következmények nélküli késő lefekvésekre, és arra, hogy a mai naptól kezdve fél hétkor ismét jelez az
óra, este pedig ágyba parancsolják az embert.
Az idei évnyitó mégis más volt, mint az eddigiek. A vírushelyzetre való tekintettel 8 órától csak az első és a negyedik
évfolyamos tanulók vettek részt az ünnepségen, melyet az
aulában tartottunk. A többi alsós osztály a termekben köszöntötte az új tanévet osztályfőnökeikkel. 9 órától a felső
tagozatosok számára volt évnyitó.
Kolléganőimmel már hetekkel az évkezdés előtt azon
izgultunk, hogy normális keretek között indulhasson az új
tanév, mert elképzelni sem tudtuk, miként fogjuk megtanítani a pici 6-7 éveseket írni, olvasni, számolni online oktatás
formájában. Szerencsére, erre nem került sor, és bízunk benne, hogy ez így is marad. Napokon át rendezgettük, csinosítottuk a tantermeket, hogy barátságos, vidám környezetben
köszönthessük a kis elsősöket.
Szeptember elsején, mint minden évben most is, az óvó
nénik kísérték át a leendő elsős lurkókat szüleik kíséretében
az óvodából az iskolába, a tanévnyitó ünnepségre. Mi izgatottan, kíváncsian vártuk őket. Szomorú és egyben megható
volt látni a maszkot viselő anyukákat, apukákat, de tisztában voltunk, vagyunk azzal, hogy az idei tanévben fokozott
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ﬁgyelmet kell fordítanunk a higiénés előírások betartására,
betartatására. „Biztonságra törekvés, vigyázni egymásra és
magunkra”- ez lehetne az idei év jelmondata. A zászlóbehozatal és a Himnusz után iskolánk igazgatója, Kotán Miklós
köszöntötte az új tanulókat, szüleiket és a pedagógusokat. A
negyedik osztályos tanulók kedves, vidám műsora végén az
első osztályos tanulók fogadalmat tettek, ajándékokat vehettek át, majd Igazgató Úr megnyitotta a 2020/2021-es tanévet.
Az ünnepség legszebb, és legfelemelőbb pillanata, amikor az
óvónők a meghatottságtól könnyes szemekkel átadják nekünk, elsős tanító néniknek immár iskolás „gyermekeiket”.
„Vigyázzatok rájuk!” „Szeressétek őket!” – ezekben a mondatokban oly sok szeretet, törődés és gondoskodás van, amit
nem tudunk kellőképpen meghálálni nekik. Bízunk benne,
és mindent megteszünk azért, hogy a kicsik itt, az iskolában
is jól érezzék magukat, boldogan vegyék fel hátukra minden
reggel az iskolatáskát, és szemükből sose tűnjön el az a csillogás, izgatott kíváncsiság, amit ott, a tanévnyitón láttunk,
ahogy egymás mellett, megilletődve ücsörögtek a padokon
ünneplő ruháikban.
Gyorsan szalad az idő… Már egy hónapja iskolások. Egyre ügyesebbek, okosabbak, önálóbbak, segítik egymást. A
meglévő ovis barátságok mellé újak is születtek. Már 7 betűt
meg is tanultak, amire nagyon büszkék. A számok birodalmában is egyre könnyedébben tájékozódnak. Az udvaron és
a Faluház kertjében nagyokat játszanak szabadidőben. Élmény őket ilyenkor, játék közben megﬁgyelni. Összeszoktunk. Amit az óvó néniknek megígértünk, azt úgy érzem, be
is tartjuk: vigyázunk rájuk, és nagyon szeretjük őket.
„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány
magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.” (Ismeretlen szerző)
Gáspár Edina tanító
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40 év pedagógusként
Elmúlik, mint száz más pillanat
S tudjuk mégis múlhatatlan,
Mert szívek, őrzik nem szavak.
(Végh György)
Kiss Ferencné Julika, 40 éves pedagógus múltat tud
maga mögött. 1984-től napjainkig az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tanára.
1984-ben végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
orosz nyelv és irodalom szakán. Majd 1996-tól kezdődően német nyelvből végzett nyelvi és módszertani képzéseket, felsőfokú nyelvvizsgát is szerzett. 2006-ban kapta
meg az ELTE Bölcsészettudományi Karán német nyelv
és irodalom szakos tanári diplomáját.
Munkáját töretlen lelkesedéssel, példátlan erővel, fáradhatatlanul végzi, a tanulók és az iskola érdekeinek
maximális ﬁgyelembe vételével.
Német nyelv szakos tanár, osztályfőnök, humán munkaközösség-vezető volt iskolánkban.
Tanóráira a tantervi követelmények biztos ismeretére
alapozva készül, ﬁgyelmet fordít a rendszeres értékelésre, kialakítja a tanulókban az írásbeli és szóbeli munkájuk iránti igényességet. Magas színvonalú nyelvtanári
munkája eredményeként végzős diákjainknak nem okoz
problémát a középiskolai nyelvtanulás a két tanítási nyelvű gimnáziumokban sem. Megbízható, tökéletes alapokat szereznek tőle tanulóink német nyelvi tudásuk bővítéséhez.
Húsz évig szervezett nyelvi táborokat Ausztriába és
Németországba, ahol tanulóink anyanyelvi környezetben
gyakorolhatták a német nyelvet.
Az Isaszegi Német Nyelvi Versenyen és az Országos
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Német Nyelvi Verseny megyei fordulójában dobogós
helyeket értek el tanítványai, sőt az országos döntőbe is
bekerültek.
Az iskolai és községi ünnepélyekre a műsorokat mindig nagy körültekintéssel, rendkívül igényesen
állította össze, a
szerepek betanításában a tökéletességre törekedett.
Lelkiismeretes,
jó osztályfőnök.
Különös gondot
fordít az osztályközösség kialakítására. Sem a jó
cselekedetek, sem
a
csínytevések
nem kerülik el a
ﬁgyelmét. Precizitás, szorgalom,
odaadás, kitartás
jellemzi személyiségét. Hivatásszeretete és gyermekszeretete példaként
állítható mindenki elé.
A 2018-19-es tanévben iskolánkban az „ÉV PEDAGÓGUSA” lett. 2020-ban megkapta a PEDAGÓGUS
SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET.
Negyven, pedagóguspályán töltött év után nyugdíjba
ment, de nyolcadikos osztályát elkíséri a ballagásig.
“A napok esőcseppek, az időben elperegnek,
Halovány árnyaként lanthangú szeleknek.
Nem tudjuk, merre nyit az élet sorsüveg ablaka,
Lényeg, hogy az ember maradjon önmaga.”
(Tóth Ervin)
Szívből kívánunk neki további örömöket munkájában,
magánéletében, melyhez sok erőt és jó egészséget kívánunk! Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola
tanulói és dolgozói nevében: iskolavezetés
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GYERMEK KUCKÓ

TRÉFÁS MESE
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon
is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis
kurta farkú malac túr, volt egyszer egy ember.
Ennek az embernek három ﬁa volt.
A legidősebbet hívták Gyűszűnek, a középsőt
Fésűnek s a legkisebbet Haddelnek. Mondja
egyszer az ember Gyűszűnek:
- Eredj, ﬁam, menj el országot-világot látni,
tanulj valamit! Elment Gyűszű, oda volt egy álló
esztendeig, bejárt országot-világot, sok mindent
látott, de hogy mit látott, mit nem látott, arról én
nem mesélek. Elég az hozzá, hogy egy esztendő
múlva visszakerült az apja házához. Amint
Gyűszű hazajött, mondta az ember a középső
ﬁának:
- No, édes ﬁam, Fésű, most már menj el te is, láss
országot-világot, ne maradj hátrább a bátyádnál!
Elment Fésű is, bejárt országot-világot, jártában12

keltében sok mindent látott. De hogy mit látott,
mit nem látott, arról semmit sem mesélt, én sem
mesélek nektek. Elég az, hogy egy esztendő
múlva visszakerült, s akkor az ember mondotta
a legkisebb ﬁának - annak a... hogy is hívják,
no... ejnye, nem jut eszembe a neve... (Valaki a
hallgatók közül közbeszól: Haddel!)
- No jó, hát akkor elhagyom.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy süket, egy
vak és egy kopasz fejű ember. Ezek hárman nagy
erős barátságban éltek, mindig együtt jártakkeltek. Amint egyszer mennek, mendegélnek
rengeteg erdőn keresztül, megszólal a süket
ember:
- Hallgassatok csak, valamit hallok, bizonyosan
útonállók! Megszólal a vak is:
- Azám, nézzétek, én valamit látok. Nagyot
kiált erre a kopasz ember:
- Uccu, bizony szaladjunk, hadd lobogjon a
hajunk!
(népmese – Benedek Elek gyűjtése)
2020 október

Példákkal segít a NAV
Kinek, mikor, mennyi kedvezmény jár az adóból? A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új kiadványa a személyijövedelemadó-kedvezmények
kiszámításában segít a családoknak, friss házasoknak, sokgyermekes édesanyáknak és a súlyos betegséggel küzdőknek. Egy év alatt számtalan változás,
új élethelyzet jöhet egy ember, egy
család életében. Házasság, gyermekvállalás, munkahelyváltás, betegség,
ezek mind-mind hatással lehetnek az
adózásra, az adó összegére is, ezért
fontos, hogy ki-, és beszámításuk jól
szerepeljen az adóbevallásban. Mi a
teendő, ha valakinek év közben megszűnik a munkahelye? Ha az egyik gyermek után
már nem jár a családi pótlék? Ha válás után a szülők
gyerekeiket felváltva gondozzák? A Kedvezmények
példatára az ilyen és ehhez hasonló élethelyzeteket
feldolgozva nyújt kézzelfogható segítséget a ked-

vezmények legoptimálisabb igénybevételéhez. A
négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, az első házasok kedvezménye, a családi kedvezmény és a személyi kedvezmény összegével a
ﬁzetendő személyi jövedelemadó
csökkenthető. Az szja-bevallásban
éppen ezért nem mindegy, hogy ezeket milyen sorrendben, egyedül vagy
megosztva, év közben, vagy egy öszszegben érvényesítik a jogosultak.
A Kedvezmények példatára sorról
sorra, rubrikáról rubrikára mutatja be
a bevallás helyes lépéseit. Segítségével valamennyi adózó megtalálhatja
a saját élethelyzetéhez legközelebb
álló példákat, és az utolsó ﬁllérig kihasználhatja az
adójából érvényesíthető kedvezményeket.
Számoljon Ön is a NAV-val!
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közlemény
Kedves Látogatóink!
November 1-jétől óvatosan szélesíteni kívánjuk rendezvényeink körét.
Létszám korlátozások mellett egyre
több rendszeres foglalkozást tartunk.
A Nyugdíjas Klub is visszatért az épületbe. Vegyes vásárokat is rendezünk,
ha ritkábban is a megszokottnál. Ahhoz, hogy ebben a nehéz időben is tudjunk működni, ismételten nagyon kérünk minden látogatónkat,
hogy szíveskedjenek betartani a biztonsági előírásokat. Az épületben csak maszkban lehet tartózkodni,
minden belépésnél használni kell az érintésmentes
kézfertőtlenítőt. Lázas, beteg illetve koronavírusban
érintett személy, embertársai védelmében, ne látogassa közművelődési tereinket!
Nagy örömünkre november két vasárnap délutánján is művészek látogatnak hozzánk, két színvonalas
szórakoztató műsort ajánlunk szíves ﬁgyelmükbe.
November 8-án régi barátunk, Molnár György
Lyra-díjas harmonikaművész ad koncertet sztárvendégei: Szulák Andrea, Csonka András és Nádas
György.
November 22-én vasárnap délután pedig Benkő
Péter kétszeres Jászai-díjas színművész és Rusz
Milán Jászai-díjas színész és rendező pódiumestje
2020 október

tekinthető meg: Jávor Pali utolsó mulatása címmel.
Az előadásokat a biztonsági előírások megtartása mellett tartjuk meg,
ezért a megszokottnál kevesebb lehet
a nézőközönség száma. Aki személyesen szeretne az eseményeken részt
venni, minél előbb jelezze ezt a művelődési házban és váltson jegyet. A maximális létszám, aki a teremben jelen lehet, és élőben nézheti a
műsort: 60 fő. Akinek nem jut hely, vagy valamilyen
okból nem tud személyesen megjelenni, az online
otthonról számítógépről élőben nézheti a műsorokat.
Azt a linket, melyen a színházteremben zajló zenés
délután élőben megtekinthető, időben közzétesszük
a művelődési ház honlapján és facebook oldalán.
Megkérjük a ﬁatalabb családtagokat, segítsenek a
számítógép kezelésében nehezebben boldoguló szülőknek, nagyszülőknek a kívánt youtube csatorna
beállításában és elindításában.
Decemberben további kulturális rendezvényeket tervezünk, melyekről tájékoztatást fogunk adni.
Az aktuális információkat keresse honlapunkon és
facebook oldalunkon!
Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!
Jobbágy Ilona intézményvezető
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NYWYG HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

50 éve hunyt el Fekete István
Fekete István az egyik legismertebb ifjúsági
írónk, a Tüskevár és a Téli berek, a Bogáncs és
számtalan felejthetetlen állattörténet szerzője. Azt
már kevesebben tudják, hogy munkásága ennél
sokkal szerte ágazóbb. Forgatókönyvektől kezdve
oktatóﬁlmeken át regényekig számos műfajban
alkotott maradandót. Az sem közismert, hogy a
kommunizmus évei alatt nemzeti és keresztény
elkötelezettsége és különösen a Zsellérek című
regénye miatt, megpróbálták egész írói munkásságát,
sőt őt magát is tönkre tenni.
Fekete István 1900 januárjában született Göllén,
ahol apja tanítóként tevékenykedett. Kisgyermek
korától vonzódott a természethez, érdekelte a növényés állatvilág. Érdeklődési körének megfelelően
mezőgazdásznak tanult. Egész ﬁatalon kezdett
naplót írni, majd vadászkalandjait vetette papírra, és
kisebb-nagyobb novellái hamarosan nyomtatásban
is megjelentek. Az írást akkor is folytatta, amikor
1929-ben megnősült, majd feleségével, Piller Edittel
Ajkára költözött, ahol gazdatisztként kapott állást. A
holland származású Nirnsee Ferenc birtokán annyira
felvirágoztatta a gazdaságot – fellendítette a tej- és
sajtipart, búzamagot nemesített, díjnyertes kosokat
tenyésztett –, hogy országos hírnevet szerzett. Hogy
mégsem csupán gazdálkodó eredményeiről híres,
azt írói tehetségének köszönheti. Lírai elbeszélései,
novellái, a természetről, gyerekkoráról, a paraszti
életről, erős istenhitéről, emberségéről szóló művei
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nagy sikert arattak már a kezdeti próbálkozások
idején is. Kittenberger Kálmán biztatására egyre
komolyabban foglalkozott az írással. A koppányi
aga testamentumával és a Zsellérekkel díjakat is
nyert. Az utóbbi hatalmas sikernek számított, 1939es megjelenése után hétszer adták ki négy éven belül.
1940-ben a Kisfaludy Társaság tagjává és az ország
15 legjobb írójának egyikévé választották.
Ám felívelő írói karrierjét derékba törte az 1946ban bekövetkezett impériumváltás. Fekete István
ártatlanul vált a kommunista rezsim áldozatává.
Bár soha Soha nem politizált, az igazat mindenről
megírta, a vörös terrorról is. Ez utóbbi jelent meg
a Zsellérek című könyvében, amit 1946-tól az
akkori rendszer tiltólistára tett. A Zsellérek betiltása,
elégetése, Fekete írói pályájának teljes zárolása nem
volt elegendő büntetés. Az írót az ÁVO emberei
elhurcolták, leverték a fél veséjét, az kínzásoktól
fél szemére megvakult, majd kidobták egy katonai
autóból. Két járókelőnek köszönheti az életét, akik
rátaláltak és a legközelebbi kórházba vitték.
Manapság Fekete István Jókai Mór mellett
Magyarország legolvasottabb írója. Az ötvenes
évektől azonban évtizedekig egyetlen betűt sem
közöltek tőle, sőt mezőgazdászként sem dolgozhatott.
Patkányirtásból, uszálykísérésből tartotta fenn
családját, végül sikerült tanárként elhelyezkednie.
Ekkortól kezdte el írni az állattörténeteket, illetve az
olyan ifjúsági regényeket, mint a Tüskevár.
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Horváth Tibor, a Fekete István Irodalmi Társaság
elnöke így emlékezett róla:
„A verésről Fekete István nyilvánosan soha nem
beszélt, hiszen azzal még nagyobb bajba sodorhatta
volna magát és a családját. Senki, ő sem tudhatta,
hogy a Horthy-rendszerben megírt Zsellérek
a Rákosi-rendszerben ekkora problémát fog
okozni. Fekete onnantól, hogy a kor megkívánta,
vigyázott arra, mit írt le: az 1947-es Gyeplő nélkül
című művében nem véletlenül nincs egyetlen
felismerhető személynév vagy helységnév sem.
A Zsellérek azonban korábban, 1939-ben íródott.
A kommunizmus ideje alatt a megjelent köteteket
elégették, nekem van egy példányom belőle, annak
is meg van pörkölődve a széle, valaki a tűzből szedte
ki. Gyűlölték azt a könyvet, rettegtek tőle, pedig
semmiféle vérlázítóan uszító nem szerepel benne.
Csak a tények. Ez volt a baj. Megírta, hogy egy
idős parasztot felakasztottak az árokparton. Még a
rendszerváltás után is csak olyan változatai jelentek
meg a Zselléreknek, amikből kihagytak oldalakat.
Nem véletlen az sem, hogy Fekete első állatregénye,
a Kele, egy sérült gólyáról szól, akit otthagytak a
társai, és idegen közegben kell boldogulnia. Talán
az író magára gondolt az írás közben. A Kele
ugyanakkor egy kedves állattörténet, amibe nem
lehetett belekötni, innentől kezdődnek az ifjúsági
regények, ezt az ösvényt hagyták meg Feketének,
ezen lépdelt tovább.”
Szenvedélyes vadász volt, barátjának mondhatta
Széchenyi Zsigmondot és Kittenberger Kálmánt.
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Csodálatos vadásznovelláin átsüt a vad tisztelete, az
etikus vadászszemlélet.
Fekete István természet szeretete, mély
humanizmusa olyan érték, melyből minden
korosztály példát meríthet: „Az idő múlhat, a szépség
és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el”
„Találkoztam egy cselédasszonnyal, aki azon
a birtokon élt, ahol Fekete István gazdatisztként
tevékenykedett – folytatja az emlékezést Horváth
Tibor – ő mesélte, hogy a cselédsoron olyan rosszul
voltak megépítve a házak, hogy mindig visszafújta
a szél a kályhák füstjét. Az asszony Feketéhez
fordult, hogy mint intéző csináljon valamit. Az
író elment a falu kovácsához, és minden ház
kéményére csináltatott füstelterelőket. Akármilyen
problémával fordultak hozzá, mindig segített. A
saját javadalmazásából minden nap több liternyi
tejet adott a szegény gyerekeknek, az ajkai katolikus
templomot az ő szolgálati telkének kertjében
építhették fel. Amikor a vidék két nagy ura, a
nagybirtokos és a bányatulajdonos összevesztek,
akkor is Fekete közvetített. A vita miatt ugyanis
az ajkai uradalmi gyerekeket kitiltották egyetlen
a bánya által üzemeltetett iskolából. Fekete addig
tárgyalt a bányaigazgatóval, amíg az vissza nem
engedte a gyerekeket.”
Fél évszázaddal halála után emlékezzünk meg
a belső száműzetésben élő Fekete Istvánról, a
nagyszerű vadászról, a kitűnő íróról, az igaz
emberről. Élete legyen példa előttünk.
Bálint István János
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