Tisztelt Alsónémedi Honfitársaim!
Az immáron Magyarországon több, mint egy éve tartó koronavírus-járvány számtalan változás
elé állított bennünket és az utóbbi időben elsődlegesen a védelmi intézkedések szigorításához
kellett alkalmazkodnunk.
Ki kell, hogy jelentsem ezek a szigorú védelmi intézkedések indokoltak voltak, hiszen a
koronavírus-járvány harmadik hulláma volt az, amely Magyarországot is és Alsónémedit is
komoly próba elé állította. Sajnálattal számolok be arról, hogy a mostani időszakban a
koronavírus intenzív terjedése volt tapasztalható, sokkal több alsónémedi lakos fertőződött
meg, illetőleg sokkal többen kerültek hatósági karanténba, mint eddig bármikor. Ráadásul
orvosainktól és lakostársaink beszámolóiból azt is tényként állapíthatjuk meg, hogy a
korábbinál sokkal több esetben okozott a koronavírus a megfertőzötteknél súlyos tüneteket.
Szomorúan kell tudomásul vennünk azt a tragikus következményt, hogy Alsónémedin is több
honfitársunk halálát okozta a covid-19 fertőzés.
Ezúton is szeretném a magam és a képviselő-testület, valamint a Polgármesteri Hivatal
minden dolgozója nevében őszinte részvétemet kinyilvánítani az elhunytak
hozzátartozóinak.
Erre tekintettel most is felhívom minden Alsónémedi lakos figyelmét a saját és mások
fertőzésének elkerülése érdekében, az előírt biztonsági szabályok további betartására.
Tapasztalatom szerint a legtöbbünk komolyan veszi a járványt és felelősségteljesen viselkedett
eleddig és ezt kérem mindenkitől a jövőben is, hiszen ez egészségünk megóvásának alapja.
A mindannyiunkat megviselő, sok esetben súlyos és néha tragikus események után mára hála
Istennek azt tapasztalhatjuk, hogy javulnak a fertőzöttségi adatok, csökken napról-napra a
lélegeztető gépen ápoltak és az elhunytak száma.
Ez a körülmény tette lehetővé Magyarország Kormánya számára, hogy tavaly november óta
most először a védelmi intézkedések szigorítása helyett, azok enyhítéséről rendelkezhetett.
Ezekről a május elsejétől hatályba lépett szabályokról szeretnék Önöknek ezúton is
tájékoztatást adni annak érdekében, hogy azokat a jövőben is pontosan be tudjuk tartani.
Sok tekintetben nem változott a helyzet, ezért még ha esetleg unalmasnak is tűnik, mégis
felhívom a figyelmet azokra az alapvető szabályokra, amelyeket most is be kell tartanunk.
Kérünk mindenkit, hogy amennyiben a koronavírus fertőzés tüneteit (láz, köhögés, orrfolyás,
tüsszögés, rossz közérzet stb.) észleli magán, feltétlenül forduljon háziorvosához és kérjen tőle
segítséget!
Továbbra is elsődleges betartandó szabály a minimum 1,5 méteres védőtávolság alkalmazása
minden lehetséges helyen. Ezt gondolom az egyéni védekezés egyik legfontosabb módjának,
ezért hangsúlyozottan kérem, hogy erre figyeljünk oda!
Kérek mindenkit, hogy az eddigi rendelkezéseknek megfelelően a közterületeken, utcákon és
lakásunkon kívül és a zárt terekben viseljen maszkot, óvva saját maga és mások egészségét,
naponta többször mosson kezet fertőtlenítőszerrel, köhögés, tüsszentés esetén mindenki
használjon papírzsebkendőt és azt egyszeri használat után dobja a szemetesbe. Az üzleteket
indokolt esetben keressük fel és mindenképpen viseljünk maszkot.
Háziorvosaink rendelésének módja tavaly óta változatlan. Ezért mindenki először telefonon
keresse háziorvosát és a vele való konzultáció alapján együttesen határozzák meg a
továbblépés módját.
Orvosaink telefonon történő elérése tekintetében szeretném kérni mindenkinek a türelmét és
azt, hogy a rendelési idő teljes terjedelmét próbálják meg kihasználni, hiszen így nagyobb
eséllyel fogják elérni orvosukat. Kérem a telefonálások során vegyék figyelembe, hogy
1

háziorvosaink a lakosság oltásának szervezése és oltása miatt rendkívül leterheltek, így gyakran
nehezebben elérhetőek. Ám az általuk végzett feladat fontossága olyan jelentős, hogy ezt a
kényelmetlenséget mindenkinek el kell viselnie.
A receptírás is tud működni a háziorvos telefonos megkeresésével és e-recept formájában
történhet a gyógyszertárban a gyógyszer kiváltása. A gyógyszer kiváltásához személyi
igazolványát és TAJ kártyáját mindenki vigye magával.
A bölcsőde, az óvoda és az iskola működésének márciusi szigorítását követően az enyhítő
szabályok megengedték az ismételt nyitást és nevelési intézményeink nagyrészt a korábbi
szabályoknak megfelelően működnek.
Bölcsődei szabályok: a bölcsődébe a szülők nem léphetnek be, gyermekeiket a bölcsődei
gondozók az ajtóban átveszik. Ez alól kivétel azok a szülők, akik most szoktatják be
gyermeküket a bölcsődébe, ugyanis ők emiatt szájmaszkkal elsődlegesen az intézmény
udvarába, korlátozott időtartamban az épületbe is beléphetnek.
Óvodai szabályok: a gyermekeiket óvodába szállító szülők esetében kérjük a maszk
használatát, továbbá a kihelyezett eszközökkel minden esetben a kéz fertőtlenítését és azt, hogy
a gyermekeket kizárólagosan csak 1 szülő kísérje! Kérjük, hogy a gyermekek átöltözésénél 23 szülőnél több egyszerre ne tartózkodjon az öltöztetőben, várjuk meg amíg felszabadul a hely!
Az óvodai ballagással kapcsolatosan annyi tájékoztatást adhatok, hogy jelenleg a tavalyi
rendben lefolytatott ünnepségre készülünk. Ennek alapján május 31. hétfőtől a hét minden
napján 1-1 óvodás csoport fog ballagni, mindig délután 16 órai kezdettel. A ballagáson a ballagó
gyermekek, az óvodai nevelők és a szülők lehetnek jelen, elkerülvén a jelentős létszámot.
Mint azt az óvodai szülők tapasztalhatják, az óvodában a gyermekek elhelyezésére vonatkozó
nyári igényeket elkezdték felmérni. Jelezzük, hogy az augusztus 16-ával kezdődő egy hetet
kivéve az óvoda összevontan végig működik. Így a tisztasági festések és karbantartási
munkálatok elvégzése érdekében vagy a Szent István téri óvodában történik a gyermekek
elhelyezése, vagy pedig a Rákóczi úti óvodában.
Iskolai szabályok: Az iskolát jelenleg az alsó tagozatos diákok látogathatják, a felső tagozatos
diákoknak május 10.-ig digitális tanrend került előírásra. A személyesen iskolába járó alsó
tagozatosok esetében a korábbi szabályok érvényesek, tehát szülők az iskola épületébe nem
léphetnek be, csak a gyermekek. A gyermekek esetében érintésmentes testhőmérséklet mérés
történik és kötelező a tanórákon is a maszk viselete. Kérünk minden érintett szülőt, hogy
gyermeke számára a tiszta maszkot nap mint nap biztosítsa.
Az iskola ballagással is úgy készül az intézmény ahogy tavaly történt. A három ballagó osztály
ünnepsége egyszerre lesz az udvaron június 18.-án 17 órai kezdettel , szűk körű szülői részvétel
mellett.
Most is a nevelési intézményekkel együttes célunk a szülők munkába járásának az elősegítése
és az újabb fertőzések elkerülése, ezért kérjük az előbb elmondott korlátozások pontos
betartását.
A koronavírus elleni védőoltás előrehaladásával a kormány mostani kedvezőbb rendelkezései
bevezetéséhez új fogalmat alkotott. Ez a fogalom a koronavírus ellen védett személy. Ilyennek
az tekinthető, aki a jogszabály szerint ezt megfelelő hatósági igazolvánnyal és fényképes
igazolvánnyal (útlevél, személyi igazolvány vagy jogosítvány) tudja bizonyítani. A koronavírus
elleni védettség igazolása annak a személynek a feladata, aki erre hivatkozni kíván, illetve az
ezen jogi státuszhoz kapcsolódó kedvezmény igénybevételekor az arra jogosult személy ennek
igazolását kérheti is. Ide tartozik még, hogy a koronavírus ellen védett személlyel azonos
helyzetűnek tekinti a jogszabály alkotója az ilyen személy felügyelete alatt álló 18. életévét be
nem töltött személyt is. Ezen kiskorú személyt is ugyanazon jogok illetik, mint a koronavírus
ellen védett személyt.
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Az új szabályok közül elsőként említem, hogy a kijárási korlátozás időtartama csökkent éjfél
és reggel 5 óra közé a korábbi szabályok szerint.
Másodikként említem, hogy a mai szabályok szerint is tilos közterületen és nyilvános helyen a
csoportosulás, illetve a gyülekezés.
Harmadszor említem, hogy tilos rendezvényt vagy gyűlést szervezni és tartani. Ilyen
rendezvény különösen a kulturális esemény, sportesemény, zenés-táncos rendezvény, politikai
gyűlés, koncert stb.
Itt kap jelentőséget a koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt álló kiskorú
személy, akik nézőként részt vehetnek sportrendezvényeken, illetőleg jegy megváltásával
látogathatnak kulturális eseményt, amennyiben ezeknek este 23 óráig vége van.
Bár nem kötelező, mégis minden esetben javaslom a maszk használatát, hiszen ezzel védhetjük
saját és környezetünkben lévők egészségét is.
Maradt a régi szabály a családi és magán rendezvények esetében, melyeknél az a korlátozás,
hogy egy időben a résztvevők létszáma a 10 főt nem haladhatja meg. Ez alól kivétel a temetés,
amelyen maximum 50 fő vehet részt és a házasságkötés, ahol a szertartás vezetője, illetve az
anyakönyvvezető, a házasulók, a tanúk és a közeli hozzátartozók vehetnek részt.
Új szabályok vonatkoznak a vendéglátó üzletekre is. Eszerint a vendéglátó üzlet teraszán és
kerthelységében reggel 5 és eset 23 óra között étel és ital fogyasztás céljából, maszk viselése
nélkül megengedett a tartózkodás. Ezzel szemben főszabályként a vendéglátó üzletben lévő
vendég köteles maszkot viselni. Ez alól megint csak kivétel a koronavírus ellen védett személy
és a felügyelete alatt lévő kiskorú. Ezen személyek számára a vendéglátó üzletben is lehetséges
az étel és italfogyasztás és a maszk nélküli tartózkodás. Természetesen az üzlet vezetője
ellenőrizheti mind a védettséget mind pedig az életkort a szükséghez képest. Ezen személyeken
kívül a vendéglátó üzletben ételelvitel, a vendéglő mellékhelyiségének használata és a
fogyasztás kifizetése miatt tartózkodhat vendég, de csak maszkban.
Következetes a kormány abban, hogy zenés-táncos rendezvény a vendéglátó üzletben sem
tartható, illetve családi esemény vagy magán rendezvény a 10 fős korlátozással lehetséges.
A nyár közeledtével fontos információ, hogy a szálláshelyekkel kapcsolatos szabályok is
kedvezően változtak. A korábban a jogszabály által megengedett eseteken túl a koronavírus
ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt álló kiskorú látogathatja a szálláshelyeket
maszk viselése nélkül, persze a védettség és az életkor igazolása mellett. Tudni kell, hogy
zenés-táncos rendezvény a szálláshelyeken sem tartható és családi vagy magán rendezvények
10 fős korlátozása itt is igaz.
A Sportcsarnok használata főszabályként eddig nem volt lehetséges, azonban a jelenlegi
szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok enyhülésével ma már a koronavírus ellen
védett személy, valamint a felügyelete alatt álló kiskorú által látogatható lenne. Ugyanakkor a
sportcsarnokunk a Széchenyi István Általános Iskola részeként működik és legfőbb célunk
jelenleg az alsó tagozatos gyerekeink egészségének védelme és a biztonságos jelenléti oktatás
fenntartása. Emiatt a helyi Védelmi Bizottságunk véleménye alapján a sportcsarnokot továbbra
is kizárólag az igazolt sportolók (kézilabdások és futsalosok) használhatják edzésre, illetőleg a
szövetségek által rendezett bajnoki mérkőzésekre. Ezen mérkőzések a jogszabályi
rendelkezések folytán tehát, a koronavírus által védett személy és a felügyelete alatt álló kiskorú
által látogathatóak.
Minden sportolásra vágyó Alsónémedi lakos figyelmét felhívnánk arra, hogy játszótereink
nyitva tartanak, de az új szabályok betartása elvárás részünkről. Ennek értelmében szabadtéren
sportolás lehetséges egyedül vagy maximum ugyanazon háztartásban élőkkel közösen. Ebből
következően csapatsportok nem folytathatóak, hiszen akkor a fenti szabályt megsértenénk.
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A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár nyitvatartása is változott. Kiscsoportos és
egyéni foglalkozások a házban megkezdhetőek a Művészeti Iskola tanuló számára, az évvégi
vizsgafeltételek sikeres teljesítése érdekében, illetőleg alsónémedi gyermekek részére
szükséges kiscsoportos fejlesztő foglalkozások ugyancsak megindulnak.
Emellett a könyvtár is megnyitja kapuit és a koronavírus ellen védett személyek, valamint a
felügyeletük alá tartozó kiskorúak látogathatják a könyvtár belső területeit, aki erre nem
jogosult a könyves ajtón keresztül veheti igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Zárt térben
legalábbis május hónapban, egyéb foglalkozásokat, programokat nem tervezünk, ezek
megindítására a koronavírus-járvány alakulása függvényében térünk vissza.
A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás zárt ajtók mellett megindult, azzal
a korlátozással, hogy kérünk mindenkit előzetesen az ügyintézővel történő telefonos időpont
egyeztetésre. A kapcsolattartás egyéb módjairól (telefon, email stb.) részletes tájékoztatást
találnak az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal ajtaján és hirdető tábláin, kérem
erről tájékozódjanak.
Szeretnék kérni minden alsónémedi lakost, hogy továbbra is tartsuk be a korlátozó szabályokat
még akkor is, ha már sokan unjuk ezeket. Legyünk figyelemmel a hazai egészségügyi
szakembereink véleményére, tanácsaira és intelmeire. Határozott meggyőződésem, hogy a
Magyarországon bevezetett oltóanyagokat vizsgáló, az oltásban részt vevő egészségügyi
szakembereink a megszerzett szaktudásuk alapján minősítették a vakcinákat és vesznek részt
az oltás szervezésében, illetve végrehajtásában. Kizártnak tartom, hogy hazánk egészségügyi
szakembereinek szakmai meggyőződését bármilyen politikai erő befolyásolná, ehelyett
hivatástudatuknak megfelelően az a cél vezérli őket, hogy az emberek egészségét őrizzék és
védjék. Ennek alapján – hivatkozással a mindannyiunk által ismert közvetlen környezetünkben
bekövetkezett súlyos következményekkel járó vírusfertőzésekre is – kérek mindenkit, hogy a
védőoltás beadatása érdekében regisztráljon és oltassa be magát, hiszen ma ezt tekinthetjük az
egyéni és közösségi felelősségvállalás legfőbb eszközének. Kérek mindenkit, hogy a védőoltást
mielőbb adassa be magának!
Változatlanul bíztatok mindenkit, hogy akinek szüksége van segítségre (csekkbefizetés,
bevásárlás, gyógyszerkiváltás) hívja az Önkormányzatot munkaidőben a 06-29-337-101-es
vagy a 06-30-547-1246-os telefonszámokon. A közterület-felügyelet munkatársai éjjel nappal
hívhatóak a 06-30-503-6739-es, illetve a 06-70-607-9601-es telefonszámon.
Forduljanak hozzánk bizalommal!
Végezetül szeretnék megemlékezni az Anyák Napjáról, hiszen néhány napja volt május első
vasárnapja. Az anyaság így ezzel az egy szóval kimondva hivatásnak és feladatnak tűnik, de
ha mélyebben belegondolunk mit is jelent anyának lenni, már sokkal árnyaltabb képet kapunk.
Ki is az anya?
Aki új életet hoz a világra, aki táplál, ellát, gondoskodik, ápol ha kell és aki közben
figyelmesen nevel, aggódik, a bajban támogat és mentőövet dob, az örömben osztozik, a
bánatban vigasztalást nyújt, aki a család békéjét megteremti és fenntartja, aki mindig feltétel
nélkül szeret, velünk van, mellettünk áll és önzetlenül támogat.
Talán fel sem tudjuk sorolni azt a sok fontos dolgot, amit az anyaság felölel. Azt hiszem, az
anyaság foglalja magába mindazt, ami a legközelebb áll ahhoz teljességhez, amit emberként
magunkról el tudunk képzelni. Férfiként mi is fontosak vagyunk, de ezt a teljességet elérni nem
tudhatjuk.
Isten éltesse egészségben, erőben, nyugalomban és megbecsülésben sokáig az Édesanyákat és
a Nagymamákat!
Vigyázzunk egymásra, jó egészséget kívánok mindenkinek!
dr. Tüske Zoltán polgármester
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