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A cikkeket
e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal
Titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem őrzünk meg!
Lapzártákról és a megjelenés tervezett időpontjairól a település honlapján
találnak információt (www.alsonemedi.hu/hirmondo).
Felhívjuk a ﬁgyelmet arra, hogy a lapzárta után beérkezett cikkeket
a nyomdai határidők miatt csak a soron következő lapszámban van
módunkban megjelentetni
28oldal_2019_szept.indd 7
A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt terheli
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GYÁSZJELENTÉS
„Ásó, kapa, nagyharang szétválasztott minket.”
Drága Férjem, Sanyikám elhunyt. Családommal
együtt nagy szeretettel köszönjük mindazoknak,
akik mély fájdalmunkban osztoztak, szerettünk temetésen
részt vettek, sírjára virágot, koszorút hoztak.
özv. Pelsőczi Sándorné és a gyászoló család

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli szakszerű gép tisztítás.
Fábián István Tel.: 06-20-317-0843
ASZTALOS

Mindenféle asztalos munkát vállalok!
Ajtó, ablak, bútor gyártás, javítás.
Ingyenes felméréssel, hévégén is
Regdon Csaba: 06-20-9579-533; 06-1-284-9213
27

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Falbontás nélküli szakszerű géptisztítás.
Fábián István, tel.: 06-20-317-0843 2019. 09. 15.
2020 augusztus
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Alsónémediek!
A járványügyi helyzet szigorításainak csökkentésével új helyzet alakult ki.
Az ellátás rendjében továbbra is FONTOS és
BETARTANDÓ szabályok maradtak fenn.

viszont a további órákban nagyságrendekkel kevesebbet!
Ezért kérjük, inkább a rendelési idő közepén
és a hét közepén telefonáljanak, ha lehetséges!
A járványügyi helyzet miatt kérem fokozottan
ﬁgyeljék a gyógyszerfogyásokat, ne az utolsó
vagy utolsó utáni pillanatban írassák fel gyógyszereiket, intézzék panaszaikat!
KOMMUNIKÁLJUK! Ennek módja a telefon!
Itt is szeretném kérni, hogy a járványügyi
helyzet, az esetleges második hullám elkerülése
céljából továbbra is:

Az ellátása rendje jelenleg:
1. Bármilyen panasz, probléma esetén először
egy telefonos vizit van a saját családorvosa rendelési idejében és telefonszámán!
2. Amennyiben a telefonos vizit alapján indokolt, akkor kaphat időpontot a rendelőbe személyes megjelenésre!
1. Csak indokolt esetben hagyják el otthona3. Sürgős esetben a mentőszolgálat értesítenikat!
dő! 104, 112.
2. Fokozottan ﬁgyeljünk az idősebbekre!
3. Mossunk gyakran, alaposan kezet! SzellőzEzt a sorrendet kérjük betartani.
Nem időpontos páciens a rendelőnél nem je- tessünk!
4. Tartsuk meg a 2 méter távolságot!
lentkezhet, a rendelőben csak az aktuális idő5. Zárt helyen használjanak védőMASZKot!
pontos páciens tartózkodhat. Ha időpontját elmulasztotta, új időpontot kell kérnie telefonon! A rendelőben kötelező!
A nyár miatt kérem ﬁgyeljék a szabadságokra,
Felnőttek részére a receptfelírás is telefonos
egyeztetés és a “felhő” rendszer használatával helyettesítésekre vonatkozó kiírásokat, rendeléműködik! 14 év alattiaknak nyomtatott recept si időket hivatalos helyről: www.alsonemedi.hu.
A honlapon a naptárban olvashatók a szabadszükséges.
ságok, készenlétek: http://www.alsonemedi.hu/
Az utóbbi hetek tapasztalata, hogy a rendelési events
idő első órájában rengeteg telefonhívást kapunk,
Köszönettel: dr. Papp Zsolt
2020 augusztus
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
Az előző beszámolóban már tájékoztattuk a Tisztelt Olvasókat arról, hogy a június 24-i testületi ülésen
Polgármester úr már megbeszélte a Képviselőkkel a
július 29-i rendkívüli ülés időpontját, melyet össze
is hívott. A testületi ülést megelőzően a bizottságok is
üléseztek, és véleményezték a hatáskörükbe tartozó
ügyeket. A Képviselő-testület az első napirend keretében a 13/2020. (I. 29.) önkormányzati határozattal
létrehozott Videofelvétel ad-hoc Bizottság javaslattételét tárgyalta. A Bizottság megvizsgálta a testületi
ülésekről történő videófelvételek készítésének kérdéskörét, a Globomax Zrt. ajánlatait – szavazóprogram,
testületi ülésekről hanganyagok, jegyzőkönyv készítés, telefonos applikáció stb. –, valamint az Adamsky
by Positive Kft. csomagajánlatait, mely teljes „arculatváltás” kialakítására tett ajánlatot – új honlap,
facebook-oldal, újság stb. Polgármesteri és alpolgármesteri javaslatra a Bizottság végül a településmarketing csomag elfogadására tett javaslatot a Testület
felé. A Képviselő-testület az Adamsky by Positive
Kft. alapcsomagjában foglaltakat szavazta meg,
1 éves szerződéses kötelem vállalása mellett, kiegészítve a push üzenetküldéssel a honlapon, a testületi
ülések minőségi videó- és hangrögzítésének biztosításával, a szerződés lejárta után a szerzői jogokról történő lemondással az Önkormányzat részére. A fentiek
ﬁgyelembevételével Polgármester úr kapott felhatalmazást a Beszerzési Szabályzat alapján a fenti
településmarketing csomaggal kapcsolatban az eljárás lefolytatására, és a legkedvezőbb ajánlattevővel egy éves időtartamú szerződés megkötésére. Az
elkészülő videófelvételek felkerülnek majd a település
honlapjára. Tekintettel arra, hogy a Videofelvétel adhoc Bizottság feladatát elvégezte a Képviselő-testület működését megszüntette.
Kérelem érkezett a Templom kerti 9 db új lakóingatlan közműellátásának ﬁnanszírozásával kapcsolatban. Ennek kapcsán a tervezett szennyvízelvezető
gerinchálózat bővítés részét képező II. sz. átemelő akna
(gépészet nélküli) előrehozott megépítésének költségeit 100%-ban ﬁnanszírozza majd az Önkormányzat.
Polgármester úr az érintett ingatlantulajdonosokkal
kötendő ﬁnanszírozási és DAKÖV Kft-vel a keletkező szennyvíz elszállítására vonatkozó megállapodás
előkészítésére, a beruházás Beszerzési szabályzat
szerinti eljárás lefolytatására kapott felhatalmazást. A beruházás támogatására azért került sor, mert a
későbbiekben ezt a beruházást egyébként is az Önkormányzatnak kellene ﬁnanszíroznia.
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A Testület törvényi kötelezettség alapján megtárgyalta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a település tűzvédelmi
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját és azt elfogadta, megköszönve a tűzoltók
áldozatos munkáját.
Soron következő napirenden a Fantázia Alapfokú
Művészeti Iskola Alsónémedi Telephelyének 20192020. tanévi pedagógiai tevékenységéről szóló beszámolóját tárgyalta a Képviselő-testület, melyet elfogadott.
Polgármester úr előterjesztésében tárgyalt a Képviselő-testület a költségvetési átcsoportosításokról, mely
keretében engedélyezte az Óvodában a funkciók közötti létszámkeret átszervezését a ﬁnanszírozás átcsoportosításával együtt, és engedélyezett +1 fő logopédus
státuszt is az intézményben, annak ﬁnanszírozásával
együtt. Szintén Polgármester úr előterjesztésében tárgyalt a Testület a költségvetési átcsoportosításról, és
engedélyezte a Halászy Károly Művelődési Ház és
Könyvtár részére az idei eddig elmaradt kulturális célú
programokhoz kapcsolódó dologi kiadásokból bruttó 2
540 000 Ft átcsoportosítását az egyéb tárgyi eszközök
beszerzése és beruházási célú ÁFA- kiadásokra.
A Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri
Hivatal és a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda, az
Önkormányzati Konyha és a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár közötti új munkamegosztási
megállapodást a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről.
A Testület felkérte a Dabas és Környéke Vízügyi
Kft-t, hogy vizsgálja meg a Bajcsy-Zsilinszky utca
Dél-Nyugati szakaszának térségében lévő, lakóövezetbe sorolt belterületbe csatolandó telkek közműves
szennyvízelvezetésének megvalósítási lehetőségeit.
A Képviselő-testület döntött az Alsónémedi 0322/5
hrsz-ú ingatlan belterületbe történő csatolásáról. A
Földhivatali eljárás megindításának feltétele a lakóterület-fejlesztésre vonatkozó településrendezési szerződés aláírása, melyben a kérelmező vállalja a terület
szilárd burkolatú kiszolgáló útjának és ehhez kapcsolódóan a járda és csapadékvíz elvezető árok, elektromos ellátás, közvilágítás, víz- és szennyvízelvezető
hálózat kiépítését. A 05/7, 05/8 és 06 hrsz-ú ingatlanok
település belterületéhez történő csatolásáról is döntött
a Testület (e területnél a korábbi döntésnél elvárt feltételek már adottak).
2020 augusztus
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Egyetértett a Testület a koronavírus járvány „második hullámára” való felkészüléssel. A járvány előre nem ismert hatásai érdekében az Önkormányzat és
intézményeire kiterjedő Beszerzési Szabályzat I. 4.
pontjának második bekezdését módosította, azaz a szabályzat nem terjed ki „a közegészségügyi veszélyhelyzet által indokolt beszerzésekre, a katasztrófa okozta
károk elhárítása érdekében szükségessé váló, illetőleg
a zavartalan működés biztosítása érdekében alapfokon
szükséges azonnali beszerzésekre.
A koronavírus járvány „második hullámára” való
felkészülés érdekében az alábbi védőeszközök beszerzését is engedélyezte a Képviselő-testület a Polgármester részére maximálisan bruttó 4.000.000,- Ft
keretösszeg erejéig: 1.000 darab mosható, fehér, kétrétegű maszk, 50 darab FFP3 szájmaszk, 200 darab
SARS-COV-2 ANTIBODY TEST (vagy hasonló tudású) teszt, 7 db automata kézfertőtlenítő berendezés (orvosi rendelők és óvodaépületek), 1 db falra szerelhető
és 3 db kézi érintésmentes hőmérő, 2 db ipari ózongenerátor, virucid kézmosók, kéz- és eszközfertőtlenítők,
kéztörlők és papírtermékek, gumikesztyűk, alkoholos
fertőtlenítők.
Az alábbiak szerint hagyta jóvá a Testület az ABÉVA
Kft-nek az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola koronavírus járvány időszakát érintő bérleti és
üzemeltetési díjainak elszámolását a Monori Tankerületi Központ felé: 2020. március 16 - május 31. időszakra eltekint a bérleti díjtól, a már kibocsátott számlák eszerint kerülnek jóváírásra, sztornírozásra, 2020.
január 1-jétől érvényben lévő havi átalánydíj helyett
2020. április-május időszakra utólagosan a realizált
megtakarítások összegével csökkentett díj kerül elszámolásra: április hónapra 2.129.460,- Ft + ÁFA, május
hónapra 2.060.755,- Ft + ÁFA összegű üzemeltetési
díjat érvényesít az ABÉVA Kft.
Elrendelte a Képviselő-testület a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár színháztermének
klimatizálását, valamint megtárgyalta a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” című pályázaton való indulást a fenti beruházás kapcsán, melyhez
a szükséges önerőt a 2020. évi költségvetésbe tervezett felújítási kiadásaiból, valamint általános tartaléka
terhére biztosítja, bruttó 6.000.000,- Ft összegben. A
Képviselő-testület megbízta és felhatalmazta Polgármester urat a pályázat benyújtásával kapcsolatos
feladatok elvégzésére, nyilatkozatok megtételére,
valamint a pályázat benyújtására. Emellett a Képviselő-testület felhatalmazta Polgármester urat, hogy
szakemberek bevonásával vizsgáltassa meg a színházterem klimatizálásának lehetőségeit (szükség van-e új
2020 augusztus

légkondicionálók telepítésére vagy a meglévő légtechnika lehetővé teszi a bővítést).
A Képviselő-testület döntött Alsónémedi közterületein a faültetési akció meghirdetéséről, melynek fedezetét a 2020. évi költségvetés önkormányzati fásításra
betervezett terhére biztosítja 3.500.000,- Ft összegben.
Az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek elhelyezése kapcsán úgy döntött a Testület, hogy a Magyar
Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlán lévő szabad pénzeszközből 12.200.000,- Ft összegben 2023/Z
sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvényt
vásárol, melynek lebonyolítására Polgármester úr kapott felhatalmazást.
Polgármester úr a testületi ülésre írásos beszámolót
készített, melyet szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadott a Testület.
A Képviselő-testület soron következő ülését szeptember 30-án tartja, melyet megelőzően a bizottságok is üléseznek majd. Amennyiben Polgármester úr
szükségesnek látja, természetesen rendkívüli ülést fog
összehívni.
A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói,
döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei megtalálhatók
a település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/
onkormanyzat/), ill. rendeleteink a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók!
Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal
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TÁJÉKOZTATÓ A TAVALYI ÉVBEN „ÜNNEPÉLYESEN ÁTADOTT”
BERUHÁZÁSOK SAJNÁLATOS JOGI HELYZETÉRŐL
Tisztelt Alsónémediek!
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Képviselő-testület júniusi ülésén tájékoztattam a bizottsági tagokat és képviselőket
azoknak a beruházásoknak a valós jogi helyzetéről, melyek a tavalyi évben ünnepélyes átadásra kerültek az önkormányzati választásokat megelőzően. Tájékoztatásom
célja az volt, hogy tudatosítsam a bizottsági és testületi
tagokban, hogy egy beruházás nem akkor nyilvánítható megnyugtatóan és nyilvánosan befejezettnek, ha az
ünnepélyes átadás, a szalagátvágás megtörténik, hanem
ha a háttérben a különböző jogi feladatok is elvégzésre kerültek. Az alábbiakban Önöket is szeretném arról
tájékoztatni, milyen feladatokat kellett a választások óta
eltelt időszakban végrehajtanunk, pótolnunk olykor úgy,
hogy menet közben derült fény az elmaradásra.
Északi kerékpárút megépítése a Penny Marketig
Mint az Önök előtt is ismeretes, tavaly nyáron sok
Alsónémedi lakos megelégedésére átadásra került a kerékpárút. A kerékpárosok és sportolni vágyók azóta is
használják. A beruházás forgalomba helyezése ugyanakkor az átadásig nem történt meg. Erre 2019. december
13-án derült fény, amikor a kerékpárút megépítéséhez
kapott állami támogatás elszámolását végző Pénzügyminisztérium képviselőivel folytattunk tárgyalást az Árpád
utcai kereszteződés átépítésével kapcsolatosan. A kerékpárút forgalomba helyezésének hiánya miatt:
• a kerékpárút megépítéséhez a Penny Market által
nyújtott 46,2 millió forintos összegű támogatás nem volt
lehívható
• a pályázati pénzzel a Pénzügyminisztérium felé nem
lehetett elszámolni
• az Árpád utcai kereszteződés átépítése nem engedélyezhető
Ezt a hiányt észlelve 2020. januárjában benyújtottuk
az illetékes hatósághoz a forgalomba helyezési kérelmet.
2020. február 17-én a Pénzügyminisztériumtól felhívást
kaptunk, melyben az Irányító Hatóság az alábbiakat szögezi le: „Áttekintve a projekt korábbi előrehaladását azt
látjuk, hogy lényegében 2019. év januárjától a projekt
adminisztrációja leállt, az összes azóta benyújtott beszámoló hiánypótlás alatt áll, a kiﬁzetési igénylések státusza
is rendezetlen.”
Az Irányító Hatóság az alábbiakkal zárta felhívását:
„Felhívom szíves ﬁgyelmét, hogy a projekt jelen állapotában szabálytalanul működik, mely alapján az Irányító
Hatóság bármikor szabálytalansági eljárást kezdeményezhet, melynek eredménye akár a támogatás visszaﬁzetése is lehet.”
A fentiekre tekintettel mind a Hivatalunk munkatársai,
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mind pedig megbízott projektmenedzserünk nagy erővel
igyekeznek a 2019. januárjától felgyülemlett hiányokat
pótolni, a projekt lezárása érdekében. Időközben számos
bürokratikus erőfeszítés után, a hiányok pótlásával sikerült forgalomba helyeznünk a kerékpárutat. Így megszűnt
az az állapot, hogy forgalomba helyezés nélkül használja
a lakosság a kerékpárutat. A Penny Marketet, mint támogatót felhívtuk a támogatási összeg kiﬁzetésére. Törekszünk a projekttel kapcsolatos elszámolás mielőbbi lezárására is, hiszen ahogy fentebb írtuk, ez előfeltétele az
Árpád utcai csatlakozás átépítésének.
Fő út 63. szám alatti új központi orvosi rendelő
Az új orvosi rendelő átadására is 2019 szeptember 28.
napjára szólt a meghívó. Az ünnepélyes szalagátvágás és
a rendelő birtokba vétele az orvosaink által már ekkor
megtörtént. Történt mindez úgy, hogy az orvosi rendelőnknek a mai napig nincs jogerős használatba vételi
engedélye. Ennek oka, hogy 2020. májusában kiderült,
miszerint az épület előtti gépjármű parkoló forgalomba helyezése ugyancsak elmaradt. Azért maradt
el, mert a közút kezelője nem adhatta ki hozzájárulását
a parkoló létesítéséhez, mivel sem a kötelező régészeti
vizsgálatokat nem végeztette el az építtető, sem a csapadékvíz elvezetés engedélyeztetése nem történt meg.
Természetesen Hivatalunk munkatársai ez esetben is
igyekeznek a hiányosságokat pótolni és a parkoló forgalomba helyezését elintézni, valamint az Orvosi rendelő
használatba vételi engedélyét beszerezni.
Egységes kerékpárút és járda a település déli részén
Az Alszegen megépült kerékpárút és járda szintén úgy
került átadásra, hogy jogilag a forgalomba helyezése
nem történt meg. Ez a feladat szintén áthárult az Önkormányzat jelenlegi vezetésére és a Polgármesteri Hivatal
jelenlegi műszaki szakembereire.
Kossuth Lajos u. 66/A szám alatti minibölcsőde
építése
A minibölcsőde építését illetően szintén hiányos volt
a beruházás, hiszen sem a kertészeti munkák, sem bölcsődében használatos eszközök beszerzése nem képezték a beruházás tárgyát. Mindehhez hozzátéve a műszaki
üzembe helyezés és a használatbevétel is csúszik, mert
annak idején az előző vezetés hibás eljárást kezdeményezett a bölcsőde elektromos energiaellátását illetően
az ELMŰ-nél. Mára mindhárom hiányosságot sikerült
pótolnunk, de sajnos ezen örökölt hiátusok miatt a bölcsőde szeptemberi megnyitása még mindig bizonytalan.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében,
2020 augusztus
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hogy a hivatalos eljárásokat meggyorsítsuk, de ezek időbeli lefutása egyelőre bizonytalan.
Ezzel kapcsolatosan ebben a Hírmondóban külön részletes tájékoztatót olvashatnak.
A fent leírtakat mindenképpen szükségesnek tartottam
leírni a település lakosai számára, hiszen ahogyan én, szerintem a lakosság is azt gondolta, további teendő nincs az
ünnepélyesen átadott beruházásainkkal. Szerettem volna,
ha Önök is tiszta képet látnak az eltelt időszak alatt végzett olyan feladatainkról, melyek önhibánkon kívül ránk

hárultak az előző vezetés felületes ügykezelése miatt. Ezzel elvéve olyan feladatoktól az időt és energiát, melyet
az újonnan felállt faluvezetés szeretne elvégezni minden
Némedi lakos megelégedésére. Ezen elmaradt feladatokat
jó eredményességgel folyamatosan végezzük, és minden
igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a jövőben a beruházásainkat illetően is a lehető legnagyobb gondossággal
járjunk el minden munkafolyamatot illetően.
Dr. Tüske Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDE MEGNYITÁSÁRÓL
Tisztelt Alsónémediek!
Bizonyára sokan észrevették, hogy a Alsónémedi Kossuth Lajos utca 60/A. szám alatt található (régi Kossuth
utcai iskola épülete) ingatlanon a nagyszabású felújítási
munkálatok befejeződtek. Az ingatlanon részben pályázati pénzből, részben pedig Önkormányzati ﬁnanszírozásból kialakításra került egy 4 csoportszobás mini bölcsőde. A kivitelező az átadás-átvételi eljárás megindítására 2020. május 19. napján tett indítványt. Ezen eljárás
befejezését késleltette, hogy az épület üzemeltetéséhez
szükséges elektromos kapacitás növelés ELMŰ általi
bekötése jelentősen elcsúszott. Ez a csúszás több okra
vezethető vissza, így még 2019. szeptemberében roszszul került megindításra a teljesítmény bővítési eljárás.
A helyes kérelmet megfelelő mellékletekkel 2020. január
23. napján sikerült benyújtani, ám ezt követően is folyamatosan újabb és újabb dokumentációkat kért az ELMŰ,
majd az ügyintézés a koronavírus-járvány miatt teljesen
megakadt. Végül 2020. június hónapban sikerült olyan
személyes kapcsolatot találnunk, akinek utasítására az
Önkormányzat VIP ügyféllé vált, és egy héten belül a teljesítmény bővítés aktivizálásra került. Immáron sikerült
az átadás-átvételi eljárás érdemi befejezéséhez szükséges
méréseket elvégezni, tehát a mini bölcsőde épület építési
munkálatai ténylegesen és jogi értelemben is lezárultak,
azaz eljutottunk a használatbavételi engedély benyújtásának lehetőségéhez.
Jelenleg a használatbavételi engedély kiadása iránti
kérelmünk elbírálása és a használatbavételi engedély kiadása folyamatban van, és reményeink szerint legkésőbb
2020. augusztus közepéig lezárul.
Az építési munkálatok befejeztére készülve természetesen megterveztettük a bölcsőde udvarát, és kivitelezőt
választottunk a vízelvezetési és parképítési munkálatokra. Ezen munkálatok már befejeződtek, tehát a bölcsőde műszaki értelemben készen várja a gyermekeket és a
dolgozókat.
Időközben már márciustól kezdődően a bölcsőde üzemeltetésének ellátására tárgyalásokat folytattunk a Váci
Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központjával.
2020 augusztus

Feltárva az intézmény működtetéséhez kapcsolódó
állami ﬁnanszírozás Önkormányzatot illetőleg az Egyházakat illető összege közötti jelentős különbségeket a
Képviselő-testület tagjainak véleményét ﬁgyelembe véve
a polgármester veszélyhelyzet idején őt megillető jogaival élve elfogadta a 79/2020 (V.28.) számú Önkormányzati határozatot. Ezen a határozat alapján Alsónémedi
Nagyközség Önkormányzata 2020. június 22-ik napján
megkötötte a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központjával a minibölcsőde
elhelyezését biztosító „Ingatlan ingyenes használatba
adásával vegyes feladatellátási szerződés minibölcsőde
üzemeltetésére” elnevezésű okiratot.
Ezen okirat alapján az intézményfenntartó központ
vállalta az Önkormányzat számára kötelező bölcsődei
ellátás biztosítását, továbbá a minibölcsőde üzemeltetését minimum 5 éves határozott időtartamra, majd azt
követően határozatlan időtartamra. Ez azért lényeges,
mert az Önkormányzat a bölcsőde kialakítására elnyert
és felhasznált támogatás tekintetében aláírt szerződésben
kötelezettséget vállalt, hogy a mini bölcsődében legalább
2 csoportszobát köteles minimum 5 éven keresztül 14
gyermek ellátására működtetni. A Váci Egyházmegye
Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ,
mint a kötelező Önkormányzati bölcsődei ellátást átvállaló időközben az Önkormányzattal megkötött szerződéssel kezdeményezte feladatellátóként az állami ﬁnanszírozásba történő felvételét. Amint ez megtörténik és
az Önkormányzatnak a minibölcsőde használatbavételi
engedélye is rendelkezésre áll, úgy kezdeményezhető az
illetékes szervnél a feladatellátó részére a működési engedély kiadása.
Összefoglalva jelenleg tehát két hatósági eljárás van
folyamatban, amelyek lezárulta esetén kezdeményezhető a működési engedély kiadása. A működési engedély
megléte pedig a minibölcsőde megnyitásának feltétele.
Az eredeti elképzelések szerint a minibölcsődét szerettük volna 2020. augusztusának végén ünnepélyes keretek
között átadni annak érdekében, hogy az intézmény 2020.
szeptember 1. napjától megnyithassa kapuit a bölcsis
gyermekek előtt.
Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fent
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hivatkozott eljárások a műszaki alapok mellett a jogi alapokat is mielőbb megteremtsék a minibölcsőde nyitásához, sajnos számítanunk kell a csúszásra. Természetesen
így az ünnepélyes átadó időpontját is hozzá kell rendelni
a jogilag is megalapozott nyitás időpontjához.
A fentiekre tekintettel tájékoztatok minden érintett
Kedves Szülőt, hogy számítsanak életük tervezésénél a
minibölcsőde későbbi megnyitására.

Természetesen az új minibölcsőde megnyitásáig a jelenlegi családi bölcsőde működése fennmarad, így tehát
csak a ”várólistán” szereplő kisgyermekeknek és családjaiknak kell türelemmel lenniük. Megértésüket előre is
köszönöm.
Tisztelettel:
Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Álláslehetőség!
A jelenlegi családi bölcsődét és a közeljövőben megnyitásra kerülő minibölcsődét
üzemeltető Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó
Központ helyben működő intézményének vezetője bölcsődei dajkát keres
heti 40 órás munkaidővel. A bérezés a végzettség szerint alakul. Kérjük, az állást illetően kérdéseikkel forduljanak az intézményvezetőhöz:
Méhész-Spanyiel Lili telefon: 06305728733
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TÁJÉKOZTATÁS

A TERMŐFÖLD ADÁSVÉTELI ÉS
HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉSEK
HIRDETMÉNYI KÖZLÉSÉRE IRÁNYULÓ JEGYZŐI
ELJÁRÁS SZABÁLYA KÖRÜLI VÁLTOZÁSOKRÓL
Tisztelt Földtulajdonosok!
2020. július 1. napjától a termőföld adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi közlésére irányuló jegyzői eljárás szabályai lényegesen módosításra
kerülnek. A Földforgalmi tv. módosuló 21. §-a értelmében joghatályos közlésnek az elektronikus közlést
kell majd tekinteni. Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő kormányzati honlapon
(magyarország.hu) történő közzététellel valósul meg.
Ezentúl az anonimizált, záradékolt szerződést is fel
kell tölteni a kormányzati portálra, úgy, hogy a szerződésben – az eladó és a vevő nevén, lakcímén vagy
értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül – felismerhetetlenné kell tenni valamennyi természetes személyazonosító adatot. A szerződés – tájékoztató jelleggel
– a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján továbbra is
kifüggesztésre kerül az elektronikus közzététellel megegyező időtartamra. Az elővásárlási jog jogosultja számára nyitva álló 60 napos nyilatkozattételi határidő
az adásvételi szerződésnek a kormányzati portálon
történő közzétételét követő napon kezdődik. Lényeges
változás az eljárásban az is, hogy a más törvényen (így
pl. a nem földműves tulajdonostársaknak a Ptk. alapján
fennálló) vagy a megállapodáson alapuló elővásárlási jog
jogosultjaival szemben megszűnik a közvetlen közlési kötelezettség. A módosítás hatályba lépését követően
minden elővásárlásra jogosult egységesen a kormányzati portálon közzétett hirdetményen keresztül értesül az
adásvételről! A fentiekben ismertetettekhez hasonlóan
módosulnak a haszonbérleti szerződés kifüggesztésére
irányadó szabályok.
Nagy Ibolya, jegyző

Megkezdődött az adószámlaértesítők kiküldése
Közel másfél millió magánszemélyt és egyéni vállalkozót értesít a NAV elmúlt évi adó-, illetve vámtartozásáról vagy túlﬁzetéséről. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) a napokban megkezdte azoknak a magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak az értesítését, akiknek
az adószámláján az elmúlt évről tartozás vagy túlﬁzetés
van. Értesítést az kap, akinek
– legalább egy adónemben ötezer forintnál több tartozása vagy
– ezer forintnál több túlﬁzetése van.,
2020 augusztus

Késedelmipótlék-értesítőt is kap az, aki tavaly ﬁzetési kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesítette, és emiatt legalább ötezer forint késedelmi pótléka
keletkezett.
Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők tárhelyére 2020. július 23. és 29. között érkezett meg a NAV
tájékoztatója arról, hogy adószámlájuk tartozást vagy
túlﬁzetést mutat, vagy arról, hogy a hivatal késedelmi
pótlékot számított fel. Annak a mintegy félmillió értesítendő magánszemélynek, akik még nem rendelkeznek
ügyfélkapuval, a NAV postázza az adószámla-kivonatot
és a pótlékértesítőt. Ők szeptember elejétől számíthatnak
az értesítések megérkezésére. A NAV azt ajánlja, hogy
aki még nem nyitott ügyfélkaput, tegye meg, hiszen ennek birtokában bármikor megtekinthető a naprakész
adószámla. Az adózók az adószámlájukat – az értesítéstől függetlenül is – bármikor megtekinthetik az eBEV
Portál Szolgáltatások menüpontjában, miután a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül belépnek a portálra. Az adószámla lekérdezéséhez a portálon
az Adószámla és pótlékadatok szolgáltatás Adószámla
funkcióját kell kiválasztani. Ha a lekérdezett adószámla
minden adónemében rendezett, akkor érdemes ellenőrizni a 2019-re felszámított pótlékot is.
A részletes pótléklevezetést a gazdálkodók 2020. június 10-től, a magánszemélyek és egyéni vállalkozók
2020. szeptember 9-től kérdezhetik le, az Adószámla
és pótlék- adatok szolgáltatás Pótléklevezetés funkciójával. A tartozást bankkártyás beﬁzetéssel, átutalással,
valamint csekken lehet beﬁzetni. A beﬁzetési módokban
a NAV honlapján, a Szolgáltatások - Számlaszámok útvonalon elérhető, „Ki hogyan ﬁzethet a NAV-nak?”
című tájékoztatás, továbbá a 35. számú, Bankkártyás
adóﬁzetés című információs füzet segít. Túlﬁzetés esetén a többlet visszatérítése a 2017 számú nyomtatványon kérhető. További információk a NAV honlapján
elérhető ADÓSZÁMLA információs oldalon találhatók.
Az ügyfelek, kérdéseikre leggyorsabban a 06 (80)
20-21-22 telefonszámon, a NAV Ügyfél-tájékoztató és
Ügyintéző Rendszerben (ÜCC) kaphatnak választ, ehhez
ügyfélazonosító szám (PIN kód) vagy részleges kódú
telefonos azonosítás szükséges. A PIN-kód legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással
(ONYA) igényelhető a TEL nyomtatványon itt, ahol
belépéskor az ügyfélkapus azonosító adatok megadása
után a telefonos ügyintézési kérelem az Új nyomtatvány/Kérelmek/TEL adatlap kiválasztásával és kitöltésével indítható el. Az alkalmazás természetesen mobil
eszközön is működik. A NAV ezúton is köszöni ügyfelei
együttműködését!
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Forrás: https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/
Megkezdodott_az_adosz20200729.html LT T
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FÁSÍTÁSI AKCIÓ TELEPÜLÉSÜNKÖN
Nagy igény mutatkozott a lakosság részéről az elmúlt
hónapokban településünk zöldítésével kapcsolatban,
ezért nagy örömmel bejelentjük, hogy a Képviselő-testület teljes támogatásával az Alsónémedi Önkormányzat
Fásítási Akciót hirdet 2020 őszére.
Környezetvédelmi, és egészségügyi szempontból is
nagy jelentőséggel bíró beruházás során, a lakók igényeit
és az épített környezet lehetőségeit (pl: vezetékek) ﬁgyelembe véve nagy gondossággal választottuk ki a fák típusait. Átlagos növekedéssel bíró, terebélyes lombkoronát nem növesztő, dekoratív, alacsony gondozás igényű,
ugyanakkor az ápolási munkákat jól bíró, a közúti forgalmat, kipufogógázokat elviselő, kórokozókkal, kártevőkkel szemben ellenálló fafajtákat lehet választani.

Lakossági igényfelmérés után történne a
fák megrendelése, majd
azok őszi elültetése
(2020. október-november). Az akció keretében
egy ingatlan tulajdonos 2
fát igényelhet (nagyobb
utcafront esetén ez a
szám változhat), melyeket az ingatlana elé közterületre köteles ültetni, amivel együtt egy 5
éves gondozási, ápolási
kötelezettséget is vállal.
Alsónémedi azon részein, ahol a közeljövőben
földmunkálatokkal járó
Kislevelű hárs
beruházás várható (pl.:
út, járda építés), nem javasoljuk az akcióban való részvételt. Ezeken a részeken a
munkálatok befejezése után, az önkormányzat telepít fákat. Szükség esetén erről érdeklődjenek a továbbiakban
megadott elérhetőségeken!
Igényüket a fasitas@alsonemedi.hu email címen jelezhetik, továbbá személyesen is a Hivatal Ügyfélszolgálatán, dr. Tunyogi -Tüske Ágnesnél egy rövid formanyomtatvány kitöltésével. Tájékoztatást, segítséget a
30-861-7037 telefonszámon tudnak kérni. Az összesített
igények után tudjuk a fák megrendelését véglegesíteni,
ezután tudunk visszajelezni a kedves lakosságnak!
Ezért fontos, hogy minden igénylésben valós nevet,
telefonszámot vagy email címet legyenek szívesek megadni, és jelöljék meg pontosan a fafajtát, valamint darabszámát! Igényelhető fafajták: gömb juhar, gömb kőris,
vérszilvafa, kislevelű hárs (vezeték alá nem ajánlott).
Jelentkezési határidő: 2020.09.15.

Gömb juhar

Gömb kőris
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Várjuk jelentkezésüket, szépítsük együtt településünket!
dr. Tunyogi-Tüske Ágnes

Vérszilvafa
2020 augusztus
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Együtt Soroksár és Alsónémedi!

Összefogás az illegális szemetelés megszüntetésére!
Tisztelt Alsónémediek!
Bizonyára sokan megtapasztalták, de legalábbis halottak arról, hogy Alsónémedi külterületén rendkívül nagy
mennyiségű hulladékot raknak le – sajnos legtöbbször
ismeretlenek – illegálisan.
Önkormányzatunk e kedvezőtlen folyamat ellen egyrészt lakossági összefogás szervezésével, másrészt vállalkozó megbízásával próbált fellépni azért, hogy az illegálisan lerakott rengeteg hulladék elszállításra kerüljön a
település bel- és külterületéről. Sajnos az idei évben a ko-

külterületén sehol! Községünkben az illegális hulladéklerakás elleni küzdelem új szintre lépett, amikor 2020.
június 25-én Bese Ferenc, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesterével volt
szerencsém aláírni egy szándéknyilatkozatot, az illegális
hulladéklerakás megakadályozása érdekében.
Miután Soroksár és Alsónémedi egymással területileg határos Önkormányzatok, kézenfekvő a két település közötti együttműködés kimunkálása az élet számos
területén, így különösen az illegális szemetelés megakadályozása és felszámolása
ügyében. Megkezdtük, és
az elkövetkező időszakban
kidolgozzuk a két település illegális hulladéklerakás megakadályozásával
kapcsolatos teendőit, eljárásait, és ezeket a minél
hatékonyabb fellépés érdekében összehangoljuk.
Megállapodtunk abban is,
hogy a hatékony közös önkormányzati fellépés módszereinek
kidolgozását
követően szükség esetén
beszerezzük a két település Képviselő-testületének
ezzel kapcsolatos döntését,
és az együttműködés feltételeit külön szerződésbe
foglaljuk. Határozott meggyőződésünk, hogy a két
település összehangoltan
működő szervei az illegális hulladéklerakás hatékonyabb megakadályozását
és felszámolását eredményezi.

ronavírus-járványveszély miatt a lakossági önkéntes szemétszedés megszervezésére nem kerülhetett sor, így csak
vállalkozó megbízása volt lehetséges. Természetesen az
Önkormányzat élt ezzel a lehetőséggel és megpróbáltunk
minél több illegális szemétlerakó helyet megtisztítani.
Emellett Alsónémedi az eddig működő 4 db vadkamera
mellé további 10 db-ot vásárolt, mezőőreink munkájának
hatékonyabbá tétele érdekében, így az illegális hulladéklerakások azokon a helyeken, ahol a vadkamerák kihelyezésre kerülnek, könnyen felderíthetőek és aki rosszban
sántikál nem érezheti magát biztonságban Alsónémedi

Innen üzenjük mindenkinek, hogy aki a jogszabályok megsértésével Soroksár és Alsónémedi közigazgatási területén próbálja a szemétjét illegálisan
leborítani, számítson a tettenérésre, és számítson a
súlyos bírságra!

2020 augusztus

Helyi környezetünk és a természet védelme közös érdekünk, utódaink jövője függ tőle, ezért azt elpusztítani
nem engedjük! Alsónémedi, 2020. augusztus 3.
Dr. Tüske Zoltán polgármester
11

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Felmerült már a kérdés, hogyan tudna tenni környezete megóvása érdekében?
Gyűjtse szelektíven a csomagolási hulladékot!
Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. a környezettudatosság jegyében, a közszolgáltatás keretein
belül, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést is végez. Célunk, hogy a környezetünk védelme
érdekében, a háztartásokban összegyűjtött újrahasznosítható hulladékot, minél kevesebb, a
gyűjtőjárművek általi szennyező, károsanyag kibocsátással tegyük!
Ezért is fontos, hogy a csomagolási hulladékot feleannyi szén-dioxid kibocsátás árán vigyük el a
háztartásokból, és ne csak a kényelmi szempontokat vegyük figyelembe. Havonta egy alkalommal
is begyűjthető mindaz, amiért eddig kétszer szennyeztük környezetünket.
És ha még a hulladék tömörítésére is odafigyelünk, a térfogata és a
kihelyezéséhez szükséges egyszer használatos műanyagzsákok
mennyisége is csökkenthető! A gyűjtés egyik FONTOS
momentuma, hogy lehetőség szerint a zsákba a lehető legkisebb
térfogattal helyezze el a műanyag palackokat, flakonokat,
dobozokat! Lapítsa ki az italos kartonokat, a palackokat is! A
műanyag kupakokat nem szükséges visszacsavarni! Mindezek
elősegítik, hogy több csomagolóanyag férjen a zsákokba, ezáltal a
gyűjtőjárművekbe is! Így kevesebb egyszer használatos műanyag
zsák szükséges a kihelyezésükhöz, ami tovább szennyezi a
környezetet!
Tehát, a településen meghirdetett járatterv szerint
összegyűjtjük az ingatlanok elé a sárga fedelű
kukába, vagy sárga színű DTKH-s emblémás
zsákokban vagy bármely átlátszó zsákban
kihelyezett szelektív csomagolási hulladékot (papír,
fém, műanyag, tetrapack).
A
mindenkori
begyűjtéssel
egyidejűleg
munkatársaink 1 db cserezsákot (csomagolási
hulladék gyűjtésére szolgáló, SÁRGA színű, DTkH
emblémás) adnak.
A csomagolási hulladék bármely átlátszó zsákban,
illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt
edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt
(sárga színű vagy tetejű, felirattal ellátott)
szabványos edényzetben is kihelyezhető a
megadott gyűjtési napon.
Eddig egyszerűen hangzik, és ez a gyakorlatban is
ilyen egyszerű! Járjuk körbe a szelektív gyűjtést,
hogyan végezzük jól!
12
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Mi kerülhet a SÁRGA zsákba?
 papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai
cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet.
 műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős,
ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogatószeres),
reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és
margarinos dobozok,
 fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös,
energiaitalos), tartós tej és üdítők dobozai (TetraPack), konzervdoboz
Higgye el, jól megférnek egymás mellett!
Ne botránkozzon meg azon, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokat összeöntjük! Az összegyűjtött
csomagolási hulladékokat válogatóműveinkbe szállítjuk, ahol megtörténik a frakciók utólagos külön
válogatása. A frakciók együttes gyűjtésének egyrészt gazdaságossági okai vannak, illetve a
korábban a gyűjtőszigeteken alkalmazott frakciónkénti különgyűjtés csekély mértékben valósult
meg, ezért minden esetben így is szükséges volt az utólagos válogatás!
Kiöblítve?! IGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és olajos palackokat elvileg el kellene mosogatni, mielőtt a
zsákba kerülnek. Sokakban megfogalmazódik, hogy a mosogatással azonban vizet pocsékolunk, és
ezzel többet ártunk a környezetünknek. Vagy mégsem? Nem azt várjuk el, hogy patyolat tiszta
legyen, csupán azt, hogy makacs szennyeződések ne legyenek benne/rajta. Elég, ha például a
mosogatás végén a mosogatóvízben átöblítjük, vagy szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a
szennyeződéseket! Különösen fontos mozzanata ez a
gyűjtésnek, mivel ugyanabba a zsákba kell rakni az
összes szelektíven gyűjtött hulladékot (vagyis a
műanyag, a papír és a fém együtt), és ha más
anyagokkal
szennyeződnek,
sajnos
nem
hasznosíthatóak újra! Az sem elhanyagolható
szempont, hogy otthon sem büdösödnek a zsákban az
elszállítás időpontjáig.
Most beszéljük arról is, mit ne tegyen!
NE tegyen a SÁRGA kukába/zsákba üveget, használt papírzsebkendőt, szalvétákat, felvágottak csomagolását, hungarocellt, CDlemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot
(pl. nejlonharisnya), ezek a kommunális edénybe kell, hogy
kerüljenek! A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) elszállítása
havonta egyszer a megadott időben történik. Amennyiben mégis
előfordult, hogy szennyezett vagy szelektíven nem gyűjthető
hulladékot helyezett a szelektíves zsákba, ne aggódjon, az utólagosan
a válogatás során a hasznosítható anyagoktól elkülönítve, a háztartási
hulladékokkal együtt került ártalmatlanításra!
Segítse munkánkat, csak az újrahasznosításra alkalmas hulladékokat
gyűjtse szelektíven!
Ne aggódjon, hamarosan rutinná válik!
Ha elsőre nem is sikerült megjegyezni a gyűjthető hulladékfajtákat, akkor sincs probléma!
SÁRGA zsákunkra rányomtattuk, milyen hulladékok kerülhetnek bele.
A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a www.dtkh.hu oldalon tájékozódhat. További
kérdések esetén Ügyfélszolgálataink elérhetőségein állunk szíves rendelkezésedre!
Itt a lehetőség, valóban otthon kezdődik a környezet megóvása!
Gyűjtsünk együtt, környezettudatosan!
DTkH Nonprofit Kft.

2020 augusztus
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A rátóti csikótojás

A rátóti csősz egyszer a mezőn egy hamvas
úritököt talált. - Tyű, fékom adta-teremtette, hát
ez meg mi lehet? Fölvette, megtapogatta, megszagolta, de mégse tudta kitalálni, hogy mi lehet
az. Bevitte hát a falugyűlésre, ahol éppen együtt
volt a kupaktanács. Mikor a csősz a tököt letette,
az éltes elöljáró urak is mind elszörnyülködtek.
- Sok időt megértem, de ilyen istenteremtményt
még nem láttam világéletemben - mondta a legidősebb.- No, én is sok mindenen keresztülmentem, de ilyet még én sem ettem életemben - így
a másik öreg.- Hát hiszen, ami azt illeti, én se
vagyok már mai gyerek, de a fene tudja, hogy
mi a csoda lehet ez - így a harmadik. A bíró sem
állhatta meg, hogy bele ne szóljon:- Hát, atyaﬁak, ez - miként a formája is mutatja - semmi, de
semmi más nem lehet, csak tojás.- Persze hogy
tojás! Mert mi a durrogó ménkű is lehetne, ha
nem tojás? Ezt aztán a csősz is megerősítette azzal, hogy egészen meleg volt, amikor a tarisznyájába tette. A bíró nemhiába volt okos ember,
mert még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Az öreg elöljárók gyíksárkányra meg
lúdvércre gondoltak, de a bíró inkább a csőszre
hallgatott, aki azt mondta, hogy akkoriban, amikor a tojást találta, épp egy idegen csikó csatangolt a határban. Erre aztán az elöljárók is rázendítették. - Úgy van! Ezt az idegen csikó tojta.
Mert mi az isten csodája is tojhatott volna nekünk ekkorát?- No, ha eddig már szerencsésen
eljutottunk - szólt a bíró -, még csak azt mondják
meg, atyaﬁak, most aztán mitévők legyünk?- Kiköltetjük!- Ki ám, de mivel? A mi lovaink nem
tojnak, tehát nem is költenek. Mindenki törte
a fejét, végül megint csak a bírónak támadt jó
gondolata.- Tudják mit, atyaﬁak? Amihez nincsen elegendő esze a rátóti lónak, van a rátóti
tanácsnak. Én amondó vagyok: hogy a drágalátos tojást költsük ki mi magunk. Nagy szó volt
biz’ ez, de azért bólintottak rá valamennyien. Jó
példának okáért először a bíró ülte meg a tojást,
aztán ülték a többiek is rendben, amint következett. Bizony még ma is ülne rajta valaki, ha
a szomszéd falvakban rebesgetni nem kezdték
volna, hogy a rátóti kupaktanácsra rázápult a
csikótojás, romlani kezdett a sok okos hátsó
14

alatt. Erre aztán az előljárók is zúgolódni kezdtek, hogy ők biz’ nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott, mert szentül
meg volt győződve, hogy a kis csikó már mozog
is a tojásban. Az elöljárók meg váltig állították,
hogy a tojás már megbüdösödött alattuk. Végül
megállapodtak abban, hogy a záptojást kiviszik
a határra, s onnan egy dombról afelé a falu felé
gurítják, amelyik a rátóti tanács kigúnyolásában
a leginkább serénykedett. Most aztán minden
rátóti kiállt a kapuba annak a csodájára, hogy
csúﬀá lesz téve a rossz nyelvű szomszéd falu.
Mikor az orrukat már valamennyien befogták, a
bíró gurítani kezdte a csikótojást. A tojás gurult,
gurult, s a domb alján belegurult egy galagonyabokorba. Ott rapityára törött, a bokorból pedig
ugyanakkor kiugrott egy kicsi nyúl. Egész Rátót
elkiáltotta magát: - No, a piciny csikó! Fut a piciny csikó! Utána, emberek! A nép futva a nyúl
után eredt. A dombon csak a bíró maradt, és szomorúan mormogta magában: „Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog! Hej, miért is nem
ültünk rajta türelemmel még egy-két napig!”
(Magyar népmese)

Rajzolj a meséről a képkeretbe! Jó munkát!
2020 augusztus
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gusztus 23-án újra mérkőzés
lesz az ASE pályán, amely
egyből „szomszédvár” rangadóval(ASE - Taksony SE) indul. Ezen felül az U19, U15/U14, a Bozsik korosztályok
(U13, U11, U9, U7) és remélhetőleg az Old Boys csapatokat neveztük a kezdődő bajnokságokba. A küzdelmek várhatóan szeptember közepén kezdődnek, lapzártáig nem kaptuk meg a sorsolási tervezeteket. A szabadtéri bajnokságok mellett az előző évben futsal szakágban is elindultunk, amelyet az idei szezonban folytatunk. A felnőtt futsal
csapatot a regionális bajnokságba neveztük és a kiírások után az utánpótlás vonalon is (U19 / U17) szándékozunk
ezt megtenni. Az Egyesület kézilabda csapatai nevezésének leadása a megyei bajnokságokba szintén megtörtént, de
sajnos lapzártáig a bajnoki menetrendről tájékoztatást itt sem kaptunk még.
Továbbra is várjuk a szurkolókat, sportszeretőket az ASE csapatainak bajnoki mérkőzéseire.
ASE Vezetőség

Búcsú egy igazi futball baráttól
A Pest megyei labdarúgó bajnokságok augusztusi újraindulását 2020. július
11-i eltávoztával Berkó Ferenc már nem érhette meg. A közeli ismerősei körében
és „megyeszerte” híres volt meccsre járásáról. A család elsődleges volt számára, de a „kötelező” kedvenc csapat mérkőzése mellett, ha tehette ezenfelül még
szombat vagy vasárnap talált magának mérkőzést a megyében. Ebből az önzetlen futball szeretetből az ASE több mint 20 évet kapott. Feriről elmondhatjuk,
hogy volt az egyesület pártolótagja, rendező, intéző, gazdasági ügyek vezetője és
17 éven át „BÜFÉS”,de mindenekfelett szurkoló. Visszatekintve az évtizedekre
nekünk szurkolóknak, jelenlegi és volt játékosoknak számtalan esemény juthat
eszünkbe Vele kapcsolatban, de talán legemblematikusabb a nótázási szeretete
volt, amely végső búcsúztatásánál is meghatóan elkísérte. Ha nyert a csapat eleve
megvolt a jókedv. Ha kikaptunk (számtalanszor előfordult), pedig a hangulatteremtés hamar segített minket túltenni a sikertelenségen – következő hetekre már
újra bizakodóan tekintettünk. Köszönjük ezeket az élményeket.
Búcsúzóul kívánjuk Neked, hogy a fenti Akácos úton minél több mérkőzésre kerüljön sor.
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SanDa TeAm beszámoló - 2020. I. félév
Az idei évben három fontos esemény történt szakosztályunk életében.
Tortával és mókával ünnepeltük, hogy immár négy éve
lehet Alsónémedin Wushu SanDa /Kung-Fu/ -t tanulni. A
kialakult helyzet ellenére sikerült részt vennünk egy tradicionális Muay Thai edzőtáborban, ahol Magyarország
egyik nagyra becsült mesterétől tudtuk elsajátítani napi
három edzésen a kard és térd rúgás, valamint könyök
ütés technikák használatát. Levezetésként sok lépcsőzéssel mulattuk az időt a harkányi csúszda parkban. A
2020-as év nagy beruházása egy könnyen kezelhető, moAz edzőterem
bil tatami rendszer beszerzése volt. Ennek köszönhetően
több funkciós, illetve biztonságos lett az edzőtermünk.
További információért tekintse meg honlapunkat és
Ezúton ismételten köszönjük Polgármester Úrnak, vala- kövessen minket Facebookon!
mint a képviselő-testületnek a támogatást. Reméljük, az
Sportbaráti tisztelettel:
év második felében megszakítás nélkül tudnak folyni az
Molnár Sándor
edzések heti hat alkalommal a különböző korcsoportok
TSE SanDaTeAm szakosztály vezetője
számára, valamint megszervezésre kerülnek majd a bajnokságok is.

Edzőtáborban

Fülakupunktúra
Fül
Akupunktúra
Ünnepel a csapat
Tisztelt Alsónémediek!
A közeljövőben 2020. augusztus 22-én, szeptember
05-én és 26-án lesz lehetőség sportorvosi vizsgálatra. A vizsgálathoz előzetes telefonos bejelentkezés
szükséges. A vizsgálat során először az elkülönítőben
szükséges bejelentkezni EKG-ra, kitölteni a szokásos
dokumentációt, illetve a koronavírus-kérdőívet, majd
ezt követően kell átjönni a váróba, ahol megtörténnek a további vizsgálatok.
dr. Szlivka Gabriella

Akár tűszúrás
tűszúrás nélkül
nélkül is
is segíthet
segíthet 137
137 féle
féle tünet,
tünet,
Akár
betegség
esetében,
mint
például:
betegség esetében, mint például:
Emésztőrendszer betegségei:
betegségei: gyomorgörcs,
gyomorgörcs, puffadás,
puffadás,
Emésztőrendszer
hányinger, hányás,
hányás, hasmenés
hasmenés
hányinger,
Légzőszervi betegségek:
betegségek: asztma,
asztma, légcsőhurut,
légcsőhurut, tüdőtágulás
tüdőtágulás
Légzőszervi
Urológiai
betegségek:
hólyaghurut,
inkontinencia,
Urológiai betegségek: hólyaghurut, inkontinencia,
impotencia, korai
korai magömlés
magömlés
impotencia,
Mozgásszervi panaszok:
panaszok: merev
merev nyak,
nyak, vállfájdalom,
vállfájdalom,
Mozgásszervi
gerincfájdalom,
ízületi
fájdalom
gerincfájdalom, ízületi fájdalom
Neurológiai betegségek:
betegségek: fejfájás,
fejfájás, isiász,
isiász, alvászavar
alvászavar
Neurológiai
Nőgyógyászati betegségek:
betegségek: menstruációs
menstruációs zavarok,
zavarok, PMS
PMS
Nőgyógyászati
Fül-orr-gége betegségei:
betegségei: gégegyulladás,
gégegyulladás, torokgyulladás,
torokgyulladás,
Fül-orr-gége
fülzúgás
fülzúgás
Egyéb
betegségek:
allergia,
klimax, köszvény,
köszvény, elhízás
elhízás
Egyéb betegségek: allergia, klimax,

HÁZIORVOSI SZABADSÁGOK
Augusztus 24-31. – dr. Szlivka Gabriella
szabadságon lesz.
Helyettesít a másik két háziorvos, saját
rendelőjében és rendelési idejében!
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PÉNTEKI KÉSZENLÉT:
Augusztus 28. – dr. Deutsch Judit
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