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ADVENTI VÁRAKOZÁS
Ez az adventi várakozás eltér a szokásos és a hagyományos
karácsony előtti készülődésünktől. Sajnos a koronavírus miatt átrendeződik az egész életünk. Bizonytalanságban vagyunk és egyben félelemben, hogy milyen lesz az idei karácsonyunk. A Szent
Családban is valami hasonló érzés lehetett, amikor szállást kerestek Betlehemben. Nem tudták, hogy mit hoz számunkra a holnap,
és mit tartogat az ismeretlen jövő. De azt tudták, hogy rábízhatják
magukat az Istenre.
Advent az „adventus” latin főnévből származik és eljövetelt,
megérkezést, bekövetkezést, közeledést jelent. Az advent ﬁgyelmeztet, hogy várnunk kell Jézus eljövetelét: új életet kell kezdenünk egyrészt a megújulás vágyával, másrészt a szeretet tetteivel.
Advent egy benső örömöt jelent, azok reményét, akik hisznek a
megváltásban és remélnek Jézus Krisztus dicsőségének beteljesedésében.
Az egyházi szóhasználatban az advent elsősorban a karácsonyt
megelőző négy vasárnapot átívelő időszakra, az egyházi év kezdetére utal. Tartalmi jelentése többrétegű. Felidézi az Ószövetséget,
amelyben Isten kiválasztott népe évezredeken át várakozott az
emberiség megígért Megváltójának, Szabadítójának, Megmentőjének eljövetelére. Keresztény hitünk tanítása szerint ez a várakozási idő Krisztus születésével már beteljesedett.
Advent - Úrjövet ideje – eljövetel. (adventus Domini). Advent
egy benső örömöt jelent, azok reményét, akik hisznek a megváltásban, és remélnek Jézus Krisztus dicsőségének beteljesedésében.
Mit ünneplünk adventben? Krisztus hármas eljövetelét várjuk:
1. Az első adventre emlékezünk, ami több mint 2000 évvel ezelőtt volt. Jézus Krisztus test szerinti születésére emlékezünk. A
világ, a zsidó nép és minden jóakaratú ember várakozására. Ezt az
eljövetelt várta a választott nép, ezt hirdették a próféták. Ennek a
messiási időnek volt nagy előhírnöke Izajás próféta.
2. Személyes életünk adventjét is ünnepeljük, Jézus Krisztussal
való személyes találkozásunkat. Másodszor jön el az Úr minden
hívő emberhez egyénileg, amikor megjelenik a személyes hitében
és a hit szerinti keresztény életében. Ez az eljövetel egy egész
életen át tart, amikor egyre jobban magunkra öltjük Jézus Krisztust.
„De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy
itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen
most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké
lettünk: az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van.
Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság
fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk: nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy gondozzátok,
hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.” . (Róm. 13, 11-14.)
Ez az eljövetel személyes találkozások sorozata Jézus Krisztussal az egyházban, az egyház tanításaiban és szentségeiben.
Ezeknek a találkozásoknak a betetőzése lesz az üdvösség, amikor
örökre együtt leszünk Urunkkal és részesülünk dicsőségében.
3. Krisztus második, dicsőséges eljövetelét ünnepeljük, várjuk
adventben, aki az Atyától kapott küldetésének és hatalmának teljes ragyogásában lép elő: a számon kérő és ítélő Úr a világtörténelem utolsó, egyetemes ünnepén, az ítélet napján. Ez az eljövetel
a jelenlegi emberiség üdvtörténetének a befejezését, az új ég és
új föld születését jelenti. Ez nem fenyegetés, nem ijesztő tanítás
számunkra, hanem Krisztus boldogító eljövetele. Minket akar boldoggá tenni, vele fogunk győzni, vele leszünk a dicsőségben, ha
követjük Őt, ha tanítása szerint élünk.
Az Úr első eljövetele már megtörtént. Hogy a harmadik eljöve-
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tel mikor lesz pontosan, azt senki sem tudja a földön. Azt azonban
tudjuk, hogy a harmadik eljövetelre felkészít a második.
Mi tehát személyes életünk adventjét, várakozását is megüljük.
Pillanatnyilag ez számunkra a legfontosabb, hogy méltó módon
találkozhassunk az Istennel. Ha valakit várunk, akkor óriási készülődésben vagyunk, örömteli izgalom lázában élünk. Adventben is ugyanezzel az örömteli izgatottsággal kell várakoznunk
arra a Valakire, aki karácsonykor különleges módon fog eljönni.
Nem tétlen várakozás ez az időszak: úgy várjuk Őt, annyira várjuk, hogy eléje megyünk, mert találkozni akarunk Vele.
Isten a létünk, a személyiségünk legmélyén érint meg bennünket. Ott akar velünk találkozni az adventi időben és karácsonykor.
Befogadjuk-e Őt? Isten a másik ember szavában is felénk közeledik. Észrevesszük-e Őt a másikban? Isten az Egyházban, a testvéri
közösségben is szól hozzánk. Megköszönjük-e Neki? Az egyház
jeleiben jön felénk: adventi koszorú, roráté, stb. Élünk-e ezekkel
a lehetőségekkel?
Ezek mind az Istennel való találkozásunk lehetőségei. Az advent kis böjt is. Vállaltunk-e valami jócselekedetet (pl.: pontosság,
kevés tv nézés, nincs dohányzás, egyéb önmegtagadás, ﬁatalnak:
roráté)?
Az adventi liturgia arra int bennünket, hogy készítsük elő az
Úr útját. Jézus 2000 évvel ezelőtt belépett a történelembe és most
2020-ban az én életembe is be akar lépni, de az út bennünk tele
van akadályokkal. El kell egyengetnünk a halmokat, el kell görgetnünk a sziklákat. Milyen akadályok zárhatják el Jézus útját?
A lelkünkből eredő minden olyan vágy, amely nem egyezik Isten
akaratával. A ragaszkodások, amelyek gúzsba kötnek, bennünket.
Milyen zseniális a szent liturgia, hogy az egyházi évet Adventtel kezdi. A Szentlélek az Isten utáni vágyat keltegeti bennünk,
hogy meggyógyítson. Ott kezdi, ahol a romlás kezdődött bennünk. Nem bűnbánattal, nem azzal, hogy felismerjük. Ez kevés.
Azt akarja, hogy vágyakozzunk utána. Semmi és senki sem hiányzik nekem, csak Te Istenem. Te pedig azért hiányzol, mert nem
eléggé vágyakozom rád. Ezért adja ajkunkra az egyház adventben
a zsoltáros szavát: „Téged kereslek, utánad szomjazik az én lelkem!” (Zsolt 63,1)
Szépen fejezi ki ezt Szent Ágoston híres mondása: „Nyugtalan
a mi szívünk Istenem, amíg Tebenned meg nem nyugszik.”
Advent tehát az Isten utáni vágynak, a gyógyításnak az ideje.
Jó, ha megkérdezem magamtól, hogy ebben az adventi időben vágyakozom-e Isten után?
Szent Pál apostol azt kívánja nekünk ebben a nyugtalan és békétlen világban, hogy: „Gyarapítson titeket és gazdagítson az Úr a
szeretetben egymás iránt és mindenki iránt.”
(1 Tessz 3,12)
Ez legyen a mi adventünk és karácsonyunk is: növekedni akarjunk
a szeretetben! Ha sikerül szeretetben növekedünk az advent folyamán, akkor igazi lesz a karácsonyunk: Jézus megszületik bennünk, köztünk, és a körülöttünk élők számára is.
Ha az adventi várakozásunk tevékeny, akkor valódi ünnep lesz
számunkra a karácsony. Tevékenyen várakozzunk tehát az Úrra,
hogy adventi várakozásunk, készülődésünk ünnep lehessen!
Ebben az időszakban legyünk készen, hogy megkapjuk azt a
kegyelmet, hogy igazán vágyakozhassunk az élő Isten után!
Kelemen Zoltán
plébániai kormányzó
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Dr. Tüske Zoltán polgármester
2020. november 18-i videóüzenete
Tisztelt Alsónémediek!
Azt gondolom, hogy mostani ismereteink alapján mindenki egyet érthet azzal a kijelentéssel, miszerint mind
országosan, mind pedig itt Alsónémedin a koronavírusjárvány második hullámát éljük át. Reményeim szerint
tudok olyan információval szolgálni, amely újdonság
lesz, másrészt pedig megpróbálom hangsúlyozottan felhívni a ﬁgyelmet a koronavírus terjedésének csökkentése, megakadályozása érdekében olyan szabályokra, amelyek ezt szolgálják. Engedjék meg, hogy legelőször egy
személyes élményt osszak meg Önökkel, amely élmény
ismerete reményeim szerint minden mondandóm hitelességét növelni fogja. Sokan hallhattak róla, de itt magam
is elmondom, hogy átestem a koronavírus fertőzésen illetőleg az ezzel együtt járó hatósági karanténon. Nálam a
fertőzés minden tünete észlelhető volt nem csak „átszaladt” a betegség rajtam, hanem minden napja nehézséget
okozott. Egyénenként tehát változik a betegség lefolyása,
és kívánom, hogy aki megfertőződött, az a lehető legenyhébb tünetekkel essen át ezen a betegségen. Engem
a betegség lefolyása komolyan megviselt, amely tapasztalat azt mondatja velem, hogy mindenki vegye nagyon
komolyan a védekezést és ezt a fertőzést, mert ez nem
„gyerekjáték”!
Ez a mostani aktuális helyzet kifejezetten óvatosságra
int bennünket, és az eddigieknél is fokozottabb ﬁgyelmet,
fegyelmezettéget követel meg tőlünk. Ez az érdeke mindenkinek saját maga szemszögéből is és lakókörnyezete,
illetőleg mindazon személyek védelme miatt is, akikkel
életünk során kapcsolatba kerülünk.
Az első és legfontosabb kérésem mindenki felé, hogy
amennyiben a koronavírus fertőzés tüneteit (láz, köhögés, orrfolyás, tüsszögés, rossz közérzet stb.) észleli magán, feltétlenül forduljon háziorvosához, és kérjen tőle
segítséget!
A második betartandó szabály a minimum 1,5 méteres
védőtávolság alkalmazása minden lehetséges helyen. Ezt
gondolom az egyéni védekezés egyik legfontosabb módjának, ezért hangsúlyozottan kérem, hogy erre ﬁgyeljünk oda! Ugyanígy rendkívül fontos, hogy zárt terekben
mindenki viseljen maszkot, óvva saját maga és mások
egészségét, naponta többször mosson kezet fertőtlenítőszerrel, köhögés, tüsszentés esetén mindenki használjon
papírzsebkendőt, és azt egyszeri használat után dobja a
szemetesbe. Az üzleteket csak indokolt esetben keressük
fel, és mindenképpen viseljünk maszkot!
Már korábbi videóüzenetemben is kértem mindenkit,
hogy az egyszer használatos maszkokat valóban egyszer
használják, és a következő alkalommal új maszkot rakjanak fel! Ha mosható és vasalással fertőtleníthető masz4

kunk van, úgy ﬁgyeljünk oda minden használat után a
maszk mosására és vasalással történő fertőtlenítésére!
Ma is igaz, hogy háziorvosainkat először mindenki telefonon keresse meg és a konzultáció legyen alapja a következő lépésnek. Most is kérem Önöket, hogy telefonhívásaikat időzítsék a teljes rendelési időre, hiszen így a
torlódások, az orvosi rendelő foglalt jelzése elkerülhető.
A receptírás és a gyógyszerkiváltás a már megszokott és
bejáratott szabályok szerint működik. A gyógyszertárban
személyi igazolvány és TAJ kártya felmutatásával mindenki hozzájuthat gyógyszeréhez. Az eddig felsorolt védekezési módok és működési rend gyakorlatilag tavasz
óta változatlan, azonban a koronavírus fertőzöttség fokozódása miatt Magyarország Kormánya két lépcsőben
jelentős szigorításokat vezetett be hazánkban. Az első lépéssel 2020. november 4-ik napjától ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki a Kormány annak érdekében, hogy
szükség esetén a lehető legsürgősebb döntéseket tudja
meghozni. A második lépésben pedig 2020. november
11-ik napjától kijárási tilalom lépett életbe és este 8 óra
illetőleg reggel 5 óra között mindenki köteles otthon tartózkodni. Ez alól kivételt csak akkor enged a jogszabály,
ha életünk vagy egészségünk van közvetlen veszélyben,
ha munkavégzés érdekében vagy munkavégzési helyre
történő közlekedés érdekében hagyjuk el otthonunkat,
illetve a versenyszerűen sportolók esetében vannak még
kivételek.
Alapvetően nyilvános helyeken TILOS a gyülekezés
vagy a csoportosulás és az ilyen helyen csak az egyéni
szabadidős sporttevékenység megengedett. A versenyszerűen sportolók számára tartott edzésen és mérkőzésen kívül TILOS közterületeken és sportpályákon a
csapatsortok- így a labdarúgás, jégkorong, kézilabda,
kosárlabda és a röplabda – gyakorlása.
A Kormányrendelet szerint rendezvények megtartása
alapvetően nem engedélyezett az alábbi kivételekkel.
Sportrendezvény zárt kapuk mögött megtartható, családi vagy magánrendezvény ugyancsak megtartható maximum 10 főig, ugyanakkor a temetéseken legfeljebb
50 fő lehet jelen. A házasságkötések is megtarthatóak
de a jelenlévők személye a közeli hozzátartozókra és az
anyakönyvvezetőre korlátozódik. A vendéglátóipari egységek bezárásra kerültek azzal a kivétellel, hogy elvitelre
alkalmas ételek kiadása érdekében az ilyen ételt árusító
vendéglátóipari üzletben a megrendelő a szükséges időtartamban beléphet. Az üzletek, a lottózó és a dohánybolt
este 7 óra és reggel 5 óra között köteles zárva tartani. Bár
közvetlenül bennünket nem érintenek, de szót ejtek arról is, hogy szálláshelyek és a szabadidős létesítmények
nyitvatartását a Kormány gyakorlatilag teljes egészében
kizárta.
2020 december
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Itt kiemelném ránk vonatkozóan a Halászy Károly
Művelődési Házat, amelynek a rendelet értelmében jelenleg 2020. december 11-ig ZÁRVA KELL LENNIE.
Könyvkölcsönzés a 06-29-270-817-es telefonon előzetes
egyeztetés alapján az ajtóban lehetséges, ahol zárt szatyorban a könyvtáros az előzetesen kért könyveket kiadja, és a kölcsönző ugyanígy köteles azokat visszavinni.
Ugyanakkor bölcsődei és óvodai nevelés, valamint
iskolai oktatás rendje szinte változatlan maradt. Itt szeretném megismételni, hogy az Önkormányzat és minden
köznevelési intézményünk egyeztetett célja a normál
működési rend minél teljesebb fenntartása, az oktatási nevelési feladatok teljeskörű ellátása azért, hogy az
Alsónémedi családok élete a járvány előtti időszakhoz
közelítve tudjon működni. Jelzem, hogy intézményeinkben ezért minden megteszünk a biztonsági szabályok
betartása és betartatása érdekében, az egészségvédelemhez és a járvány terjedésének megelőzéséhez a szükséges tárgyi eszközöket beszereztük és azokat használjuk.
Köznevelési intézményeink biztonságos működése érdekében az első és legfontosabb szabály, hogy kizárólag
egészséges gyermekeket tudnak fogadni. Kérem a szülőket, hogy lázas, hőemelkedéses, köhögő vagy orrfolyásos gyermekeiket tartsák otthon! Mindenki köteles magát érintésmentes hőmérésnek alávetni, amennyiben az
oktatási intézmények valamelyikébe indokolt esetben be
kíván lépni.
Bölcsődei szabályok: a bölcsődébe a szülők nem léphetnek be, gyermekeiket a bölcsődei gondozók az ajtóban
átveszik. Ez alól kivétel azok a szülők, akik most szoktatják be gyermeküket a bölcsődébe, ugyanis ők emiatt
szájmaszkkal elsődlegesen az intézmény udvarába, korlátozott időtartamban az épületbe is beléphetnek. Jelzem
mindenkinek, hogy az új bölcsőde 2020. november 30-ik
napján megnyitja kapuit, és ott ugyanezeket a szabályokat fogják az intézmény részéről érvényesíteni.
Óvodai szabályok: a gyermekeiket óvodába szállító
szülők esetében kérjük a maszk használatát, továbbá a
kihelyezett eszközökkel minden esetben a kéz fertőtlenítését és azt, hogy a gyermekeket kizárólagosan csak
1 szülő kísérje! Kérjük, hogy a gyermekek átöltözésénél 2-3 szülőnél több egyszerre ne tartózkodjon, várjuk
meg amíg felszabadul a hely! A szülők az ismert online
eszközök útján kapják meg az óvodapedagógusoktól azt
a tájékoztatást, amelyről tudniuk szükséges. Kérjük még
a szülőket arra is, hogy tényleges megbetegedésük vagy
betegség gyanúja esetén bizalmasan szíveskedjenek tájékoztatást adni az óvoda vezetőjének a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében.
Iskolai szabályok: az iskolát szülők NEM LÁTOGATHATJÁK! Gyermeküket az ajtóig kísérhetik.
Amennyiben személyes egyeztetésre van szükség akár
2020 december

iskolai pedagógussal vagy éppen az intézményvezetővel, úgy előzetesen telefonon egyeztetni kell a találkozó
időpontját és a biztonsági őr az érintett szülőt beengedi.
Ez esetben az épületbe belépő szülőnek a maszk viselése
kötelező. Nagyon fontos szülői kötelezettség, hogy értesíteni kell az iskolát, ha gyermekénél vagy családjában
koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés van! Kérjük a
szülőket, hogy felső tagozatos gyermekeik számára mindennaposan biztosítsanak maszkot.
A Sportcsarnok használata ugyancsak az eddiginél
is korlátozottabb szabályok között lehetséges. Ahogy
korábban is, most is csak zártkörűen tarthatók meg a
sportrendezvények szurkolók a csarnokba nem mehetnek
be. A Kormányrendelet szabályai szerint a sportcsarnokban kizárólag versenyszerűen sportolók, igazolt játékosok számára tartható edzés és sportrendezvény. Minden
egyéb sportcsarnok használat TILOS!
A Polgármesteri Hivatalt is elérte a járvány. Velem
együtt 5 személy fertőződött meg, jelenleg már csak 1
személy tartózkodik egészségügyi állapota miatt otthon.
A Hivatal biztonságos működésének megőrzése érdekében kérjük, hogy az eddigiek szerint elsődlegesen telefonon, illetve elektronikusan próbálják ügyeiket elintézni.
Az ügyintézővel történő személyes találkozás lehetséges,
de kérjük, hogy előzetesen telefonon egyeztessék le a
személyes megbeszélés időpontját. Minden ügyfelet kérek, hogy szájmaszkot viseljen és az épületbe lépve kezét
az elhelyezett készülék segítségével fertőtlenítse.
Minden intézkedésünk végső célja az Alsónémedi emberek koronavírus fertőzésének elkerülése, megelőzése
végsősoron az Alsónémedi emberek egészségének védelme.
Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetet megfelelő komolysággal kezelve minden Alsónémedi közösség
(Egyházaink, Egyesületeink, Alapítványaink, a Nyugdíjas Klub és minden egyéb civil szervezet vagy csoportosulás) saját közösségében igazodva az országos és a
helyi szabályainkhoz bevezették a biztonságos együttlét
szabályait. Együttműködésüket továbbra is köszönöm a
Képviselő-testület és a falu minden lakosa nevében.
Változatlanul bíztatok mindenkit, hogy akinek szüksége van segítségre (csekkbeﬁzetés, bevásárlás, gyógyszerkiváltás) hívja az Önkormányzatot munkaidőben a
06-29-337-101-es vagy a 06-30-547-1246-os telefonszámokon. Településőreink éjjel nappal hívhatóak a 0630-503-6739-es, illetve a 06-70-607-9601-es telefonszámon.
Forduljanak hozzánk bizalommal!
Vigyázzunk egymásra, jó egészséget kívánok mindenkinek!
Dr. Tüske Zoltán
polgármester
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Beszámoló az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseiről
Az előző beszámolóban tájékoztatást kaptak a Tisztelt
Olvasók, hogy a bizottsági és testületi ülések november
02-04. között kerülnek megtartásra. A bizottsági ülések
megtartásra is kerültek, de a képviselő-testület ülése a
veszélyhelyzet kihirdetéséről 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelet értelmében már nem került megtartásra, így a
javaslatok kapcsán a Polgármester úr november 9-én
hozta meg a döntéseket.
Döntés született az általános iskola ebédlőjének bővítéséről szóló meglévő tervek tervező általi történő felülvizsgálatának megrendeléséről, és amennyiben szükséges, annak módosításáról. Az önkormányzati konyha
módosított bővítési terveinek elkészítésével egyidejűleg
az Önkormányzat megtervezteti a gazdasági bejáró nagykapujának környékén a jelenlegi családi bölcsőde udvarának helyén zárható, fedett biciklitárolót létesítését a
meglévő udvari tárolók helyett, minimum azonos tárolási kapacitással, valamint megrendelésre kerül a konyha
vízellátását szolgáló régi rendszer felülvizsgálata, és
amennyiben szükséges, annak felújítása.
Az Alsónémedi 069/19 és 069/20 hrsz- alatt található
önkormányzati tulajdonú köztemető üzemeltetésére vonatkozóan a jelenlegi üzemeltetővel – az ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft-vel – az Önkormányzat 15 éves
időtartamra, azaz 2035. december 31. napjáig változatlan feltételekkel szerződést köt.
Az Iskola utcában létesítendő parkolók helyének
biztosításához szükséges területrendezés (772 hrsz-ú ingatlan érintett kerítésszakasz áthelyezése) érdekében az
ingatlannal rendelkezni jogosultakkal megállapodásra
kerül sor, majd a telekhatár-szakasz kitűzésére és a területrendezésre, új kerítés építésére.
A Hunyadi utcában a Haraszti út és a Kápolna utca
közötti szakaszon mindkét irányból „Megállni és várakozni tilos” tábla kerül kihelyezésre, az ott kiépített
merőleges parkolók használata pedig a hét minden
napján 7.00 és 19.00 óra közé kerül korlátozásra.
A Deák Ferenc utca teljes szakaszán 30 km/h, a 952
hrsz-ú úton (Halászy K. u. 31. és 33. számok közötti
zsákutca) pedig 10 km/h sebességkorlátozás kerül bevezetésre.
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának polgármesterével a Bugyi-Alsónémedi közigazgatási határ módosítására irányuló – korábban már elindított, de eredménytelenül zárult – területszervezési eljárás megindításáról a
Polgármester úr tárgyalásokat fog folytatni.
A 2020. évi idősek karácsonyi ajándékozása kikerült
a beszerzési eljárási szabályzat alól a költségek csökkentése érdekében. Egyben felkérésre került a jegyző, hogy
az 590 db karácsonyi csomag összeállítására 5.000,-Ft/
csomag értékben a – természetbeni juttatásként adandó
csomagokba kerülő – termékeket a Hivatal szerezze be,
majd azokat juttassa el az érintettekhez.
Jóváhagyásra került a Szivárvány Napköziotthonos
Óvoda mindkét épületére vonatkozóan az udvarok
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zöldfelület karbantartására a 2021. évi költségvetésében bruttó 2.000.000.-Ft, az intézmény vezetője pedig
felhatalmazást kapott az intézmény beszerzési szabályzatában foglaltak szerint a beszerzési eljárás lefolytatására és a nyertes pályázóval 1 éves időtartamra szerződés kötésére.
Már korábban olvashattak a településen kialakítandó
EU Wiﬁ telepítési pontok kiépítéséről, melyre árajánlatokat kértünk be. kerültek bekérésre. Nyertesként a Hiteles Telekommunikációs Kft. (8878 Sénye, Felsőhegy
u. 1.) került kihirdetésre nettó ár 11.811.- EUR+ÁFA,
mindösszesen 15.000.-EUR összegű ajánlatával. Az
Önkormányzatot nem terheli költség, mivel 15.000.
EUR-ig EU. támogatott projekt.
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
színháztermének hűtési problémájáról is olvashattak már korábban a Hírmondóban. A meglévő rendszer
bővítésével, módosításával és járulékos munkákkal
együtt történő feladatok elvégzésére a Friss Levegő Kft.
(2146 Mogyoród, Borsó út 22.) kap megbízást bruttó
5.029.200,-Ft-os ajánlata alapján. A fedezet biztosítása a
2020. évi költségvetés tartalék kerete terhére történik.
A Haraszti út 5201 j. 0+076-0+400 km szelvény közötti szakasz burkolat felújítási, járda és csapadékvíz
elvezetési terv készítése, illetve a meglévő jobb oldali
gyalogjárda terv átdolgozására, a Rákóczi u. (5. sz. főút-5201 j. út közötti szakasz), valamint a Kinizsi u. csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítésére,
a közútkezelői hozzájárulás beszerzésére, továbbá –
amennyiben szükséges úgy – a vízjogi létesítési engedély beszerzése, valamint árazatlan költségkiírás és
tervezői költségbecslés feladatainak elvégzésére – a
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó – Csontos Ákos EV (
2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 75/A,) kerül megbízásra nettó 3.730.000.-Ft díjért (alanyi ÁFA mentes). A
fedezet az idei költségvetés terhére kerül biztosításra.
A beszámoló elején jelzett Kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet időtartama alatt a Képviselő-testület jogkörét a polgármester gyakorolja, így addig
sem bizottsági, sem testületi ülések nem kerülnek öszszehívásra, és a munkaterv szerint decemberre tervezett
közmeghallgatás sem kerül megtartásra. Természetesen, – ahogy az a tavaszi veszélyhelyzet alatt is történt – Polgármester úr a bizottsági és testületi hatáskörű
döntések meghozatala előtt kikéri az érintett bizottsági
tagok és képviselők véleményét. A Képviselő-testület
és bizottságainak meghívói, döntései, jegyzőkönyvei és
rendeletei megtalálhatók a település honlapján (http://
www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/), ill. rendeleteink
a Polgármesteri Hivatal belső hirdetőtábláján teljes terjedelemben olvashatók! A veszélyhelyzet alatt hozott
polgármesteri döntések is megtalálhatók honlapunkon
(http://www.alsonemedi.hu/static/onkormanyzat).
Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal
2020 december
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FELHÍVÁS
Tisztelt Ingatlanvásárlók,
leendő Alsónémedi lakosok!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala részéről szeretnénk felhívni a szíves ﬁgyelmüket néhány, az utóbbi időben felmerülő és
Hivatalunknál lecsapódó problémára.
Az elmúlt évek során a helyi építési szabályzat adta
lehetőségekkel élve több építési vállalkozó épített 1-1
telken több lakást, vagy több lakásos lakóépületet.
Tették ezt esetenként úgy – tisztelet a kivételnek -,
hogy az Önkormányzathoz településképi konzultációra, majd az építéshatósághoz bejelentésre benyújtott
tervek a jogszabályoknak megfelelően 1, maximum 2
lakóegység kialakításáról szóltak.
A kivitelezés során az épületek alaprajzi elrendezését minimálisan megváltoztatva (1-1 válaszfal beépítésével) ezeket az épületeket a megengedettnél több
lakóegységre osztották és a lakások értékesítése során azokat az ingatlan használati megosztásáról szóló
szerződéssel, nem önálló helyrajzi számon lévő ingatlanként értékesítették. Ez a megoldás ingatlan-jogilag
nem kifogásolható, viszont a leendő lakók, vásárlók
gyakran a beköltözés során szembesülnek olyan tényekkel, amelyekről – megfelelő utánajárás hiányában – nem volt tudomásuk, azokat a vásárlást megelőzően nem mérlegelték.
Ilyen tény, amivel megoldandó problémaként fordulnak Hivatalunkhoz, hogy egyazon helyrajzi számon kettőnél több lakcím nem létesíthető, ezért a
helyi építési szabályzat előírásaival ellentétesen kialakított, kettőnél több lakóegységgel (lakással) beépített
telkeken adott esetben két „vadidegen” család kénytelen azonos lakcímen osztozni. Ezen a Polgármesteri
Hivatal sajnos nem tud segíteni, tekintettel arra, hogy
az építési engedély és a használatbavételt jóváhagyó
hatósági bizonyítvány ezen építményeknél 2 db 1 lakásos vagy 1 db kétlakásos lakóépületre vonatkozik,
melyekhez jogszerűen – és a Központi Címregiszter
által biztosított lehetőségek és címkoordináták alapján is – maximum kettő lakcím hozható létre. Hasonló
probléma merülhet fel a közművek esetében, mivel a
közmű-szolgáltatók a jogszerűen engedélyezhető/engedélyezett lakásszámnak megfelelő mérőórát és kapacitást biztosítja, így rendszerint almérők beépítésével kénytelenek az építési vállalkozók a nem legálisan
leválasztott lakóegységek fogyasztásait elkülöníteni.
Így a közüzemi szerződések és a fogyasztók egymástól nem függetleníthetők, az egymásra utaltságuk az
egymás mellett élés során végig fennmarad.
2020 december

A fent leírt problémakörök messze nem merítik ki
a Hivatalnál a több lakásos ingatlanok lakói által panaszolt ügyeket. Említhetnék itt még az udvar használatát, az állattartásra vonatkozó eltérő igényeket, elképzeléseket, az ingatlan előtti közterület rendezésére
vonatkozó kötelezettség egymás közötti megosztását,
az ingatlan közművesítettségi állapotának valótlan eladói meghatározását, az ingatlan közúti kapcsolatának
kialakításáról adott valótlan eladói vagy éppen nem
adott eladói tájékoztatást stb.
Tisztelettel kérjük a településünkre költöző, vagy
az itt lakást vásárolni szándékozó, illetve lakást
építteteni kívánó személyeket, hogy egy esetleges
ingatlanvásárlás előtt járjanak el a legkörültekintőbb módon. Javasoljuk mindenkinek, hogy kérjenek
előzetes tájékoztatást a Polgármesteri Hivataltól és
a közműszolgáltatóktól az adott ingatlanra vonatkozóan annak érdekében, hogy a lehető legtöbb olyan
körülménnyel tisztában legyenek, ami egy adásvételi szerződés aláírását vagy éppen a vételárat nagyban
befolyásolja. Már most tájékoztatunk mindenkit hangsúlyosan, hogy 2020. március 24. napjával építési és
változtatási tilalom került Alsónémedi Helyi Építési
Szabályzatának módosítási időtartamára bevezetésre.
Ebből következik, hogy csak azok az épületek kerülhettek szabályszerűen megépítésre, amelyeknél az
ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer)
megnyitására 2020. március 24. napjáig sor került.
Arról is tájékoztatást adunk, hogy Alsónémedi Helyi
Építési Szabályzatának módosítása következtében a
jövőre nézve 1 telekre minimum 600 m2-ként kerülhet
felépítésre egy lakóépület (a hozzátartozó melléképülettel) azonban maximum 2 lakóépület épülhet fel. Ez
akkor is így van, ha nem különálló, hanem egybeépített de egyébként 2 lakóegységet tartalmazó épületről
beszélünk. Ehhez kapcsolódik a Településképi Rendeletünk módosítása, mely a települési konzultáció
során lehetőséget biztosít az Önkormányzat számára
a megépítendő épületek megjelenésének, építménymagasságának és alaprajzának vizsgálatára egyaránt.
Amennyiben az Önkormányzat nem ad ki támogató
településképi véleményt, úgy ennek hiányában a megépült építmény elbontását fogjuk kezdeményezni, illetőleg a tulajdonost mindaddig bírsággal fogjuk súlytani, amíg a vonatkozó Önkormányzati határozatban
megfogalmazott kötelezés nem teljesül.
Tisztelt leendő Ingatlanvásárlók, illetve
Házépíttetők kérjük Önöket - saját érdekükben - a
gondos tájékozódásra a megalapozott döntés érdekében!
Dr. Tüske Zoltán polgármester
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PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
MONOR KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
TÁJÉKOZTATÁSA AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOKKAL KAPCSOLATBAN
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja
ad lehetőséget a települési önkormányzat képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
rendelettel történő megállapítására. Felhívom a ﬁgyelmet, hogy a fenti törvényi rendelkezés 2021. január
01-ét követően hatályát veszti, így abban az esetben is szigorúan tilos lesz az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése, ha az önkormányzat jelenleg rendelkezik erre vonatkozó helyi rendelettel.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ)
225. §- a értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata
során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.” Továbbá felhívom a ﬁgyelmet, hogy az OTSZ. 226.
§- ában megfogalmazott irányított égetés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok égetésével.
Az irányított égetés jellemzően tarlóégetést jelent, melynek tényét legalább 5 nappal korábban a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz írásban be kell jelenteni, illetve további feltétlekhez kötött az
ezirányú tevékenység végzése.
A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól
3.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
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GYÁLI JÁRÁSI HIVATAL

A LSÓNÉMEDI K IRENDELTSÉGE

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TÁJÉKOZTATJUK
Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
veszélyhelyzetre
való tekintettel
GYÁLI JÁRÁSI
HIVATAL
ALSÓNÉMEDI
KIRENDELTSÉGE
GYÁLI
JÁRÁSI HIVATAL
A
K
az ügyfélfogadás
átmenetileg
TÁJÉKOZTATJUK szünetel.
LSÓNÉMEDI

IRENDELTSÉGE

TÁJÉKOZTATJUK

Tisztelt Ügyfeleinket,
hogyÜgyfeleinket,
a veszélyhelyzetre
Tisztelt
hogy a való tekintettel az
veszélyhelyzetre
való tekintettel
ügyfélfogadás
átmenetileg
szünetel.

az ügyfélfogadás
átmenetileg
szünetel.
Ügyeik Ügyeik
intézéséhez
a következő
módokon
kérhetnek
segítséget:
intézéséhez
a következő
módon kérhetnek
segítséget:

Telefon:
E-mail:
Postai
úton:

06-20 449-2202
További információk:
gyal.hatosagi@pest.gov.hu
Telefon:
06-20 449-2202
www.kormanyhivatal.hu
További
információk:
E-mail:Gyál,
gyal.hatosagi@pest.gov.hu
2360
Kőrösi út 112- www.kormanyhivatal.hu
Postai
2360 Gyál, Kőrösi út 112114.114.
úton:
Elektronikus
ügyintézés:
Elektronikus
ügyintézés:
mo.hu
mo.hu
https://epapir.gov.hu
https://epapir.gov.hu
Ügyeik intézéséhez a következő módokon kérhetnek segítséget:

KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY ÜGYEIKET LEHETŐLEG
SZEMÉLYES MEGJELENÉS NÉLKÜL, TELEFONON VAGY
KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET,
HOGY ÜGYEIKET
LEHETŐLEG
ELEKTRONIKUSAN
INTÉZZÉK!

SZEMÉLYES

KÉRJÜK
TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY ÜGYEIKET LEHETŐLEG
MEGJELENÉS NÉLKÜL, TELEFONON VAGY ELEKTRONIKUSAN INTÉZZÉK!
Köszönjük!
SZEMÉLYES MEGJELENÉS
NÉLKÜL, TELEFONON VAGY
köszönjük
ELEKTRONIKUSAN INTÉZZÉK!
Köszönjük!

2020 december
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JANUÁR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

FEBRUÁR

ÚJÉV, Fruzsina
Ábel
Genovéva
Titusz, Leona
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog
Lóránt, Lóránd
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót, Xénia
Pál
Vanda, Paula
Angelika
Károly, Karola
Adél
Martina, Gerda
Marcella

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Ignác, Brigitta
Karolina, Aida
Balázs, Oszkár
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka, Jeromos
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lívia, Lídia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett, Konrád
Zsuzsanna, Eliza
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor
Elemér, Oszvald

Községháza
ÁPRILIS
1 Cs Hugó
2 P Nagypéntek
Áron, Ferenc
3 Sz Buda, Richárd
4 V Húsvét, Izidor
5 H Húsvét, Vince
6 K Vilmos, Bíborka
7 Sz Herman
8 Cs Dénes
9 P Erhard
10 Sz Zsolt
11 V Leó, Szaniszló
12 H Gyula
13 K Ida
14 Sz Tibor
15 Cs Anasztázia, Tas
16 P Csongor
17 Sz Rudolf
18 V Andrea, Ilma
19 H Emma
20 K Tivadar
21 Sz Konrád
22 Cs Csilla, Noémi
23 P Béla
24 Sz György
25 V Márk
26 H Ervin
27 K Zita, Mariann
28 Sz Valéria
29 Cs Péter
30 P Katalin, Kitti

MÁRCIUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz

Albin
Lujza, Henriett
Kornélia, Frigyes
Kázmér, Lúciusz
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás
Zoltán
Franciska, Fanni
Ildikó
Szilárd
Gergely
Krisztián, Ajtony
Matild
Nemzeti ünep,
Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád

Gyermekorvosi Rendelő

2021

Orvosi Rendelő
MÁJUS

1 Sz Munka ünnepe,
Fülöp, Jakab
2 V Zsigmond
3 H Tímea, Irma
4 K Mónika, Flórián
5 Sz Györgyi
6 Cs Ivett, Frida
7 P Gizella
8 Sz Mihály
9 V Gergely
10 H Ármin, Pálma
11 K Ferenc
12 Sz Pongrác
13 Cs Szervác, Imola
14 P Bonifác
15 Sz Zsóﬁa, Szonja
16 V Botond, Mózes
17 H Paszkál
18 K Erik, Alexandra
19 Sz Ivó, Milán
20 Cs Bernát, Felícia
21 P Konstantin
22 Sz Júlia, Rita
23 V Pünkösd, Dezső
24 H Pünkösd,
Eszter, Eliza
25 K Orbán
26 Sz Fülöp, Evelin
27 Cs Hella
28 P Emil, Csanád
29 Sz Magdolna
30 V Janka, Zsanett
31 H Angéla

JÚNIUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz

Tünde
Kármen, Anita
Klotild
Bulcsú
Fatime
Norbert, Cintia
Róbert
Medárd
Félix
Margit, Gréta
Barnabás
Villő
Antal, Anett
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida
Levente, Arnold
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

I. világháborús emlékmű

Református Templom

AUGUSZTUS

JÚLIUS

Faluház
Halászy Károly
Művelődési Ház és
Könyvtár

Széchenyi István
Általános Iskola
Római Katolikus
Templom

1 Cs Tihamér,
Annamária
2 H Ottó
3 Sz Kornél, Soma
4 V Ulrik
5 H Emese, Sarolta
6 K Csaba
7 Sz Apollónia
8 Cs Ellák
9 P Lukrécia
10 Sz Amália
11 V Nóra, Lili
12 H Izabella, Dalma
13 K Jenő
14 Sz Örs, Stella
15 Cs Henrik, Roland
16 P Valter
17 Sz Endre, Elek
18 V Frigyes
19 H Emília
20 K Illés
21 Sz Dániel, Daniella
22 Cs Magdolna
23 P Lenke
24 Sz Kinga, Kincső
25 V Kristóf, Jakab
26 H Anna, Anikó
27 K Olga, Liliána
28 Sz Szabolcs
29 Cs Márta, Flóra
30 P Judit, Xénia
31 Sz Oszkár

1
2
3
4

V
H
K
Sz

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K

Napsugár Bölcsőde
OKTÓBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Szent István szobor

P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta, Gitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
Előd
Nemzeti ünnep,
Gyöngyi
24 V Salamon
25 H Blanka, Bianka
26 K Dömötör
27 Sz Szabina
28 Cs Simon
Szimonetta
29 P Nárcisz
30 Sz Alfonz
31 V Farkas

Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos,
Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Zsuzsanna
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
Állami ünnep,
István
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Erika, Bella

SZEPTEMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P

25 Sz
26
27
28
29
30

Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda

NOVEMBER
1 H
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz

18
19
20
21
22
23

Cs
P
Sz
V
H
K

24
25
26
27
28
29
30

Sz
Cs
P
Sz
V
H
K

V
H
K
Sz
Cs

Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália
Viktor, Lőrinc
Zakariás
Regina
Adrienn, Mária
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna,
Roxána
Enikő, Melitta
Edit
Zsóﬁa
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért,
Mercédesz
Eufrozina,
Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

Mindenszentek,
Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön
Hortenzia,
Gergő
Jenő
Erzsébet, Zsóka
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen,
Klementina
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András, Andor

DECEMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz

Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teoﬁl
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony,
Eugénia
26 V Karácsony,
István
27 H János
28 K Kamilla, Apor
29 Sz Tamás, Tamara
30 Cs Dávid
31 P Szilveszter

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÜNNEPEK KÖRÜLI
MUNKAREND
VÁLTOZÁSOK
2020. december 24-január 03. között a
Polgármesteri Hivatal zárva tart!
(pihenőnap, ünnepnapok és igazgatási szünet)
Gyál Város Járási Hivatalának Alsónémedi
Kirendeltségére ugyanez a zárva tartás
vonatkozik!
2021. január 04-től – amennyiben
a koronavírus miatt korlátozó
intézkedésekre nem lesz szükség –, úgy a
megszokott ügyfélfogadási rend szerint várjuk
Ügyfeleinket:
Hétfő: 8-12 és 13-17:30 óráig
Szerda: 8-12 és 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
GYÁLI JÁRÁSI HIVATALA
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Gyáli Járási Hivatal ügyfélfogadása a 2020.
decemberi munkanap áthelyezés miatt az alábbiak szerint alakul:
Hatósági és Gyámügyi Osztály:
2020. december 11-én (pénteken) – 8:00 – 12:00
2020. december 12-én (szombaton) – Nincs ügyfélfogadás
2020. december 24-én (csütörtökön) – Zárva
2020. december 31-én (csütörtökön) – 8:00 – 12:00
Kormányablak Osztály Gyál:
2020. december 11-én (pénteken) – 8:00 – 14:00
2020. december 12-én (szombaton) – 8:00 – 12:00
2020. december 24-én (csütörtökön) – Zárva
2020. december 31-én (csütörtökön) – 8:00 – 12:00
Kormányablak Osztály Ócsa:
2020. december 11-én (pénteken) – 8:00 – 14:00
2020. december 12-én (szombaton) – 8:00 – 12:00
2020. december 24-én (csütörtökön) – Zárva
2020. december 31-én (csütörtökön) – 8:00 – 12:00
A többi munkanapokon a már megszokott ügyfélfogadási rend szerint fogadjuk
ügyfeleinket. Az ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás szükséges.
Időpontfoglalásra az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu
oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség. Az interneten
elérhető központi időpontfoglaló alkalmazásban az ügyfelek ügyfélkapu regisztráció
nélkül is foglalhatnak időpontot. Ez alól kivételt képeznek a gépjármű-ügyintézéssel
kapcsolatos ügykörök.
Pest Megyei Kormányhivatal
Gyáli Járási Hivatala

Polgármesteri Hivatal

Orvosok szabadságai,
továbbképzései,
pénteki készenlétek
2020. december Alsónémedi
Dr. Deutsch Judit háziorvos:
Szabadság: December 28-30.
Dr. Papp Zsolt háziorvos:
Szabadság: December 21-23.
Dr. Szlivka Gabriella házi gyermekorvos:
Szabadság: December 28-30.
2020. december 28-30. között csak
dr. Papp Zsolt rendel!
Péntek délutáni SÜRGŐSSÉGI ügyeletet
tartja (12-16 óráig):
December 18. Dr. Deutsch Judit
December 31. CSAK ÜGYELET LESZ!
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Felhívás!
Felhívjuk a T. Adózók ﬁgyelmét, hogy akik még
nem tettek eleget a 2020. évi adóﬁzetési-kötelezettségüknek valamilyen oknál fogva, azok ezt minél előbb
pótolják.
Beﬁzetési kötelezettségüknek csekken (melyet előzetes egyeztetett időpontban a hivatalban átvehetnek),
valamint banki átutalással is eleget tehetnek. Banki
átutalás esetén minden adónem tekintetében külön-külön bankszámlára kell teljesíteni és kérjük a
közlemény rovatba az adózó nevét és adóazonosítóját/adószámát szíveskedjek feltüntetni, valamint az
átutalást adózóként egyesével teljesíteni (egy bankszámláról több utalás esetén).
A cégkapuval és ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek folyószámla egyenlegüket az önkormányzat
honlapján az e-ügyintézés címszó alatt lekérdezhetik, lehetőség van a korábban (Hírmondó júliusi számában) már leírtak alapján az EFER-s ﬁzetésre is.
Az önkormányzat honlapján (Polgármesteri Hivatal alatt) a bankszámlaszámok minden ügyfél
számára megtekinthető!
Dencsik Pálné adóügyi
főmunkatárs

2020 december

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tanácsadás a kkv-szektor vállalkozásainak
a Pest Megyei Iparkamarában a koronavírus-járvány
gazdasági következményeinek kezeléséhez
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara, röviden: PMKIK (székhelye:
1056 Budapest, Váci utca 40., www.pmkik.hu) tanácsadó szolgáltatást nyújt a koronavírus-járvány gazdasági
következményeinek kezeléséhez az egyéni vállalkozóknak és a kkv-szektorba sorolt cégeknek. A tanácsadás a
(+36-70) 967-9669 telefonszámon és a tanacsadas@
pmkik.hu e-mail címen történik.
A személyes tanácskérés szünetel.
A térítésmentes tanácsadási
szolgáltatást a Kamara tagjai és
a kamarai nyilvántartásban szereplő, Pest megyei székhelyű,
regisztrált gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A tanácsadásnak
nem része az ügyintézés és az
okiratszerkesztés.
A kamarai tanácsadás jogigazdasági-pénzügyi, munkajogi,
hitelhez jutási valamint tagdíj és
hozzájárulás megﬁzetésére, továbbá a szakmunkástanulók foglalkoztatására vonatkozó kérdésekre terjed ki. Az
egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény alapján a Kamara tájékoztatást nyújt az
egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges
információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről is. A megkereséseket az egyenivallalkozo@pmkik.
hu e-mail címre kérjük megküldeni a kérdező nevének
és telefonszámának megadásával.
A tanácsadás fogalma, értelmezése: konzultációnak,
megbeszélésnek is nevezhető melynek során a kérdező
vállalkozó röviden, célirányosan ismerteti a tanácsadóval
a cége helyzetét és előadja, hogy mely kérdésre, probléma kezelésére, megoldására keresi a választ.
A tanácsadó nem előre kidolgozott javaslatot szolgáltat, hanem a felek megbeszélik, kitárgyalják, hogy az
érintett vállalkozásnak milyen törvényes lehetőségek állnak rendelkezésére, melyek az előnyök és hátrányok, valamint ezekhez miként igazodnak a tények és a vállalkozó elképzelése. A tanácsadás folyamatában a tanácskérő
és a tanácsadó közösen keresik a megoldást a tanácskérő
által előadott problémára, de a kezelés módjának kiválasztásáról a vállalkozó hozza meg a számára legjobbnak
látszó döntést. A tanácskérések során felmerült kérdések,
problémák hasonlíthatnak egymáshoz, de nem ugyan2020 december

olyanok, a megoldás módja vállalkozásonként eltérő lehet. Más cég által választott módszert a sajátosságok és
részletkérdések elemzése nélkül nem érdemes átvenni. A
vállalkozó ne vegyen fel hitelt, ha annak visszaﬁzetése
elegendő bevétel hiányában nem látszik teljesíthetőnek.
Ne halmozzon fel a köztartozásokat sem! Ha a vállalkozás rendelkezik pénzügyi fedezettel, ne vegye igénybe a
halasztás lehetőségét, eladósodáshoz vezethet!
További információs lehetőségek;
Jogszabályok és tájékoztatások a Pest Megyei Iparkamara
honlapján az „Aktuális” menüpontban megtekinthetők. ( www.
pmkik.hu )
A https://vali.ifka.hu VALI
Vállalkozói Információs portálon a vállalkozók is kérdezhetnek
és olvashatják a gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszokat.
Ajánlott: „Gyakori kérdések és
válaszok” Adózás, Munkajog.
Munkahelyteremtő bértámogatás https://nfsz.
munka.hu
A Munkahelyvédelmi bértámogatás megszűnt,
2020. augusztus 31-ig volt igényelhető!
Hitelek; www.mfb.hu Magyar Fejlesztési Bank www.
mkb.hu MKB Bank Nyrt.
Média támogatás: A FIX Televízió „Fogyasztói Jogviták” című, fogyasztóknak és vállalkozóknak szóló tájékoztató, informatív műsorai megtekinthetők és visszanézhetők www.ﬁxhd.tv hivatalos honlapon és a YouTube
oldalon a műsor címének beírásával. Ajánlott téma: Jövőtervezés.
A vállalkozóból fogyasztó lesz, ha más vállalkozástól magáncélból terméket vásárol vagy szolgáltatást
vesz igénybe. A www.civilhirugynokseg.hu portálon a
Rádióműsorok menüpontban a SOROZATOK között
található fogyasztóvédelmi tárgyú, szakértőkkel folytatott beszélgetések hallgathatók meg jelenleg cipővásárlás hibás teljesítése, gázkészülékek karbantartása és
autós panaszkezelés témákban. A műsorok 2019-ben a
Civil Rádióban készültek.
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos
európai uniós kkv. tréner,
fogyasztóvédelmi referens
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Adventi hírnök, friss fenyőág, lobog már két kis
gyertyaláng!
Ha zörget Jézus, jól ﬁgyelj ám, betér a szívünk ajtaján!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl. Nincs már messze az Úr!
Adventi hírnök, friss fenyőág, lobog már három
gyertyaláng! Múlnak az évek, életünk száll,
De utunk végén Jézus vár!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl. Nincs már messze az Úr!
Adventi hírnök, friss fenyőág, lobog már négy kis
gyertyaláng!
Azt mondta Jézus: visszajön még.
Újjá lesz akkor föld és ég!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!
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Garay András: Karácsonyi történet
Hamarosan itt a karácsony. S mikor apánk egy este azt
mondta, hogy másnap levágjuk a disznót, tudtuk, már csak
napok vannak hátra, s esténként leszakítva a leveles naptár
lapjait, mi, gyerekek, lestük azt az egyre közelebb kerülő piros betűs számot. Már a szánkózás sem volt az igazi, s amíg
a férﬁak az udvarban tettek-vettek az állatok körül, mi néztük
a konyhaasztal köré kuporodva az anyám keze alól kikerülő
mézes ﬁgurákat, cukordíszeket, apró meglepetéseket.
Titkolózni nemigen lehetett, nem is volt rá szükség. Őszinte világ volt a miénk, tiszta szándékú, egyszerű szavú. Úgy
mondták otthon: karácsonykor Jézust várjuk, hogy eljöjjön
hozzánk, készülünk, hogy méltónak találjon minket. S az igazi
ajándékok ezek az esték voltak, amikor a család összehajolva,
gyerekek és szülők közös izgalmával, tréfálkozással az eljövendő nap örömében készülgetett.
Egy este, hogy apám elfújta a lámpást, Dorka húgom odasúgta anyjának: Anya, ugye a Mennyországban is így telnek
az esték? Anyám igenére már tudtuk, eljön ő hozzánk, mint
tavaly, tavalyelőtt, s amióta csak az eszemet tudom. Aznap szépet álmodtam, angyalok seperték a havat a behavazott utcán.
Egy meglepetés azonban mindig volt. A fa. Ezt mindig apám
hozta, de oly észrevétlen, hogy mi, gyerekek sehogy sem értettük, hogyan kerül oda az asztalra, csak lenyűgözve álltuk körül
este a gyertyafényben alakot öltő karácsonyfát.
A várt reggelen apám szokás szerint fogta a fejszéjét, felvette hótaposó csizmáját, s mikorra mi előkászálódtunk a meleg
dunyhák alól, már csak imbolygó alakját láttuk a hegynek tartva a fehér hómezőben. A fát még az ősszel kinézte. Igaz, kicsit
messze kellett mennie fel a hegyekbe, de ezt az utat minden
évben megtette, talán neki is le kellett tenni a gondokat, kóborolni a csendes, behavazott tájon. A hó érintetlen volt, nehezen
haladt előre. Itt-ott állatnyomokat látott. A fagy megdermesztette a fákat, bokrokat, s tündérvirággá varázsolta az erdőt. A
Kömöge alatt vitt az útja, aztán fel egy dombtetőre, majd végig
a gerincen. Megismerte a helyet. Az ősszel itt kaszáltak egy
réten, s már akkor látott egy kis fenyőfát. Arányos termete, dús
ágai, tömött levelei, szürkészöld színe rögtön feltűnt neki, s
képzeletében már látta is felöltöztetve a szoba sarkában. Ott
is volt a fa egy kis beszögellésben, évszázados fenyők oltalmában. Két csapásra kivágta, majd kicsit megpihenve belakmározott tarisznyájából, amelyet anyám varrt neki, s elindult
visszafelé. A megindult hóesés betemette a nyomokat, s bizony
iparkodnia kellett, hogy sötétedésre visszaérjen. Baljós zúgással feltámadt a szél. Hóna alatt a fenyőfával ugyancsak különös
látvány lehetett. De ismerte a tájat, hiszen itt gyerekeskedett, s
a falut is alig hagyta el. S mikor arról beszélt az unszolásunkra,
hogy volt egyszer Pesten is, teljes bizonyossággal gondoltuk,
hogy apánk világlátott ember.
Leért a völgybe, s már erőst szürkült az idő, mikor elérte a
falu első házait. A hegyek alatt, a forrásnál - hova együtt jártunk a nyáron a többi gyerekkel vízért -, kis ház állott. Egy
öreg juhászé volt, kit, mivel nem csizmában járt, hanem bakancsban - mindenki Bakancsos Pista bácsinak szólított. Rossz
érzés fogta el apámat a behavazott udvar, a setét ablakok láttán.
Megnyitotta a kertajtót, letámasztotta a fát a tornácra és benyitott a házba. Pista bácsi az ágyban feküdt. Mi van magával?
- kérdé apám, ahogy meggyújtotta a világot. Beteg vagyok,
Márton - mondta az öreg. A kályha hideg volt. - Mindjárt befű-
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tök. Zsóﬁ majd holnap hoz meleg levest meg kóstolót. Kiment
a fészerbe, fát keresett. De csak a hó alatt talált nyirkos, korhadt fadarabokat, így a feladat reménytelennek látszott. Aztán
pillantása az ajtónál lévő fára esett. A tuskóra tette a kis fenyőt,
s nagyot fohászkodva apróra hasította. Lassan pattogni kezdett
a tűz, s fenyőillat töltötte be a kicsi házat. Pista bácsi megkönynyebbedett. Akkor holnap - mondta apám búcsúzóul. Már nagyon vártuk őt. Nehéz lépteit hallva izgalom vett rajtunk erőt.
Végre mindannyian együtt vagyunk idehaza. Mikor pillantásunk fehér arcára esett, csak annyit gondoltunk, milyen hideg
lehet, s újra átadtuk magunkat a várakozás bódító érzésének.
Anyám néhány szót váltott apámmal, majd ünneplőbe öltözve
ültünk le a konyhában, s kezdődött, amit úgy vártunk.
Apám ölbe vett bennünket, s szokásunk szerint mesélni
kezdett egy messzi országról, egy házaspárról Máriáról és Józsefről, a születendő kisgyermekről, Jézusról, a pásztorokról,
angyalokról, a három királyokról, emberekről, hatalmasokról
és szegényekről. Beszélt a rokonokról, a barátokról, a nélkülözőkről, s percek alatt odavarázsolta elénk a falut, a múltat és
jövőt, az egész világot. Aztán énekelni kezdtünk, s mikor a kis
csengő megszólalt, nagy izgalommal nyitottuk ki a szobaajtót.
Az asztalon egy tányérban ott voltak a mézes és cukrozott díszek, égtek a gyertyák a tartókban, de a fa, a fa nem volt sehol.
Könnyes szemmel, kérdőn néztünk apánkra. A sarokban állt,
anyával egymáshoz hajoltak, szemükben megcsillant a gyertyák fénye. Találkoztam az úton Vele, az Úrjézussal, elkérte
a fát, én meg odaadtam neki, hiszen nem illik egy kérést Tőle
megtagadni. Szavai megnyugtatóan csengtek. Anyám, hogy a
csend feszültségét feloldja, az ünnepi asztalhoz invitált bennünket.
Boldog karácsonyt mindenkinek - mondta, és behozta a gőzölgő levest.
Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első havat. Karácsony tájt
érkeztek meg nyugat felől a szürke fellegek, s letették terhüket a hegyek koszorúja övezte völgyben, de nem olyan
városias, hosszú szállingózás módján, hanem vastag bunda alá került a táj, a falu. Az iskolának akkor egyszeribe
vége szakadt, a szünidő kezdetét nem a kalendárium betűi,
hanem az első hó jelentette. Mi már december eleje óta a
reggeli felkelés után azonnal az ablakhoz siettünk, hogy
ledörzsölve a jégvirágokat, megláthassuk az első havat,
szabadságunk kezdetét. Idén sem kellett csalódnunk. Már
november végén megjelentek a fellegek, András-napra már
hósipka borította a Kömöge tetejét, s december közepén
egy éjszaka két arasznyi hó hullott, beterített mindent, s mesevilágot varázsolt a környékre. Hurrá! - rohantunk vissza
az ablaktól, s sarokba dobva az iskolatáskát, lázasan kezdtük szőni a szünidei terveket. Kertünk vége a hegyek lábáig
nyúlott, s kukoricacsutkát cipőnkre kötve vígan siklottunk
a havon. Csúszkálással, ródlizással telt az idő, s este, mikor a konyhában egybegyűlt a család, hallgattuk az öregek
szavát, apám, Márton tréfálkozásait, a világ gondját, s körülfogott bennünket anyám szerető gondoskodása. Kezdetét
vette a sütés-főzés, a készülődés.
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