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módunkban megjelentetni
A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt terheli

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, 
akik édesanyánkat 

Nyáradi Mihálynét (szül. Balogh Ida) 
utolsó útjára elkísérték 2021. október 08-án.

Köszönettel a Gyászoló család
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Víz hibabejelentés (Nagy Tibor) +36-70-585-5510, 
(Morvai János) +36-70-437-3800

Szennyvíz ügyelet: +36-30-9197-250
Közvilágítás hibabejelentés: 06-80-383-940; 

A MEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI: Garai Miklós +36-30-857-6195; Gödöllei Attila 
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Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény esetén
azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!

TÁJÉKOZTATÁS
az téli szünetet érintő gyermekétkeztetésről

Felhívjuk a szülők, törvényes képviselők fi gyelmét, hogy a rászoruló gyermekek részére a gyer-
mekétkeztetést a téli szünet idejére az önkormányzat ingyenesen biztosítja déli meleg főétkezés 
formájában az alábbi napokon: 2021. 12. 20-23. (4 nap) Az étel kiadásának helyszíne: Alsónémedi 
Önkormányzati Konyha (2351 Alsónémedi, Iskola u 1. 2021. 12. 27-31. (5 nap) Az étel kiadásának 
helyszíne: FAJT GASZTRO Kft. (Betyár étterem) 2351 Alsónémedi, Fő út 62. Az átvétel időpontja: 
11.00 és 12.00 óra között.

Az étel napi elviteléről a szülőnek ill. törvényes képviselőnek kell gondoskodnia! Az étel tárolá-
sára nincs lehetőség, így az időpontot kérjük pontosan betartani! Tájékoztatom továbbá,  amennyiben 
gyermeke a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, köteles 
bejelenteni a távolmaradást és annak időtartamát! Az óvodás korú és bölcsődés korú gyermeket 
kizárólag  az óvoda zárva tartásának időtartamára illeti meg a szünidei gyermekétkeztetés!

Rácz Viktória konyhavezető
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A Képviselő-testület október 21-én rendkívüli ülést tar-
tott halaszthatatlan ügyekben, október 27-én pedig a soros 
ülését tartotta. 2021. október 21-én elsőként névszerinti sza-
vazással az „Alsónémedi, járda építése és környezetrendezés” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban – Fő út Garay u. felőli ol-
dala Dabas felé az utolsó házig – született döntés. A nyertes 
ajánlattevő a Fókusz-Kert Parképítő Korlátolt Felelősségű 
Társaság lett nettó 102.343.975,- Ft ajánlati árával. (A máso-
dik a Relax Garden Kft. volt.) Alsónémedi közterületén meg-
hirdetett fásítási akció az idén is sikeres volt – 300 darabszám 
feletti fa igénylés érkezet be. A „Fásítási Akció 2021” tárgyú 
beszerzési eljárásban két árajánlat érkezett, de a Hungaroplant 
Kft. (1194 Budapest, Méta u 31.) ajánlata érvénytelen lett 
(nem tartalmazta az ajánlati felhívásban szereplő fák megfe-
lelő darabszámát és a kiszállítást), így nyertesként a Barizs 
Kert Kft-t (2364 Ócsa, Kiss János u 17.) került kihirdetésre 
bruttó 6.850.666,- Ft ajánlati árával. 2021. október 27-én a 
napirend kiegészítése után az önkormányzati tulajdonban lévő 
1/14 hrsz-ú ingatlan további sorsáról döntött a Testület. A 
korábban megtervezett 750 adagos főzőkonyha mellett 3 cso-
portszobás óvodaépületet, az épülethez tartozó játszóudvart, 
valamint mindezek mögé pihenő- és játszópark létesítését cé-
lozta meg a Testület. 

Korábban a Nagygödörben már volt jégpálya a téli időszak-
ban. Az előrejelzések szerint decemberben megfelelő idő lesz 
arra, hogy a leendő „Dísz tér” területén ideiglenes jégpályát 
lehessen létesíteni, melyhez az önkormányzati tulajdonban 
lévő palánkok kerülnek felállításra, gréderezés után fóliázva 
lesz a terület.

Hosszas előkészítő munka után tárgyalták a bizottságok, 
majd a Testület a Tulipán, Jácint, Nefelejcs utca által ha-
tárolt kihasználatlan közterületek fejlesztésére vonatkozó 
javaslatot. A lakossági véleményeknél kevés volt az ellenvé-
lemény (a parkosítás mellett pihenőpadok és játszóeszközök 
elhelyezése), viszont az üléseken más-más vélemények alakul-
tak ki. A Képviselő-testület végül úgy döntött, hogy a terü-
letekre vonatkozó terveztetést beszerzési eljárás keretében 
elindítja úgy, hogy a tervezett padok és játszóeszközök a ké-
sőbbiekben telepíthetők legyenek.

A volt Takarékszövetkezet épülete kapcsán a házasság-
kötő terem kialakítására több javaslat is volt, melyet bizottsági 
véleményezés után tárgyalt a Testület. Az átalakítást elutasító 
képviselői indítványt a Testület elutasította és arról döntött, 
hogy az előterjesztésben foglalt „A” verzió alapján valósul 
majd meg a kivitelezés (az alagsorban lévő nagy tárgyaló-
ban lesz kialakítva házasságkötő terem, mely egyéb rendez-
vények céljára is bérbeadható majd). A tulajdonviszonyok 
alapján az Abéva Kft. ügyvezetője fogja beszerzési eljárás 
keretében kiválasztani a tervezőt a részletes kiviteli tervek 
elkészítésére. Több szempontból is szükséges volt az ABÉVA 
Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítása – pl. a Takarékszö-
vetkezet idei megvásárlása –, melyet a Testület elfogadott. E 
napirend után a Kft. 2022. évi üzleti előtervét is elfogadta a 
Testület.

Egyik előző ülésen eredménytelennek nyilvánította a Tes-
tület az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola étke-
ző bővítés, udvari kerékpártároló, térburkolat és kerítés 
építés munkáira vonatkozó beszerzési eljárást, és új eljárást 
indított el. Jelen ülésre ismét 3 árajánlat érkezett, de kettő 

volt érvényes. A kivitelezési munkára kiírt beszerzési eljárás 
nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Józan Kft-t 
(2351 Alsónémedi, Deák Ferenc u. 29.) hirdette ki a Testület 
38.486.453,- Ft + ÁFA vállalkozói díjjal. A munkálatoknak 
legkésőbb 2022. augusztus 15-ig kell elkészülnie.

A Somogyi Béla utca külterületén a 4602. jelű út mel-
lett kialakult új lakótelkeknél érintett ingatlantulajdonosok 
részére lakossági fórum tartására bízta meg a Polgármestert 
a Testület annak érdekében, hogy az érintettek a járdaépítés, 
csatornázás és egyéb szükséges információkról kapjanak tájé-
koztatást a lakóterülettel, építkezésekkel kapcsolatban. Arról 
is döntött a Testület, hogy a Somogyi Béla utca külterületén 
a 4602. jelű út mellett kialakult új lakótelkek előtt az Ön-
kormányzat térkő burkolattal járdát kíván létesíteni annak 
érdekében, hogy a telkek közúthoz történő csatlakozását a Ma-
gyar Közút Nonprofi t Zrt a tulajdonosok részére engedélyezze, 
melyhez a korábbi lakossági önerőt 100 % helyett 70 %-ban 
határozta meg. A Templom kerti ingatlanok szennyvízelve-
zetéséhez kapcsolódó II. sz. (gépészet nélküli) átemelő akna 
kivitelezéséről is olvashattak már lapunkban. Kiválasztásra 
került jelen ülésen a kivitelezés nyertese, mely a legkedvezőbb 
árajánlatot benyújtó DAKÖV Kft. lett bruttó 9.549.003,- Ft 
vállalkozói díjjal. 

Nem támogatta a Testület a FALCO Zrt. tervezett beru-
házását, tevékenységét (fahulladék gyűjtés és -újrahasznosí-
tás) a 035/10 hrsz-ú ingatlanon, tekintettel a környező mező-
gazdasági hasznosítású földeken várható porterhelésre.

Megtárgyalta a Testület a bizottsági véleményezések után 
az új orvosi rendelő mögötti területen létesítendő bölcső-
de ügyét és úgy döntött, hogy 3 csoportszobás mini bölcsődét 
kíván létesíteni a területen abban az esetben, ha a kiírt pályá-
zatban a jelenleg tervezett feltételei nem változnak. A terület 
növelése érdekében felhatalmazást kapott a Polgármester az 
orvosi rendelő hátsó szomszédos területeinek megvásárlása 
érdekében a tulajdonosokkal történő kapcsolatfelvételre (már 
a korábbi ciklusban is volt erről tárgyalás).

Tekintettel arra, hogy az Alsónémedi Római Katolikus 
templom műemlék, így az Egyházközség kérésére támogatta 
a testület a most elkészített kisfi lm készítését 222.250,- Ft 
összegben. A soros ülés egyik napirendje a polgármesteri be-
számoló, melyet most is tárgyalt és elfogadott a Képviselő-
testület. Zárt ülésen 1/14 hrsz-ú létesítendő 3 csoportszobás 
óvoda és játszótér tervezési munkára vonatkozó beszerzési 
eljárásról döntött a Testület.

A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, döntései, 
jegyzőkönyvei és rendeletei továbbra is megtalálhatók a tele-
pülés honlapján (http://www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/), 
ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes 
terjedelemben olvashatók! A meghívókat a települési hirdető-
táblákra is kifüggesztjük, tekintettel arra, hogy az ülések nyil-
vánosak!

Az idei közmeghallgatás – ahogy a korábbi 
Alsónémedi Hírmondóban már megjelentettük 

 – 2021. december 09. (csütörtök) 17 óra, 
helyszíne a Halászy Károly Művelődési Ház 

és Könyvtár épülete lesz. 

Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal

Beszámoló a Képviselő-testület legutóbbi döntéseiről
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Tisztelt Alsónémedi Honfi társaim!
Ismételten jelentkeznem kell videóüzenetemmel, 

ugyanis ezt a koronavírus-járványhelyzet Alsónémedin 
indokolttá teszi. Sajnálatosan nincsenek jó híreim. A 
Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osz-
tályától kapott információk alapján tudatom Önökkel, 
hogy 2021. szeptember 1-je óta 91 fő alsónémedi la-
kos kapta el a COVID-19 fertőzést, és e személyek kö-
zül még a mai napon is 64 fő koronavírusos személy 
van otthon karanténban. A velük egy háztartásban élő 
kontaktszemélyek száma több mint 150 fő. Tudnunk 
kell, hogy ez a számadat a legkevesebb COVID-19 po-
zitív személlyel tud számolni, ugyanis sok egyébként 
vírusos megbetegedés tüneteit mutató személy van, 
aki nem tesztelteti magát. Vagyis biztosak lehetünk ab-
ban, hogy az előbb említett 64 főnél több a tényleges 
fertőzöttek létszáma. A Hivatal tájékoztatása szerint 
Alsónémedi járványügyi helyzete jelenleg sokkal rosz-
szabb, mint a környező településeké. Tragikus, hogy 2 
alsónémedi lakos nemrégiben hunyt el COVID-19 fer-
tőzés következtében, jelenleg 4 helyi lakosról tudunk, 
akik kórházban, lélegeztetőgépen vannak. Közöttük 
van fi atalabb és idősebb személy egyaránt. 

Ezúton is szeretném a magam és a Képviselő-
testület, valamint a Polgármesteri Hivatal minden 
dolgozója nevében őszinte részvétemet kinyilvání-
tani az elhunytak hozzátartozóinak, illetve jobbu-
lást kívánni a kórházban ápoltak számára. 

Ebben a helyzetben úgy gondolom, hogy bár a köz-
ponti kormányzat kötelezően nem vezetett be korláto-
zó intézkedéseket, mégis javaslom mindannyiunk szá-
mára, hogy saját magunk és a környezetünk megóvása 
érdekében önkéntesen vállaljunk korlátozásokat. 

Kérünk mindenkit, hogy amennyiben 
a koronavírus fertőzés tüneteit 

(láz, köhögés, orrfolyás, tüsszögés, 
rossz közérzet stb.) észleli magán, 

feltétlenül forduljon háziorvosához, 
és kérjen tőle segítséget! 

Kérem továbbá a minimum 1,5 méteres védőtávol-
ság alkalmazását minden lehetséges helyen, és az ed-
digi rendelkezéseknek megfelelően a közterületeken, 
utcákon, a gyógyszertárban, az üzletekben és minden 
zárt térben viseljünk maszkot. 

Háziorvosaink rendelésének módja tavaly óta vál-
tozatlan. Ezért mindenki először telefonon keresse há-
ziorvosát, konzultáció alapján együttesen határozzák 
meg a továbblépés módját. Orvosaink telefonon törté-
nő elérése tekintetében szeretném kérni mindenkinek a 
türelmét, és azt, hogy a rendelési idő teljes terjedelmét 
próbálják meg kihasználni, hiszen így nagyobb esély-
lyel fogják elérni orvosukat. Kérhetik háziorvosaiktól 
továbbra is a COVID-19 védőoltást mind, ha a harma-

Tájékoztató az aktuális koronavírus helyzetről 
településünkön
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dik oltásra van szükségük, mind pedig, ha még nem 
oltatták be magukat. Felhívom mindenki fi gyelmét, 
hogy az egységes orvostudományi álláspont szerint 
a védőoltás az egyetlen esély arra, hogy elkerüljük a 
COVID-19 fertőzés súlyos szövődményeinek kialaku-
lását. A receptírás is tud működni a háziorvos telefo-
nos megkeresésével, 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 működésével kap-
csolatosan kérem Alsónémedin az alábbi szabályok 
betartását. Bölcsődei szabályok: a bölcsődébe a szü-
lők nem léphetnek be, gyermekeiket a bölcsődei gon-
dozók az ajtóban átveszik testhőmérséklet mérés után. 
Ez alól kivétel azok a szülők, akik most szoktatják be 
gyermeküket a bölcsődébe, ugyanis ők emiatt száj-
maszkkal elsődlegesen az intézmény udvarába, korlá-
tozott időtartamban az épületbe is beléphetnek. Óvo-
dai szabályok: a gyermekeiket óvodába kísérő szülők 
esetében kérjük a maszk használatát, továbbá a kihe-
lyezett eszközökkel minden esetben a kéz fertőtleníté-
sét, a gyermekeket kizárólagosan csak 1 szülő kísérje! 
Kérjük, hogy a gyermekek átöltözésénél 2-3 szülőnél 
több egyszerre ne tartózkodjon az öltöztetőben, várjuk 
meg amíg felszabadul a hely! Kérem az óvodában is a 
testhőmérséklet mérését. Iskolai szabályok: Az isko-
lában jelenléti oktatás zajlik, bár az őszi szünet előtt 
már 400 gyermek került COVID-19 pozitívként vagy 
érintettként karanténba, mostanra javultak az állapo-
tok. A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be, 
csak a gyermekek. A gyermekek esetében érintésmen-
tes testhőmérséklet mérés történik, kötelező a közös-
ségi terekben a maszk viselete. Kérünk minden érintett 
szülőt, hogy gyermeke számára a tiszta maszkot nap 
mint nap biztosítsa.

Most is a nevelési intézményekkel együttes célunk 
a szülők munkába járásának elősegítése, az újabb fer-
tőzések elkerülése, ezért kérjük az előbb elmondott 
korlátozások pontos betartását. A Sportcsarnok hasz-
nálata jelenleg lehetséges, azonban a testhőmérséklet 
mérése mellett kézfertőtlenítéssel, a sporttevékenysé-
gen kívül maszk viselésével és védettségi igazolvány 
felmutatásával. A már lekötött sportrendezvényeink 
ilyen szabályok mellett megtartásra kerülhetnek, de to-
vábbi sportrendezvények megtartása nem lehetséges.

A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
esetében a csecsemők, bölcsődések, óvodás és kisis-
kolás gyermekek fejlesztési foglalkozásai működnek. 
Kérjük a szülőket, hogy a gyermekeket az ajtóban ad-
ják át a foglalkozás vezetőjének. Emellett megtartha-
tó az idősek ízületi betegségeinek kezelését szolgáló 
Meridián-torna foglalkozás is, ám csak védettségi iga-

zolvánnyal rendelkező személy vehet azon részt. Az 
összes többi foglalkozás 2021. december 31-ig szüne-
tel, az újraindításukról a fertőzöttségi adatok változá-
sának függvényében hozhatunk döntést. Egyebekben 
a Művelődési Ház és Könyvtár közösségi terei testhő-
mérséklet mérése és kézfertőtlenítés után, maszkban 
látogathatóak, védettségi igazolvány felmutatása mel-
lett. Akik e követelményeknek nem felelnek meg, az 
épületbe nem léphetnek be, de a könyves ajtón keresz-
tül igénybe vehetik a könyvtár szolgáltatásait. A már 
leszervezett programok a színházteremben megtartha-
tóak, de csak a fenti szabályoknak megfelelő szemé-
lyek látogathatják, a létszám is a védőtávolság betar-
tása érdekében 50%-kal csökkentésre kerül. További 
programokat 2021. december 31-ig nem szervezünk és 
nem tartunk. Ezek újraindítására ismét a járványügyi 
adatok fi gyelembevételével térünk vissza.

A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfél-
fogadás lehetséges azzal a korlátozással, hogy kérünk 
mindenkit előzetesen az ügyintézővel történő telefo-
nos időpont egyeztetésre, használják a kézfertőtlenítőt, 
illetőleg kötelező a maszk viselete. A kapcsolattartás 
egyéb módjairól (telefon, email stb.) részletes tájékoz-
tatást találnak az Önkormányzat honlapján, a Polgár-
mesteri Hivatal ajtaján és hirdető tábláin, kérem erről 
tájékozódjanak.

Szeretnék kérni minden alsónémedi lakost, hogy a 
most ismertetett korlátozó szabályokat anélkül, hogy 
kötelezőek lennének, tartsuk be még akkor is, ha már 
sokan unjuk ezeket. Riadalomra természetesen nincs 
ok, de az alsónémedi fertőzöttségi adatok óvatosságra 
és fegyelmezettségre késztetnek bennünket. Legyünk 
fi gyelemmel a hazai egészségügyi szakembereink vé-
leményére, tanácsaira és intelmeire!

Ennek alapján – hivatkozással a mindannyiunk ál-
tal ismert közvetlen környezetünkben bekövetkezett 
súlyos következményekkel járó vírusfertőzésekre is 
– kérek mindenkit, hogy a védőoltás beadatása érde-
kében tegye meg a szükséges intézkedéseket, oltassa 
be magát, hiszen ma ezt tekinthetjük az egyéni és kö-
zösségi felelősségvállalás legfőbb eszközének. Kérek 
mindenkit, hogy a védőoltást mielőbb adassa be ma-
gának! 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. A közterület-felügyelet munkatársai 
éjjel-nappal hívhatóak a 06-30-503-6739-es, illetve a 
06-70-607-9601-es telefonszámon. Forduljanak hoz-
zánk bizalommal! 

Vigyázzunk egymásra, jó egészséget kívánok 
mindenkinek! 

      Dr. Tüske Zoltán polgármester
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS 
HELYI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

ALSÓNÉMEDI, SZABADSÁG TÉR 12/A. (GSM ÜZLET); 
keddenként 16-18 óráig

A DTKH Nonprofi t Kft. a lomtalanítást évente 
ingatlanonként térítésmentesen KÉT alkalommal, 
üdülő ingatlan esetében EGY alkalommal (3m3/ 
alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerben 
végzi, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefon-
számon (ügyfélfogadási időben) igényelhető. 

FONTOS! A lomtalanítás NEM konténerben 
történik, ezért kérjük, amennyiben lomtalaníta-
ni szeretne, úgy telefonon a Lomtalanítás menü-
pontot válassza, NE a konténerrendelést!A lom-
talanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé 
vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat 
szállítjuk el!

Lomhulladék:  az az eseti jelleggel keletkező, 
nagyméretű darabos háztartási hulladék, mely mére-
te miatt nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített 
hulladékgyűjtő edénybe (kukába). (pl.: berendezési 
tárgyak, bútorok, textíliák stb.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem 
kerülnek elszállításra: 

– zöldhulladék: gally, salak, trágya, szalma, egyéb 
növényi és állati hulladék

– építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
– veszélyes elektromos, elektronikai készülékek 

(pl. TV-készülék, hűtőgép…);
– gumiabroncsok, autó – és gépalkatrészek
– veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akku-

mulátor, festékes dobozok, kátrány származékok, 
használt sütőolaj, zsiradék, gépjárműolaj);

– állati tetem, fertőző és undort keltő anyag
– heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartá-

si, valamint gazdálkodói tevékenységből származó 
hulladék.

A kihelyezett lom elszállítása az előre egyezte-
tett napon történik, mely a megadott napon reg-
gel 6 óráig az ingatlan utcafronti részére helyez-
hető ki! 

Kérjük, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) ki-
vételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb 
elszállítás és szétszóródás megakadályozása érde-
kében bezsákolva, kötegelve kerüljenek kihelyezés-
re. A lomhulladékot minden esetben úgy kell elhe-
lyezni, hogy az a jármű- és a gyalogos forgalmat ne 
akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne 
károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével.

Lomtalanításhoz időpont egyeztetésre ügyfél-
szolgálati elérhetőségeinken van lehetőség!

Igénylés menete:

1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy fel-
hívja Társaságunk ügyfélszolgálatát az 53/500-152 
(2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási idő-
ben).

2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, mint Tár-
saságunk szerződéssel rendelkező ügyfelét, majd 
közösen egyeztetik a lomtalanítás napját és részleteit 
(lakcím, elérhetőség, kihelyezhető mennyiség stb.)

3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 6:00 óráig ki 
kell helyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot.

4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a ki-
helyezett lom hulladékot.

FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást kizá-
rólag szerződéssel rendelkező lakossági ügyfele-
ink vehetik igénybe, amennyiben nincs díjhátra-
lékuk! 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
***********************************
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Kommunális és építési törmelék, sitt elszállítására 
az alábbiak szerint konténer igényelhető:

Az igénylés személyesen vagy honlapunkon 
- Konténer igénylés menüponton 

– keresztül lehetséges. 

A konténer igénylésének menete:
A konténer igénylése űrlap maradéktalan, pontos 

és valós adatokkal történő kitöltését, és az adatkeze-
léssel kapcsolatos információk elfogadását követően 
az „Igény elküldése” gombra kattintva a megadott 
felhasználási hely település szerinti illetékes ügyfél-
szolgálat részére továbbításra kerül az igénylés. Az 
igénylésről a noreply@dtkh.hu e-mail címről iga-
zoló e-mail érkezik az igénylésben megadott e-mail 
címre.

FONTOS! A beküldött konténer igénylő űrlap 
NEM MINŐSÜL MEGRENDELÉSNEK, mun-
katársaink egyeztetés céljából minden esetben fel-
veszik az Igénylővel a kapcsolatot a megadott elér-
hetőségek egyikén (telefon, e-mail)!

A felhasználási hely szerinti érvényben lévő kon-
téner ürítési díjakról munkatársaink adnak pontos 
felvilágosítást a megrendelés egyeztetésekor, végle-
gesítésekor.

Munkatársainkkal történő egyeztetést követően 
kerül sor a konténer megrendelő nyomtatvány kikül-
désére, melyet aláírást követően a megadott e-mail 
címre visszajuttatni szükséges! Az aláírt és vissza-
juttatott konténer megrendelő nyomtatvány MEG-
RENDELÉSNEK MINŐSÜL.

Az igényléssel kapcsolatos fontos információk!

Konténer űrmértékének kiválasztása:

– 5; 8; 10; 15; 32 m3-es űrtartalmú konténerek 
bérlésére van lehetőség, amennyiben vegyes kom-
munális hulladék elhelyezésére igényli.

– Ha a konténert építési törmelék elhelyezésére 
igényli, úgy csak 5 és 15 m3-es űrtartalmú konténe-
rek bérlésére van lehetőség (műszaki okokból)!!!

Kiszállítás és tervezett időtartam meghatározása:

– hétvégén (szombat és vasárnap), továbbá ün-
nepnapokon nem történik konténerszállítás (sem ki-
szállítás, sem beszállítás)

– A konténer felhasználási helyen történő tar-
tózkodási idejére napi bérleti díjat számítunk fel 
a konténer ürítési díjon felül, melynek összege 
2.500,- Ft + ÁFA /nap

– Ugyanazon napra kiszállítás és beszállítás nem 
igényelhető, kiszállítást követően csak a rá követ-
kező első hétköznapra eső munkanapon lehetséges 
a beszállítás.

Például: *kedd kiszállítás – szerda beszállítás: 1 
nap bérleti díj)/ *péntek kiszállítás – hétfő beszállí-
tás: 3 nap bérleti díj/ *szerda kiszállítás, de a csütör-
tök ünnepnap – péntek beszállítás: 2 nap bérleti díj

– Amennyiben az Igénylő hibájából nem történik 
meg a konténer beszállítása a megrendelésben sze-
replő határnapon, úgy az Igénylőt a beszállítás tény-
leges időpontjáig terheli a napi bérleti díj megfi zeté-
sének kötelezettsége.

– Amennyiben Társaságunk hibájából nem törté-
nik meg a konténer beszállítása a megrendelésben 
szereplő határnapon, úgy az Igénylőt csak a beszál-
lítás megrendelőben szereplő határnapjáig terheli a 
napi bérleti díj megfi zetésének kötelezettsége.

Tájékoztató a konténer rendelés menetéről
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Megjelent a nyilatkozat a gyermeket 
nevelők adó-visszatérítéséhez

A NAV online felületén már elérhető a VISSZADO-
nyilatkozat a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-
visszatérítéséhez. A VISSZADO-nyilatkozatot 2021. de-
cember 31-ig lehet benyújtani. A legegyszerűbb, online 
benyújtás: A VISSZADO-nyilatkozat a NAV honlapján 
az Szja-visszatérítés ablakból a nyilatkozatra kattintva 
(https://szjavissza.hu), ügyfélkapus azonosítással érhe-
tő el az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) 
felületén. A nyilatkozat kitöltéséhez az  Új nyomtat-
vány/bejelentés, majd az  Szja-visszatérítés  csempére 
kell kattintani. A mobiltelefonnal, tablettel is kitölthető 
VISSZADO-nyilatkozaton online megadhatja az adó-
visszatérítés kiutalásához szükséges adatait: bankszámla-
számát vagy postacímét, ahová kéri az utalást, ellenőriz-
heti, hogy az adó-visszatérítéshez kapcsolódóan a NAV 
mely adatait ismeri, nyilatkozhat arról, hogy Ön jogosult 
az adó-visszatérítésre. A VISSZADO-nyilatkozatot a 
NAV előre kitölti a rendelkezésére álló adatokkal. A csa-
ládi pótlékot folyósító szerv adatszolgáltatását követően, 
várhatóan november második hetétől az utalási adatokat 
is betölti a NAV, ezt érdemes megvárniuk azoknak, akik-
nek családi pótlékot folyósítanak. Ha a NAV által ismert 
adatok teljes körűek, akkor a nyilatkozat benyújtására 
nincs szükség. Benyújtás papíron és az ÁNYK-val: A 
VISSZADO-nyilatkozat nemcsak online, hanem papí-
ron is kitölthető, postán és személyesen is benyújtható. 
A nyilatkozatra használható az Általános Nyomtatvány-
kitöltő Keretprogram (ÁNYK) is. A papíros beküldés-
hez a nyomtatvány letölthető és kinyomtatható a NAV 
honlapjáról vagy elérhető a NAV ügyfélszolgálatain. A 
benyújtási határidő elmulasztása: A NAV nem utal 
2022. február 15-éig kedvezményelőleget, ha nem ismeri 
az utaláshoz szükséges adatokat azért, mert valaki elmu-
lasztja a nyilatkozatát benyújtani az év végéig. Ilyenkor 
a visszatérítéshez való jog a 21SZJA adóbevallásában ér-
vényesíthető 2022. május 20-áig. 

Forrás: https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/
Megjelent_a_nyilatkoz20211031.htm

Szja-visszatérítés: 
beindultak az adathalászok

  
Sem e-mailben, sem telefonon, sem SMS-ben nem 

kér adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
adó-visszatérítés céljából. 

Újra felbukkantak a csaló e-mailek, amelyekben adat-
halászok próbálják kicsalni a címzettek bizalmas adatait 
a NAV nevében. Erre senki semmilyen választ ne küld-
jön! Ahogy azt már több tájékoztatóban is hangsúlyoz-
tuk, az szja-visszatérítéshez szükséges adatokat (bank-
számlaszám vagy postai cím) kizárólag a VISSZADO 
nevű nyilatkozatban várjuk. Ehhez a nav.gov.hu Szja-
visszatérítés felületét kell használni. Az online kitöltés 
KAÜ-azonosításhoz (Ügyfélkapu, e-személyi vagy rész-
leges kódú telefonos azonosítás) kötött. Az Általános 
Nyomtatványkitöltővel készített vagy a papíralapú válto-
zatban sem kell semmilyen bizalmas kódot megadni. 

Egyre népszerűbb az automatikus 
részlet� zetési kérelem 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online nyom-
tatványkitöltőjével (ONYA) könnyen, egyszerűen, 
már akár kávézás közben, mobilról is beküldhetők a 
kérelmek a NAV-hoz. 

Júliusi bevezetése óta egyre több ügyfél választja az 
AUTRESZ-adatlapot, amiből több mint 640 érkezik be 
havonta a Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságára. A 
rendszer az eddigi tapasztalatok alapján kiválóan mű-
ködik, az űrlap kitöltésével kapcsolatban probléma nem 
merült fel.

Mindössze egy ügyfélkapus regisztráció szükséges 
és bármely okoseszközről, elintézhető számos ügy az itt 
kitölthető űrlapon. Az alkalmazásba belépve a rendszer 
automatikusan beazonosítja a kérelmezőt, ezért ezeket az 
adatokat külön nem kell felvinni. A kitöltés így rendkí-
vül egyszerű, pár kattintással benyújtható, módosítható 
és visszavonható a kérelem. Természetes személyként 
részletfi zetés kérhető egy évben egyszer, legfeljebb egy-
millió forintos tartozásra és 12 hónapra. A megbízható-
nak minősített gazdálkodók pedig nettó hárommillió 
forintot el nem érő tartozásra kérhetnek évente egy al-
kalommal, legfeljebb 12 havi futamidőre részletfi zetést 
vagy fi zetési halasztást. A döntést a NAV az ügyfélka-
pura küldi, így a határozat átvétele, letöltése sem vesz 
igénybe több időt egy kávészünetnél. A pozitív elbírálás 
után nincs más teendő, mint a törlesztőrészleteket határ-
időben fi zetni. Ezt azonban nem ajánlott elmulasztani, 
mert akkor a kedvezmény érvényét veszti. 

Az  ONYA ezen a weboldalon, vagy a NAV honlapján 
az „Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás” menüpont-
ból érhető el.
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Beléptem a régi iskolámba,                                                    
hol diák voltam egykoron.                                                      
Meghajoltam a Múlt és Jelen                                                  
emlékét őrző udvaron.                                                             
Körülnéztem. A júniusi                                                           
Nap perzselte a lombokat.                                                     
A vén akác már elvirágzott,                                                     
alatta ültem oly sokat.                                                              
Erre sétáltam - ott futottam,                                                  
drukkolva vártam a csengetést.
A kőkerítés meg a tűzfal
visszhangozta a nevetést,
a diák- zsivajt, mit egy csapásra
felfalt a szürke tanterem.
Most itt állok. De hol is ültem?
Mely padra véstem a nevem?
És hol vannak az osztálytársak?
A tanáraim? A cimborák?
Nézem a zsongó utca-képet
a tantermi ablakokon át….
de csak az emlékeim jönnek,
majd gyors-lábon futnak el - tova…. 
Bezárt a földszint szögletében
a szertár - a tanári-szoba.
Szunnyad a csend a folyosókon,
hol sok-sok tabló néz le rám,
s a diák-arcok kérdik tőlem:
tényleg ez volt az iskolám?
Igen, ez volt! Én itt tanultam.
Nemcsak a Magyart, a Fizikát.
Ember lettem ! És hittel vallom:
szeretni kell az iskolát,
mert szentély ez! Akár az Ember
ki most a Múltat kéri fel
igazolni egy örök tételt:
HOGY ÉLNI JÓ . ÉS ÉLNI KELL !”

 Csap Katalin

„Lelkünkből szól ez a dal. 
Örökre velünk maradsz, 
Őrizzük mosolyodat!”.

Osztálytalálkozó – 40 év – 1973-1981 - Jó volt újra együtt! 
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Őszi programjaink az óvodában
„Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig, én-

nekem. / Tudja Isten, hogy mi okból szeretem? De szere-
tem.” (Petőfi  Sándor) 

2021. szeptember 01-jével megnyitottuk az új nevelé-
si évet, bár nálunk nincs becsengetés, mint az általános 
iskolában, mert az óvoda működése folyamatos. Ennek 
ellenére minden nevelési év egy új év kezdete, hiszen új 
gyermekeket fogadunk, akik a családi élet közösségéből 
érkeznek hozzánk, vagy már részsültek intézményes ne-
velésben, óvodások, bölcsődések voltak, ezáltal új szü-
lőket is köszönthetünk az óvoda működés keretében. A 
pedagógiai működési terv is minden nevelési év kezde-
tén megújul, hiszen újabb és újabb kihívások, kiemelt 
feladatok megvalósítása vár ránk, melynek tervezetét a 
pedagógus kollégákkal a nevelési év nyitó értekezletén 
szakmailag teljeskörűen, konszenzus útján átbeszéljük. 
Az elmúlt két év - sajnálatos vírushelyzet - korlátozó in-
tézkedésének tapasztalatai miatt a nevelőtestület egyet-
értett abban, hogy a gyermekprogramok tekintetében a 
normál élet lehetőségeit tervezzük, és ha kell módosítjuk. 
Azt is tudtuk, hogy az őszi évszak jó idő adottságait és 
a számtalan jeles napokhoz kínálkozó lehetőségeit nem 
szabad elszalasztanunk, ezért gazdag őszi programok-
kal készültünk óvodás gyermekeinknek. A gyermekek 
életkorából adódó érzelmi motiváltság kihasználására, 
hangulati előkészítésként, először az óvodai környezetet 
öltöztettük őszi díszbe, ismét őszi dekorációval gazda-
godott mindkét épület bejárata, és a csoportszobák is. 
Minden évben törekszünk kihasználni a vidéki település 
adottságait, és megismertetni régi hagyományait, hiszen 
az őszi évszak komoly munkát rótt az egykori falusi 
emberekre. A népszokások ezekhez a fontos gazdasági 
évet lezáró eseményekhez kapcsolódtak, melyek szep-
tembertől november végéig tartottak. A hagyományápo-
lás, a jeles napok kínálta közvetlen tapasztaláson való 
ismeretszerzés, a környezettudatos szemlélet alakítása, 

formálása mindig is a pedagógiai programunk részeként 
adott feladat, de, hogy milyen tartalommal töltjük meg 
az évente változó és a gyermekek csoportos életkorához 
igazított. Az idei őszi programok tartalmas megvalósítá-
sához és a programok szervezésében nyújtott segítségért 
köszönetet mondok kollégáimnak, a Szülőknek és a mű-
velődési ház vezetőjének, ifjúsági referensének.   

Szabó Éva óvodavezető

Őszi programok eseményei 
az óvodapedagógusok tollából

Meseösvény
„A mese olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyo-

mokat hagy a gyermekben” /Kádár Annamária/ Ebben 
a nevelési évben szeptember 30-án a Népmese napján, 
második alkalommal szerveztünk Meseösvényt az óvo-
dában. A nevelőtestület közös ötletelése nyomán esett a 
választásunk A só – mese feldolgozására. A Meseösvény 
4 állomásból állt, ahol 2-2 óvó néni várta a gyermekeket, 
a mese egy-egy részletével és érdekes, játékos feladatok-
kal. Minden csoport meseútlevelet kapott, amibe az ál-
lomásokon az elvégzett feladatok jutalmaképpen pecsét 
került. A Mesekapun átlépve indultak el a gyermekek az 
ösvényen, a mese előtt varázsmondókát mondogattak:
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 Íze van a sónak, értelme a szónak,
hidege a hónak, tüze a jó lónak, feneke a tónak, 
jutalma a jónak!

Ahogy tovább haladtak a mesében, a kicsi királylány-
nyal végig járták a sötét erdőt, mulattak az esküvőn és 
mulattak akkor is, amikor az öreg király újra találkozott 
a lányával. A gyermekek a mesehallgatás mellett maguk 
is aktív részesei lehettek a mesének, ami segítette őket a 
történet megtapasztalásában. Úgy érzem ez a nap gyer-
mekek és felnőttek számára is nagy élmény volt! „Aki 
nem hiszi, járjon utána!”

Szlovicsákné Mészáros Mária
 munkaközösségvezető

Állatok világnapja
Az állatok világnapja alkalmából a Művelődési Ház 

és az Óvoda közös szervezésében a gyermekek kutyás 
bemutatón vehettek részt, amelynek keretében az óvoda 
udvar 3 pontján, 3 különböző fajtájú kutya és gazdája 
vezette a foglalkozásokat. A bemutatókon a gyerekeket 
is bevonták a foglalkozásba, így ez az interaktív prog-

ram különösen nagy élmény volt a gyerekeknek. A fog-
lalkozások során oktatási jelleggel sokat beszélgettünk 
a felelős kutyatartás mibenlétéről, a kutyák kinti, illetve 
benti tartásáról és ezekkel együtt a megfelelő higiéniai 
feltételek betartásáról, az állatok etetésével kapcsolatos 
szabályokról, a kutyatartáshoz kapcsolódó eszközökről, 
valamint a kutyával való érintkezésről. A terápiás kutyák 
segítségével a vállalkozó szellemű gyerekek „bátorság 
próbán” vehettek részt, amelynek keretében például a 
gyerekek lábánál elhelyezett jutalom falatokat ette meg a 
négylábú, amit a gyerekek mozdulatlanul hagytak, ezzel 
is megtanulva, hogy a hirtelen mozdulatok megijeszthe-
tik a kutyákat.  Nagyon jó volt látni, ahogy a - többek 
között az ilyen szituációkra kiképzett - kutyák óvatos 
közeledése a gyerekek felé, hogyan oldotta az eleinte bá-
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tortalan kis vállalkozók félelmét, negatív érzéseit az állat 
iránt. Ahogyan haladtunk előre a napban, úgy a gyerekek 
is egyre érdeklődőbbek és bátrabbak lettek a négylábúak 
irányába, és ezzel együtt érezhetően még a legbátortala-
nabb kisgyerekekben is elindult az állatok iránti szeretet 
és tisztelet. Ez a terápiás kutyákkal való pozitív tapasz-
talás pedig jó mintát ad a gyerekek egymáshoz fordulá-
sához, ahhoz, hogy megtapasztalják ugyanezt az adok-
kapok helyzetet mind az egymással, mind a felnőttekkel 
való viszonyukban is.   A gyönyörű állatok, a velük való 
élmények pedig a mai napig téma a gyerekek között.                           

  Acsai Katalin óvodapedagógus

Szüret, betakarítás
Az ősz sok kincset, élményt és megannyi lehetőséget 

tartogatott számunkra. Egyik ilyen élményünk, hogy 4 
csoport is látogatását tehette a Kertészeti Egyetem Tan-
gazdaságába. A helyszínt busszal közelítette meg a két-két 

csoport. Az őszbe boruló 
természet csodája, a bu-
szos közlekedés gazdagí-
totta a gyermekek megis-
merési folyamatát. Finom 
reggelinket a szabadban 
ehettük meg, a napsugár 
melengette arcunkat. Se-
gítségünkre sietett Dr. 
Balázs Gábor adjunktus, 
aki a tangazdaság igazga-
tója. Elvezetett minket a 
zöldség részlegre, ahol a 
gyerekek kedves, vicces 
és értékes ismereteket 
kaptak a paradicsomfé-
lékről, paprikafélékről, 
káposztafélékről és meg-
annyi más zöldségről. 

Kóstolhattak, kézbe kaphatták a zöldségeket, megfi gyel-
hették közvetlen környezetükben azokat. Utunk ezután 
az almafákhoz vezetett, almaszüretben volt részünk. Kis 
kosarainkat, hasunkat teletöltöttük fi nom, zamatos almá-
val. Bőségesen hoztunk a gyümölcsből a beteg vagy ott-

hon lévő társaknak is. Az óvodában fi nom kompóttal és 
rengeteg rajzzal, alkotással koronáztuk meg a kertészet 
területén megszerzett ismereteinket. Köszönjük az ötletet 
és az összekötő szerepet Szász Szilviának, akinek kisfi a 
az óvodánkba jár. 

Csorbáné Kocsa Tímea óvodapedagógus

Kis Sünik a határban
     Egy szép októberi napon előkerültek a kis csizmák 

és a Süni csoport jókedvűen indult a répaföldre. A gyere-
kek izgatottan várták a répaszedést. Út közben jókedvű-
en énekeltünk és beszélgettünk a betakarítási munkálatok 
fontosságáról, a betakarított zöldségek felhasználásáról. 
A határban már sorakoztak az üres kisládák, amelyek a 
gyerekeket várták.  A répaszedés előtt a gyerekek meg-
ismerkedhettek a szántóföldi munkálatok során használt 
eszközökkel, gépekkel. Laci bácsi bemutatta a gyerekek-
nek a répaszedés titkait. Mindenki fi gyelmesen hallgatta 
és fi gyelte, amikor Laci bácsi megmutatta a répaszedés 
technikáját. Nagy örömmel kezdtünk a munkához. Gyor-
san megteltek friss répával a ládák, majd mindenki ked-
vére kipróbálhatta a traktort. A munkát követően a gyere-
kek futkározhattak a határban. A bóklászás közben még 
őzike nyomokat is felfedeztünk. A gyerekeket olyannyira 
elvarázsolta a környezet, hogy Márti néni megmutatta 
nekik a kukoricást, ahol még kukoricát is gyűjthettünk. A 
játék után sorba rendeztük a répákkal teli ládákat és Laci 
bácsi megdicsérte a csoportot a közösen végzett munká-
ért. Az idő gyorsan elrepült és élményekkel gazdagodva 
indultunk vissza.

Az óvodába érkezve a gyerekek friss répát ropogtat-
hattak és mindenki vihetett haza vasárnapi húslevesbe 
valót. Ezúton szeretnénk megköszönni Surányi Márta és 
Urbán László segítségét, akik lehetőséget biztosítottak a 
Süni csoportosok számára a betakarítás, feldolgozás, rak-
tározás megismerésének lehetőségére.

Kovács Zsolt Attiláné óvodapedagógus
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Tours-i Szent Márton ünnepnapjához, november 11-
hez számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarorszá-
gon. A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, 
a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az ad-
vent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendá-
hoz, amely szerint Szent Márton egy libaólban próbált 
elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a 
ludak elárulták gágogásukkal. Szent Mártont már a hon-
foglalás előtt tisztelték Pannóniában. A hagyomány sze-
rint Márton álmában segítette Szent Istvánt és az országot, 
ezért Szűz Mária után Tours-i Szent Márton lett Magyar-
ország patrónusa. Erősen tartotta magát Magyarországon 
az a néphit, hogy 
Márton szárma-
zását tekintve hun 
eredetű, a magya-
rok által különösen 
szeretett szentek 
közé tartozik.

Szent Márton 
Savariában (ma 
Szombathely) szü-
letett a Kr. u. 316-
ban. A hagyomány 
úgy tartja, hogy a 
szülőháza felett áll 
a mai Szent Már-
ton-templom. A 
feljegyzések meg-
említik a még gyermek Márton segítőkészségét, jóindu-
latát, mely később, katona korában is jellemző volt rá, 
egy téli este éppen kilépett Ambianensium (ma Amiens) 
kapuján, amikor nélkülöző koldussal találkozott, akit 
rablók fosztottak ki és vertek meg. Saját köpenyét kard-
jával kettévágta, egyik felét a koldus vállára borította. 
Ezt követően Márton hamarosan kilépett a hadseregből, 
és életét a kereszténység terjesztésének szentelte: „Krisz-
tus katonája vagyok, nem szabad harcolnom”. 371-ben 
Mártont Tours püspökévé választották. Fontos hittérítő 
munkát végzett, életét csodák és gyógyulások kísérték. 
Hivatását haláláig kitartóan gyakorolta, 397. november 
8-án hunyt el.

Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjt előtti 
utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak 
a lakomák, bálok, vásárok. Ilyenkor nagy evés-ivást ren-
deztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen 
mit fogyasztani. Novemberben már le lehet vágni a tö-
mött libát, ezért a Márton-napi ételek jellemzően libafo-
gások, így például libaleves, libasült párolt káposztával és 
zsemle- vagy burgonyagombóccal, mert a rigmus szerint: 
„Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhe-
zik”. Szokás volt, hogy a liba húsából, különösen a hátsó 

részéből, küldenek a papnak is, innen ered a „püspökfa-
lat” kifejezés. A Márton-napi lúdvacsora után „Márton 
poharával”, vagyis a novemberre éppen kiforrott újbor-
ral szokás koccintani. Úgy tartották, a minél több ivással 
egyre több erőt és egészséget töltenek magukba. „Márton 
napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben po-
roszkál.” 

A 14. századi krónikákban Szent Márton napja határ-
napként szerepelt, ez volt a tisztújítás, a fi zetés, a job-
bágytartozás lerovásának napja. A Márton-napi járandó-
ság szerepelt a papok, a tanítók és a pásztorok javadalmai 
között. Márton-napon fi zette meg a gazda a pásztoroknak 

az ún. bélesadót 
vagy rétespénzt, 
míg a pásztorok 
többágú vesszőt 
(Szent Márton 
vesszejét) ajándé-
koztak a gazdák-
nak. Úgy tartották, 
ahány ága van, 
annyit fi al a disz-
nó. Tavasszal ezzel 
a vesszővel hajtot-
ták ki az állatokat. 
A Dunántúlon 
az volt a szokás, 
hogy Szent Már-
ton napjának esté-

jén a pásztorok végigjárták a házakat, köszöntőt mondtak 
és dús lombú nyírfavesszőt tartottak a kezükben, melyből 
a gazdának is adtak. „Jó estét kívánok! Elhoztuk Szent 
Márton püspök vesszeit. Se mink nem kezdtek, se mink 
nem végezzek. Úgy szaporodjanak a sertések, mint en-
nek ahány ága boga van. Adjon Isten szerencsés jó estét! 
Megjött Szent Márton püspök szolgája. Adjon Isten bort, 
búzát, bikessiget, lölkünknek üdvössiget!”

Német nyelvterületről terjedt el a fáklyás felvonulás 
(Martinsumzug), amely Szent Márton emlékét őrzi, és 
a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el az em-
berekhez. Magyarországon általában német nemzetisé-
gű települések, iskolák, óvodák és egyházközösségek 
szervezésében a gyerekek, kisgyerekes családok járják 
az utcákat maguk készített lámpásokkal és közben Már-
ton-napi dalokat énekelnek. A vonulókat római katonák 
piros köntösébe öltözött lovagló Szent Márton vezeti. A 
megemlékezés központi helyszínére érve a gyerekek rö-
vid műsort adnak elő, melyben eljátsszák Szent Márton 
és a koldus történetét. A megemlékezés a Márton-napi 
tűz meggyújtásával, sütemény és meleg italok fogyasz-
tásával végződik.

          Bálint István János

Szent Márton Magyarország patrónusa
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Székelybál 2021.

Dr. Tüske Zoltán polgármester 
köszönti a bál résztvevőit

Sztárvendégünk volt: 
Varga Miklós előadóművész

Székely legényke: 
a jövő reménysége

Pánczél Károly országgyűlési képviselőnk megnyitja a 
2021. évi Székelybált Hajnalig tartott a tánc

Kerecsen Táncműhely Tombolasorsolás
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Szüreti felvonulás és Bál 2021.

Némedi Székelybál – 2021.

A járványügyi szabályok betartása melle�  rendeztük az idei Székelybált. Nagy örömünkre elfogadta 
meghívásunkat Varga Miklós előadóművész, a bál résztvevői együ�  énekelték vele a legendás dalokat. 
A nagy készülődés meghozta gyümölcsét, hajnalig mulato�  a lelkes társaság. A jó hangulatot ez évben 
is a Siculus Zenekar biztosíto� a. A bál bevételét a Covid- árvákat segítő Regőczi István Alapítványnak 
ajánlo� uk fel. A tombola fődíja: Egyhetes nyaralás Gyulán, az Alsónémedi Önkormányzat felajánlásából. 
Köszönjük Mihály Hajnal és segítői áldozatkész munkáját.
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HIRDETÉSEK

2019. szeptember

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a tisztelt lakosság �gyelmét, hogy 

szíveskedjenek a lejárt sírhelyeiket  
megváltani!

A sírhelyek lejárati ideje és ára:

Kettes sírhely (25 év) 10.000,- Ft + ÁFA
Sírbolt (60 év)  60.000,- Ft + ÁFA
Urnasírhely (10 év)   4.000,- Ft + ÁFA

A lejárati idő az első temetéstől számítandó. 
Amennyiben nem kívánják megváltani  

a sírhelyeiket, kérjük akkor is jelentkezzenek  
a lemondás dokumentálása miatt!

A megváltás kizárólag telefonon történő 
időpontegyeztetés után lehetséges!  

Telefonszám (csak hétfőtől  
csütörtökig 8-15 óra között):  

06-30-678-9278 Zoltán Miklósné

Együttműködésüket köszönjük!

ELOHIM K�. /Zoltán Miklósné/

Szarvasmarha telepre keresünk dolgozókat:  
elletős, fejő, traktoros.

Szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk.
Érdeklődni: 29-337-097; 8-16 óráig

ELADÓ!!!
Alsónémedin 3,6 ha szántóföld (F4 tábla) és 

Bugyin 4500 és 5000 m2 szántó (H4 tábla, Vány) 

Érdeklődni: +36-70-623-5767

28oldal_2019_szept.indd   6 2019. 09. 15.   8:59

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli szakszerű géptisztítás. 

Fábián István, tel.: 06-20-317-0843

27
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ASZTALOS
Mindenféle asztalos munkát vállalok!

Ajtó, ablak, bútor gyártás, javítás.
Ingyenes felméréssel, hévégén is

Regdon Csaba: 06-20-9579-533; 06-1-284-9213

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli szakszerű gép tisztítás.

Fábián István  Tel.: 06-20-317-0843

2019. szeptember

Fülakupunktúra
Akár tűszúrás nélkül is segíthet 137 féle tünet, 

betegség esetében, mint például:
Emésztőrendszer betegségei: gyomorgörcs, pu�adás, 

hányinger, hányás, hasmenés
Légzőszervi betegségek: asztma, légcsőhurut, tüdőtágulás

Urológiai betegségek: hólyaghurut, inkontinencia, 
impotencia, korai magömlés

Mozgásszervi panaszok: merev nyak, vállfájdalom, 
gerincfájdalom, ízületi fájdalom

Neurológiai betegségek: fejfájás, isiász, alvászavar
Nőgyógyászati betegségek: menstruációs zavarok, PMS
Fül-orr-gége betegségei: gégegyulladás, torokgyulladás, 

fülzúgás
Egyéb betegségek: allergia, klimax, köszvény, elhízás 

Fül Akupunktúra
Akár tűszúrás nélkül is segíthet 137 féle tünet, 

betegség esetében, mint például:
Emésztőrendszer betegségei: gyomorgörcs, pu�adás, 

hányinger, hányás, hasmenés
Légzőszervi betegségek: asztma, légcsőhurut, tüdőtágulás

Urológiai betegségek: hólyaghurut, inkontinencia, 
impotencia, korai magömlés

Mozgásszervi panaszok: merev nyak, vállfájdalom, 
gerincfájdalom, ízületi fájdalom

Neurológiai betegségek: fejfájás, isiász, alvászavar
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Egyéb betegségek: allergia, klimax, köszvény, elhízás 

Tisztelt  Vásárlóim!
Szeretettel várok mindenkit  

a Némedi Papír boltba!

Nyitva : H 9-18, K-P 9-16
Tel.:06-29/783-441
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG ALSÓNÉMEDIN
A Daköv Kft. Alsónémedi üzemegysége munkatársat keres.

Feladat: A szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep 
üzemeltetése, karbantartása. „B” kategóriás jogosítvány, 

Műszaki végzettség, karbantartásban szerzett gyakorlat előnyt jelent.
Érdeklődni: a 06 30 311 2926 telefonszámon, vagy személyesen Fő út 

75. szám alatt található irodánkban lehet.
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Ács munkák kivitelezése,
Régi tetők felújítása,

Teraszok kiülők készítése,
Csatornázás, bádogos munkák,

Régi kémények javítása.
Surányi Tamás

Tel.: +36308137311
2351 Alsónémedi Széchenyi utca 103.

tamasmotor@gmail.com

SZÁNTÓ ELADÓ!
Eladó a 0120/2 hrsz alatti 5725 m2 11,94 AK 

szántó. Gyál felől 11,40 m széles. 
Irányár: 1.700 eFt.

Győriné 70/3308276 vagy 30/5535686
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 ÉTEL HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

SZÍNES ÍZEK

� SZINESIZEK 
� SZINESIZEK.HU

WRAPPOK

EGYTÁLÉTELEK

DESSZERTEK

AMERIKAI HOT�DOGOK

KÍMÉLŐ ÉTELEK

PIZZABATYUK

HAMBURGEREK

GYEREK MENÜK

SÜLTES TÁLAK

TÉSZTÁK PIZZÁK GYROSOK

NYITVATARTÁS: HÉTFŐ–SZOMBAT 1000–2200

RENDELD HÁZHOZ 
KEDVENC ÍZEIDET!

� (20) 530 6055

SZINESIZEK.HUSZINESIZEK.HU
� �SZINESIZEK
� �SZINESIZEK

RENDELJ PIZZÁT 
KEDDEN VAGY SZERDÁN
LEGALÁBB ���� FT�ÉRT ÉS 

CSAPJ LE AZ AZONNALI 
�OS �MINIMUM ���� FT� 

KEDVEZMÉNYRE!

zero

A SZÁLLÍTÁSI DÍJ 
VISSZAVONÁSIG 

MINDENHOVA

� FT!
�ÓCSA, GYÁL, BUGYI, ALSÓNÉMEDI, FELSŐPAKONY TERÜLETÉRE�

*AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG PIZZA RENDELÉS
ESETÉBEN ÉL A MEGADOTT ÖSSZEG�
HATÁR FELETT, KEDDI ÉS SZERDAI 
NAPOKON, A WWW.SZINESIZEK.HU 
OLDALON VAGY A MOBILAPPLIKÁCIÓN 
KERESZTÜL LEADOTT RENDELÉSEKRE!

KARÁCSONYRA IS
MINKET VÁLASZTANÁL?

Kövess web és facebook 
oldalunkon, ahol közzé-
tesszük a karácsonyi 
ajánlatunkat és le is 
adhatod előrendelésed!

A rendeléseket december 
20., 12 óráig várjuk, 
és december 24-én 
szállítjuk házhoz. 

FONTOS: a rendeléseket 
beérkezési sorrendben 
fogadjuk (személyesen, 
előleg leadásával), amíg 
a kapacitásunk engedi, 
úgyhogy aki nem szeretne 
lemaradni, ne halogassa a 
rendelést!

December 31-i 
kiszállítással sültes- és 
hideg tálakra előrendelést 
felveszünk! 
Válassz minket, 
és tegyük együtt 
széppé az ünnepet!

MEGÚJULT A SZÍNES ÍZEK ÉTLAPJA!

Kérd kedvenceit és szezonális 
ajánlatainkat személyesen, telefonon 
és online, rendelj minimum 1.990 Ft 
értékben az ingyenes kiszállításhoz! 

lés
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Lakossági napelemes pályázattal és
50%-os otthonfelújításí támogatással!

Napelemes 
rendszerek
kulcsrakészen!

Hivatalos
partnereink:
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Az új Tiguan Allspace modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,3-8,8 l/100 
km, CO2-kibocsátása: 138-200 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári 
felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A neve-
zett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző 
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak 
megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások  
és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható 
gépkocsi illusztráció.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

Porsche M5 
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100 
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu

Felkészült, mint te
Az új Tiguan Allspace

P304_VW_TIGUAN_Allspace_kereskedoi_178x266_PorscheM5.indd   1 2021. 10. 04.   22:42




