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Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik szeretett édesanyánk özv. Szabó Jenőné 
(Stalmak Klára) temetésén megjelentek, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek el és együttérzéssel  
osztoztak fájdalmunkban.

A Gyászoló család

„Téged elfelejteni soha nem lehet, 
Sajnos meg kell tanulni élni nélküled.

Csak az hal meg akit elfelejtenek.
Fájó szívünk fel-fel zokog érted,

Örökké szeretünk nem feledünk téged.”

Köszönetnyilvánítás!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 

akik szeretett Férjem, Édesapánk Nagy Vilmos temetésén 
részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétet 

nyilvánítottak, osztoztak fájdalmunkban! 
A Gyászoló család
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A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt terheli

FELHÍVÁS
ALSÓNÉMEDIN 2021. JÚNIUS 10-17. KÖZÖTT 

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:

Hétfőn, kedd, szerda, csütörtök, péntek
8:00–17:50 óra között!!!

A tüdőszűrés helye:
ÚJ ORVOSI RENDELŐ ALSÓNÉMEDI, FŐ ÚT 63. 

(a fogorvosi rendelővel szemben)

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG 
SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alka-
lommal továbbra is ingyenes. 18-40 éves kor között, illetve 
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 
Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. Ebben 
az esetben postázzuk az eredményt egy felbélyegzett vá-
laszboríték ellenében. A befi zetés a szűrőállomáson kapható 
csekken történik. Azoknak a 18-40 közötti lakosoknak, akik 
Alsónémedi állandó lakcímmel rendelkeznek és leletet 
nem kérnek, Önkormányzatunk átvállalja az 1.700.-Ft-os 
vizsgálati díjat! A 14-18 év közötti gyermekek szűrése 
ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat 
szükséges! A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat ter-
mészetesen ingyenes. 
Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC, il-
letve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolvá-
nyát, TB kártyáját, ha van az előző évi tüdőszűrő igazo-
lást!

A lakosság részére külön értesítést nem küldünk!

Címlapon: felül Kolozsvár, alul: Vereckei-hágó
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ÉVFORDULÓ

KÖZLEMÉNY
Tisztelettel értesítjük településünk Lakossá-
gát, hogy a községi Trianon Megemlékezést 
2021. június 6-án, vasárnap 17 órai kezdettel 
tervezzük megtartani igazodva a hatályos jár-
ványügyi szabályokhoz. 
Kérjük, pontosítás végett fi gyeljék a kihelye-
zett plakátokat és elektronikus információs fe-
lületeinket!

Helyszín: Szabadság tér
Időpont: 2021. június 06. 17.00 óra

Emlékbeszédet mond: Dr. Tüske Zoltán pol-
gármester. Közreműködik a Budapesti Kraul 
Antal Fúvószenekar, vezényel: Kiss Ferenc 
kántor

1920-2021

TRIANON 101.
Benedek Elek: Unokáimnak

Mi az élet, még nem tudjátok,
S már meghalt édes jó anyátok, 
Nagy Magyarország!
Szegényt, jaj, meg sem ismertétek,
Csak a neve maradt tinéktek-
Szétdarabolták!
„Hármas halomnak” szép hazája,
Nehéz bilincset raktak rája:
Lett rablók rabja.
S, jaj, a „négy folyam”, büszkeségünk!
Zokogva zúg búcsút minékünk-
Véres a habja.
Búcsúznak a kárpáti bércek,
Nem adnak többé nemes ércet
Honszerző népnek.
Zsiványok vágják szép fenyőit,
Sírnak a tótok: fű se nő itt!
Mindent kitépnek.
S Erdély! Erdély! Hazánknak gyöngye!
Halld, hogy sikolt minden göröngye:
Mi lesz belőlem!?
Voltam veletek egy test s lélek,
Tudnátok-e, magyar testvérek,
Megválni tőlem!?
A néma kő is mind megszólal,
A völgy, a róna, a hegyoldal
Együtt harsogják:
Nem, nem, soha! Mi el nem válunk!
Egész világgal perbe szállunk:
Mienk az ország!
S ti unokák, jövő reményi,
Ne tudnátok érette élni
S halni, ha kéne?
A porba omlott szent hazának,
Bennetek van e bús anyának
Minden reménye!
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Beszámoló az elmúlt időszak polgármesteri döntéseiről
Már a korábbi lapszámokban is értesülhettek az Olva-

sók arról, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt a Kép-
viselő-testület jogkörét a polgármester gyakorolja, így 
addig sem bizottsági, sem testületi ülések nem kerülnek 
összehívásra, jogszabályi felhatalmazással – Magyarország 
Alaptörvényének 53. és 54. cikke, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szó-
ló 2011. évi CXXVIII tv. 46.§ (4) bekezdése és a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló és az ide vonatkozó Korm. ren-
deletek alapján – továbbra is a polgármesterek döntenek a 
testületek helyett.

Dr. Tüske Zoltán polgármester úr továbbra is a veszély-
helyzet kezdete óta kialakított gyakorlatának megfelelően 
a képviselők és a bizottsági tagok véleményét a döntéseket 
megelőzően kikérve március 31-én az alábbi döntéseket 
hozta: 

A testületi döntések korábbi évek gyakorlatához igazítva 
az idei évben is kiírta a településen működő civil szerve-
zetek részére a pályázatot, mely már az előző Hírmondó-
ban megjelent. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
42. §, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. 
§ (5) bekezdése alapján Alsónémedi Nagyközség Önkor-
mányzatának 2021. évre vonatkozó közbeszerzési terve 
elkészült, melyet Polgármester úr jóváhagyott. A Halászy 

Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár 
elkészítette a 2020. 
évi tevékenységé-
ről szóló beszá-
molóját, melyet 
Polgármester úr 
elfogadott. Pol-
gármester úr elren-
delte Alsónémedi 

Nagyközség Önkormányzata és a DAKÖV Kft. között az 
NBZ-600 frsz.-ú IVECO Eurocargo típusú konténerrakodó 
és szállító tehergépjármű, továbbá a NIX-853 frsz-ú IVECO 
Eurocargo kombinált nagynyomású csatornatisztító felépít-
ménnyel ellátott tehergépjármű tekintetében 3 éves, hatá-
rozott időtartamú bérleti szerződés megkötését. A bérleti 
díj az NBZ-600 frsz.-ú tehergépjármű esetében 500.000,- 
Ft+ÁFA/év, míg a NIX-853 frsz.-ú tehergépjármű eseté-
ben 1.500.000,- Ft +ÁFA/év, mindemellett a DAKÖV Kft. 
bérlőként vállalja a gépjárművek teljes üzemeltetési költ-
ségét. A bérleti szerződés alapján a DAKÖV Kft. jogosult 
mindkét gépjárművet Alsónémedi Nagyközség területén 
felmerülő szennyvízközmű üzemeltetésével összefüg-
gésben felmerülő feladatok ellátására használni. 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8. § (4) 
bekezdése alapján Dabas Város Rendőrkapitánysága el-
készítette Alsónémedi Nagyközség Közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett in-
tézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló 
2020. évre vonatkozó beszámolóját, melyet Polgármester 
úr elfogadott, majd a Halászy Károly Művelődési Ház és 

Könyvtár módosított szervezeti és működési szabályza-
tát is elfogadta. 

Polgármester úr a Dabasi Rendőrkapitányság kérésé-
re módosította a helyi KMB-s rendőrök használatába 
adandó gépjár-
mű használatával 
kapcsolatos dön-
tését, azaz a gép-
jármű kizárólag az 
Ócsai Rendőrőrs 
illetékességi terü-
letén használha-
tó és elsősorban 
Alsónémedi köz-
igazgatási terüle-
tén belül, melyet 
a halaszthatatlan szolgálati feladatok eseti jelleggel 
felülírhatnak, hiszen bármikor kirendelhetők Dabasra stb. 
rendőreink.Soron következő döntésként az ABÉVA Kft. 
(székhelye: 2351 Alsónémedi Fő út 54.) könyvvizsgáló-
jává az ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottsága 2/2021.(03.23) 
számú határozatában foglalt megválasztást támogató vé-
leménye alapján ismét a HANNÁK ÉS TÁRSA Kft. ke-
rült kiválasztásra (2024. május 31. napjáig), melyért a cég 
648.000,- Ft + a mindenkor hatályos ÁFA/év megbízási 
díjban részesül. Polgármester úr engedélyezte az ABÉVA 
Kft. részére pénzeszköz átadását összesen 73.957.000 Ft 
összegben (törzstőke emelés 1.000.000 Ft, kamatfi zetéshez 
8.000.000 Ft, tőketartalékba helyezés 64.957.000 Ft).  Elké-
szült az Alsónémedi Önkormányzati Konyha módosított 
szakmai programja, melyet a Polgármester elfogadott. A 
Polgármester a Hunyadi utca Haraszti út – Kápolna u. 
közötti szakaszán – kérelemre – módosította a parkolás 
rendjét, így 7.00-19.00 óra közötti parkolást engedélye-
ző közlekedési táblákat „Kivéve engedéllyel” kiegészítő 
táblával rendelte ellátni. Az ezt követő időszakra (19.00-
07.00 óra között) az ezen útszakaszra csatlakozó ingatla-
nok tulajdonosai részére 1-1 gépjárműre, meghatározott 
forgalmi rendszámra egyedi határozattal engedélyezhe-
tő a parkolás. Egyben az utcaszakaszra 30 km/h sebes-
ségkorlátozás bevezetését is elrendelte, tekintettel az ott 
lévő játszótérre és forgalomra.

Alsónémedi egységes arculati képének kialakításá-
hoz logóként a 
20-as sorszámú 
tervet határozta 
meg, amely szív 
alakú, közepében 
a platánfasorral és 
a jövőbe vezető 
úttal, alatta pedig 
„Alsónémedi Kö-
zösség, Biztonság, 
Otthon” felirat sze-
repel, mindez zöld-
fehér színösszeállí-
tásban, azzal, hogy 
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a fák lombozata hasonlítson a platánfa lombozatára és az 
út elválasztó sávja kerüljön jelölésre. A végső már ennek 
alapján javított logó változatát láthatják itt. Polgármester úr 
a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati Konyha 
módosított szervezeti és működési szabályzatát is elfo-
gadta.

A következő döntéshozatalra április 01-jén került sor, 
melyben a Polgármester az alábbi döntéseket hozta meg: A 
településfejlesztési, településrendezési és településképi 
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések sza-
bályairól szóló 20/2017. (X.2.) önkormányzati rendelete 
alapján, és a Kormány a veszélyhelyzet megszüntetésekor 
életbe lépett a „veszélyhelyzet megszűnésével összefüg-
gő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről” 
szóló 2020. évi LVIII. törvény, amelynek 165. §-a, illet-
ve az időközben hatályba lépett „a veszélyhelyzet ide-
je alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és 
településképvédelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szó-
ló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 
lefolytatott partnerségi és lakossági egyeztetést lezárta. 
(Az egyeztetés során Partnerségi, illetve lakossági észre-
vétel, vélemény nem érkezett.) „Alsónémedi Nagyközség 
Helyi Építési Szabályzatának módosítása a 2583, 2584 
és 2585 hrsz területekre vonatkozó épületmagasság 
tekintetében” című tervmódosítás vonatkozásában kez-
deményezem Pest megyei Kormányhivatal Állami Főépí-
tészénél a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 42.§ (3) be-
kezdés szerinti tárgyalásos eljárás lefolytatását az Állami 
Főépítésznek benyújtandó dokumentációval, ún. egyeztető 
tárgyalás lefolytatása érdekében.

Az Alsónémedi, 1/14 hrsz-ú ingatlanon létesítendő 
750 adagos főzőkonyha engedélyes és kiviteli terveinek 
elkészítésére a Beszerzési Szabályzat szerint lefolytatott 
beszerzési eljárás nyertesének a Hilltop Bau Ingatlan-
forgalmazó Kft-t (2330 Dunaharaszti, Bercsényi u. 54.) 
hirdette ki a Polgármester 7.100.000 Ft+ÁFA vállalkozói 
díjjal, mely alapján már megelőzően a szerződés is megköt-
tetett. A Képviselő-testület helyett Polgármester úr – a Kép-
viselők és érintett bizottsági tagok véleményezése alapján 
– április 12-én hozta meg azt a döntést, miszerint a 750 
adagos főzőkonyha megépítéséhez szükséges saját forrást 
nettó 147.366.843,- Ft + mindenkori általános forgalmi adó 
összegben határozta meg, majd a beruházást a határozat 
1. sz. mellékletét képező „Alsónémedi, 1/14 hrsz-ú ingat-
lanon létesítendő 750 adagos főzőkonyha megvalósításának 
és fi nanszírozásának tervezett ütemezése” című dokumen-
tumban foglaltak alapján történő megvalósítása mellett 
döntött. Időközben kiderült, hogy a konyhaépítés megva-
lósításának összegébe számítási hiba csúszott, így Polgár-
mester úr – a Képviselők egyidejű tájékoztatása mellett – a 
korábbi határozatot hatályon kívül helyezte és a 750 adagos 
főzőkonyha megépítéséhez szükséges saját forrást nettó 
151.886.843,- Ft + mindenkori általános forgalmi adó 
összegben határozta meg, melyet az Önkormányzat 2021. 
évi költségvetésében biztosította.  Részletes beszámoló és 
két terv a főzőkonyha építéséről a 7. oldalon található!

Polgármester úr az április 28-re tervezett ülés helyett 
a veszélyhelyzetre tekintettel véleményezésre kiküldte a 
Képviselők és az érintett bizottságok tajai részére a dön-
tésre javasolt témaköröket és javaslatait, mely kapcsán az 
alábbi döntések születtek: Dr. Tüske Zoltán polgármester 

elsőként az alábbi rendeletet fogadta el: Alsónémedi Nagy-
községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2021. (IV. 
28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi 
zárszámadásáról. (Kihirdetésre került a Polgármesteri 
Hivatal folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán és az önkor-
mányzat honlapján is.)

Polgármester úr – a Johannita Rend Magyar Tagozata 
és a Johannita Lovagrend és Segítő Szolgálat megkere-
sése nyomán – kifejezte azon szándékot, hogy az Önkor-
mányzat Alsónémedin minimum 50 fő időskorú személy 
ellátására bentlakásos és további idős személyek ellátá-
sára napköziotthonos idősek otthonát kíván felépíteni 
és üzemeltetni. Erre az Alsónémedi 728 hrsz-ú és 109/6 
hrsz-ú ingatlanokat, az ún. katonaházak ingatlanát jelöl-
te ki és a beruházás megvalósítására irányuló pályázathoz 
ezen ingatlanokat ajánlja fel. A megépítéshez az Önkor-
mányzat a teljes beruházási összeg maximum 25%-a 
erejéig biztosít önrészt a költségvetésében a tartalék ter-
hére, ill. a szükséges pályázati pénzeszköz elnyerése esetén 
és az így összeállt forrásból megépülő létesítmény tekinteté-
ben az önkormányzat a telek, és a felépítmény tekintetében 
tulajdonjogát fenntartja. Az Önkormányzat a megépülő 
idősek otthonának üzemeltetését elsődlegesen a megvalósí-
tásban közreműködő Johannita Rend Magyar Tagozata és a 
Johannita Lovagrend és Segítő Szolgálat részére adja át az-
zal, hogy az üzemeltetési díj a későbbiek során a felek által 
kerül megállapításra, de az idősek otthona teljes üzemel-
tetési költségét a jövendőbeli üzemeltető köteles majd 
viselni. Polgármester úr azt a szándékot is kinyilvánította, 
hogy a majdani idősek otthona számára szükséges étkez-
tetést elsődlegesen a helyi önkormányzati konyhán ke-
resztül kívánja biztosítani. Az idősek otthona létrehozása 
tervezésével, felépítésével, berendezésével és működte-
tésével kapcsolatos minden részletkérdés kimunkálása, 
a beruházás közbeszerzési és adójogi hátterének feltárása 
érdekében egyetértett a Johannita Rend Magyar Tagozata 
jelöltjeivel együttesen létrehozandó munkacsoport fel-
állításával. Az önkormányzat részéről a munkacsoportba 
delegált személyekről a bizottsági és képviselői javaslatok 
alapulvételével a későbbiek során hoz majd döntést a Pol-
gármester.

Végvári Miklós úr kérésére a Polgármester elrendelte 
az Önkormányzat tulajdonában álló két darab üzemen kí-
vüli tűzoltókocsi kiállítás céljára történő rendelkezésre 
bocsátását arra az esetre, ha a Végvári úr által tervezett 
kiállító hely elkészült és a kiállítás megnyitásának kezdő 
időpontja kitűzésre került. A kiállítás megnyitásának idő-
pontjára, szükség esetére elrendeli a tűzoltókocsik megfe-
lelő szakember igénybevételével történő felújítását, mely-
nek fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetése 
terhére biztosítja majd. 

Az ABÉVA Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadá-
sa mellett Polgármester úr kiadta az ügyvezető számára a 
felmentvényt a 2020. évre vonatkozólag, majd a korábbi 
döntések nyomán az ABÉVA Kft. Alapító Okiratát mó-
dosította (törzstőke és tőkeemelés). 

Több civil szervezet is benyújtotta a Képviselő-testület 
felé beszámolóját, mely kapcsán Polgármester úr elfogadta 
az Alsónémedi Sportegyesület, a NYWYG Íjász és Ha-
gyományőrző Egyesület, az Alsónémedi Vízisport Egye-
sület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
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Az Alsónémedi 0193/1 hrsz-ú, 52565 m2 területű szántó 
földrészlet 38565 m2 területű részének, valamint a 0195/1 
hrsz-ú, 6477 m2 területű és a 0195/5 hrsz-ú 4880 m2 te-
rületű szántó művelési ágú földrészletek hasznosítására 
(haszonbérbe adására) hirdetményt tesz közzé Polgármes-
ter úr, melyben a minimális haszonbérleti díjat 40.000,- Ft 
+ ÁFA/hektár összegben határozza meg. 

Polgármester úr – a Magyar Állam kérésére – az 
Alsónémedi 0237 hrsz-ú kivett, országos közút meg-
nevezésű, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant a 
Magyar Állam tulajdonába közérdekű területrendezés 
céljából térítésmentesen átadja.

A település közigazgatási területén végzendő kézi és gépi 
kaszálási munkákra nettó 5.000.000,- Ft keretösszegig 
lefolytatott beszerzési eljárás nyertesének 12,- Ft +ÁFA/fm 
egységár vállalkozói díjjal a Dunavölgyi Vízgazdálkodási 
Társulatot hirdette ki Polgármester úr.

Már korábban kikértük a Képviselők véleményét a köz-
világítási idő bővítéséről, melyet most a bizottságok is vé-
leményeztek. A Polgármester úgy döntött, hogy a lakosság 
komfortérzetének és a település közbiztonságának javí-
tása érdekében a település közvilágítási idejét egyéni ve-
zérléssel kívánja megoldani. A vezérléshez szükséges 23 
db trafókörzet HF vevők cseréjére megbízza az ELMŰ 
Hálózati Kft-t, a beruházáshoz az árajánlatuk alapján 
szükséges 669.760,- Ft + ÁFA összeget (29.120,- Ft + 
ÁFA/db anyag és munkadíj) a 2021. évi költségvetés tar-
taléka terhére biztosítja és természetesen a vele együtt járó 
várható közvilágítási többletköltséget (évi kb. 2-3 %-os 
költségnövekedés) az éves költségvetésekben.

A településen biztosított háziorvosi ügyeleti ellátás-
sal kapcsolatosan úgy döntött Polgármester úr, hogy Az 
Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás 
és a Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Fele-
lősségű Társaság között 2007. október 2. napján központi 
háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására kötött megállapo-
dást tekintettel a megváltozott jogszabályi környezetre, 
2021. április 30. napjával megszünteti. Ezzel egyidejűleg 
Ócsa Város Önkormányzatával és a Nagykadácsi Egész-
ségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
2021. május 1. napjával kezdődően háromoldalú meg-
állapodást köt a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására 
Polgármester úr, mely egyebekben megegyezik a korábbi 
megállapodással. 

Elrendelte Polgármester úr egy mobil korcsolyapálya 
palánk megvásárlását – melyről már a tavalyi évben szó 
volt bizottsági és testületi ülésen, de most jóval alacsonyabb 
áron lehet megvásárolni a berendezést – a Dolce Vita DOP 
Kft.-től (1195 Budapest, Nagysándor József u. 37.) 5000 
EUR + a jogszabály szerinti ÁFA vételár ellenében. Az 
önkormányzat vállalja a szállíttatás költségeit és elrendele 
a megvásárolt ingóság elhelyezését a 2351 Alsónémedi Te-
mető utca 5 szám alatti ingatlanon. 

A Fő út központi szakaszán lévő zöldfelületek meg-
újításának I. ütemeként 41 db növényzettel beültetett 
Urban dézsa telepítésére az Önkormányzat 2021. évi költ-
ségvetésében 9.200.000,- Ft + ÁFA összeget biztosított.

Az Alsónémedi 081/146 hrsz-ú – magántulajdonban 
lévő – úton a közvetlen balesetveszély mielőbbi elhárítása 
érdekében Polgármester úr burkolatjavítási munkálato-
kat rendelt el az Önkormányzat költségviselése mellett.

Polgármester úr Acsai Katalin, Acsai Ildikó Dr. Acsai 
Károly osztatlan közös tulajdonát képező Alsónémedi 
081/146 hrsz-ú kivett – közforgalom elől el nem zárt 
magánút megnevezésű, 296 m2 területű ingatlan tele-
pülésfejlesztési célra térítésmentes átvételéről is dön-
tött, mellyel egyidejűleg az ingatlanon szilárd burkolatú 
útcsatlakozás kiépítésének engedélyezési és kiviteli ter-
veire indikatív árajánlatot kér, majd a tervezési felada-
tokra a Beszerzési szabályzat szerinti beszerzési eljárást 
megindítása érdekében

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alap-
ján elkészült az Önkormányzat 2020. évi gyermekvédel-
mi tevékenységéről és a Kertváros Szociális Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója 
a gyermekjóléti alapellátásokról, melyet a Polgármester 
elfogadott.

Polgármester úr hozzájárult ahhoz, hogy az Alsónémedi 
Református Templom díszkivilágítása a közvilágítás 
rendszeréhez kerüljön majd bekapcsolásra, melynek ér-
dekében az ELMŰ előtt lefolytatandó eljárásban az Ön-
kormányzat segítséget nyújt, valamint megvizsgáltatja, 
hogy a díszvilágítás és a közvilágítás rendszerének ösz-
szekapcsolásának melyek a legoptimálisabb kiépítési mű-
szaki paraméterei és mennyi annak a költsége. Egyidejűleg 
felkéri a Református Egyházközséget nyilatkozattételre, 
hogy szükség esetén a községi kamerarendszer fejlesztése 
érdekében a megfelelő berendezést a templomtoronyba az 
önkormányzat térítésmentesen elhelyezhesse. Zárt ülést 
érintően vagyoni ügyekről döntött Polgármester úr.

Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal
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Polgármesteri tájékoztató a Kovid-helyzetről
Tisztelt Alsónémedi Honfi társaim!

Az immáron Magyarországon több, mint egy éve tar-
tó 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 intézke-
dések 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 koro-
navírus intenzív terjedése volt tapasztalható, sokkal több 
alsónémedi lakos fertőződött meg, illetőleg sokkal töb-
ben kerültek hatósági karanténba, mint eddig bármikor. 
Ráadásul orvosainktól és lakostársaink beszámolóiból 
azt is tényként állapíthatjuk meg, hogy a korábbinál sok-
kal több esetben okozott a koronavírus a megfertőzöttek-
nél súlyos tüneteket. Szomorúan kell tudomásul vennünk 
azt a tragikus következményt, hogy Alsónémedin is több 
honfi társunk halálát okozta a Covid-19 fertőzés. 

Ezúton is szeretném a magam és a Képviselő-tes-
tület, valamint a Polgármesteri Hivatal minden dol-
gozója nevében őszinte részvétemet kinyilvánítani az 
elhunytak hozzátartozóinak. 

Erre tekintettel most is felhívom minden Alsónémedi 
lakos fi gyelmét a saját és mások fertőzésének elkerülé-
se érdekében, az előírt biztonsági szabályok további be-
tartására. Tapasztalatom szerint a legtöbbünk komolyan 
veszi a járványt és felelősségteljesen viselkedett eleddig 
és ezt kérem mindenkitől a jövőben is, hiszen ez egész-
ségünk megóvásának alapja. A mindannyiunkat megvi-
selő, 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 Kormá-
nya számára, hogy tavaly november óta most először a 
védelmi intézkedések szigorítása helyett, azok enyhíté-
séről rendelkezhetett. Ezekről a május elsejétől hatályba 
lépett szabályokról szeretnék Önöknek ezúton is tájékoz-
tatást 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 fi gyelmet 
azokra az alapvető szabályokra, amelyeket most is be 
kell tartanunk. 

Kérünk mindenkit, hogy amennyiben a korona-
vírus fertőzés tüneteit (láz, köhögés, orrfolyás, tüsz-
szögés, 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 legfon-
tosabb módjának, ezért hangsúlyozottan kérem, hogy 
erre fi gyeljünk 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 egy-
szeri használat után dobja a szemetesbe. Az üzleteket in-
dokolt esetben keressük fel és mindenképpen viseljünk 
maszkot.  

Háziorvosaink rendelésének módja tavaly óta válto-
zatlan. Ezért mindenki először telefonon keresse házi-
orvosát és a vele való konzultáció alapján együttesen ha-
tározzák meg a továbblépés módját. Orvosaink telefonon 
történő elérése tekintetében szeretném kérni mindenki-
nek a türelmét és azt, hogy a rendelési idő teljes terje-
delmét próbálják meg kihasználni, hiszen így nagyobb 
eséllyel fogják elérni orvosukat. Kérem a telefonálások 
során vegyék fi gyelembe, hogy háziorvosaink a lakosság 
oltásának szervezése és oltása miatt rendkívül leterhel-
tek, így gyakran nehezebben elérhetőek. Ám az általuk 
végzett feladat fontossága olyan jelentős, hogy ezt a ké-
nyelmetlenséget mindenkinek el kell viselnie. A recept-
írás is tud működni a háziorvos telefonos megkeresésé-
vel 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 már-
ciusi szigorítását követően az enyhítő szabályok meg-
engedték az ismételt nyitást és nevelési intézményeink 
nagyrészt a korábbi szabályoknak megfelelően működ-
nek. Bölcsődei szabályok: a bölcsődébe a szülők nem 
léphetnek be, gyermekeiket a bölcsődei gondozók az aj-
tóban átveszik. Ez alól kivétel azok a szülők, akik most 
szoktatják be gyermeküket a bölcsődébe, ugyanis ők 
emiatt szájmaszkkal elsődlegesen az intézmény udvará-
ba, 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 fertőtle-
nítését és azt, hogy a gyermekeket kizárólagosan csak 1 
szülő kísérje! Kérjük, hogy a gyermekek átöltözésénél 
2-3 szülőnél több egyszerre ne tartózkodjon az öltözte-
tőben, várjuk meg amíg felszabadul a hely! Az óvodai
ballagással kapcsolatosan annyi tájékoztatást adhatok,
hogy jelenleg a tavalyi rendben lefolytatott ünnepség-
re 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 gyer-
mekek, az óvodai nevelők és a szülők lehetnek jelen, el-
kerülvén a jelentős létszámot. Mint azt az óvodai szülők
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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 fes-
tések 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 tago-
zatos diákok látogathatják, a felső tagozatos diákoknak 
május 10.-ig digitális tanrend került előírásra. A szemé-
lyesen iskolába járó alsó tagozatosok esetében a korábbi 
szabályok érvényesek, tehát szülők az iskola épületébe 
nem léphetnek be, csak a gyermekek. A gyermekek ese-
tében 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 ké-
szül az intézmény ahogy tavaly történt. A három balla-
gó osztály ünnepsége egyszerre lesz az udvaron június 
18.-án 17 órai kezdettel, szűk körű szülői részvétel mel-
lett. 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 kor-
mány 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 igazol-
vánnyal (útlevél, személyi igazolvány vagy jogosítvány) 
tudja bizonyítani. A koronavírus elleni védettség igazo-
lása annak a személynek a feladata, aki erre hivatkozni 
kíván, illetve az ezen jogi státuszhoz kapcsolódó kedvez-
mény igénybevételekor az arra jogosult személy ennek 
igazolását kérheti is. Ide tartozik még, hogy a koronavírus 
ellen védett személlyel azonos helyzetűnek tekinti a jog-
szabály 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. Az új szabályok közül elsőként említem, hogy 
a kijárási korlátozás időtartama csökkent éjfél és reggel 5 
óra közé a korábbi szabályok szerint. Másodikként em-
lítem, hogy a mai szabályok szerint is tilos közterületen 
és nyilvános helyen a csoportosulás, illetve a gyüleke-
zés.  Harmadszor említem, hogy tilos rendezvényt vagy 
gyűlést szervezni és tartani. Ilyen rendezvény különösen 
a kulturális esemény, sportesemény, zenés-táncos rendez-
vény, politikai gyűlés, koncert stb. Itt kap jelentőséget a 
koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt álló 
kiskorú személy, akik nézőként részt vehetnek sportren-
dezvényeken, illetőleg jegy megváltásával látogathatnak 
kulturális eseményt, amennyiben ezeknek este 23 óráig 
vége van.  Bár nem kötelező, mégis minden esetben ja-
vaslom a maszk használatát, hiszen ezzel védhetjük saját 
és környezetünkben lévők egészségét is. 

Maradt a régi szabály a családi és magán rendezvé-
nyek esetében, melyeknél az a korlátozás, hogy egy idő-
ben 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, illet-
ve 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 cél-
jából, maszk viselése nélkül megengedett a tartózkodás. 
Ezzel szemben főszabályként a vendéglátó üzletben lévő 
vendég köteles maszkot viselni. Ez alól megint csak ki-
vétel 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 el-
lenőrizheti mind a védettséget mind pedig az életkort a 
szükséghez képest. Ezen személyeken kívül a vendég-
látó üzletben ételelvitel, a vendéglő mellékhelyiségének 
használata és a fogyasztás kifi zetése 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 korlá-
tozással lehetséges. 

A nyár közeledtével fontos információ, hogy a szállás-
helyekkel 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 vi-
selése nélkül, persze a védettség és az életkor igazolása 
mellett. Tudni kell, hogy zenés-táncos rendezvény a szál-
láshelyeken sem tartható és családi vagy magán rendez-
vények 10 fős korlátozása itt is igaz. 

A Sportcsarnok használata főszabályként eddig nem 
volt lehetséges, azonban a jelenlegi szabadidős létesít-
ményekre vonatkozó szabályok enyhülésével ma már a 
koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyele-
te alatt álló kiskorú által látogatható lenne. Ugyanakkor 
a sportcsarnokunk a Széchenyi István Általános Iskola 
részeként működik és legfőbb célunk jelenleg az alsó ta-
gozatos gyerekeink egészségének védelme és a biztonsá-
gos jelenléti oktatás fenntartása. Emiatt a helyi Védelmi 
Bizottságunk véleménye alapján a sportcsarnokot to-
vábbra 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 ál-
tal látogathatóak. Minden sportolásra vágyó Alsónémedi 
lakos fi gyelmét felhívnánk arra, hogy játszótereink nyit-
va tartanak, de az új szabályok betartása elvárás részünk-
ről. Ennek értelmében szabadtéren sportolás lehetséges 
egyedül vagy maximum ugyanazon háztartásban élőkkel 
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közösen. Ebből következően csapatsportok nem folytat-
hatóak, hiszen akkor a fenti szabályt megsértenénk.

A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
nyitvatartása is változott. Kiscsoportos és egyéni fog-
lalkozások a házban megkezdhetőek a Művészeti Iskola 
tanuló számára, az évvégi vizsgafeltételek sikeres telje-
sítése 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 felügye-
letük alá tartozó kiskorúak látogathatják a könyvtár belső 
területeit, aki erre nem jogosult a könyves ajtón keresz-
tül veheti igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Zárt tér-
ben legalábbis május hónapban, egyéb foglalkozásokat, 
programokat nem tervezünk, ezek megindítására a koro-
navírus-járvány alakulása függvényében térünk vissza.  

A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfo-
gadás zárt ajtók mellett megindult, azzal a korlátozás-
sal, hogy kérünk mindenkit előzetesen az ügyintézővel 
történő telefonos időpont egyeztetésre. A kapcsolattartás 
egyéb módjairól (telefon, email stb.) részletes tájékozta-
tást találnak az Önkormányzat honlapján, a Polgármeste-
ri Hivatal ajtaján és hirdető tábláin, kérem erről tájéko-
zódjanak.

Szeretnék kérni minden alsónémedi lakost, hogy to-
vábbra is tartsuk be a korlátozó szabályokat még akkor 
is, ha már sokan unjuk ezeket. Legyünk fi gyelemmel a 
hazai egészségügyi szakembereink véleményére, taná-
csaira és intelmeire. Határozott meggyőződésem, hogy 
a Magyarországon bevezetett oltóanyagokat vizsgáló, az 
oltásban részt vevő egészségügyi szakembereink a meg-
szerzett szaktudásuk alapján minősítették a vakcinákat 
és vesznek részt az oltás szervezésében, illetve végre-
hajtásában. Kizártnak tartom, hogy hazánk egészségügyi 
szakembereinek szakmai meggyőződését bármilyen po-
litikai erő befolyásolná, ehelyett hivatástudatuknak meg-
felelően az a cél vezérli őket, hogy az emberek egész-
ségét őrizzék és védjék. Ennek alapján – hivatkozással 
a mindannyiunk által ismert közvetlen környezetünkben 
bekövetkezett súlyos következményekkel járó vírusfer-
tőzésekre is – kérek mindenkit, hogy a védőoltás beada-
tása érdekében regisztráljon, és oltassa be magát, hiszen 
ma ezt tekinthetjük az egyéni és közösségi felelősség-
vállalás legfőbb eszközének. Kérek mindenkit, hogy a 
védőoltást mielőbb adassa be magának! Változatlanul 
bíztatok mindenkit, hogy akinek szüksége van segítségre 
(csekkbefi zetés, bevásárlás, gyógyszerkiváltás) hívja az 
Önkormányzatot munkaidőben a 06-29-337-101-es vagy 
a 06-30-547-1246-os telefonszámokon. A közterület-fel-
ügyelet 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 Napjá-
ról, 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 ké-
pet kapunk. Ki is az anya? Aki új életet hoz a világra, 
aki táplál, ellát, gondoskodik, ápol, ha kell és aki közben 
fi gyelmesen nevel, aggódik, a bajban támogat és mentő-
övet 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 tu-
dunk képzelni. Férfi ként mi is fontosak vagyunk, de ezt 
a teljességet elérni nem tudhatjuk. Isten éltesse egészség-
ben, erőben, nyugalomban és megbecsülésben sokáig az 
Édesanyákat és a Nagymamákat! Vigyázzunk egymás-
ra, jó egészséget kívánok mindenkinek!       

             dr. Tüske Zoltán polgármester

Dr. Tüske Zoltán polgármester videó üzenete 
megtekinthető:   

 https://www.youtube.com/watch?v=sCygSdLD-RE

 Önkormányzati támogatás az 
Alsónémedi Polgárőr Egyesület 

részére

Dr. Tüske Zol-
tán polgármester 
Dernóczi Zoltán 
közterület-felügye-
lővel a mai napon 
használatra átadta az 
Önkormányzat tu-
lajdonát képező, tel-
jesen felújított Opel 
Zafi ra 1.6 típusú személygépjárművet az Alsónémedi 
Polgárőr Egyesület részére. A járművet Kiss Attila, 
az Egyesület elnöke vette át. A civil szervezet eddigi 
használatában lévő régi, járőrözésre már nem alkal-
mas Suzuki Ignis típusú gépjármű helyett a jövőben a 
polgárőrök ezzel a járművel fogják szolgálatukat ellát-
ni. Az Egyesület tagjai a Polgármesteri Hivatal közte-
rület-felügyeletével és a rendőrséggel közösen együtt-
működve végzik  önkéntes munkájukat Alsónémedi 
közbiztonsága érdekében. Alsónémedi Nagyközség 
Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetés-
ében az idei évben is biztosítja az Egyesület műkö-
déséhez szükséges anyagi feltételeket. Köszönjük a 
Polgárőr Egyesület minden tagjának a településünk 
közbiztonsága érdekében végzett munkáját!                                   

 Polgármesteri Hivatal
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TÁJÉKOZTATÁS
a nyári szünetet érintő gyermekétkeztetésről

Felhívjuk a szülők, törvényes képviselők fi gyelmét, hogy a rászoruló gyermekek részére a gyermekét-
keztetést a nyári szünet idejére az önkormányzat ingyenesen biztosítja  déli meleg főétkezés formájában  
az alábbi időszakban:

2021.06.16 -tól 2021.08.31-ig! Az átvétel időpontja: 11.00 és 12.00 óra között.
Az étel kiadásának helyszíne: Alsónémedi Önkormányzati Konyha, 2351 Alsónémedi Iskola u 1.

Az étel napi elviteléről a szülőnek ill. törvényes képviselőnek kell gondoskodnia. Az étel tárolására nincs 
lehetőség, így az időpontot kérjük pontosan betartani. Tájékoztatom továbbá,  amennyiben gyermeke az 
igényelt 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 intézményvezető

Mint az a Képviselő-testületi és Bizottsági tagok előtt is-
mert, a meglévő, az Általános Iskola épületében található 
főzőkonyhánk látja el a település nevelési-oktatási intézmé-
nyeiben a közétkeztetési feladatokat, ezen felül a szociális 
alapon étkezőket. A konyha hatóságok által engedélyezett 
500 adagos kapacitáson felüli működése, illetve a meglévő 
helyén – az Iskola ingatlanán – belüli bővítés lehetőségének 
műszaki akadályai miatt indokolttá vált egy új, 750 adagos 
főzőkonyha építése. Erre a célra a tervező mérnökök által el-
végzett előzetes vizsgálatok alapján alkalmas az 1/14 hrsz-ú 
Haraszti úti ingatlan (volt MAGÉV-telep). Az előzetes fel-
mérések szerint a 6749 m2 területű telken a tervezett főző-
konyhán kívül – a Helyi Építési Szabályzat által megenge-
dett 45%-os maximális beépíthetőség mellett – elhelyezhető 
egy új óvodaépület, illetve egy közhasználatú játszótér is, 
valamint az ezekhez kötelezően előírt mennyiségű parkoló. 
Az új főzőkonya létesítéséről és a helyszín kiválasztásáról 
41/2021. (II. 24.) számon született önkormányzati határozat. 
A Pénzügyminisztérium által 2021. január 29-én kiírt „Ön-
kormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pá-
lyázaton 100 MFt maximális támogatási igénnyel indulhatott 
Önkormányzatunk. A pályázaton való indulásról a 43/2021. 
(II. 24.) önkormányzati határozattal született döntés.

A pályázati anyag összeállításához és benyújtásához elen-
gedhetetlenül szükséges volt a pályázati kiírás szerint a lé-
tesítendő épület helyszínrajzának és alaprajzának csatolása, 
valamint annak igazolása, hogy engedélyköteles építmény 
esetén a pályázó az engedélyezési eljárást megindította.

Ennek okán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítte-
tésére a 42/2021. (II. 24.) önkormányzati határozatban fog-
laltak alapján beszerzési eljárást indítottunk a határozatban 
felsorolt ajánlattevők bevonásával. A felhívásra kapacitáshi-
ány miatt csak 1 db érvényes árajánlat érkezett a megadott 
2021. március 9. 10.00 órai határidőig. Az ajánlatot 2021. 
március 11-én bontottuk és – a tervezési feladatra rendelke-
zésre álló határidő rövidsége miatt – intézkedtünk a Hilltop 

Bau Ingatlanforgalmazó Kft-vel a tervezési szerződés hala-
déktalan megkötéséről 7.100.000,- Ft + ÁFA tervezési díj 
ellenében. A beszerzési eljárás nyertesét a 70/2021. (IV. 01). 
önkormányzati határozattal hirdettük ki. Fentiekkel párhu-
zamosan – kisértékű beszerzési eljárás keretében – felhívást 
küldtünk ki a pályázatírási feladatok elvégzésére is, melyet 
a Pro Regio Nonprofi t Kft. nyert meg nettó 2.630.000,- Ft 
+ÁFA összeggel. A pályázatírásra vonatkozó szerződést a 
Beszerzési szabályzat szerint saját hatáskörben aláírtam.

A pályázati dokumentációhoz időközben további önkor-
mányzati döntéseket kellett hozni, egyrészt a tervezői költ-
ségbecslés alapján szükséges önerő biztosításáról, másrészt 
a tervezett beruházás kivitelezésének és fi nanszírozásának 
időbeni ütemezéséről. Ezen döntéseket a 71/2021. (IV. 12.) 
és 72/2021. (IV. 12.) önkormányzati határozattal hoztam 
meg. A pályázat benyújtását megelőzően – szerencsére még 
időben – észleltük, hogy a tervezői költségbecslésben szám-
szaki, összeadási hiba történt, ezért a teljes becsült bekerü-
lési költség változik. A helyes összeghez (251.886.843,- Ft 
+ÁFA) igazítva korrigálni kellett az önerő összegéről szóló 
önkormányzati döntést is. Erről – a másnapi benyújtási ha-
táridő miatt kivételesen a Képviselő-testületi és Bizottsági 
tagok véleménye kikérésének mellőzésével - a 73/2021. (IV. 
14.) önkormányzati határozattal döntöttem. Az elkészült ter-
veket a tervező az Önkormányzat meghatalmazásával 2021. 
április 13-án az illetékes építésügyi hatósághoz engedélye-
zésre benyújtotta. 

Az így rendelkezésünkre álló dokumentumok birtokában 
a Pro Regio Kft. közreműködésével a pályázatot a megadott 
határidőben, 2021. április 15. napján sikeresen benyújtottuk. 
A Magyar Államkincstártól a 2021. április 20-án hivatalos 
értesítést kaptunk arról, hogy a benyújtott pályázat érdemi 
elbírálása megkezdődött. A létesítendő épület terveiből tájé-
koztatásul csatolunk két oldalt.

Dr. Tüske Zoltán polgármester

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÚJ FŐZŐKONYHA ÉPÍTÉSÉRŐL
(a képviselő- és bizottsági tagoknak írt tájékoztatás)
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TÁJÉKOZTATÓ 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást azonosító matricás rendszerről 

A DTkH Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény és 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. 

rendeletnek való megfelelés miatt, a hulladékkezelési- és szállítási szolgáltatás minőségének, valamint ellenőrzési 
rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében szolgáltatási területén több lépcsőben, matricás rendszer kerül 
bevezetésre. 2021. áprilisában az NHKV Zrt. által kibocsátott, 2021. első negyedéves hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjról szóló számlával együtt a 2021. évre érvényes matricát az alábbi településeken 
nyilvántartásban szereplő, aktív szolgáltatással rendelkező Ügyfeleink részére juttatjuk el: 
Albertirsa, Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Délegyháza, Felsőpakony, Fülöpháza, Gomba, Helvécia, 
Kakucs, Kecskemét, Kiskunlacháza, Kocsér, Kunszentmiklós, Lajosmizse, Lórév, Mende, Nagykáta, 
Nagykőrös, Nyáregyháza, Nyárlőrinc, Ócsa, Örkény, Szentmártonkáta, Szigetszentmárton, Taksony, 
Tápióság, Tápiószecső, Üllő, Városföld. Az ingatlanhasználók a matricán szereplő adatok ellenőrzését követően, 
amennyiben annak tartalmát helyesnek találják, a kézhezvételtől számított 30 napon belül azt a gyűjtőedényre jól 
látható módon kötelesek felragasztani. A 4 gyűjtőedénynél többre szerződött ingatlanhasználó terjedelmi okokból 
nem a számlával együtt, hanem közvetlenül a közszolgáltatótól kapja meg – szintén postai úton – a matricákat. 
A rendelkezés az egyedi gyűjtőedényt használó ingatlantulajdonosokra vonatkozik. A tömbházas (társasházi) 
ingatlanhasználók esetében a közös képviselőkkel történik az egyeztetés.  
Az ingatlanhasználó, aki – fenti kivételektől eltekintve – nem kapott matricát, eltérés mutatkozik a matricán szereplő 
űrtartalom (liter) és a használt edényzet űrtartalma között, a kapott matricán szereplő adatok nem megfelelőek, vagy 
társasházi ingatlantulajdonos (közös edényzetet használók) egyedi matricát kapott kérjük jelezze azt a közszolgáltató 
ügyfélszolgálatán, és a jogosultság, és adategyeztetést követően szükség szerint pót matricát kap. A szolgáltatás 
igénybevételében történő változás (ingatlan adás-vétel, új bejelentés stb.) esetén a matricát a közszolgáltató 
ügyfélszolgálata biztosítja. A matrica tehát egyértelműen azonosítja a szolgáltatást jogosan igénybe vevőt, valamint 
az ürítésre kihelyezett edényzetet, melynek meg kell felelnie a nyilvántartásban szereplő szerződött – a díjszámítás 
alapját is képező – mennyiséggel. Összegezve: A számlán szereplő liter mennyiségnek, a gyűjtőedény (kuka) 
méretének és a matricán szereplő méretnek egyeznie kell! Fentiek alapján amennyiben eltérés mutatkozik: a 
gyűjtőedényt szükséges cserélni a számlán szereplő űrméretűvel megegyezőre, vagy a számlázandó 
litermennyiség módosítása szükséges az alkalmazott űrméretű edény litermennyisége szerint. A megfelelő 
űrtartalmú edényzet beszerzéséről/cseréjéről az Ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A számlázandó 
litermennyiség módosítása miatt forduljon a közszolgáltatóhoz.  A hulladékgyűjtő edények könnyebb 
beazonosításához segítségül a legyakoribb edények jellemzőit mutatjuk be. Szín tekintetében mérettől függetlenül a 
fekete, zöld, barna az általánosan elfogadott kommunális hulladék gyűjtésére! Felhívjuk a figyelmet, hogy azon 
ingatlanhasználók, (beleértve a gazdálkodó szervezeteket is) akik a közszolgáltatást jogosulatlanul veszik igénybe – 
azaz matricával nem rendelkező gyűjtőedényt helyeznek ki a gyűjtési napon – a gyűjtőedény tulajdonosának vagy 
használójának beazonosítását követően jogosult a közszolgáltató hetente legalább egy alkalommal a hulladék 
gyűjtését vélelmezni, és azt az NHKV Zrt. felé jelezni a közszolgáltatási díjról szóló számla kiállítása érdekében. 
Intézkedésünk a rendezettség megteremtését és a rendszeresen fizető Ügyfelek védelmét szolgálja!     

 DTkH Nonprofit Kft. 
60 literes  80 literes  110 literes  120 literes 

Magasság: 92 cm 92 cm 95 cm 93 cm 
Mélység: 51 cm 51 cm 50 cm átmérő 55 cm 
Szélesség: 44 cm 44 cm 50 cm átmérő 48 cm 
Jellemzők: 
kerék: 2 kerekű     2 kerekű       nincs kereke 2 kerekű 
kuka alakja: szögletes   szögletes  kerek szögletes 

kukatesten törés 
űrtartalom belül szűkítve 
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HÁZIORVOSI SZABADSÁGOK, 
PÉNTEKI RENDELÉSEK ÉS KÉSZENLÉTEK  

2021. május
SZABADSÁGOK: Dr Deutsch Judit – május 14-19.; Dr Papp Zsolt – május 28. 
Helyettesít a szabadságok alatt a másik két háziorvos, saját rendelőjében és rendelési idejében!

PÉNTEK délutáni (12:00-16:00) KÉSZENLÉTEK: május 21. dr. Papp Zsolt; május 28. 
– dr. Szlivka Gabriella

2021. június
SZABADSÁGOK: Dr Szlivka Gabriella – június 17-18.
Helyettesít a szabadságok alatt a másik két háziorvos, saját rendelőjében és rendelési idejében!

PÉNTEK délutáni (12:00-16:00) KÉSZENLÉTEK: június 4.–  dr. Deutsch Judit, június 11. 
– dr. Papp Zsolt, június 18. – dr. Deutsch Judit, június 25.- dr. Szlivka Gabriella

Július 1. Semmelweis Napon nincs rendelés, csak ügyelet!

Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Többen várnak már régóta szelektív (sárga vagy sárga fedelű) kukára, akik szolgáltatási szerződéssel 
rendelkeznek. Minden szolgáltatási szerződéshez 1 db szelektív edényzet vehető át! Átvételre a 
Somogyi B. u. 3. sz. (közterület-felügyeleti iroda, volt háziorvosi rendelő) udvarán kerül majd sor, előre 
egyeztetett időpontban! Időpontegyeztetés munkaidőben a +36301791775-ös (Győrvári Istvánné) 
vagy a +36305036739-es (Közterület-felügyelők)  telefonszámokon! Kérünk mindenkit, hozzon 
magával szerződést, csekket, stb. ami igazolja, hogy a közszolgáltatásra bejelentkezett a szolgáltatónál! 
Ha valaki más nevében venné át az edényt, úgy kérjük két tanúval leigazolt meghatalmazást hozzon 
magával!                                               

Polgármesteri Hivatal

A fogorvosi rendelő vonalas, azaz a 29-es körzetszámú száma megszűnt, a 06-70-775-7013 
mobilszámon tudnak a kedves páciensek bejelentkezni rendelési időben!

                                                                         Megértésüket köszönjük: Dr. Szegedi Anett

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Kormányhivatal 
(PMKH) közötti együttműködésnek köszönhetően, a bűncselekmény 
áldozatainak: minél szélesebb körű tájékoztatása, igényeinek felmérése, és 
annak megfelelő, mihamarabbi kezelésének érdekében tartanak fogadóórát 
a PMKH Áldozatsegítő Szolgálatának munkatársai. 

Ha Ön úgy érzi, segítségre szorul, keresse fel a szakembereket a Dabasi 
Rendőrkapitányság épületében (2370 Dabas, Szent István tér 1.) az alábbi 

időpontok valamelyikén:

2021. április 28.      09:00 - 11:30, 13:00 - 15:30 óráig
2021. június 09.      09:00 - 11:30, 13:00 - 15:30 óráig
2021. július 14.       09:00 - 11:30, 13:00 – 15:30 óráig
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Egy Covid-beteg visszaemlékezése
Sajnos még manapság is - annyi hallomásból ismert és 

átélt tragédia után – akadnak számosan, akik nem érzik a 
Koronavírus-járvány súlyát és veszélyeit. Akinek családi 
vagy baráti körében nem volt súlyos beteg, ő maga sem 
esett bele, az nehezen tudja elképzelni, milyen gyorsan 
és milyen végzetesen tarolja le áldozatait a koronaví-
rus. Hogy hiteles forrásból hallhassunk a kórtörténetről, 
felkerestem Ambrus Róbertet és családját. Robi erős, 
egészséges, rendszeresen sportoló fi atalember, semmi-
lyen háttérbetegség nem nehezíti életét, mégis nagyon 
súlyos lefolyású és máig kiható következményekkel járó 
koronavírus fertőzésen esett át. Nehéz erről még most is 
beszélnie, egyedül azért vállalta, hogy beszámol az átélt 
megpróbáltatásokról, mert azt reméli, ezzel felhívhatja a 
fi gyelmet a komoly veszélyre, arra, mennyire kiszámít-
hatatlan kit mennyire ér súlyosan, kit hogyan és miként 
fertőz meg ez az alattomos kór. 

Kedves Robi és Hajni! Köszönöm, hogy elvállaltátok 
ezt a nehéz visszatekintést, és elmondjátok, a ti életetek-
ben miként volt jelen a koronavírus. Fájdalmas és nehéz 
felidézni azokat a szörnyű napokat, de kérem, próbáljátok 
meg, remélve, hogy példátok a még kétkedőket elgondol-
koztatja, a könnyelműeket nagyobb odafi gyelésre, a jár-
ványügyi szabályok fokozottabb betartására inti. Első kér-
dés, kedves Robi, hogy kaptad el a koronavírus fertőzést?

Robi: Ez nagyon jó kérdés, mert nem tudom. Buda-
pestre járok dolgozni. Megkaphattam a Volán buszon, a 
BKV-n, a boltban, vagy csak megfogtam egy korlátot. 
Nem tudom. Semmi extrát nem csináltam, amire ráfog-
hatnám.

 Nem érezted jól magad, lázas lettél? Valahogy csak 
észre kellett venned, hogy valami baj van.

Robi: Elkezdtem köhögni. Éreztem, hogy mellkasom-
ban van valami, de nem tudom felköhögni, aztán már nem 
tudtam abbahagyni a köhögést. Egy csütörtöki napon reg-
gel munkából hazafelé jövet tört rám, mire hazaértem 
szüntelenül és egyre jobban köhögtem. Előtte egy-két 
nappal kapart a torkom, de nem gondoltam, hogy kovidos 
lennék, mert éreztem a szagokat, ízeket, lázam nem volt. 
Itthon aztán délutánra már piszok rosszul voltam. Hajni 
azonnal hívta a mentőt, bár én nem akartam, gondoltam, 
majd másnap elmegyek orvoshoz, ha nem csillapul a kö-
högésem, de Hajni azt mondta, nem várhatunk.

Hajni: A mentő tíz perc múlva itt is volt, ez 16 óra 
körül lehetett, és már vitte is a ceglédi tüdőkórházba, én 
meg telefonáltam Papp doktor úrnak, a háziorvosunknak, 
hogy baj van.

Robi: Út közben elvégezték rajtam a tesztet, pozitív 
lett. Az állapotom olyan gyorsan romlott, hogy 18 órakor 
már a lélegeztetőgépen voltam, aztán kilenc napig se kép, 
se hang.

És mindez egy nap leforgása alatt történt?
Hajni: Bizony, 24 óra alatt.
Robi: Amikor elmentem dolgozni még nem éreztem 

semmit, reggel hazajöttem köhögve, délután 4-kor már a 
ceglédi kórház intenzív osztályának „vendégszeretetét” 
élveztem, de nem volt valami vicces dolog, mert a 6-os 
kórteremben, hova bevittek, ott volt egy idős bácsi, 38-

as születésű, aki a kezelést már nem tudta igénybe ven-
ni, mert már nem élt.  Tehát én már úgy érkeztem oda 4 
órakor, hogy 4 óra 10 perctől addig, amíg el nem vitték, 
egy halottal feküdtem egy szobában. A kötelező 2 órát ki-
várták, feküdt kiterítve az ágyon, és én két órahosszig ott 
voltam vele egy szobában. Ez volt az első kórházi élmé-
nyem, Elnézést a hangomért, egyszerűen pár perc beszéd 
után elmegy. 

Hogyne ez valóban megrendítő.
Robi: Igen. De nem csak amiatt, fél év után sem tudok 

még folyamatosan beszélni, mert elmegy a hangom, aztán 
később visszajön, de időnként nem jön ki hang vagy csak 
rekedten és halkan a torkomon.

Először oxigén maszkot kaptam, de az gyenge volt, ak-
kor hoztak egy nagy palackot, teljesen kinyitották, rátet-
ték maszkot újból az arcomra, semmit nem éreztem, csak 
hogy vizes az orrom. Mert a tüdőm már nem vette fel az 
oxigént, ez kb. 2 órával azután történt, hogy beszállítottak, 
a köhögés kezdetétől számítva 15-16 óra telt el. Gyorsan 
toltak is át az intenzívre, ott még váltottam néhány szót 
a nővérkével, aki teljes védőfelszerelésben volt mint va-
lami ürhajós, miközben áttettek az ágyra, még azon vic-
celődtünk, hogy ilyen gyors randim még életemben nem 
volt, és onnantól kezdve nem emlékszem semmire.

Hány napig tartott mindez?
Hajni: Kilenc napig volt lélegeztetőgépen, altatásban, 

kilenc nap után kezdték lassan, fokozatosan ébreszteni. 
Ezt megelőzően az ötödik napon volt egy életmentő mű-
tét, egy gégemetszés. Gyakorlatilag leállt a légzése. Sen-
kinek nem kívánom, amit mi ezalatt átéltünk. Eközben 
folyamatosan porszívózták a tüdejét.

Az fáj?
Robi: Nem kívánom senkinek. Lényegében kitisztít-

ják a hörgőket, amikor elkezdték szívni, én az ágyat ma-
gamra hajtogattam, ezt napjában kétszer-háromszor. Le 
voltam szíjazva, a nővérek mesélték később, hogy ön-
tudatlan állapotban ketten fogtak le, hogy a harmadik le 
tudjon szíjazni, mert olyan görcseim voltak a légszomjtól. 
Bekerültem 118 kg-mal, ennek 90% izom volt, rendsze-
resen sportoltam, súlyt emeltem, naponta kifutottam a 
Vásártér utcától a csatornáig és vissza. Ez ebben az eset-
ben hátrányom lett, mert az izomnak sokkal nagyobb az 
oxigénfelhasználása. Később azonban jól jött a kondim, 
szükség volt rá a túléléshez.

Hajni: Kérdezték tőlem, ugye ez, ami a Robin van nem 
szteroid vagy valami izomfokozó? Mondtam nem ez csak 
pörkölt meg nokedli.

Robi: A 15 nap alatt, amíg kórházban voltam, lefogy-
tam 18 kg-ot. De amikor felébresztettek, már másnap 
próbáltam a felülést, segítséggel elkezdtem járni. Minél 
hamarabb lábra akartam állni és hazamenni.

Gondos ellátásban részesültél?
Robi: Igen, mindent megtettek értem. És még azon 

felül is. Amikor felébresztettek, napokig nem tudtam be-
szélni, leírni leírhattam volna, mit akarok, de a ceruzát 
se nagyon tudtam fogni. Már nagyon vártam, hogy ki-
húzzák a nyakamból a csövet, hogy kezdhessek próbálni 
beszélni. Nagyon nehéz volt kivárni, hogy minden gépről 
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lekapcsoljanak, eltartott vagy három napig, amikor vé-
gül kivitték a szobából a gépeket. Az volt a jó, hogy tud-
tam enni, amikor már ehettem, mindent megettem, olyat 
is, amit itthon sose. Eleinte olyan gyenge voltam, hogy 
a kanalat nem tudtam tartani. A nővérkék megetettek, 
folyton beszéltek, viccelődtek, tartották bennem a lelket. 
Azt mondták, ők azért küzdenek, hogy hazamehessek a 
szeretteimhez, amíg altatásban voltam, fogták a kezem, 
beszéltek hozzám, elmondták mit üzennek nekem otthon-
ról. Végül 15 napig voltam kórházban, saját felelősségre 
jöttem haza, még két-három hetet bent akartak tartani, de 
én már nem bírtam nézni a sok halált. Éreztem, hogy én 
ezt már túléltem, másnak nagyobb szüksége van a kórhá-
zi ágyra, mint nekem. Volt olyan nap, hogy fél óránként 
cserélték az embereket a mellettem lévő ágyon, hozták-
vitték, többet sose láttam. 

 Mindeközben mi volt itthon?
Hajni: Csütörtöki napon vitték be Robit, aztán itthon 

is elkezdődött a kálvária, nem lehetett menni hozzá, nem 
lehetett beszélni vele, csak az orvosok és a nővérkék tar-
tották bennem a lelket, naponta háromszor-négyszer te-
lefonáltam, bár megfeszítetten küzdöttek a betegekért, 
egyszer se mondták, hogy nem érnek rá, mindig meghall-
gattak, tájékoztattak, mi van épp a férjemmel. És a házi-
orvosaink, Papp doktor úr és Szlivka doktornő, ezúton is 
szeretnék nekik köszönetet mondani, mindent megtettek 
értünk, ami emberileg csak lehetséges. A gyors segítsé-
get a gyógyszertárban Ágika néninek, Vilmosnak, hogy 
mindent beszereztek extra gyorsasággal. Másnapra Gergő 
is rosszul lett, szintén kovidos, minket karaténba tettek 
azonnal, anyukám és a szomszédok, rokonok segítettek. 
Én nem kaptam el, Istennek hála, mert akkor nem tudom, 
mi lett volna.

Gergő: Nekem a szemideget támadta meg a vírus, égett, 
szúrt, fájt, lázas voltam. Napokig 40 C° volt a a lázam, én 
tavaly október óta nem járhatok iskolába.

Hajni: Csütörtökön vitték el Robit, én olyan ideges vol-
tam, hogy péntek estig egy szemhunyásnyit se aludtam, 
csak sírtam. Azt sem tudtam él-e, hal-e.  Amíg gépen volt 
naponta 3-4-szer beszéltem az orvossal, a nővérkék meg-
nyugtattak, hogy mellette vannak. Ahogy bevitték más-
nap őszintén megmondták, készüljünk mindenre, mert 
nagyon kritikus az állapota, a hétfői nap volt legtragiku-
sabb, az ötödik, akkor azt mondták, ha a reggelt megéri, 
akkor lehet megmarad. Akkor már nem Ambrusné, meg 
asszonyom, akkor már csak Hajnika volt. Hétfőn már a 
vese is kritikus állapotban volt. Azt mondta a főorvos úr 
reménykedjünk, mert ilyen rettenetes élni akarással ritkán 
találkozik.

Robi: Mikor már tudtam beszélni, mondtam a dokinak, 
hogy nekem haza kell mennem, ha itt most belehalok, ak-
kor engem megöl a feleségem.

Robi: A legeslegjobb az volt, amikor odahozták a te-
lefonomat, hogy szeretnék-e a feleségemmel beszélni. 
Annyit tudtam csak beleszólni a telefonba, hogy szia. A 
másik oldalon először egy nagy döbbent csend, majd egy 
örömkiáltás. Én ekkor már dőltem is hátra, minden erő 
kiszállt belőlem ,többet nem tudtam mondani.

Hajni: Ez volt a világ legszebb sziája, folytak a kön-
nyeim-ez a 12. napon volt.

A hazaérkezésed után még hány napig lábadoztál itt-
hon?

Robi: Három hónapig, március 16-án kezdtem saját 
döntés alapján dolgozni, még maradhattam volna beteg-
állományban, de nem akartam.

Hajni: Amíg Robi a lélegeztetőgépen volt, én mindent 
leírtam egy füzetbe, hogy pontosan meg tudjam neki mu-
tatni, mi minden történt velünk azalatt. Minden bánatomat 
ebbe a füzetbe panaszkodtam el. Részletesen beleírtam 
mindent, ami történt. Néha meg-meglocsolgattam a köny-
nyeimmel. Gergő akkora gyógyult meg, mire az apja haza-
jött a kórházból. Sőt Robi még a kórházban volt, miközben 
édesanyámat is elvitte a mentő, nem kovid miatt, hanem a 
szíve miatt. Ekkor még a karantén utolsó napjait töltöttük. 
A tehetetlenség és a bezártság ez volt a legrosszabb. Itt 
szeretném megragadni az alkalmat, és köszönetet monda-
ni a sok segítségért, érdeklődésért, biztatásért. A bátorító 
telefonbeszélgetések nagyon sokat segítettek. Itt voltam 
bezárva egyedül a beteg gyerekkel, a férjem élet-halál kö-
zött, már az is sokat jelentett, hogy volt, akivel beszélgetni 
tudtam, hogy biztosítottak afelől, hogy gondolnak ránk, 
imádkoznak értünk. Eredetileg úgy volt, hogy mentővel 
hazahozzák Robit, de közben nem volt üres mentő, akkor 
mi legyen, azt mondta a szomszédunk, Hajnika, ülünk az 
autóba és megyünk érte, és mentünk.

Itthon gyorsabban ment a felépülés?
Robi: Az első nap nagyon nehéz volt. Úgy engedtek 

haza, hogy elmondtam a hátteremet, Hajni minden nap 
cseréli a kötést, a háziorvosok napi szinten fi gyelnek rám. 
Amikor járni tudtam, első utam Szappanos Zoltán tisz-
teletes úrhoz vezetett, köszönetet mondani, hogy tartotta 
Hajniban a lelket.

Hajni: Mutatok valamit. Ezt a befőttesüveget egyik 
rokonomtól kaptam. Szeretetbefőtt, kis csokik és rövid 
papírlapocskákra írt üzenetek vannak benne. A szeretet-
nek és az együttérzésnek annyi megnyilvánulását tapasz-
taltuk, hogy még mindig könny szökik a szemebe, ha rá 
gondolok.

És most már jól vagy, Robi?
Robi: Álmomban még küzdök, gyötörnek az átéltek, 

amikor már magamnál voltam, az nővérke megkérdezte, 
elmondja-e, mi történt, min mentem keresztül, mondtam 
neki: ne. Valaha leszek-e majd olyan erőben, mint a be-
tegség előtt, nem tudom, még most is, fél év után bottal 
járok. 

Be vagytok oltva?
Robi: Mi be vagyunk oltva. És mindenkinek azt üzen-

jük: oltassa be magát. Minden ember saját életének ko-
vácsa, saját maga fölött rendelkezik, abba beleszólni 
másnak nem lehet. Az oltás abban segít, hogy ne kapjuk 
el a kovidot. Ezt csak oltással lehet megúszni, nekem el-
hihetik.

Köszönöm a beszélgetés.     
Az Ambrus családdal az interjút készítette: 

Jobbágy Ilona   
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Széchenyi István Általános Iskola 

Alapítványi Beszámoló
„Az elmúlt időszakban több cég is támogatta 
iskolánkat az Alsónémedi Széchenyi István 
Általános Iskoláért Közalapítványon keresz-
tül, így lehetőségünk nyílik a meglévő infor-
matikai eszközeink fejlesztésére és további 
bővítésére. A fényképen látható a CBA Lo-
gisztikai Központ által felajánlott négy lap-
top átadása. Ötszázezer forintértékben tudtunk 
három számítógépet vásárolni monitorokkal 
együtt a Megaplastic Kft. jóvoltából.  Nagy 
örömünkre a GLS General Logistics Systems 
Hungary Csomag-Logisztikai Kft. egy igen 
jelentős összeggel járult hozzá új számítógé-
pek beszerzéséhez, ezeket a nyár folyamán 
szeretnénk üzembe helyezni. Az új gépekről 
természetesen fényképes beszámolót is mel-
lékelünk, amint megérkeznek az eszközök. 
Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket 
a felajánlásokért, hiszen így biztosítani tudjuk 
az informatikai eszközök folyamatos modernizálását, a napjainkban egyre fontosabbá váló informatikai tudás alap-
jainak megismertetését, használatát tanulóinkkal. A jelenlegi helyzetben ez még kiemeltebb szerepet kap mindany-
nyiunk életében.
        Hangyás Erika kuratóriumi elnök
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Az otthoni tanulás tapasztalatai egy tanító néni szemszögéből
Március 8-án hétfőn reggel az iskolacsengő csak magának 

csengetett. Bár nem volt még tavaszi szünet, azon a napon a 
gyerekek nem mehettek iskolába. Később kelhettek, és nem 
volt reggeli rohanás sem. Talán ez volt a legjobb az egészben. 
Nem sok idő kellett azonban, hogy rádöbbenjünk, megint hosz-
szabb ideig nem mehetünk iskolába, óvodába.

Az előző év emlékei újra előtörtek, amikor megkaptuk a 
szomorú hírt, hogy újra otthonról kell majd tanítani, tanulni. 
Rengeteg kérdés, feszültség, aggodalom tört fel minden tanár, 
gyermek és szülő fejében. Még élénken éltek lelkünkben 2020 
tapasztalatai, amikor az online oktatás nemcsak a tanárokat ál-
lította ismeretlen helyzet elé, de a gyerekeknek is meg kellett 
szokniuk egy sor új dolgot. Aggódtunk, hogy mi lesz most, 
meddig kell itthon maradni? Előnyben voltunk azonban az elő-
ző évhez képest, ismertük a gyerekek és szülők tapasztalatait, és 
véleményük is sokat segített abban, hogy az idei tanévben már 
rutinosabban használjuk a különböző platformokat. Könnyeb-
ben átláttuk, hogy pontosan milyen feladatokra és eszközökre 
van szükség az adott tananyag megtanításához. Iskolánkban 
felmértük, hogy otthon rendelkezésre állnak-e a megfelelő esz-
közök a gyermekek oktatásához, ahol szükséges volt, tabletet 
biztosítottunk az online munkához. Az első két évfolyamon a 
gyerekek életkori sajátosságához mérten és a családok lehető-
ségeit fi gyelembe véve nem tartottunk online órákat. Módsze-
reinkkel igyekeztünk enyhíteni a szülők terhelését. Kevesebb 
feladatot kértünk visszaküldeni, több videót, diavetítést készí-
tettünk, megküldtük a feladatok megoldókulcsait. Interneten 
elérhető oktató játékokkal igyekeztünk fenntartani a gyerekek 
lelkesedését. A napközis tanító nénik és a pedagógiai asszisz-
tensek segítségünkre voltak a tanulási nehézséggel küzdő gye-
rekek segítésében. Állandó kapcsolatban voltunk a szülőkkel, 

igyekeztünk minden esetlegesen felmerülő problémára meg-
oldást találni. Ezen munkaforma azonban jóval több időt és 
energiát követelt pedagógustól, szülőtől-gyermektől egyaránt. 
Nagyban fejlődött a gyermekek informatikai eszközhasználati 
képessége, de sajnos több időt is kellett a számítógép előtt el-
tölteniük. Sokan nem tudják, de szerintem fontos megemlíteni, 
hogy tavaly és ebben az évben is az országban a pedagógu-
sok (még így ismeretlenként is) egymás munkáját segítették. 
A videómegosztó oldalakra, szakmai csoportokba feltöltöttük 
munkáinkat, hogy azokat az országban bármely tanár hasz-
nálhassa a tanítása során. Ezen összetartás és együttműködés 
a szülők-pedagógusok között is kiemelkedő. Kétgyermekes 
anyukaként is maximálisan átéreztem, hogy milyen nehézsé-
gekkel kellett a szülőknek, nagyszülőknek megküzdenie ezen 
időszak alatt. Sok család nem egy, hanem akár 3-4 gyermek 
iskolai tanulmányait irányította a saját munkája és még a házi-
munka elvégzése mellett is. Időt, energiát nem kímélve segítet-
tétek gyermekeiteket. Ha megengedik (megengeditek), akkor 
szeretném megköszönni szülőként a községben a gyermekein-
kért dolgozó pedagógusoknak, tanítóként pedig minden anyu-
kának, apukának, nagyszülőnek, hogy segítségünkre voltak, 
voltatok és együtt tudtunk munkálkodni a gyerekekért ebben a 
nehéz időszakban! Szeretném még megköszönni az iskola ve-
zetőségének a szakmai támogatását is, hogy bármely felmerülő 
probléma kapcsán segítséget nyújtottak. Az általános iskolás 
gyermek leghatékonyabb oktatási színtere az iskola, bízom 
benne, hogy a jövőben már nem fog sor kerülni ilyen hosszú 
távolléti oktatásra.

Mindenkinek jó egészséget kívánok!   
  Törökné Lőkös Viktória

             tanító
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Mindennapok az online világában diákszemmel
A távoktatás megérkeztével sokunk élete feje tete-

jére állt, ha ezt nem is az első pillanatban láttuk be. 
Vannak, akik a lehető legnagyobb örömmel fogadták 
az új körülményeket, viszont sajnos sokakból ez épp 
az ellenkezőjét váltotta ki. Véleményem szerint idő-
vel minden tanuló szembe 
került az új rendszer foltja-
ival is. Akármennyire is jól 
van megszervezve az óra, a 
fi gyelem megtartása sosem 
egyszerű, főleg ebben az 
extrém helyzetben. Valószí-
nűleg a tovább alvás gondo-
lata jóval tetszettősebbé tette 
az előttünk álló kihívásokat. 
A hátrányok ellenére ennek 
még mindig visszavonhatat-
lanul örülünk. Bár az ezzel 
szerzett előny, plusz energia, 
gyorsan elillan a nap folya-
mán. Majdhogynem észre se 
vesszük. Éppen ezért fontos 
minden egyes nap olyan do-
loggal elütni az új, végelát-
hatatlan szabad időnket, ami 
valamilyen szempontból hasznos lehet. Úgy érzem, 
hogy a kialakult helyzet talán a legtökéletesebb lehe-
tőség arra, hogy beletanuljunk az idő jó beosztásába. 
Első látásra ez igen könnyűnek tűnt, de az idővel sose 
tudjuk elásni a csatabárdot. Ez egy olyan lépcsőfoka 
az életünknek, ami az én szemszögemből elkerülhe-
tetlen. Inkább időzzünk sokat egy-egy akadálynál, 
minthogy kutyafuttában átsuhanjunk rajta, majd akkor 
döbbenjünk erre rá, mikor már vissza kell fordulnunk. 
A másik teher a társasági élet hiányából adódik. Bár a 
legtöbbünk könnyen megoldja. A mai technika szám-
talan ,,beszélgető” felületet biztosít számunkra. Csak-
hogy sajnos ez se képes teljesen kiküszöbölni e prob-
lémánkat, mivel a digitális élet nem veheti át teljesen 
a személyes találkozások helyét. Ahogy én látom, a 
diákok zöme a távoktatásban is egész jól megbirkózik 
a mindennapok bosszúságaival. Ahogy a pedagógusok 
is. Egyre ritkábbak a mindenféle malőrök, melyek ter-
mészetesen nem egyszer csaltak mosolyt az arcunkra. 
Lehetséges, hogy ezek egyszer még hiányozni is fog-
nak nekünk. Problémák és hátrányok ide vagy oda. Én 
teljes mértékben hiszem, hogy mindenki megteszi, ami 
tőle telik. Nincs nap, ahol ne lehetne ezt észrevenni. A 
létező legnagyobb büszkeséggel jelenthetem ki, hogy 
az itteni diák és tanár közösség kiválóan állja a sarat. 
Ami még fontosnak mutatkozik, az a pihenés. Értelem-

szerűen ezen időszak kezdetével mindenki egy lazább 
oldalát tette ismertté. Ezzel semmi probléma nincs, vi-
szont fi gyelembe kell vennünk, hogy amikor az online 
világ elhomályosul előttünk, muszáj felkészültnek 
lennünk arra az életvitelre, amit egykor követtünk, és 

amelyhez remélhetőleg nem-
sokára visszatérhetünk. Na-
gyon lényegesnek tartom, 
hogy a monotonnak tűnő na-
pokat olyan elfoglaltságokkal 
is színezzük, melyek képesek 
minket motiválni, melyek 
éreztetik velünk, hogy az idő 
nem állt meg, hiába érezzük 
néha így. A változatosság ta-
lán az egyik legkiemelkedőbb 
lépés a kiegyensúlyozott idő-
beosztásunk felé. Beismerem 
ez igen nagy felelőséggel jár, 
majdnem egyedül irányítani 
az egész napodat, nem kis 
dolog. Ez sokunk számára 
egy felejthetetlen tapasztalat-
ként szolgálhat a továbbiak-
ban. Ám a mizériák soroza-

ta még nem itt ér véget. Sajnálatos módon az online 
rendszernek is vannak határai. Ezalatt a folytonos 
túlterheltséget és ennek következményeit értem, mely 
megszámolhatatlanul sok migrént okoz a mindennap-
okban. De ahogy az eddig említett dilemmákon, ezen 
is eredményesen felülkerekedtünk.  Legalábbis dolgo-
zunk rajta. A technikai nehézségektől eltávolodva, egy 
másik zökkenőbe ütközünk. Pedagógusaink kivétel 
nélkül, a létező legnagyobb odaadással próbálják az 
eddig felsorolt problémákat kikerülve olyan tanórákat 
és tanagyagokat összeállítani, melyek nekünk a lehető 
legtöbb segítséget adják a leckék feldolgozásához. 

Természetesen ez többségünknek elegendő segítséget 
nyújt, viszont vannak, akiknek nagyobb felzárkóztatás-
ra van szükségük, hogy jól vegyék az év végi hajrát. 
Hiába vannak a digitális oktatásnak igazán kecsegte-
tő előnyei, a diákok túlnyomó többsége visszavágyik 
az iskolába. Nem hittem volna, hogy valaha e mondat 
leírásával találom szembe magam. Ez egyszerre kelt 
bennem büszkeséget és zavartságot. Majd igyekszem 
nem túl meglepettnek látszani, ha holnap megérkezik a 
piros hó is.                 

        Molnár Emma 
           a Diákönkormányzat elnöke   

Tankerületi tanács állandó tagja
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Örömmel tudatjuk Olvasóink-
kal, hogy Heusser Sarolt, a Szé-
chenyi István Általános Iskola 
tanulója a VII. Országos Hárfa-
versenyen 2. korcsoportban or-
szágos 2. helyezést ért el. Sarolt 
zeneművészeti tanulmányait a 
Fantázia Alapfokú Művésze-
ti Iskolában kezdte, jelenleg a 
Csepeli Zeneiskola növendéke. 

További szép eredményeket kí-
vánunk!

GRATULÁLUNK
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NYARALJON RÉVFÜLÖPÖN!
Kedves Érdeklődők!
Az egykori révfülöpi Úttörőtábor (Baji József 
Ifjúsági és Gyermeküdülő) a diákok turnusai 
után (augusztus 19-től), szeretettel várja a nya-
ralni vágyó családokat, közösségeket, egyéni 
kirándulókat! Kétféle komfortfokozatú szállás-
hely található az üdülő területén:
Panzió jellegű 2-3-4 ágyas fürdőszobás, klímá-
val, hűtőgéppel, valamint TV-vel ellátott szobák 
(az egykori ebédlő fölötti emeleten). Egy szoba 
ára: 4.500,- Ft/fő/éj  illetve 5-7 fő számára 
egyszerűen berendezett fürdőszobás kőházak (az 
egykori katonai sátrak, majd faházak helyén). 
Egy kőház ára három főig: 10.000,- Ft/éj, három fő felett: 3.000,- Ft/éj. Mindkét szállástípusnál a 10 
év alatti gyermekek számára az elhelyezés ingyenes! SZÉP kártyát is elfogadunk. A szálláshelyen 
az étkezésekhez tudunk biztosítani helyiséget, valamint vízforralót, kávéfőzőt, mikrohullámú sütőt, pi-
rítós készítőt, hűtőgépet.  Érdeklődni és időpontot egyeztetni Gomola Nóránál a 70/903-3595-os, vagy 
Schulczné Baji Ilonánál a 30/218-9680-as telefonszámon lehet munkanapokon 9.00-16.00 óra között 
Képek, illetve további információk az üdülőről a www.revfulopitabor.hu weboldalon találhatók. 
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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
Nőgyógyászati betegségek: menstruációs zavarok, PMS
Fül-orr-gége betegségei: gégegyulladás, torokgyulladás, 

fülzúgás
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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