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Védett növények Alsónémedi határában
Kerámiaképek a Halászy Károly Művelődési Ház árkádsorán 10.

HAVASI ISZALAG  (Clematis alpina)   
A havasi iszalag a  boglárkafélék  családjába  tartozó, Magyarországon védett nö-

vényfaj. 
Elfásodó szárú, 1–2 m hosszú, kúszó lián-
növény. Vesszői fénylően vörösesek vagy 
sárgásbarnák, szőrtelenek, kissé hatbordájú 
keresztmetszetűek, belsejük üreges. A leve-
lek átellenesen állnak, 10–15  cm hosszúak, 
kétszeresen-hármasan összetettek, hosszú 
nyelűek. A  levélkék  hosszúkás-tojásdadok 
vagy lándzsásak, egyenlőtlenül sűrűn bevag-
dalt, fűrészesek. 
A növény a kacsszerűen csavarodó levélge-
rinc és a levélke nyele révén tud kapaszkodni. 
A  virágok  a rövid leveles hajtás végén 8–12  
cm hosszú kocsányon magánosan ülnek. A 
virágtakaró levelek (csésze) világoslilák vagy liláskékek, 3-4  cm hosszúak, 

keskeny-hosszúkásak vagy lándzsásak, külső oldalukon pelyhesek, erősebben szőrös szegéllyel. Számuk 4(-5). 
Május-júniusban nyílik, nektártermelő virágait méhek és darazsak porozzák be. Termése augusztus-szeptember-
re érik meg, ezután a terméscsokor széthullik, és a terméseket a szél a repítőtoll segítségével messzire repíti. A 
magyar iszalag név délszláv eredetű, először 1570 körül bukkan fel írásban. növényfotó: Geremetta Moreno - it: 
Clematis alpina, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2947150
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Ismételten indokoltnak tartom, hogy tájékoztas-
sam Önöket az aktuális koronavírus hírekről. Sajnos 
Alsónémedit is elérte a koronavírus-járvány második 
hullámának előszele. 

Az első és legfontosabb bejelentenivalóm, hogy 
Alsónémedin a mai ismereteink szerint 10 személy ko-
ronavírus fertőzött. Természetesen ez az adat már lehet, 
hogy most sem igaz, amikor mondom, de az aktuális 
helyzetről honlapunkon folyamatosan igyekszünk tájé-
koztatást adni. 

A másik elgondolkodtató hír, hogy ennyi személy jár-
ványügyi megfi gyelését az illetékes hatóságok a tavasz 
folyamán egyszer sem rendelték el, mint ahány megfi -
gyelt személy jelenleg él Alsónémedin. Ezekre az ada-
tokra hivatkozva merem mondani, hogy a koronavírus-
járvány második hulláma kezd betörni községünkbe. Ez 
óvatosságra int bennünket, fokozott fi gyelmet követel 
tőlünk, ha lehet még fokozottabbat, mint amilyen fi gye-
lemmel a tavasz során voltunk. 

Kérünk mindenkit, hogy amennyiben a koronavírus 
fertőzés tüneteit (láz, köhögés, orrfolyás, tüsszögés, rossz 
közérzet stb.) észleli magán, feltétlenül forduljon házi-
orvosához és kérjen tőle segítséget! A fertőzés bárkinél 
előfordulhat, éppen ezért azt senki ne szégyellje, hanem 
forduljon szakemberhez, mondja el valós panaszait an-
nak érdekében, hogy segíthessenek rajta, ezzel védve sa-
ját egészségét és védve környezete egészségét is!

 Higgyék el koronavírus fertőzése miatt senkit hát-
rány nem érhet, senkit nem diszkriminálunk, hanem 
próbálunk segíteni. A koronavírus fertőzöttség nem 
bűn, hanem egy kezelendő betegség!

Meggyőződésem, hogy a község lakosságának fele-
lősségteljes magatartása, amelyet a koronavírus-járvány 

első hulláma során, a tavasszal megtapasztaltam ered-
ményezte azt javarészben, hogy nem történt COVID-19 
fertőzés községünk lakói között.  Most is ezt a felelős-
ségteljes magatartást kérem és a Képviselő-testülettel 
együtt várom, mivel csak ez lehet az alapja annak, hogy 
megelőzzük községünkben a nagyszámú koronavírusos 
fertőzést. 

Elsődleges betartandó szabály a minimum 1,5 méteres 
védőtávolság alkalmazása minden lehetséges helyen. Ezt 
gondolom az egyéni védekezés egyik legfontosabb mód-
jának, ezért hangsúlyozottan kérem, hogy erre fi gyeljünk 
oda!

Kérek mindenkit, hogy zárt terekben viseljen maszkot, 
óvva saját maga és mások egészségét, naponta többször 
mosson kezet fertőtlenítőszerrel, köhögés, tüsszentés 
esetén mindenki használjon papírzsebkendőt és azt egy-
szeri használat után dobja a szemetesbe. Az üzleteket in-
dokolt esetben keressük fel, és mindenképpen viseljünk 
maszkot. A tömegközlekedés során is kötelező a maszk 
viselete, és javaslom mindenkinek a maszk használatát 
már a buszmegállóban, főleg ha a védőtávolság a vára-
kozók nagy száma miatt nem tartható.  

Felhívom mindenki fi gyelmét, hogy az egyszer hasz-
nálatos maszkokat valóban egyszer használják, és a kö-
vetkező alkalommal új maszkot rakjanak fel. Ha mosható 
és vasalással fertőtleníthető maszkunk van, úgy fi gyel-
jünk oda minden használat után a maszk mosására és va-
salással történő fertőtlenítésére!

Háziorvosaink rendelésének módja tavasz óta vál-
tozatlan. Ezért mindenki először telefonon keresse há-
ziorvosát és a vele való konzultáció alapján együttesen 
határozzák meg a továbblépés módját. Kérjük Önöket, 
hogy telefonhívásaikat a teljes rendelési időt kihasználva 

Tisztelt Alsónémedi Hon� társaim!
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próbálják elintézni, ugyanis a tapasztalat az, hogy a ren-
delési idő első egy órájában szeretne mindenki telefonál-
ni, és így gyakran foglaltak orvosaink, a torlódás miatt 
nem érhetőek el. A receptírás is tud működni a háziorvos 
telefonos megkeresésével, e-recept formájában történhet 
a gyógyszertárban a gyógyszer kiváltása. 

Kérek mindenkit, hogy az orvosával történt időpont 
egyeztetésen kívül személyesen SENKI NE KERESSE 
FEL ORVOSÁT ÉS A RENDELŐT! Ahogy arra már 
utaltam, a gyógyszer kiváltás e-recepttel zökkenőmen-
tesen működik a gyógyszertárban. A gyógyszer kiváltá-
sához személyi igazolványát és TAJ kártyáját mindenki 
vigye magával. A gyógyszertárban természetesen köte-
lező a maszk használata, az offi  cinában (eladótér) csak 
annyi ember tartózkodhat egyszerre, amennyi kiadó hely 
működik. 

Nyilván mindenki előtt ismert, hogy szeptember else-
jével az óvoda és az általános iskola is megnyitotta ka-
puit a gyermekek előtt, a bölcsőde pedig folyamatosan 
működik. Az Önkormányzatnak és minden köznevelési 
intézményünknek határozott célja a normál működési 
rend fenntartása, az oktatási-nevelési feladatok teljeskörű 
ellátása azért, hogy a Némedi családok élete a koronaví-
rus-járvány előtti időszakhoz hasonlóan tudjon működ-
ni. Ígérem a Képviselő-testület és az intézményvezetők 
nevében, hogy ezért mindent meg fogunk tenni, a biz-
tonsági szabályokat betartjuk és betartatjuk, az egészség-
védelemhez szükséges tárgyi eszközöket beszereztük és 
folyamatosan beszerezzük, azokat használjuk és használ-
tatjuk. 

Az első és legfontosabb szabály minden intézmény 
esetében, hogy kizárólag egészséges gyermekeket tud-
nak fogadni, kérjük a szülőket, hogy lázas, hőemel-
kedéses, köhögő, náthás gyermekeiket tartsák otthon! 
Jelzem, hogy köznevelési intézményeinkben érintésmen-
tes hőmérővel minden gyermek esetében testhőmérséklet 
mérést végeznek. 

Bölcsődei szabályok: a bölcsődébe a szülők nem lép-
hetnek be, gyermekeiket a bölcsődei gondozók az ajtóban 
átveszik. Ez alól kivétel azok a szülők, akik most szok-
tatják be gyermeküket a bölcsődébe, ugyanis ők emiatt 
szájmaszkkal az intézménybe beléphetnek. 

Óvodai szabályok: a gyermekeiket óvodába kísérő 
szülők esetében kérjük a maszk használatát, továbbá a 
kihelyezett eszközökkel minden esetben a kéz fertőtle-
nítését. Kérjük, hogy a gyermekek átöltöztetésénél az 
öltöztető helyiségben 2-3 szülőnél több egyszerre ne tar-
tózkodjon, várjuk meg, amíg felszabadul a hely! Szülői 
értekezletek személyes részvétellel NEM KERÜLNEK 
megtartásra, ehelyett a szülők az ismert online eszközök 
útján kapják meg az óvodapedagógusoktól azt a tájékoz-
tatást, amelyről tudniuk szükséges. 

Iskolai szabályok: az iskolát szülők NEM LÁ-
TOGATHATJÁK! Gyermeküket az ajtóig kísérhetik. 
Amennyiben személyes egyeztetésre van szükség akár 

iskolai pedagógussal vagy éppen az intézményvezető-
vel, úgy előzetesen telefonon egyeztetni kell a találkozó 
időpontját, ez esetben a biztonsági őr az érintett szülőt 
beengedi az épületbe. Ez esetben az intézménybe belé-
pő szülőnek a maszk viselése kötelező. Nagyon fontos 
szülői kötelezettség, hogy értesíteni kell az iskolát, ha 
gyermekénél vagy családjában koronavírus gyanú vagy 
igazolt fertőzés van! Kérjük a szülőket, hogy felső tago-
zatos gyermekeik számára mindennaposan biztosítsanak 
maszkot. 

A Sportcsarnok használata az iskola vezetésével, há-
ziorvosainkkal és az ABÉVA Kft vezetésével egyeztetet-
ten korlátozásokkal biztosított. Talán a legfontosabb kor-
látozás, hogy a sportrendezvények zártkörűek, oda tehát 
szurkolók NEM MEHETNEK BE. 

Kérünk minden sportolásra vágyó Alsónémedi lakost, 
szervezetet vagy csoportosulást, hogy lehetőleg szabad-
téren szervezzék, és tartsák ezen alkalmaikat, ügyelve a 
védőtávolság betartására, a testi érintkezés elkerülésére.

A Halászy Károly Művelődési Ház működésével 
kapcsolatosan tájékoztatok mindenkit, hogy kizárólag 
azon, a gyermekeket fejlesztő, a gyermekek egészségét 
szolgáló foglalkozások megtartása lehetséges, amelyek-
re feltétlenül szükség van, illetve azon foglalkozások, 
amelyek kevés résztvevővel történnek és az egészségügy 
biztonsági szabályok betarthatóak. Kérjük a részletekről 
érdeklődjenek a Művelődési Ház vezetőjénél, Jobbágy 
Ilonánál a 06-30-925-4375-ös telefonszámon.

A Polgármesteri Hivatal működését természetesen 
fenntartjuk, de a koronavírus fertőzés veszélye miatt – 
mivel, ha csak egy hivatali dolgozó is COVID-os lesz az 
egész Hivatalt két hétre be kell zárni – az alábbi korláto-
zásokat vezettük be: 

Mindenkit kérünk, hogy elsődlegesen telefonon, illet-
ve elektronikusan próbálja ügyeit elintézni. 

Az ügyintézővel történő személyes találkozás lehet-
séges, de kérjük, hogy előzetesen telefonon egyeztessék 
le a személyes megbeszélés időpontját. Minden ügyfelet 
kérek, hogy szájmaszkot viseljen és az épületbe lépve ke-
zét az elhelyezett készülék segítségével fertőtlenítse. 

Minden intézkedésünk végső célja az Alsónémedi em-
berek koronavírus fertőzésének elkerülése, megelőzése 
végsősoron az Alsónémedi emberek egészségének vé-
delme. 

Erre tekintettel kérek minden Alsónémedi közösségi 
vezetőt (Egyházaink vezetőit, Egyesületeink vezetőit, 
Alapítványaink vezetőit, a Nyugdíjas Klub vezetőit és 
minden egyéb civil szervezet vagy csoportosulás veze-
tőit), hogy saját közösségében igazodva az országos és a 
helyi szabályainkhoz dolgozzák ki a biztonságos együtt-
lét szabályait, ha kell vállalva a nem túl komfortos, adott 
esetben kényelmetlen vagy éppen korlátozó rendelkezé-
sek meghozatalát is. Együttműködésüket előre is köszö-
nöm a Képviselő-testület és a falu minden lakosa nevé-
ben.
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Változatlanul bíztatok mindenkit, hogy akinek 
szüksége van segítségre (csekkbefi zetés, bevásárlás, 
gyógyszerkiváltás) hívja az Önkormányzatot munka-
időben a 06-29-337-101-es vagy a 06-30-547-1246-os 
telefonszámokon. Településőreink éjjel nappal hívha-
tóak a 06-30-503-6739-es, illetve a 06-70-607-9601-es 
telefonszámon. Forduljanak hozzánk bizalommal!

Tisztelt Honfi társaim! Kérem Önöket, ahogy azt ed-
dig is kértem, a szakemberek javaslatait tartsuk be, a 
kihirdetett szabályokat vegyük fi gyelembe és juttassuk 
érvényre, felelősen éljünk és felelősen viselkedjünk 

másokkal. Így Istenben bízva, remélhetőleg elkerülhet-
jük Alsónémedin a tömeges megbetegedést! Ahogy ko-
rábban is mondtam, biztosíthatok minden Alsónémedi 
lakost, hogy Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, 
Polgármesteri Hivatala és Intézményei tudják kezelni a 
helyzetet, tudnak tenni és fognak is tenni Önökért, nem 
fognak bennünk csalódni.  

Vigyázzunk egymásra, jó egészséget kívánok min-
denkinek! 

   Dr. Tüske Zoltán          
    polgármester

Tisztelt Alsónémediek!
Tisztelt Szülők! Tisztelt Gyerekek!

Sajnos a koronavírus-járvány begyűrűzött községünkbe is. Szeretnék megosztani néhány fontos 
tudnivalót ezzel kapcsolatban:
Betegnek minősül az az ember, akinél tünetek mellett pozitív PCR vizsgálattal igazolható a fertőzés. 
Ilyenkor a tünetek megszűnését követően minimum 3 napig, illetve a betegség kezdetétől minimum 
2 hétig karanténban kötelező lennie. Állapotától függ, hogy otthonában, vagy kórházban tölti a 
karantén idejét.
Kontaktnak minősül az az ember, aki beteg közelében (1,5 m belül), zárt térben fél óránál hosszabb 
ideig tartózkodik - elsősorban osztálytársak, családtagok. A találkozástól számítva minimum 10 nap 
karanténra kötelezik. Ez nem jelent betegséget!!!!! Az intézkedés célja a megelőzés!!!
Ha valakit karanténra köteleznek, akkor a Járási Hivataltól kap erről határozatot (levél, e-mail, 
telefon). 
A karantén feloldásáról szintén határozatban fog értesülni. 
A karantén ideje alatt kap „piros cetlit”. Ez idő alatt kötelező otthonában tartózkodnia!!! Rendőr 
bármikor ellenőrizheti!!!
Köszönöm szépen fi gyelmüket!
Kérem segítsük egymást, fi gyeljünk egymásra!

Tisztelettel:
                                                                                                   dr. Szlivka Gabriella

Értesítjük kedves Látogatóinkat, hogy a Könyvtár 
változatlan nyitvatartással várja az Olvasókat. Művelő-
dési Házunk a koronavírus-járvány miatt korlátozottan 
tart nyitva. Kiscsoportos foglalkozásainkat megtartjuk, 
de a 10 fő feletti csoportjaink a jó idő alatt a Faluház ud-
varán tartják óráikat. A Nyugdíjas Klub is a Faluháznál 
tartja találkozóit. Vegyes vásárokat a művelődési ház 
előtt a szabadban tartjuk. A Falugazdász a szokott ügy-
félfogási időben áll a gazdák rendelkezésére. Nagyobb 
kulturális rendezvényeink szeptember-október hónap-
ban elmaradnak. Amennyiben a vírushelyzet javul, 
november-december hónapban a hatóságok által elren-

delt óvintézkedések betartásával már tartunk nagyobb 
létszámú programokat is.  Mind a könyvtárba, mind a 
művelődési házba kizárólag maszkban lehet belépni és 
tartózkodni. A bejáratnál az érintésmentes fertőtlenítő 
készüléket kötelező használni. Reméljük, mihamarabb 
kilábalunk ebből a nehéz időszakból. 

Addig is szíves megértésüket és együttműködésüket 
kérjük.

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra! 

Jobbágy Ilona
intézményvezető

A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közleménye
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Tisztelt Alsónémediek!

Röviden szeretném Önöket tájékoztatni azokról 
a falu életét a mindennapjaiban vagy rövid, illetve 
hosszú távon érintő eseményekről, amelyek a válasz-
tás óta történtek. Előre jelzem, hogy tájékoztatásom 
a teljesség igénye nélkül készült, hiszen, hogy ne un-
tassam Önöket csak a lényegesebb körülményekről 
szeretnék szót ejteni. 

Az első, ami fölött szó nélkül nem mehetünk el, ami 
lényegesen befolyásolja életünk mindennapjait, így a 
Község és a Hivatal életének mindennapjait is, a koro-
navírus-járvány. A járvány miatt 2020. március 16-ától 
bevezetett különleges jogrend illetőleg a vírus elleni 
védekezéshez kapcsolódó rendkívüli szabályok, korlá-
tozások sok munkát teremtettek a Hivatal számára. 

Igyekeztünk már az első hullám során tavasztól meg-
felelően felkészülni a vírus elleni védekezésre, és ennek 
keretében a beszerzési nehézségek ellenére maszkkal 
tudtuk ellátni a lakosságot, higiéniai eszközöket (wc 
papír, papír kéztörlő stb.) szereztünk és tároltunk be, 
megfelelő mennyiségű virucid fertőtlenítőszert biztosí-
tottunk mind a Hivatal, mind pedig az intézményeink 
számára. 

Meghoztuk azokat a döntéseket, szabályokat, ame-
lyek a központi előírásokkal összhangban megszün-
tették illetve korlátozták a közösségi terek használa-
tának lehetőségét, majd a vírushelyzet alakulásának 
függvényében fokozatosan megszüntettük a korláto-
zásokat, a szabadtéri közösségi helyeket megnyitot-
tuk csak a sportcsarnok használatát korlátoztuk július 
végéig.

Jelenleg a koronavírus járvány második hullámára 
készülünk fel ismételten maszk, fertőtlenítőszer, érin-
tésmentes hőmérők, kézfertőtlenítő állványok, va-
lamint ózongenerátor beszerzésével. Egyeztettük az 
intézményvezetőkkel az óvoda és az iskola megnyitá-
sának körülményeit, szabályait annak érdekében, hogy 
elkerüljük a gyermekek és rajtuk keresztül a szülők na-
gyobb mértékű fertőzését illetőleg, hogy biztosítsuk a 
szülők munkába járásának lehetőségét.

Reményeim szerint, ahogy eddig sikerült, 
Alsónémedi az elkövetkező időszakban is elkerüli a 
tömeges fertőzést, köszönhetően a lakosság fegyelme-
zett, szabálykövető viselkedésének. A vírus elleni vé-
dekezés mellett a falu életének normál működéséhez 
szükséges feladatokat is igyekeztünk minél teljesebb 
körben ellátni. 

A Község üzemeltetése körében az alábbi 
lényegesebb feladatokat láttuk el:

Fontos célnak tartottuk a 0-24 órás településvéde-
lem megszervezését, hiszen ezen keresztül biztosítható 
a játszóterek és köztereink védelme, az ott lehelyezett 
értékek megóvása és az illetéktelenek megfékezése. 
Itt említem meg, hogy reményeink szerint megújult az 
Alsónémedi Polgárőrség, amelynek irányítását új ve-
zetés vette át. Ezúton köszönöm meg a régi vezetés-
nek és tagoknak a kitartó, önzetlen munkát, mely meg-
győződésem szerint komoly hányadban alapozta meg 
Alsónémedi közbiztonságának folyamatos javulását. 
Hasonló kitartást kívánok az új vezetésnek és biztatok 
minden olyan Némedi lakost, aki ehhez kedvet érez, 
hogy lépjen be a polgárőrségbe.

Megtörtént a Sertéstelepi és Tehéntelepi út mind-
két oldali padkarendezése, a Ványi út egy részének 
martaszfaltos helyreállítása, az OMV kútnál lévő kör-
forgalom negyedik ágából kiinduló, a Déli iparterület 
megközelítését lehetővé tevő murvás út felújítása és 
csapadékvíz elvezetése.

A Község több pontján kivágásra kerültek baleset-
veszélyes fák, így a Szent István téri óvodában, a régi 
fogorvosi rendelő telkén, a régi orvosi rendelő telkén 
és magánházakat veszélyeztető további helyeken.  
Megvalósult a Haraszti út -Toldi Miklós utca sarkán a 
vízlevezető árok karbantartása, a Halászy Károly utcán 
a vízelvezető árok tisztítása. 

Az Alsónémedi buszmegállók faépületeit állagmeg-
óvási célzattal átfestettük, az Árpád utca - Fő út sarkán 
kerékpártárolókat helyeztünk el a buszmegállókban. 
Természetesen folyamatosan zajlik a zöldfelületek, a 
kerékpárutak környezetének karbantartása. A község 
külterületén folyamatosan fi gyelmet fordítunk a mező-
gazdasági utak javítására, karbantartására.  A legújabb 
elképzelésünk erre az 5 évre a településen a fásítási ak-
ció megszervezése. Ennek első fázisában járunk, mint-
egy 250 fát igényeltek lakosaink. 

Fontosabb beruházásaink az alábbiak voltak:

A „mini” bölcsőde kivitelezési munkáinak befejezé-
se, a kert és csapadékvíz elvezetés terveztetése, kivi-
telező kiválasztása és a kivitelezési munkálatok befe-
jezése. Jelenleg a használatba vételi engedély kiadása 
iránti eljárás van folyamatban. Ide tartozó kérdés, hogy 
a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intéz-
ményfenntartó Központtal szerződést kötöttünk a 
„mini” bölcsőde működtetésére. Megtörtént a bölcsőde 

MI TÖRTÉNT A VÁLASZTÁSOK ÓTA?
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berendezéseinek beszerzésére a nyílt közbeszerzési el-
járás kiírása, a győztes kiválasztása, és jelenleg zajlik a 
bölcsőde és a bölcsődei udvar bútorokkal és játékokkal 
történő berendezése.

 A Vörösmarty utca gyalogjárdája kijavításra, 
felújításra került, ezzel az ott lakók jogos panaszára a 
járda közlekedésre alkalmatlan volta megszűntetésre 
került.

 A választások előtt megkötött, majd időköz-
ben a műszaki tartalmat tekintve a közbeszerzési tör-
vény szerint módosított vállalkozói szerződés alapján 
a Munkabíró Kft. kivitelezésében megvalósult a Temp-
lom utca felújítása és hosszabbítása, kiterjedően a csa-
padékvíz elvezetés megújítása is

A régóta használhatatlan állapotban lévő Halászy 
Károly Művelődési Ház és Könyvtár melletti raktár-
épület felújításra került, és immáron a Művelődési Ház 
hasznára válik. Folyamatban van a Halászy Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár színházterme légtechni-
kájának felülvizsgálata, mivel az intézményvezető és a 
műszaki üzemeltetésért felelős szakemberünk vélemé-
nye szerint a színházterem előadások során túlmeleg-
szik. Ez a túlmelegedés olyan mértékű, amely mind az 
előadók, mind pedig a nézők közérzetét jelentős mér-
tékben rombolja.

Megtörtént a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 
Szent István téri intézménye udvarának felújítása. El-
készült az udvar csapadékvíz elvezetésének új terve és 
az megépítésre került, továbbá a kertépítészeti tervek 
alapján megújult az óvoda teljes udvara. Több új já-
ték is elhelyezésre került, köztük a Nagygödörben lévő 
játszótérről a gyermekjátszóház is áttelepítésre került. 
(Erre azért volt szükség, mert a nagy gödörnél arra il-
letéktelen személyek – ha szépen akarok fogalmazni 
– nem a funkciójának megfelelően használták)

A közterületek rendbetartásának elősegítése, dolgo-
zóink munkájának elősegítése érdekében vásároltunk 
egy hóeltakarításra, fűnyírásra, utcaseprésre stb. alkal-
mas fülkés John Deere kistraktort.

Rendészeti beruházások körében említést érdemel 
egy második járőrautó beszerzése, továbbá 10 db új 
vadkamera beszerzése az illegális szemétlerakás meg-
akadályozása érdekében.

A beruházások mellett nagy hangsúlyt fektettünk 
terveztetésre és az alábbi tervek készültek el illetőleg 

vannak folyamatban:

Folyamatban van a Rákóczi út - Haraszti úttól a Szé-
chenyi utcáig tartó szakaszán a csapadékvíz elvezetés, a 
járda és parkoló tervezése. Ez azért is szükséges, mivel 
a Rákóczi úton elkészült új aszfalt burkolat laza és en-
nek okából balesetveszélyes padkájának megtámasztá-

sa mielőbb indokolt. Folyamatban van a Somogyi Béla 
és Halászy Károly utcák csapadékvíz elvezetés és jár-
daépítés beruházási költségeinek aktualizálása, a köz-
beszerzési eljárás megindításához szükséges bekerülési 
költség megalapozottsága érdekében. Sajnos a kivitele-
zésre a közbeszerzési eljárás még nem indítható, mivel 
a felülvizsgálat során a tervekben olyan hiányok me-
rültek fel, melyek a kivitelezési költséget több tízmil-
liós nagyságrendben fogják befolyásolni. Ugyancsak 
folyamatban van az Öregtó utca szilárd burkolattal tör-
ténő ellátása érdekében a már elkészült tervek alapján a 
közmű egyeztetések, engedélyek beszerzése, valamint 
az aszfaltozás tervezői költségbecslésének készítteté-
se, megint csak a bekerülési költség megalapozottsága 
érdekében. Folyamatban van a Szilágyi Erzsébet utca 
szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az aszfal-
tozás tervezői költségbecslésének készíttetése, ugyan-
csak a bekerülési költség megalapozottsága érdekében. 
Ezen kívül folyamatban van a Nyárfa – Haraszti - Tol-
di utca kereszteződésében 3 darab gyalogátkelőhely 
engedélyeztetési tervdokumentációjának elkészítése, 
valamint a Fő út bal oldalán a Szabadság tér és Kos-
suth Lajos utca közötti szakaszra párhuzamos parkolók 
építési engedélyeztetési terve. Folyamatban van a Fő 
út 63. szám alatti Orvosi Rendelő mögé létesítendő 30 
férőhelyes gépjármű parkoló engedélyezési és kiviteli 
terveinek elkészíttetése, valamint az engedélyeztetési 
eljárás lefolytatása. Itt jelzem, hogy a parkolóba 2 db 
elektromos autótöltő is elhelyezésre kerül. 

Ugyancsak folyamatban van a Rákóczi út - Haraszti 
út sarkán (a volt Piri bolt helyén, melyet parkoló építés 
céljára vásárolt meg az Önkormányzat) parkoló építési 
engedélyezési tervdokumentációja és engedélyezteté-
se. Az első nekifutásra sajnos nem jártunk sikerrel a 
Haraszti út, Dunaharaszti felé eső végénél létesítendő 
VÉDA kapu ügyében. A Pest-megyei Rendőrfőkapitány 
ezt nem engedélyezte. Azonban időközben a   Magyar 
Közút Nonprofi t Zrt. Pest Megyei Igazgatósága enge-
délyezte olyan közlekedési jelzőlámpa elhelyezését 
a gyalogátkelőhelynél, amely úgynevezett „büntető” 
lámpaként is használható. Folyamatban van az Árpád 
utca 5-ös számú út kereszteződésének átépítését célzó 
terveztetési és engedélyeztetési eljárás. Sajnos az át-
építéssel csúszunk, mivel ahogy korábban erről beszá-
moltunk az Északi kerékpárút forgalomba helyezése az 
előző ciklusból ránk maradt, és a forgalomba helyezés 
az átépítés előfeltétele. Végül folyamatban van a Garay 
utcától a Fő út jobb oldalán az utolsó épületig gyalog-
járda terveztetése. Elkészült a Schuller csarnok és a 
Templom utca 1. szám alatti épület (Kiss Ernő tanár 
bácsi háza) bontási tervdokumentációja.

                                            Dr. Tüske Zoltán 
    polgármester
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Tisztelt Ügyfeleink!

Sajnálatos módon Alsónémedin is több személynél igazoltak koronavírus fertőzést, ill. többen van-
nak hatósági karantén alatt.

Fentiek miatt a Polgármesteri Hivatalban elsősorban az elektronikus ügyintézésre térünk át.
Személyes ügyfélkapcsolatot érintő ügyekben kérjük, hogy az település honlapján lévő elérhetősé-

geken az ügyintézőktől kérjenek időpontot, hogy a személyes kontaktot minél rövidebbre csökkentsük 
(központi telefonszám: 337-101 vagy 337-362). 

A személyes ügyfélfogadás a folyosón kialakított, megfelelő távolságot biztosító helyen lehetséges, 
természetesen maszk viselése mellett és kézfertőtlenítés után. Az intézkedés mindannyiunk egészsége 
érdekében történt!

Megértésüket és türelmüket kérjük! 
                                                                                 Alsónémedi Polgármesteri Hivata

JELENTKEZZ TŰZOLTÓNAK!
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

felvételt hirdet beosztott tűzoltó munkakörre. 
Most van arra lehetőséged, hogy tűzoltónak je-

lentkezz! Várjuk azokat, akik nem riadnak vissza a 
kihívásoktól, és azt a hivatást választanák, amit az 
emberek a leginkább elismernek. Minden érdeklődő
jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos 
szolgálat iránt. A hivatásos állományba vétel felté-
tele: 

A 18. életév betöltése, büntetlen és kifogás-
talan életvitel, cselekvőképesség, magyar ál-
lampolgárság legalább középfokú állami is-
kolai végzettség (érettségi vagy szakiskolai 
végzettség), alkalmassági vizsgálatokon való 
megfelelés. Előny: „C” kategóriás jogosítvány
A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a 
jelentkezőnek igazolnia kell!

Hogyan lehet valaki tűzoltó?

A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ide-
je alatt nettó 150.000 forint/hó támogatás, egészség-
biztosítási járulékfi zetés, ruházatot, szállást és napi 
háromszori étkezést térítésmentesen biztosítunk a 
képzésben résztvevőknek.

Mit adunk Neked?

Csapatot - hogy tartozz valahova.
Megbecsülést - hogy érezd, fontos vagy.
Hivatást - ami több egy átlagos munkánál.
Hivatást - ami büszkévé tesz.
Ingyenes sportolási lehetőséget.
24/48 órás munkarendet (24 óra szolgálat után 2 

nap szabad).

Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakma iránt, 
jelentkezni, bővebb tájékoztatást kérni a  06-1/ 469-
4105/21-129 mellék telefonszámon vagy a pest.
human@katved.gov.hu  email címen lehet.
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Megújult Óvodánk Szent István téri udvara
Az elmúlt években az Önkormányzat, a Polgármester 

Úr és a Képviselő-testület szakmai és anyagi támogatá-
sával az óvoda épületek megújulása után megindult az 
udvarok felújítása is.

Az óvoda részéről az idei gazdasági év fejlesztési ter-
ve az ötéves óvodavezetői programot ütemezve a Szent 
István téri épület udvarának felújítása, csapadékvíz el-
vezetése, öntözőrendszer kialakítása volt. A 2020.évi 
fejlesztési elképzelésünk kérése egybehangzóan meg-
hallgatásra talált dr. Tüske Zoltán polgármester és a Kép-
viselő-testület részéről is.

A munkálatok kezdését megelőző fázisban a korábban 
kiadott szakvélemények 
alapján megítélt baleset-
veszélyes fák kivágása és 
játszóeszköz bontása tör-
tént. Ezután következett a 
kertépítő mérnök tervező-
munkája az egyeztetett el-
képzelések és a vonatkozó 
szabályozások mentén. A 
látványos megvalósítás a 
közbeszerzési eljárás le-
folytatása után kezdődhetett 
meg. A csapadékvíz-elveze-
tés, csatornabekötés, ülepítő 
rendszer és az öntözőrend-
szer kiépítése, valamint a 
kertészeti munkálatok füve-
sítés, fásítás, növényültetés, 
ivókút kialakítás. A kivite-
lezői munkálatok a Barizs-
kert Kft vállalásában rövid csúszással, de a tervezettnek 
megfelelően alakultak a team koordinált munkájának kö-
szönhetően.

Az udvar nagy részére augusztus elején gyepszőnyeg 
került, így az épület teljeskörű szeptemberi indításakor 
gyermekeink nagy örömmel birtokba vehették az udvart. 
Csak egy kisebb terület került elhatárolásra, oda a ve-
tett fű kinövéséig, első nyírásig nem mehetnek játszani 
gyermekeink. Az elbontott játszóeszközök helyére új 
rugós eszközök kerültek telepítésre, sajnos a tavasszal 

megrendelt többfunkciós „Bettina” mászóvár telepítése 
szeptember közepére csúszik, a játszóeszköz alá az ütés 
csillapítótalaj a munkálatok során kialakításra került. A 
szakvéleménnyel kivágott 4 db fa helyére 6 db fa ke-
rült ültetésre, de mivel a kertészetekből nem lehetséges 
biztonsággal szállítható nagylombú fa beszerzése, így 
a kivitelező team feladata volt a gyermekek számára az 
árnyékolás hosszabb távú megoldása, ami a napokban 
került telepítésre 3 db 5 m fesztávú stabilan kihelyezett 
napernyő telepítésével.

Az udvari játszóeszközök soron következő, GKM 
rendelet szerint esedékes 4 éves minősítésére ősszel ke-

rül sor. Az óvoda udvarán telepített játszóeszközök ál-
lagromlását minden évben nagyobb összegű festéssel, 
szakjavítással óvjuk, de az időjárás és az évek múlása, 
valamint az állandó használat miatt állaguk folyamatosan 
romlik, ezért ütemezetten szükség lesz a játszóeszközök 
további cseréjére.

Az évkezdésre szép udvar és felújított játszóeszközök 
fogadták óvodás gyermekeinket. Az óvodai élet napi-
rendje sok szabad levegőn való mozgást biztosít a gyer-
mekek életkori sajátosságaihoz igazodva, ezért nagyon 

fontos, hogy biztonságban legyenek 
az udvaron is, ezzel együtt szükséges 
őket megtanítani a játszóeszközök 
használatára, védelmére is.

A megszépült óvoda udvarok akkor 
maradnak esztétikusak, a kornak meg-
felelő kivitelben, ha mi is „jó gazda” 
módjára vigyázunk rá, és erre nevel-
jük óvodás gyermekinket.

Köszönjük az Önkormányzat tá-
mogatását, munkáját! Kedves Szülők, 
kérjük, továbbra is legyetek felénk 
nyitottak, neveljük biztonságos kör-
nyezetben, közösen gyermekeinket.

 
       Szabó Éva - óvodavezető
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SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Révfülöp gyerekszemmel
2020. július 2-án, csütörtök reggel fél hétkor az iskola 

előtt álltunk új barátságokra és régi barátok viszontlátá-
sára szomjazva. A táborba érkezéskor izgatottak voltunk, 
távol a sulitól és persze a családtól. Hivatalosan is meg-
kezdődött a VAKÁCIÓ! 

A tábori rend szokásos ismertetése után gyorsan be-
laktuk a házakat. A táborvezető elmondta a napi prog-
ramot majd elhangzott ez a bizonyos mondat: „Készül-
jetek, mert indulunk a strandra!”. Ennél és a „reggeli”, 
az „ebéd” és a „vacsora” hívószavaknál hirtelen meg-
szűnik az alkalmi süketség, ami akkor igenis jelen van, 
mikor ki kell vinni a szemetet vagy össze kell pakolni 
a házainkban. A séta a Balaton partjáig nem volt rövid, 
de mint mondják „Jó társaságban repül az idő!” Menet 
közben énekeltünk, beszélgettünk, nagyokat nevettünk. 
A Balaton vize kellemes volt, jókat játszottunk benne, 
vízipisztolyaink állandó készültség alatt voltak. Termé-
szetesen megkóstoltuk a strand büfé kínálatait, s hűtöttük 
magunkat a fi nom jégkrémekkel.  Miután visszaértünk a 
táborba néhány percnyi szusszanás után megszólalt a síp, 
amit ha az ember gyermeke meghall, tudja, hogy kész a 
terítés az étkezéshez. Vacsora után kezdetét vette a sza-
badprogram. Fociztunk, ping-pongoztunk, kártyáztunk, 
társasoztunk, ismerkedtünk az ócsai táborlakókkal. Mire 
sötétedni kezdett mindenki a saját házában volt. Tíz óra-
kor bejöttek a tanárok, hogy fi gyelmeztessenek a takaro-
dóra. Ehhez tartva magunkat mindenki befeküdt a saját 
ágyába, de attól még ugyanúgy folytatódott a „traccs 
party”. Majd mikor nem bírtuk tovább jó éjszakát kí-
vántunk egymásnak és elaludtunk. Reggel ajánlatos volt 
kicsivel előbb kelni, hiszen akkor be tudtunk kényelme-
sen ágyazni, felöltözni, összepakolni. Fél 8-kor jöttek a 
tanárok ébreszteni, és nem sokkal később megszólalt a 
jól ismert síp.  Reggeli után igyekeztünk vissza a házak-
ba takarítani. Ebben a munkában a kisebbeknek kellett 
egy kicsit segíteni, de mondhatom egyre szorgosabbak 
voltak, hiszen látták, nincs menekvés. Pontosan tíz óra-
kor megkezdték a tanárok a szigorú szemlét. Az első nap 

felhívták a fi gyelmünket apró hibákra, természetesen, ha 
voltak. Miután végeztek ismételten szabadprogram volt. 
Kisebb-nagyobb csoportokban lesétálhattunk a közeli 
kisboltba, majd folytatódtak a megkezdett versenyek, 
melyeket mindig nagy izgalommal vártunk. Egy órakor 
szólt a síp, a szakácsok elkészültek az ebéddel, majd egy 
kis délutáni pihenő és indultunk a strandra. Ez volt a mi 
kis napi menetrendünk, amit szinte mindig követtünk. 

Pénteken vacsora után nagy sürgés-forgás vette kezde-
tét, ugyanis esti kertmoziba készülődtünk, ami a strand 
területén található, ahol a „Lassie hazatér” című fi lmet 
nézhettük meg. Sokan a helyszínen vettek pattogatott ku-
koricát és üdítőt, mely megalapozta a mozi hangulatát. A 
fi lm mindenkinek elnyerte tetszését. Visszaérve a táborba 
még mindig tele voltunk energiával, úgyhogy az elalvás 
ekkor nehezebbnek bizonyult. Következő nap elkezdő-
dött a tábori bajnokság: sakk, malom, uno, foci, ping-
pong. A „gólyáknak” az egy perc és nyersz játékban 5 
feladatot kellett teljesíteniük, és ezzel 5 rókát gyűjteniük 
ahhoz, hogy a tábor örökös lakójává váljanak. Szombaton 
volt a gólyaavatás, majd este házi discót rendeztünk, ahol 
még a tanárok is jól érezték magukat. Vasárnap az előző 
esti vihar miatt lehűlt a Balaton vize, ezért nem mentünk 
fürödni, de cserébe estefelé, vacsora után lementünk a 
mólóra, ahol lehetett fagyizni és kürtöskalácsozni. 

A következő nap Balatonboglárra kirándultunk. Amed-
dig a hajó indulására vártunk a Balatoni nyár stábja lefi l-
mezett minket, így aznap a szülők láthattak bennünket 
a televízióban. Majd felszálltunk a hajóra és átmentünk 
Boglárra. Ott felsétáltunk a Gömbkilátóba, ahonnan gyö-
nyörű kilátás nyílt az egész környékre. Utána mindenki 
örömére elmentünk bobozni. Végül kirándulásunk utolsó 
állomása a boglári strand volt, majd jólesően elfáradva 
indultunk vissza Révfülöpre. 

Kedden akadályversenyt rendeztünk. Este házi mo-
ziztunk az ebédlőben: a „Malac a pácban” című fi lmet 
néztük, a tanárok pedig megleptek bennünket egy-egy 
zacskó pattogatott kukoricával. Ennek az lett az eredmé-
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LEVENDULA NYUGDÍJAS KLUB

A Nyugdíjas Klub hírei: Lakitelken voltunk
Július 31 -én az Alsónémedi LEVENDULA Nyugdíjas 

Klub tagjai egy meghívásnak tettek eleget, Lakitelekre 
látogatottunk. Előzetesben csak annyit tudtunk, hogy egy 
rendezvény részesei leszünk. Megadták a címet és men-
tünk. Kellemes meglepetésben volt részünk. Ott derült 
ki, hogy a cím, ahova jelentkezni kellett az a Nemzeti 
Művelődési Intézet, amely a több hektáros Hungarikum 
Ligetben található, Lakitelek szélén. Ez a kis írás szóljon 
a látottakról.

A Nemzeti Művelődési Intézet egy országos közműve-
lődési szervezet, amely a hazai művelődési házak szakmai 
munkájához nyújt módszertani segítséget, a régi Népfő-
iskola utódja. Idén tavasszal adták át a központi épületet. 
Az Alapítók az egyetemes magyar kultúra megmaradá-
sában és gyarapításában hisznek, ez a magyar kulturális 
közösségek megerősítésével, felemelésével őrizhető meg 
és vihető tovább. Ez a hely a nemzeti közösségi műve-
lődés központja, ahol a megtartó hagyományaink, tudá-
sunk, jó gyakorlataink harmóniában lesznek a modern tu-
dás legjavával. Az Intézet segíti akár a legkisebb magyar 
kulturális közöségeinket is a megerősödésében szerte az 
egész világban határon innen és túl. Minden odalátoga-
tó csoportot felkészült kisérő vezet. Minket egy magyar 
irodalom tanár kísért végig. Ahhoz, hogy megismerjük a 
Hungarikum Ligetet egy nap sem lett volna elegendő. 

Bolyai ház, Kölcsey Ház, Hungarikumok háza, Alföl-
di Borok katedrálisa, Hungarikum szálloda, Biblia ház, 
Szent István kápolna, Footgolf park, Gyógyászati fürdő, 

Szabadtéri strand, Vaspata Lovarda, Jurták, Gyarmati 
Dezső tanuszoda és a nemrég átadott csodálatos központi 
épület. Nem lehet szó nélkül hagyni a rengeteg színpom-
pás virágágyást, amit saját maguk nevelnek.

A körséta után fi nom gulyáslevessel és káposztás buk-
tával vendégeltek meg a Tőserdőn felállított sátorban, 
utána pedig színházi előadást nézhettünk meg Szabó 
Magda: Életrajzi töredékekből.  Csodálatos napot töl-
töttünk Lakitelken a Hungarikum Ligetben, és ezt nem 
csak illendőségből mondjuk. Legyen ez a reklám helye 
is, mert a szervezők ilyen céllal küldtek meghívókat or-
szágszerte civil szervezeteknek is, hogy megismertessék 
Lakitelket nemcsak mint a Nemzeti Művelődés Intézet 
központját, hanem mint egy nagyszerű kiránduló, szóra-
kozási lehetőséget nyújtó helyet. 

Köszönjük, hogy ránk esett a választás és ide látogat-
hattunk. Csak javasolni tudjuk az egész csoport nevében, 
aki csak teheti látogasson el, egyénileg, családdal, cso-
portosan. (Tőserdőn termálvizes fürdő is működik és van 
egy kalandpark is.) Ezen a helyen az idelátogató, legyen 
az gyerek vagy felnőtt, nemcsak szórakozik, hanem el-
méje, lelke is épül-szépül. 

Zárszóként idézem az Alapítók egyik gondolatát: „Le-
gyen ez a hely a Magyarok Istenétől megáldott és mindig 
védett hely, ahonnan menekül a Rossz és ahol a Jó soka-
sodik!”

A Levendula Alsónémedi Nyugdíjas Klub nevében 
Kulinyák Rezsőné klubtag

nye, hogy este tízkor volt mit takarítani. Szerdán délelőtt 
a házak egymás között mérték össze kreativitásukat: 
különféle használati tárgyakból kellett vitorlást építeni. 
Mindenki csak a kapott anyagokat használhatta fel. Re-
mekművek születtek! 

Utolsó este, tábortűz mellett eredményhirdetés követ-
kezett, ezek után még volt egy kis időnk, hogy szabad 
téri discot tartsunk. Nagyon jól szórakoztunk.   A haza-
indulás reggelén elkezdődött a ruhák hajtogatása és visz-
szarendezése a bőröndökbe, hogy be lehessen húzni a 
cipzárt. Gyülekezés után elindultunk utoljára a strandra, 
ahol megebédeltünk, választhattunk hamburgert, lángost, 
gyrost, sültkrumplit vagy hot dogot. Ebéd után búcsúzóul 

fürödtünk, majd sétáltunk a mólón, ahol vásárolhattunk 
ajándéktárgyakat. Út közben megálltunk egy benzinkú-
ton, s onnantól kezdve az egész busz dáridózott. Ahogy 
leszálltunk a buszról kaptunk egy borítékot, amiben egy 
csoportkép volt a közös nyaralás emlékére. 

Miután mindenki köszöntötte a szüleit és elbúcsúzott 
a barátoktól, kiürült az iskola parkolója. Hazatérve napo-
kig csak az élményeinket meséltük. 

Köszönjük az önkormányzat támogatását, mellyel szí-
nesíthettük a programokat és nem utolsó sorban a tábo-
roztató tanároknak (Szilvi néni, Szilvi, Csilla néni, Rita 
néni) ezt a felejthetetlen hetet!         

Készítette: Farkas Emese, Györgyövics Boglárka
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FANTÁZIA MŰVÉSZETI ISKOLA

Fantázia 
Művészeti Iskola 
2020/2021. tanév 
 
 

Várjuk növendékeink jelentkezését a Fantázia 
Művészeti Iskolába. 
 

Zongora: hétfő - szerda - csütörtök 
Furulya, klarinét: kedd 
Citera, népi furulya: szerda 
Gitár: szerda 

Színjáték: csütörtök 
Néptánc: szerda 
Modern tánc: kedd - 
csütörtök 
 
Beiratkozás:   
Halászy Károly   
Művelődési Ház és Könyvtár 
könyvtári nyitvatartás alatt 
 
illetve a foglalkozásokon. 
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SZENT ISTVÁN NAP -– AUGUSZTUS 20.

Szent István Napja Alsónémedin
A hosszú karanténban eltöltött tavaszi hónapok után nyár fo-
lyamán óvatosan bár, de kimerészkedhettünk otthonainkból. A 
nyár folyamán visszatérni látszott régi kerékvágásába az élet. 
A rengeteg elmaradt program után augusztus 20-án, Szent Ist-
ván Napján a községi ünnepségen találkozhattunk. Képes be-
számolónk e nap eseményeiből mutat be néhányat. Köszönjük 
azoknak, akik támogatták a rendezvény sikerét. A község lakos-
ságának pedig köszönjük, hogy olyan szép számban megjelen-
tek a Szent István téri ünnepségen, együtt emlékezhettünk meg 
államalapító királyunkról és hálát adhattunk az Újkenyérért.
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GYERMEKKUCKÓ

Kedves Gyerekek!
Köszönjük szépen a Képregény író pályázatra benyújtott munkáitokat, mindegyik nagyon ötletes és vic-
ces volt, de sajnos csak hármat tudunk díjazni! Reméljük, leközelebb is ilyen lelkesek és aktívak lesztek! 
Kérjük, hogy a nyertesek egy előre egyeztetett időpontban vegyék át nyereményeiket a Polgármesteri Hi-
vatalban! Nyertesek: I. helyezett: Széplaki Lea 10.000 Ft játékutalvány; II. helyezett: Lajer Laura 7.000 Ft 
játékutalvány; III. helyzett: Széplaki Zoé 5.000 Ft játékutalvány

EREDMÉNYHIRDETÉS

Széplaki Lea Széplaki Zoé

Lajer Laura
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GYERMEKKUCKÓ

GYERMEK KUCKÓ
A cinkotai plébános püspök szeretett volna lenni. 

Meg is írta Mátyás királynak, hogy így, meg úgy, ő 
már eleget plébánoskodott, a király tegye meg püs-
pöknek. Mátyás király megüzente, hogy püspök le-
het, ha megfelel az ő három kérdésére: Hol kel fel a 
Nap? Mennyit ér a király? Mit gondol a király?” Ha 
ezeket a kérdéseket megválaszolja a plébános, akkor 
püspök lehet, ha nem, kiveti még a plébánosságból is. 
Búnak ereszkedett a plébános. Mit feleljen ő ezekre 
a kérdésekre? Odacseppent a plébánoshoz a kántor, 
látta, hogy a plébános igen lógatja az orrát, megkér-
dezte: - Mi bántja úgy a plébános urat, hogy így bú-
nak adta magát? A plébános elpanaszolta, hogy járt 
Mátyás királlyal. Azt mondta a kántor: - Na, ezért 

egy cseppet 
se egye magát 
a plébános 
úr! Adja ide 
a reverenciá-
ját, elmegyek 
én Mátyás 
királyhoz, s 
m e g f e l e l e k 
neki. A plébá-
nos nagy vo-
nakodva, de 
csak odaadta 
a reverendáját 
a kántornak, s 
az megjelent 
a király előtt, 
mint cinkotai 
p l é b á n o s .    
Kérdezte Má-
tyás király: - 
No, plébános 

úr, hol kel fel a Nap? - Felségednek Budán, nekem 
Cinkotán - válaszolta a kántor. - Hát aztán meny-
nyit érek én? - tette fel a király a második kérdést. A 
kántor azt felelte: - Huszonkilenc aranyat! - Ugyan 
bizony, mért pont huszonkilencet? - Mikor Krisz-
tus urunkat Júdás elárulta, harminc aranyat kapott 
érte. A király nem ér annyit, mint Krisztus urunk, 
egy arannyal olcsóbb! - Arra mi a válaszod, hogy 
mit gondolok én? - Felséged azt gondolja, hogy a 
cinkotai plébánossal beszél, pedig én csak a cinkotai 

kántor vagyok. Megtetszett Mátyás királynak az 
okos beszéd. Azt mondta a kántornak: - Na, fi am, 
amiért ilyen okosan feleltél a kérdéseimre, teljesí-
tem egy kívánságodat. Mi legyen az? - Én azt kérem 
felségedtől, hogy a cinkotai icce kétszer akkora le-
gyen, mint máshol!  Mátyás király mindjárt elren-
delte, hogy tegyék törvénybe a dolgot. Mire a kántor 
hazaért, Cinkotán már kétszer akkora volt az icce, 
mint máshol. 

Csak azt felejtette el hozzátenni, hogy az ára ne 
legyen kétszer annyi, mint eddig volt.  

(Az  icce  vagy Itce, (e:ice) = régi magyar űrmér-
ték, 0,84 l. Helyenként és koronként változó, általá-
ban 7-8 dl folyadékot jelölt, de voltak ennél kisebb, 
illetve nagyobb mennyiségű iccék is. Bor és egyéb 
italok mérésére használták a 17-18. században. A 
bor mérésére manapság is használják.)

Ha van kedved, tervezz magadnak 
családi címert!

A cinkotai nagyicce története
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NYWYG HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei:

Íjászat 2020 nyarán Alsónémedin
Igen régen jelentkeztünk 

a Nywyg híreivel, így most 
összefoglaljuk az elmúlt fél 
év történéseit. Egyesületünk 
élete, edzések és versenyek 
is megálltak tavasszal, de 
hála Istennek, nyáron újra 
indulhattak! 

Nywyg nyári napközis táborok Öregtó Alsónémedi 
2020.július-augusztus 

Már ötödik éve szervezünk nyári íjász napközis 
táborokat az Alsónémedi Öregtó Horgásztó és 
Szabadidőpark területén a diákoknak szülői felügyelettel. 
Sok minden változott ennyi idő alatt, de a napfény, a nyár, 
a mozgás, a szabadság, a játék és a vidámság töretlen, így 
amíg erőnk engedi és segítséget is kapunk - >folytatjuk. 
Az idei év még inkább indokolta, hogy végre együtt 
legyünk.  A tó tulajdonosa és fenntartója mindig szívesen 
lát bennünket, amit ezúton is köszönünk! Lássuk, milyen 
napi renddel zajlott ez a kétszer öt napos tábor: 

Reggel 9 körül találkoztunk, mindenki • 
felszereléssel és napi elemózsiával érkezett

Pakolás, íjászpályák közös építése• 
Sorakozó, zenés zászlókitűzés, hirdetések• 
Közös bemelegítés, futással is• 
3 csoportban íjászedzés, kezdő, haladó • 

 és versenyző szinten
Délelőtti vendég előadás: pihenő az árnyékban• 
Ebéd idő, szabadfoglalkozás• 
Délutáni vendég előadás• 

Kézműves foglalkozások• 
Délutáni íjászat, versenyek• 
Csapatjátékok.• 
Sorakozó, zászlóbevonás, hirdetések   • 

Igen sok vendég jött közénk: volt lovas és kutyás 
program, Tánya nénivel hangszer készítés, Csilla 
nénivel kőfestés, Zsuzsa nénivel kézműveskedés. A régi 
íjászbajnokok a Nywyg Büszkeségei cím birtokosai 
közül többen is meglátogattak bennünket, meséltek a 
versenyekről és sikerekről. Gyermekorvosunk is többször 
előadott. Jött közénk még: vadász, hosszútávfutó, 
amerikai futballista, lovasíjász, íjászboltos- csigásíjjal és 
nyílpuskával!   Tudtuk, hogy nem könnyű napi 8 órában 
lekötni a mai 6-12 éves korosztályt, de szülői segítséggel 
és leleményességgel igen jó és tartalmas hetet tölthettünk 
együtt! A képek sokat elárulnak a résztvevők örömeinkről. 
Jövőre is táborozunk! 

Barátunk Keveházi Zoltán a Pilisi Királyi Íjászok 
Elnökének szavaival zárom beszámolómat: „Jómagam 
mindig azt mondtam, hogy minden egyes pillanat áldott, 
amit gyerekeink nem a gép vagy a telefon előtt töltenek. 
Tiltással nem érünk el eredményt. Olyan pozitív 
alternatívát kell nyújtanunk számukra, amely vonzó, 
érdekli és lefoglalja őket. Ebben az igyekezetünkben 
a sport kiváló lehetőség!” Az edzéseket folytatjuk: 
csütörtökön és pénteken 18 órától, vasárnap 17 
órától!

Mindenkit szeretettel várunk az edzéseinkre! 
Suplicz Zsolt Tibor, 

a NYWYG elnöke (sms szám: 30-1660107)


