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Mocsári gólyahír (Caltha palustris)
A mocsári gólyahírt szinte mindenki ismeri, gyakori tavasz végi virág.
Hazánkban két alfaja ismert, egyik az alföldi, másik a hegyvidéki tocsogók, patakpartok, nedves rétek virága. Április vége és május közepe között tömeges megjelenésével festi aranysárgára a láp-és mocsárréteket, patakok partját. Néha meg sem lehet közelíteni élőhelyét, mert
víz alatt van, és a virág is a vízből emelkedik ki. Kétféle levele van,
az alsó nyelesek, a felső levelek szárölelők, de más különbség nincs közöttük, mindkettő
egyaránt vese, esetleg szívalakú, és csipkés szélű. Élénksárga virágait öt, fényes csészelevél alkotja, porzója igen
nagy számú.
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
NAGY BALÁZS temetésén megjelentek, utolsó útjára
elkísérve sírjánál virágot helyeztek el, így osztoztak
fájdalmunkban.
Felesége, Márti és a gyászoló család



Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
szerettünket, Módisné Szabó Ilonát velünk együtt végső
nyughelyére kísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek
és osztoztak fájdalmunkban.
Köszönjük az ELOHIM Kft. Vezetőinek és
Munkatársainak segítő közreműködését.
Gyászoló család

Címlapon az Öreg temető stációképe.
Fotó: Dr. Nagy Vilmos
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Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik
együttérzésüket fejezték ki Szerettünk halálával
kapcsolatban a gyászoló családnak, temetésén részt
vettek, sírjára koszorút helyeztek.
Külön köszönet az ELOHIM Kft. minden dolgozójának
odaadó és példamutató munkájukért.
Ladányi család

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
szeretettünket Németh Józsefné szül. Kerekes
Mártát utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, részvétet nyilvánítottak és osztoztak
fájdalmunkban. Köszönjük az ELOHIM Kft. Vezetőinek
és Munkatársainak a segítségét.
Németh József és a Gyászoló család
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VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

KORONAVÍRUS JÁRVÁNY
Tisztelt Alsónémedi Lakótársaink!
A közelmúlt koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos eseményei és az egyelőre mindenki által ismeretlen, várható fejlemények arra a gondolatra
juttatták a település vezetőit, hogy felhívják a lakosság ﬁgyelmét a közösség iránti felelősségvállalás
fontosságára.
Nem a pánikszerű hangulatot kívánjuk fokozni, hanem a saját településünkre vonatkoztatva szeretnék kihangsúlyozni a megelőzés fontosságát!
Európa és azon belül közvetlen szomszédjaink
közül több ország kormányához hasonlóan Magyarország kormánya is a tegnapi napon vészhelyzetet rendelt el. Ennek értelmében különböző
korlátozásokat vezettek be, megelőző intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy hazánkban
a vírus a lehető legkevesebb ember egészségét,
életét veszélyeztesse.
Minden felelősen gondolkodó ember a saját élete, családja egészsége és embertársai biztonsága érdekében a legalapvetőbb higiéniai
követelményeknek igyekszik megfelelni és azokat
betartani.
E felhívás megjelenésekor a hírek között azt
olvashatjuk, hogy Olaszországban teljesen lezárták az országba történő belépés lehetőségét, több
országban szigorították a határátkelést, ellenőrzik,
hogy az utazók mely országból érkeztek, szükség
esetén kötelező orvosi megﬁgyelés alá vonják a
fertőzött országból érkező személyeket. Minden
ország arra kéri állampolgárait, hogy lehetőség szerint maradjanak saját hazájukban, utazásra csak
nagyon indokolt esetben vállalkozzanak.
Tudomásunk szerint Románia határain is szigorú ellenőrzés után engedik be az országukba
hazatérőket félve attól, hogy Olaszországból
érkezve a vírus terjedését okozzák. A hírek szerint bezárták az oktatási intézményeket is.
Közeleg Húsvét ünnepe, ami e szempontból azt
is jelenti, hogy azok a Magyarországon munkavállalás céljából tartózkodó román állampolgárok,
akiknek családja Romániában maradt, haza kíván-
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nak majd utazni az ünnepekre. Ezt követően pedig
visszatérnek majd Európa különböző országaiba,
többek között Magyarországra, ezen belül Alsónémedire is.
Településünkön az utóbbi években különböző
okból kifolyólag nagy számban élnek olyan emberek, akiknek családtagjai Romániában maradtak.
A közösségért való felelősségvállalás kihangsúlyozása érdekében tisztelettel szeretnénk felhívni minden olyan alsónémedi lakos ﬁgyelmét
– legyen az szállásadó ingatlantulajdonos, bármilyen területen munkáltató, családtag, ismerős,
barát – aki szállást ad a Romániából érkezőknek,
a vírusfertőzés veszélyének idejére a maga eszközei, lehetőségei szerint bírja rá az Alsónémedire visszatérni kívánó személyeket, maradjanak
otthonukban. Ezzel a gondolkodásmóddal tovább
növelnénk annak esélyét, hogy Alsónémedin
a betegség minél kevesebb embert érjen el, és
okozzon egészségügyi kockázatot, adott esetben
életveszélyt. Ez mindannyiunk közös érdeke,
felelőssége.
Mindenki előtt ismert, hogy az évnek abban az
időszakában járunk, amikor a különböző betegségek, többek között az inﬂuenza vírus is terjed
az emberek között. Ez az újabb koronavírus még
nagyobb kockázatot jelent embertársaink közül
sokakra. A betegség elsősorban a valamilyen okból
legyengült szervezetű, egyébként is beteg emberekre tekintve adott esetben életveszélyt jelenthet.
Ezek közé az emberek közé tartoznak idős családtagjaink is, akik fokozott védelmet igényelnek.
Szüleink, nagyszüleink, dédszüleink. Ennek tudatában kérjük településünk lakóit a még nagyobb
felelősségvállalásra, az egymás iránti tiszteletre.
Hangsúlyozottan felhívjuk a ﬁgyelmet arra,
hogy mindenki saját maga, családtagjai, embertársai érdekében tegyen meg minden tőle telhetőt,
hogy Alsónémedin a betegség minél kevesebb
embert érintsen!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
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Kérdések és válaszok a koronavírusról
Milyen típusú vírusok a koronavírusok? Honnan származnak?
A koronavírusok alapvetően állatok körében fordulnak elő, ugyanakkor egyes koronavírus törzsekről
ismert, hogy képesek az emberben is fertőzést okozni. A koronavírusok mind állatról emberre, mind
emberről emberre terjedhetnek. Sokféle állatfaj lehet
forrása az emberi megbetegedést okozó koronavírusoknak. A 2012-ben az Arab-félszigetről kiinduló, a
közel-keleti légzőszervi szindróma járványát okozó
koronavírus (MERS-CoV) elsődleges forrása a teve
volt, míg a 2002-ben Kínából kiinduló, a súlyos akut
légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus
(SARS-CoV) a denevérről cibetmacskák közvetítésével terjedt át emberre. A koronavírusok okozta
emberi megbetegedések súlyossága esetenként eltérő: a klinikai kép az enyhe, hétköznapi náthától a
súlyosabb légúti megbetegedésekig terjedhet. Legtöbbször csak enyhe vagy mérsékelten súlyos felső
légúti tüneteket okoznak az emberben. Ugyanakkor
a MERS és a SARS járványok során súlyos, életveszélyes légúti megbetegedések is előfordultak.
Milyen vírus az új koronavírus?
A 2019-es év végén egy olyan új koronavírus törzs
került azonosításra Kínában, amelyet korábban még
nem észleltek emberi megbetegedések okozójaként.
A jelenleg Kínában zajló járvány elsődleges forrása
szintén egy állatfaj lehet, de a pontos forrás egyelőre még nem ismert. Az új koronavírus genetikailag
hasonló a SARS-koronavírushoz, de jelenlegkevés
ismeret áll rendelkezésére a vírus jellemzőiről, tulajdonságairól.
Mi a COVID-19?
Az új koronavírus által okozott betegség neve a
COVID-19, amely a kínai Vuhanbana 2019 decemberében kitört járvány előtt ismeretlen volt.

kat betegnek. A legtöbben (nagyjából 80%) bármely
speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből.
Minden 6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki
súlyos betegség és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan
meglévő egészségügyi problémáik vannak, mint a
magas vérnyomás, szívproblémák, vagy cukorbetegség, valamint az idősebbeknél. A WHO adatai
szerint eddig a fertőzés nagyjából 2%-a volt halálos
kimenetelű.
Hogyan terjed a betegség?
A betegség az orrból vagy szájból származó apró
cseppeken keresztül képes emberről emberre terjedni. Ezek a cseppek egy megfertőzött ember köhögésével vagy kilégzésével kerülnek a külvilágba és a
beteg körüli tárgyakra, felületekre. Az emberek általában úgy fertőződnek meg, hogy belélegzik azokat
a cseppeket, amiket egy fertőzött kiköhög vagy kilélegzik. Úgy is megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez
ér, majd a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl.
Mindezért fontos több, mint 2 méter távolságra maradni a megbetegedett személyektől.
El lehet kapni a betegséget olyan személytől,
akinek nincsenek tünetei?
A betegség terjedése főleg a fertőzött személyek
által kiköhögött, kilélegzett cseppeken keresztül
történik. Annak a kockázata, hogy olyasvalakitől
kapjuk el a betegséget, akinek egyáltalán nincsenek
tünetei nagyon alacsony. Ugyanakkor, sok betegnél
csupán enyhe tünetek jelentkeznek. Ezért elképzelhető, hogy olyasvalakitől kaphatjuk el a betegséget,
akinél csupán enyhe köhögés jelentkezik és nem érzi
betegnek magát.

Hogyan védekezhetünk a fertőzés ellen?
Nagyon fontos, hogy folyamatosan kövesse
Melyek a tünetei és mennyire súlyosak az új a COVID-19 járványra vonatkozó legfrissebb,
hiteles információkat. Ezek elérhetőek a WHO
koronavírus által okozott fertőzések?
A betegség leggyakoribb tünetei a láz, a fáradtság honlapján, a Nemzeti Népegészségügyi Központ
és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet honlapján, illetve a helyi népegészségügyi hatósáfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás vagy has- goktól. A járvány továbbra is leginkább a Kínában
menés. Ezek a tünetek általában enyhék és fokozato- élőket érinti, más államokban elszórtan fordul elő a
san jelentkeznek. Vannak olyan fertőzöttek, akiknél betegség. A legtöbb ember, aki megfertőződik enyhe
nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magu- betegségen esik át és rövid idő alatt felépül. Vigyáz6
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Mit tegyenek azok, akik nemrégiben (az elmúlt
zon a saját és mások egészségére úgy, hogy betartja
14 nap folyamán) olyan helyre látogattak, ahol
a következőket:
terjed az új koronavírus?
Legfontosabb,
hogy
kövessék
a
fenti
1. Rendszeresen és alaposan mossa meg kezét őket vízzel és szappannal vagy tisztítsa meg útmutatót(Hogyan védekezhetünk a fertőzés ellen?)
alkoholoskézfertőtlenítővel. Miért? A kézmosás valamint győződjenek meg arról, hogy valóban járvagy alkoholos kézfertőtlenítés eltávolítja az esetleg vánnyal érintett területen jártak-e. Ezek listája szintén megtalálható az nnk.gov.hu honlapon.
a kezünkön lévő vírusokat.
2. Tartsa magát legalább 2 méter távolságra
Akár enyhe tünetek esetén is, de különösen, ha
mindenkitől, aki köhög vagy tüsszent. Miért? Köhögéskor vagy tüsszentéskor apró folyadékcseppek belázasodik, köhög és légzési nehézségei vannak,
kerülnek a környezetbe, amelyek tartalmazhatják a a lehető leghamarabb keresse fel orvosát. Telefovírust. Ha túl közel vagyunk, akkor belélegezhetjük náljon és mondja el a háziorvosának, ha nemrég
utazott. Miért? Ha telefonál, akkor a háziorvosa fel
a cseppeket és ezáltal a vírust is.
3. Kerülje a szemei, az orra, és a szája érin- tud készülni, hogy megfelelő védőeszközök alkaltését. Miért? A kezünk számos felülettel, tárggyal mazásával vizsgálja meg Önt, és a kijelölt egészségérintkezik, melynek során szennyeződhet az ott lévő ügyi intézetbe tudja Önt utalni. Ez segít elkerülni a
vírusokkal. Az így szennyezett kézzel a szem, a száj fertőzés és más vírusok tovább terjedését is.
vagy az orr érintése esetén a vírus a szervezetünkbe
Mennyi az esély, hogy elkapom az új koronakerülhet, azaz megfertőződhetünk.
4. Tegyen meg mindent, hogy Ön és környe- vírust?
Ennek kockázata attól függ, hogy hol él és hogy
zete betartsa a megfelelő higiénés előírásokat.
Ez azt jelenti, hogy takarja el a száját és orrát hova utazott a közelmúltban. A kockázat magasabb
a behajlított könyökével vagy egy zsebkendővel, olyan helyeken, ahol közösségi terjedés fennáll. Az
amikor köhög vagy tüsszent, ez után pedig azon- összes fertőzés 95%-a Kínában történik és ezek legnal dobja ki a használtzsebkendőt. Miért? A vírus többje Hubei tartományban. A világ más részein élő
cseppfertőzéssel terjed. A köhögési, tüsszögési eti- emberek esetében a megfertőződés kockázata jelenkett betartásával megvédjük a körülöttünk lévőket a leg alacsony. Ugyanakkor fontos, hogy tisztában legyünk a lakóhelyünket érintő helyzettel, illetve az
különböző vírusoktól, így az újkoronavírustól is.
5. Ha betegnek érzi magát, lázas, köhög és ottani készültségi intézkedésekkel.
nehezen lélegzik, akkor mielőbb keresse meg, hívHatékony védekezést jelenthet a koronavírusja fel telefonon orvosát. Mondja el neki a tüneteket és azt, hogy az elmúlt időszakban koronavírus sal szemben a maszk viselése?
Egy egészséges embernek nem javasolt orvoáltal fertőzött területen tartózkodott. Kövesse az
orvos útmutatásait. Miért? A telefonálás lehetővé si maszkot viselnie. Csak akkor használjon maszteszi, hogy az orvosa a kijelölt egészségügyi intéz- kot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés vagy
ménybe utalja. Ez Önt is megvédi és segít megelőz- tüsszentés). A maszkok viselése nagyon fontos az
egészségügyi dolgozók számára. A WHO azt tanáni a vírusok és egyéb fertőzések terjedését.
csolja, hogy észszerűen használjuk az orvosi maszHogyan lehet gyógyítani az új koronavírus ál- kokat, hogy elkerüljük az értékes készletek felesleges pazarlását.
tal okozott fertőzést?
A védekezés leghatékonyabb módszere a rendszeAz új koronavírus okozta megbetegedéseknek
jelenleg nincs speciális, célzott kezelési módja, res kézmosás, a szánk eltakarása a könyökhajlatunkgyógyszere. Az érintett betegeknél a tüneteknek kal vagy zsebkendővel köhögéskor, illetve a legmegfelelő, a beteg szervezetét, immunrendszerét, alább 2 méteres távolság tartása olyan személyektől,
légzését támogató kezelést alkalmaznak (pl. oxigén- akik köhögnek vagy tüsszentenek.
terápia, folyadékkezelés, vírusellenes szerek, szükMilyen sokáig marad a vírus életben a tárgyak
ség esetén légzéstámogatás). A koronavírusok ellen
felületén?
jelenleg nincs védőoltás.
Nem tudni biztosan milyen sokáig marad élet2020 március
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ben a vírus a különböző felületeken, de úgy tűnik,
hogy hasonlóan viselkedik más koronavírusokhoz.
A kutatások szerint a koronavírusok (és az előzetes
információk szerint az új koronavírus is) pár órától
akártöbb napig terjedően is életben maradhat a felületeken. Ez nagymértékben függ a külső környezeti
tényezőktől is (pl. felület típusa, hőmérséklet, páratartalom).
Ha úgy gondolja, hogy egy adott felület fertőzött,
akkor egyszerű fertőtlenítővel tisztítsa meg, hogy eltávolítsa a vírust és így megvédje magát és másokat.
Mosson kezet vízzel és szappannal vagy végezzen
kézfertőtlenítést alkohol-alapú fertőtlenítő szerrel.
Kerülje a szemének, illetve a szájának és az orrának
az érintését.

Mi az, amivel nem tudom megelőzni a fertőzést?
A COVID-19 ellen nem hatásos sem a dohányzás,
sem a hagyományos gyógynövények, sem egyidejűleg több maszk viselése, sem az öngyógyítás pl.
antibiotikumokkal. Ezek bizonyos esetekben kifejezetten károsak lehetnek.

Mit tesz a Nemzeti Népegészségügyi Központ?
A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján
tájékoztatókat, ajánlásokat, utazási tanácsokat tesz
közzé a lakosság számára. Felkészült a diagnosztikai képesség és kapacitás biztosítására a referencia
laboratóriumban, hazánkban kizárólag itt történik az
új koronavírus diagnosztikus laboratóriumi vizsgálata. A Nemzeti Népegészségügyi Központ folyaBiztonságos csomagot fogadni olyan terü- matosan kapcsolatot tart a Belügyminisztériummal,
letről, ahol jelentettek COVID-19 fertőzést? a Honvédséggel, az Országos Katasztrófavédelmi
Annak a valószínűsége, hogy egy fertőzött személy Hatósággal, az Országos Mentőszolgálattal és az
beszennyezzen kereskedelmi árut alacsony, és annak Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, továbbá a
a kockázata is alacsony, hogy egy mozgatott, utaz- nemzetközi szakmai szervezetekkel.
tatott és különböző kondícióknak és hőmérsékleteknek kitett csomagról elkapjuk a vírust. A csomagok Forrás: WHO Q&A oncoronaviruses (COVID-19)
www.who.int/news-room/q-a-detail/q-aesetén is vegye ﬁgyelembe az előző pontban leírtacoronaviruses
kat és szappannal mosson kezet.

Élelmiszerek érintettsége
a koronavírussal kapcsolatosan
A COVID-19 koronavírus elsődlegesen légúti vírus, amely a nemzetközi szervezetek tájékoztatója
szerint elsősorban közvetlenül emberről emberre
terjed cseppfertőzéssel. Bár a legfrissebb eredmények szerint a vírust kimutatták fertőzött személyek
vizeletében és székletében, nincs evidencia sem a
jelen járvány, sem a korábbi koronavírus járvány
esetén élelmiszerekkel terjedő fertőzésre.

partikulumokkal szennyezett felületek vagy tárgyak
érintése után kezével a saját orrához, szájához vagy
szeméhez nyúl.
A terjedési módot ﬁgyelembe véve, az eddig rendelkezésre álló információk alapján elmondható,
hogy a csomagolt élelmiszerek külső csomagolásán a koronavírus, az egyéb csomagolási felületre
jellemző módon nagyon rövid ideig képes életben
maradni, ezáltal fertőzni, tekintettel arra, hogy a koHasonlóan az inﬂuenza és más légúti kóroko- ronavírus felépítéséből adódóan érzékeny a beszázók terjedéséhez, az új koronavírus egyik terjedési radásra, az UV fény hatására, valamint a környezeti
módja a cseppfertőzés, melynek során a fertőzött hőmérsékletre. Hosszabb ideig történő életben maember köhögése vagy tüsszentése során a levegőbe radásához minden esetben élő sejtre, szövetre van
kerülő, a kórokozót tartalmazó nyálcseppek, légúti szükség.
partikulumok a közelben álló másik ember orrára
vagy szájára kerülnek, illetve esetleg a tüdőbe beMagyarországon kívülről történő csomagolt élellégzésre kerülnek.
miszer importálása esetén a gyártótól, forgalmazóEgy másik lehetséges terjedési mód, ha egy em- tól minden esetben elvárás, hogy az élelmiszerek
ber a kórokozót tartalmazó nyálcseppekkel, légúti felületénne fordulhasson elő semmilyen olyan
8
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szennyeződés, vírust tartalmazó váladék mely a
raktározás, rakodás, szállítás, áruátvétel és csomagolt élelmiszer magyarországi forgalmazása során
veszélyeztetné a láncban résztvevő dolgozókat és
a vásárlókat. Tekintettel arra, hogy a fent említett,
koronavírus felépítéséből adódó érzékenység miatt
a vírus, a csomagolt élelmiszerek felületére kerülve
rövid időn belül elpusztul, minimális annak valószínűsége, hogy a Magyarországra beszállított csomagolt élelmiszerek részt vennének a koronavírus közvetítésében. Igaz ez a fagyasztva, hűtve, valamint a
környezeti hőmérsékleten történő csomagolt élelmiszerek szállítására egyaránt.
Gyanús szennyeződés esetén javasolt a csomagolt
élelmiszer felületét, olyan vírusölő hatású szerrel
letörölni, mely a csomagolóanyagot nem károsítja. Munkavédelmi és járványügyi érdekből a szállításban és az áruátvételben résztvevő személynek
egyszerhasználatos gumikesztyű biztosítása és használata szükséges.
Nem csomagolt élelmiszerek estében (zöldségek,
gyümölcsök) a felületükön történő koronavírus túlélési esély a csomagolt élelmiszerhez hasonlóan
nagyon alacsony. A szállítás és lerakodás szabályait
a fent leírtak szerint kell végezni. Zöldségek-gyümölcsök felhasználása és fogyasztása előtt minden
esetben javasolt a felületük alapos folyóvizes lemosása. Ez azért is hasznos, mert esetlegesen növényvédőszer-maradványok és egyéb káros anyagok is
lehetnek a zöldségeken, gyümölcsökön melyeket
így szintén eltávolíthatunk.
A hideg vizes lemosás a szennyeződések jelentős

részét eltávolítják, de vannak olyan gyümölcsök és
zöldségek, amelyek legalább két-három lemosást
igényelnek egymás után. Ilyen a szőlő, alma, szilva, mangó, őszibarack, körte, paradicsom, a zöld
leveles zöldségek, mint a spenót, sóska vagy a kelkáposzta.
Leghatékonyabb megoldás persze a hámozás, de
nem minden esetben használható. Például szőlőt
vagy ribizlit nehéz lenne meghámozni. De például a
saláták és káposzták esetében tanácsos a külső leveleket eltávolítani és csak azokat használni, amelyek
már nem érintkeztek a külvilággal. Fontos tudni,
hogy mosogatószerrel nem érdemes megtisztítani
élelmiszert, például dinnyét. Ugyanis a gyümölcs
pórusain át beszivárog a vegyi anyag és így még
több vegyszer lesz benne, mint szeretnénk.
Az élelmiszerek esetében fontos kiemelni továbbá, hogy azok hőkezelése minden esetben megöli az
esetlegesen előforduló vírusokat, így a főzés, sütés
és a melegen fogyasztandó ételek élelmiszer-biztonsági szempontból meghatározott +63oC feletti
hőmérséklete életképtelenné teszi a koronavírust,
jellemzően 60 0C felett elpusztulnak, így pár perces
forralással, sütéssel bizonyosan elpusztíthatók.
Különleges élelmiszer-biztonsági hatósági intézkedések nem indokoltak a jól működő minőségbiztosítási, élelmiszerbiztonsági rendszer, az alapvető
higiénés rendszabályok betartása garantálhatja azt,
hogy a vírus zöldségek, gyümölcsök útján ne fertőzhessen, ez az út ne segítse elő terjedését.

Vendéglátóhelyekre vonatkozó alapvető
szabályok
A vendéglátóhelyek esetében – az élelmiszer-biztonsági szabályok maradéktalan betartása mellett
– törekedni kell a dolgozók és a fogyasztó vendégek egészségének megőrzésére egyaránt. Fel kell
készülnie minden vendéglátóhelynek arra, hogy
elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre
álljon vírusölő hatású (virucid) kézfertőtlenítőszer,
valamint szintén virucid hatású mosogatószer,
felületfertőtlenítőszer és takarítószer. Minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasításban megadott mennyiséget kell felhasználni.
2020 március

Javasolt a vendégek szociális helyiségébe szintén
fertőtlenítőszeres folyékony szappant biztosítani,
vagy a bejárat közelében kézfertőtlenítőszer adagolót kihelyezni.
A kiszolgáló pultokban a készpénzes ﬁzetés során
minden esetben kerülni kell a pénz és a csomagolatlan élelmiszerrel történő érintkezést, mely külön
személyzet beállításával, fogóeszköz, papírszalvéta,
vagy egyszerhasználatos kesztyű alkalmazásával
oldható meg. A gyorséttermi „drive”-ok esetében is
lehetőség szerint legyen különválasztva a ﬁzetés és
az étel kiadás.
9

TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSRÓL

Külföldről hazaérkezőkkel kapcsolatos tájékoztatás
Az elmúlt időszakban az új koronavírus megbetegedésekre való tekintettel az Észak-Olaszországból
hazaérkező tanulócsoportok, turisták, munkavállalók, valamint egyéni utazások esetében az alábbi
megelőző intézkedések megtételét javasoljuk.
Abban az esetben, ha Ön - tanulócsoport tagjaként, munkavállalóként, turistaként, stb. - ÉszakOlaszország érintett tartományaiban (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piedmont) tartózkodik/tartózkodott, akkor hazajövetelét követően a
fent említett terület elhagyásától számított 14 napig
kísérje fokozott ﬁgyelemmel egészségi állapotát.
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Amennyiben ez idő alatt belázasodna, légúti tünete
jelentkezne (köhögés, légszomj) lépjen kapcsolatba,
hívja fel a háziorvosát és a kapott instrukciókat tartsa
be. A háziorvos, illetve a területileg illetékes járási/
kerületi népegészségügyi osztály dönt a további teendőkről, az aktuális eljárásrend szerint.Tünetmentes személy laboratóriumi vizsgálatának elvégzése
szükségtelen, szakmailag nem indokolt.
Az érintett területek aktuális listájáról a zöld-számon: 06 80/ 277-455 vagy 06-80/277-456, illetve a
Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lehet
tájékozódni: www.nnk.gov.hu.
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HÚSVÉT

„Lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak.”
(Apostolok Cselekedetei 24:15)

LÉGY IGAZ EMBER!

A húsvét csak a keresztyének ünnepe, és csak az hanem örök élete
legyen.”
(János evangéliuma
3:16)
„Lesz
feltámadásuk
mind az igazaknak,
mind a go
igaz keresztyének ünneplik meg (azaz nem minden Nem mindegy, hogy mire támadsz fel: az örök életre
(Apostolok Cselekedetei 24:15)
megkeresztelt ember), de üzenete, maga a feltámadás, vagy az örök kárhozatra. Tudom, tapasztalom, látom:
már mindenkit érint. Isten ugyanis nem egyeseket tá- Istennek nem mindegy. Neki nem! És neked? Neki
LÉGY
IGAZ EMBER!
maszt fel majd a halálból, hanem minfontos vagy, szeret téged,
ezt bizonyídenkit. Azt is, aki ebben nem hisz, és
totta be, számodra is, Jézusban. Ne élj
azt is, aki ezt nem akarja. Ha komolyan
a gonoszságban,
éld a gonoszságot,
A
húsvét csak a ne
keresztyének
ünnepe, és csak az igaz
veszed azt, hogy „lesz feltámadásuk
ne éltesdmegkeresztelt
a gonoszságot, ember),
ne vállaljde
vele
minden
üzenete, maga a
mind az igazaknak, mind a gonoszokközösséget
hosszútávon
nem
éri
meg.
ugyanis nem egyeseket támaszt fel majd a halálból, h
nak”, azaz mindenki feltámad, számot
Légy igaz ember! Hogyan? Megtérve,
hisz,
és azt is, aki ezt nem akarja. Ha komolyan vesze
ad az életéről Isten előtt, akkor elkezd
újjászületve. Döntsd el végre, melyiket
igazaknak,
gonoszoknak”,
azaz mindenki felt
mélyebben és személyesebben is érdeakarod: örökmind
élet avagy
örök kárhozat?
akkor
elkezd mélyebben
és személyesebben
is érdek
kelni Jézus személye, tanítása, életútÉs ha döntöttél,
ha a cél adott,
akkor el
ja, hiszen az ítélet Őreá nézve történik
is
indulsz
felé.
Bárhogy
döntesz,
lesz
hiszen az ítélet Őreá nézve történik majd. „Aki h
majd. „Aki hallja az én igémet, és hisz
egy társad.engem,
Egy társad
biztos:
a kárelküldött
annak
örökhaélete
van; sőt ítéletre s
abban, aki elküldött engem, annak örök életeéletbe”.
van; sőt(János
hozatod
választod,
az
ördög,
ha
az
örök
életet
válaszevangéliuma 5:24) Előbb rendeltetett el és lett nyilvánvaló
ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az élet- tod, akkor Jézus. Középút nincs, ne is ábrándozz róla.
igazaknak, mind a gonoszoknak”, mint ahogyan megtörtént Jézus feltámas
be”. (János evangéliuma 5:24) Előbb rendeltetett el és Ne legyen saját igazságod: Jézus Igéje az igazság! Járd
Isten,
Jézus
és csakis
Általa. Isten
„Senki
sem mehet az Atyához,
lett nyilvánvaló az, hogy „lesz feltámadásukfelkészíteni
mind az és
hirdesd
az által,
igazság
útját! Igazodj
törvényei14:6)megJézus hez,
feltámasztása
nemcsakLesz
ismételt
figyelmeztetés:
ember vigyázz, a h
igazaknak, mind a gonoszoknak”, mint ahogyan
Jézus indulatához!
feltámadás,
és mert van
történt Jézus feltámasztása. Egy ítéletes jövőre
akarreménységünk
a Feltámadott,
hanem mindenki
Benne bízva
egyetlen
is,ezért
hogynem
az a félek,
nap, amikor
feltámad az ítéletre
minket felkészíteni Isten, Jézus által, és csakis
Általa.
élem
életem,
imádságban
kérve
az
erőt
Tőle,
az
igaz
felelőtlenül, közömbösen, ellenségesen, ahogyan neked tetszik vagy más
„Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”
(Já- el
élethez.
Az igaz élethez,
mertkerülte
csak ehhez
kapunk aerőt
kerülheted
a számadást.
Azért nem
el Krisztus
keresztet, hogy te
nos evangéliuma 14:6) Jézus feltámasztása nemcsak Tőle. Más élethez nem. Más fajta életben és életért,
halt meg éretted, helyetted és miattad, hogy neked életed legyen. „Mert úgy s
ismételt ﬁgyelmeztetés: ember vigyázz, a halál nem csak erőlködünk és erősködünk…
Fiát adta, hogy
aki hisz
el ne Általad
vesszen,meghalt
hanemaörök
végállomás, hanem egyben az egyetlen reménységünk
„Jézus,
ki aőbenne,
sírban voltál,
halál,élete legyen.” (J
hogy
mire támadsz
fel: az
örök életreSzűnjetek
vagy azmeg,
örökkétségeim,
kárhozatra. Tudom, tapa
is, hogy az a nap, amikor mindenki feltámad az
ítéletre,
az élet pedig
feltámadott.
Neki könem! változzatok,
És neked?félelmeim,
Neki fontos
vagy, szeret
téged,
ezt bizonyította
bemehetek majd az örök életbe. Ne élj felelőtlenül,
reménységgé,
örömökké,
mert
zömbösen, ellenségesen, ahogyan neked tetszik
vagy nemnealszom
el örökké. Jézus,
segíts aengem
ebben, ne vállalj vele
gonoszságban,
éld a gonoszságot,
ne éltesd
gonoszságot,
másoknak, mert tudnod kell, hogy nem kerülheted
el
a
hogy
éltem
folyjék
szentebben,
és
hogy
ne
menjek
Légy igaz ember! Hogyan? Megtérve, újjászületve. Döntsdítéel végre, melyike
számadást. Azért nem kerülte el Krisztus a keresztet, letre, támassz fel engem új életre. Lelked által énbenÉs ha döntöttél, ha a cél adott, akkor el is indulsz felé. Bárhogy döntesz, l
hogy te elkerülhesd a kárhozatos ítéletet. Azért halt nem élj! (347. dicséret alapján)
kárhozatod
meg éretted, helyetted és miattad, hogy neked
életed választod, az ördög, ha az örök életet választod, akkor Jézus. K
legyen
saját igazságod: Jézus Igéje az igazság!
Járd ésZoltán
hirdesd az igazság ú
legyen. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egySzappanos
Lesz feltámadás, és mert van aref.Feltámadott,
szülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el neindulatához!
vesszen,
lelkipásztor ezért nem féle

imádságban kérve az erőt Tőle, az igaz élethez. Az igaz élethez, mert csak ehh
Más fajta életben és életért, csak erőlködünk és erősködünk…
Húsvét öröme:
Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt!
„Jézus, ki a sírban voltál, Általad meghalt a halál, az élet pedig feltámadott.
félelmeim,
reménységgé,
örömökké,
mertvagyunk
nem alszom
el és
örökké. Jézus, se
Az emberi élet Jézus
feltámadásával
kap értelmet!
Ha képesek
megújulni
szentebben,
ne menjek
ítéletre, támassz
fel engem
új életre. Lelked álta
elengedni azt, ami nem
is a miénk,ésa hogy
fájdalomból
és szenvedésből
a hit által
öröm fakad.

Ferenc pápa húsvéti üzenete: „fogadjuk be Krisztus feltámadásának kegyelmét! Engedjük,
hogy Isten irgalmassága megújítson minket, engedjük. hogy Jézus szeressen minket, hogy
szeretetének ereje átalakítsa a mi életünket is…” Hagyjuk, hogy a feltámadás öröme hitből
Húsvét öröme: Krisztus feltámadt!
fakadó tettekre vezessen minket, s tudjunk igazán szeretni! Akkor érvényes Ránk: „Krisztussal együtt ti is feltámadtatok” (Kol3,1)
Az emberi élet Jézus feltámadásával kap értel
Fazekas Gábor diakónus
2020 március

elengedni azt, ami nem is a miénk, a fájdalomból é
Ferenc pápa húsvéti üzenete: „fogadjuk
be Krisztus
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hogy Isten irgalmassága megújítson minket, engedjü
szeretetének ereje átalakítsa a mi életünket is…” Ha
fakadó tettekre vezessen minket, s tudjunk igazán szere
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Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről
A Képviselő-testület idei első ülését 2020. január 29én tartotta. Első napirenden dr. Deutsch Judit egyéni
vállalkozó háziorvos kérését tárgyalta, mely kapcsán a
munkája ellátásához szükséges gépjárművásárlás céljából 7.000.000.-Ft kamatmentes kölcsönben részesítette, melynek visszaﬁzetési határideje 60 hónap. A
háziorvosok átköltözése és a már ismert rezsiköltségek
kialakulása után szükségessé vált a háziorvosok és fogorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása, mely
kapcsán azok aktualizálása is megtörtént.
A Képviselő-testület soron következő napirendjén a
Nagykadácsi Kft. központi orvosi ügyelet ﬁnanszírozási
díjának emelésére vonatkozó kéréséről tárgyalt és a kérésben foglalt
indokokat –
orvosok bérének emelése
– elfogadva
járult hozzá
az emeléshez.
A Sertéstelepi út – Sertéstelep bejárata és a körforgalom között
szakasz –padkarendezési munkáira Dura Miklós egyéni vállalkozót bízta meg a Testület – kivéve az eljárást
a Beszerzési Szabályzat hatálya alól – 1.965.000.- Ft +
0% Áfa összegért.
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetőjének kérésére a Képviselő-testület úgy
döntött, hogy január-február havi kiadásainak fedezésére
bruttó 3.400.000.-Ft-ot engedélyez felhasználni a költségvetésben majd szereplő intézményi költségvetésének terhére.
Egyetértett a Testület azzal, hogy a Dabasi Rendőrkapitányságon kialakított térﬁgyelő rendszer végponthoz Alsónémedi település is csatlakozzon a saját
kamerarendszerével. A csatlakozás kiépítéséhez egyszeri bruttó 200 000,- Ft-os, míg az éves üzemeltetési
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költséghez bruttó 160 000,- Ft/év költséget biztosított,
5 éves határozott idejű szerződés kötésével a Kevenet
Bt-vel (8788 Sénye, Felsőhegy u. 1.) A Képviselő-testület egyetértett az Alsónémedi KMB-s iroda átköltöztetésével a Fő út 44. szám alatti épületbe (volt fogorvosi
rendelő), melyet térítésmentesen adott használatba az
Önkormányzat, vállalva az üzemeltetési, felújítási, karbantartási költségeket is. Az átköltöztetéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket bruttó 800.000.-Ft keretösszegig vállalta az Önkormányzat. Az ünnepélyes átadásra
2020. február 18-án került sor.
Forrás:http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/
legfrissebb-hireink/szervezeti-hirek/uj-korzetimegbizotti-iroda-1
Az Alsónémedi Hírmondó szerkesztését, megjelentetésével kapcsolatos feladatokat továbbra is egy
Szerkesztőség látja el: a felelős szerkesztő: Dr. Tüske
Zoltán polgármester, elnöke dr. György Balázs, tagok:
Török Lajosné, Szabó Éva, Jobbágy Ilona, dr. Nagy Vilmos. A Szerkesztőség munkáját Bálint István tanár úr és
Győrvári Istvánné segíti és koordinálja.
A Képviselő-testület beiktatása után megszüntette a
testületi ülésekről a videofelvételek készítését. A nyilvános bizottsági és testületi üléseinek rögzítése, feldolgozása, publikálása és archiválása módjának kidolgozására
ezen az ülésen ad-hoc bizottságot hozott létre a Testület
„Videófelvétel ad-hoc bizottság” néven, melynek elnöke dr. Nagy Vilmos, tagjai: Török Lajosné és dr. György
Balázs képviselők, míg külsős tagok: Kovács Róbert és
Juhász Zoltán. A Bizottság azóta már megkezdte munkáját.
A Haraszti út 1/14 hrsz. alatti ingatlanon építendő uszoda tervezési szerződését módosította a Testület. A tervek készültségi foka 60%. Ennek megfelelően a tervezési
szerződésben rögzített összeg 60%-a került kiﬁzetésre a
tervezőnek. Természetesen az uszoda megvalósításának
kérdéskörében a Polgármester és az ügyintézők tovább
dolgoznak. A Képviselő-testület elfogadta a Fővárosi
Agglomeráció Önkormányzati Társulás új Társulási

2020 március
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Megállapodását (fő oka az önkormányzati változások
voltak).
A Pénzügyminisztériumtól elnyert támogatásból megvalósítandó beruházásokhoz – Egyesített járda és kerékpárút építés a déli körforgalom és a Halászy Károly
u. között (melyről a későbbiekben olvashatnak, hogy
elmarad), ill. a Somogyi Béla és Halászy Károly utcák
csapadékvíz-elvezetése – projektmenedzseri feladatok
ellátására a Testület a Pro Regio Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonproﬁt Kft-t, a
GRANATICon Kft-t, a Kánai Gergely-t kérte fel ajánlattételre. A Kistói u. problémás szakaszán hiányzó 7 db
lámpatest felszerelésére kapott bruttó 225.806-Ft-os
árajánlatot elfogadta a Testület és a KISDUNA-VILL
Építőipari és Szolgáltató Kft-t bízta meg a munka elvégzésére. A Kossuth L. u. 60/A. és az 1848/3 hrsz-ú
ingatlanon épülő mini bölcsőde kertépítészeti kiviteli
tervek elkészítésére a bruttó 444.500.-Ft-os árajánlatot
elfogadta a Testület és a Ander-garten Kkt-t bízta meg
a tervezéssel.
A Polgármester 2020. évi szabadságtervét a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően tárgyalta és fogadta
el a Képviselő-testület. Soron következő napirenden a
polgármesteri beszámoló szerepelt, melyet a Képviselő-testület szóbeli kiegészítésekkel együtt fogadott el.
A Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évre vonatkozó munkatervét, mely alapján a 2020. évben az
alábbi napokon lesznek az előre tervezett testületi ülések:
március 18., április 29, június 24., szeptember 30., október 28., november 25., december 10. (közmeghallgatással). – A februári bizottsági üléseken a bizottságok
idei munkaterve is elfogadásra került, melyek a testületi ülést megelőző hétfői (TKMB) és keddi napokon
(KSESZB, PJÜTB) lesznek.
A Polgármester javaslatára úgy döntött a testület, hogy
a 2020. évi béremeléseket az Önkormányzat és minden
intézménye részére átlagosan 10%-os mértében mértékben engedélyezi. A Képviselő-testület legutóbbi ülését 2020. február 26-án tartotta. A napirend módosításának és kiegészítésének elfogadása után a 2019. évi
költségvetési rendeletet módosította a Testület, melyben a már megtörtént módosítások kerültek átvezetésre.
(1/2020.(II. 28.) rendelet)
A következő és egyben fő napirend a 2020. évi költségvetési rendeletet elfogadása volt melyet a testületi tárgyalás előtt minden bizottság véleményezett. (2/2020.
(II. 28.) rendelet) A költségvetésről Polgármester úr a
soron következő lapszámban számol majd be, részletezve az idei évre tervezett beruházásokat, fejlesztéseket. A
Polgármester javaslatára több tradicionális helyi közösség magasabb összegű támogatásra számíthat az idei
évben, pl. a két történelmi egyház 1,5-1,5 millió forint támogatásra számíthat, a Nyugdíjas Klub 100.000,- Ft-tal,
az ASE 500.000,- Ft-tal megemelt támogatást kapott. Az
idei évben is kiírásra kerül a településen működő civil
szervezetek és civil társaságok részére pályázat – Lsd.
2020 március

jelen Hírmondó … oldal. – Az elkülönített civil keret:
3.600.000,- Ft.
A soron következő napirendekben az ABÉVA Kft. beadványai, előterjesztései kaptak helyet.
A Sportcsarnok és tornaterem bérleti díjait a következő összegekkel hagyta jóvá a Képviselő-testület:
1. Alsónémedi Sport Egyesület részére- előzetesen
egyeztetett időpontokban:
a, ingyenes használat vagy
b, pályázathoz kötődően az abban meghatározott térítés.
2. Helyi bejegyzett és nem bejegyzett szervezetek és
olyan csoportok, szerveződések részére, ahol a helyi lakosok aránya eléri a létszám 75%-át:
a, sportcsarnok: - 3.500.-Ft + ÁFA
b, testnevelés terem: - 2.000.-Ft + ÁFA
3. Nem helyi bejegyzett szervezet, ill. olyan csoport,
szerveződés, ahol a helyi lakosok aránya nem éri el a létszám 75%-át:
a, sportcsarnok: - 8.000.-Ft + ÁFA
b, testnevelés terem: - 3.000.-Ft + ÁFA
4. Nem helyi szervezetek, sportegyesületek részére
edzések, mérkőzések, rendezvények megtartására:
a, sportcsarnok: - 10.000.- Ft + ÁFA eredményjelző
használata nélkül
- 12.000.-Ft + ÁFA eredményjelző használatával
Ilyenkor szokta a Testület tárgyalni az iskola aulájában tartandó esküvők, lakodalmak bérleti díját, melyet változatlanul 300.000,- Ft + ÁFA/lakodalom öszszegben hagyott jóvá.
Az Abéva Kft. dolgozóinak 10%-os béremelést javasolt, míg Horváth Miklós ügyvezető részére 15%-os
béremelést eszközölt (az ügyvezető korábban nem kapott minden évben emelést, ezért tett különbséget a Képviselő-testület).
A Képviselő-testület egyetértett a Koszt-Parti Kftvel (Némedi Pékség) jelenleg fennálló bérleti jogviszonyának meghosszabbításával 2021. december 31-ig és
a bérleti díj emelésével, mely alapján 2020. június 1-től
200.000.-Ft+ÁFA összeget kell ﬁzetniük.
Az Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérését is
megtárgyalta a Képviselő-testület, akik a hivatásos tűzoltók elfoglaltsága esetén a településre kivonulnak. Az
Egyesületet tűzoltószertár építésére 850.000,- Ft összegű támogatásban részesítette a Testület, míg a működési
kiadásaihoz 2020. évtől kezdődően évente 330.000,- Ft
összeggel – lakosság arányában – járul hozzá.
Az országos közutakat érintő mélyépítésekhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátására ajánlatokat kér
be az Önkormányzat az alábbi vállalkozásoktól: Csontos
Ákos EV., Királyterv Kft., Green Controll Expert Kft. A
2020. évi költségvetésben szerepeltetett tervezési feladatok ellátására is ajánlatkérés történik az alábbi cégektől:
13
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Királyterv Kft., ProBauTeam Építőipari és Kereskedelmi Kft., Újítók Mérnökiroda Kft.
A Rákóczi utcai csapadékvíz elvezetés tervezési
feladatait is meg kell kezdeni, így Rasztik Róbert EV.,
BÉ-TERV Építésziroda Bt. és Újítók Mérnökiroda Kft.
ajánlatát kéri be az Önkormányzat a tervezési munkára.
Az ún. „Katonaházak” felújításáról is tárgyalt a Testület és – bizottsági javaslatokra – felkérte a Polgármesteri
Hivatalt vizsgálja meg felújítás költségigényét, és ennek
ismeretében dönt a felújításról.
A 160/2019. (XI. 27.) önkormányzati határozat
módosítására is sor került, tekintettel arra, hogy az
alsónémedi 069/10 és 069/11 hrsz-ú ingatlanokból telekalakítás során kialakuló 069/34, 069/35 és 069/36 hrsz-ú
– ingatlanokat szükséges a belterülethez csatolni.
A bölcsőde berendezésére a beérkezett
előzetes költségbecslés
alapján „Bölcsőde berendezés beszerzése”
tárgyú, a Kbt. 81.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárást ír ki az Önkormányzat, melynek
lefolytatására a Polgármester felhatalmazást
kapott.
Az
„Alsónémedi
Nagyközség
csapadékvíz elvezető rendszerének
fejlesztése
beruházás projektmenedzseri feladatainak
ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok alapján a Pro
Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonproﬁt Kft. (1146 Budapest, Hermina út
17.) került ki nyertesként 3.100.000,- Ft + ÁFA összegű
ajánlatával.
Korábban már olvashattak arról, hogy a Polgármester
felhatalmazást kapott lakossági Fórum megtartására az
Alsónémedi, Déli kerékpárút 5. sz. főút déli körforgalom és Halászy Károly utca közötti szakaszának
megépítése ügyében. A Fórum 2020. február 12-én megtartásra került és az ott kialakult lakossági vélemények
alapján a Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem valósítja meg az egyesített gyalogos- és kerékpárút sem
eredeti, sem módosított nyomvonallal történő megépítését. E döntés miatt az elnyert támogatást vissza kell
ﬁzetnie az Önkormányzatnak. Természetesen a Képviselő-testület a későbbiekben gondolkodik az érintett szakaszon gyalogjárda építéséről.
A Somogyi Béla úti új lakótelkeknél probléma adódott abból, hogy nincs kiépített járda. Az Önkormányzat
szándéknyilatkozatot adott a járda megépítésére úgy,
hogy – a Gyál irányába nézve – bal oldali telkek előtt
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a 2923 hrsz-ú utca igénybevételével, a mindkét oldali
érintett ingatlantulajdonosok 100%-os költségviselése
mellett építi meg a járdát.
Az alsónémedi 029/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe
csatolására vonatkozó kérelemről is tárgyalt a Testület,
mely kapcsán úgy döntött, hogy azt a település belterületéhez kívánja csatolni.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére
1.057.500.- Ft összegű támogatásról döntött a Képviselő-testület, mely a helyben szolgálatot teljesítő KMBsek fokozott jelenléte érdekében kerül majd felhasználásra.
A polgármesteri beszámoló szerepelt a soron következő napirenden, melyet a Testület szóbeli kiegészítésekkel elfogadott.

Zárt ülésen a Képviselő-testület vagyoni ügyekről
tárgyalt, melyről annak végleges lezárulta után számolunk be. Itt adunk tájékoztatást arról, hogy a korábban
írt vagyoni ügyek egy része lezárult és az Önkormányzatnak sikerült megvásárolnia a Haraszti-Rákóczi u.
sarkán lévő ingatlant 15 millió forintért, melyen a
későbbiekben parkoló kerül kialakításra. A TemplomMagyari utcán lévő ingatlanok is megvásárlásra kerültek (korábban Kiss Ernő és Oláh Lajos tanár úr által lakott
lakások és telkek) 25 millió forintos összegért, melyen
szintén parkoló építését tervezi az Önkormányzat.
Mire e sorokat olvashatják a Hírmondóban a Képviselő-testület és a bizottságok márciusi ülései lezajlanak,
melyről a későbbiekben természetesen beszámolunk.
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,
szervezési csoportvez.
2020 március
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Tisztelt Pácienseink!
Ez a cikk néhány fontos és alapvető információt tartalmaz községünk egészségügyi alapellátásáról. Az utóbbi időben adódtak félreértések a rendelési időn kívüli betegellátás miatt. Munkaidőben, azaz 8-16 óráig a felnőtt
háziorvosi rendelési időket úgy alakítottuk, hogy egymást
váltva és egymást helyettesítve mindig rendel orvos a faluban. A délutáni rendelések miatt szerda és csütörtök 12-14
óráig pedig az adott háziorvos hívható, sürgős esetben.
Pénteki napokon orvosaink 8-12 óráig rendelnek. Ezt
követően 12-16 óráig KÉSZENLÉT van, ami azt jelenti,
hogy az Önkormányzat honlapján lévő naptárban a napra
kattintva látható és a rendelői hirdetőtáblán aktuálisan jelölt
orvos sürgősségi készenlétet tart, nem megy el a faluból és
telefonon elérhető, és természetesen megy is, ha szükség
van rá. De ez NEM egyenlő az ügyelettel, mert ebben az
időben általában nem vagyunk a rendelőben, hanem a kiírt
számokon vagyunk elérhetőek. A rendelői telefonszámok
ilyenkor saját mobiltelefonjainkra vannak átirányítva.
ÜGYELET csak Ócsán van, napközben 16-08 óráig, hétvégén pedig 24 órában. Sürgős esetben, amikor
háziorvosi rendelés már nincs és orvosi ellátásra van
szükség, nyugodtan lehet hívni a 104-es, vagy 112-es segélyhívót. A telefont felvevő szolgálatvezető a panaszok
hallatán vagy mentőkocsit küld, vagy értesíti a háziorvosi
ügyeletet az ellátandó betegről.
Abban az esetben, ha rendelési időben adódik sürgős
ellátási esemény, akkor is a fenti számok hívandók elsőként. Hiszen a mielőbbi szakszerű orvosi ellátást csak

késlelteti, ha a beteg nem kerül minél előbb a megfelelő
szakellátó helyre.
A háziorvosi rendelések ideje az új rendelőbe költözést követően sem változott. A rendelés kezdete előtt fél
órával nyitjuk ki a kaput, hogy mindenki időben be tudjon
jönni. A rendelések befejeztével a rendelő kapuját zárjuk.
A keddi vérvétel miatt a szerdai és csütörtöki délutáni
rendelésen nagyon nagy létszámmal jelennek meg azok a
páciensek, akik csak a labor eredményeik után érdeklődnek. Ezt a két délutáni rendelést azon páciensek számára
alakítottuk így, akik dolgoznak és a munkájuk miatt nem
érnének időben a rendelőbe. Ez úton szeretnék minden kedves páciensünket arra kérni, hogy ezeket a napokat hagyjuk
meg a dolgozók számára és aki teheti, más napon keresse
fel orvosát.
Lehetőség van telefonon időpont kérésre, így a rendelőben való várakozás is elkerülhető. Szeretnénk, ha több
páciensünk döntene úgy, hogy választott időpontra jön, hisz
így optimalizálhatóbb lenne a rendelés menete.
A gördülékeny és hatékony háziorvosi ellátás érdekében kérem ezen információk elolvasását, betartását.
Betegségükkel kapcsolatos kérdésükkel, kérésükkel ez
után is keressék bizalommal háziorvosukat.
Orvosok elérhetősége rendelési időn kívül
sürgős esetben:
Dr. Papp Zsolt 29/337-144
Dr. Deutsch Judit 29/337-104
Dr. Szlivka Gabriella 70/360 4211
Dr. Deutsch Judit a 2.sz. körzet háziorvosa

Kérünk minden Alsónémedi lakost, hogy akinek lehetősége van,
támogassa Alapítványunkat személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával!
Adószám: 19184764-1-13
Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma
Tájékoztatás
Az Alsónémedi SE ezúton tájékoztat mindenkit, hogy a 2018. év utáni 1%-os felajánlásaikból
49.3247 Ft támogatás került átutalásra az egyesület számlájára, amely összeget az idei évben
az utánpótlás csapatok sporteszközeinek, sportfelszerelésének vásárlására kívánjuk fordítani.
Reméljük, a 2019.év utáni 1%-os támogatásaikkal továbbra is hozzájárulnak az Egyesület
működéséhez.
ADÓSZÁM: 19831167-1-13
Köszönettel:
2020 március
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Asztma és COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség)
szűrés lehetősége Alsónémedin
Az új központi orvosi rendelő pályázata kapcsán
vállalta Önkormányzatunk, hogy célzott szűréseket
végez el a lakosság körében, mely a lakosság részére
ingyenes szűrés.
Háziorvosaink betegeiket ismerik, így a veszélyeztetetteket tovább irányították a szakorvosokhoz és folyamatos gondozás alatt állnak.
Mindig vannak olyanok, akik körében fennáll a betegség rizikója, de nem fordulnak háziorvoshoz. Azok
szűrését, akik a fokozott rizikófaktorral rendelkeznek,
háziorvosaink saját maguk hívják be szűrésre. Jelen
felhívással a lakosságnak biztosítunk lehetőséget egy tüdőbetegség szűrésre való jelentkezésre.
Az asztma tüneteivel legtöbben tisztában vannak, de
röviden az alábbi tünetek esetén célszerű a szűrés: hurutos köhögés, köhögési inger, nyugtalan alvás, mely köhögési rohamokkal párosul, levegő utáni kapkodás, nehézlégzés, terhelés során kifáradás, fulladás.
A COPD – idült hörghuruttal (hörgők beszűkülnek,
fokozott váladékképződés alakul ki) és tüdőtágulással

(léghólyagok összeolvadnak, pusztulnak) járó betegség.
A krónikus betegségek száma az OECD országokban
folyamatosan nő, így hazánkban is, emiatt fontosnak tartjuk a fenti betegség szűrését is, hiszen indokolt lenne a
betegek mielőbbi tüdőgyógyászhoz irányítása. A betegség legfőbb rizikófaktorai a dohányzás, a gyakori tüdőbetegségek, fertőzések, porral járó munkakörben foglalkoztatottak (de társulhat szív- és érrendszeri betegséggel,
cukorbetegséggel, csontritkulással is).
Ha az alábbi tüneteket észleli, célszerű jelentkezni
a szűrésre: krónikus (váladékos) köhögés, sűrűn előforduló légúti fertőzések, mellkasi fájdalmak, romló ﬁzikai
terhelhetőség (fáradtság), nehézlégzés.
Szűrésre az alsónémedi lakcímmel rendelkezőknek
van lehetősége előzetes bejelentkezés alapján! Kérjük,
aki élni kíván a szűrés lehetőségével 2020. április 10ig jelentkezzen a 337-144-es telefonszámon, rendelési
időben dr. Papp Zsolt rendelőjében.
Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal

Új Koronavírus fertőzés 2020 március eleje
Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Néhány gyakorlati szempontot szeretnénk Önökkel megosztani az új koronavírus fertőzésről.
Deﬁníció alapján gyanús – kivizsgálandó az a páciens:
1. Akut légúti fertőzésben szenvedő beteg
(LÁZ 38 C felett és/vagy köhögés és/vagy légszomj), hirtelen kezdettel
ÉS:
2. Szoros kapcsolatban volt valószínűsített vagy megerősített új koronavírussal fertőzött személlyel
VAGY
3. Olyan az új koronavírussal érintett területen járt, ahol a folyamatos közösségi terjedés feltételezhető. Ezen
területek listája 2020.02.25-én: Kína, Szingapúr, Hongkong, Japán, Dél-Korea, Irán, Olaszországban az alábbi
tartományok: Lombardia, Emilia-Romagna, Piedmont, Veneto. A folyamatosan aktualizált lista a www.nnk.
gov.hu honlapon elérhető.
Teendők a gyanú felmerülésekor:
Háziorvosát értesíteni telefonon vagy ügyeleti időben az ügyeletet, akik segítenek a további teendőkben.
Kérem gyanú esetén NE keresse fel a rendelőt személyesen, hanem telefonáljon!
Néhány információ:
– Terjedés módja: emberről – emberre cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal történik (szoros kapcsolat: 2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő)
– Lappangási idő: általában 5-6 nap (szórás 2-12 nap)
– Akiknek légúti fertőzésük van használjanak sebészi orr-szájmaszkot
– Akiknek légúti fertőzésük van, ne menjenek indokolatlanul közösségbe (munkahelyre se!, tömegközlekedés se!)
– Megelőzés szempontjából fontos az alapos, gyakori kézmosás, lehetőleg virucid („vírusírtó”) készítményekkel
– Utazás tervezéshez: www.konzuliszolgálat.kormany.hu/koronavirus
Segítségüket köszönjük!
Dr. Papp Zsolt
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PÁLYÁZAT
a településen működő
civil szervezetek részére

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése, valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról, átvételéről szóló 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelete alapján a településen működő
civil szervezetek részére pályázatot ír ki az alábbiak
szerint:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséből pénzügyi
keretet (Civil keretet) különített el a településen
működő civil szervezetek és civil társaságok részére a szervezet alapfeladatainak, működésének
támogatására
Az elkülönített civil keret: 3.600.000,- Ft, azaz Hárommillió-hatszázezer forint.
Pályázni az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerinti pályázati
adatlapon lehet, a szükséges nyilatkozatok és mellékletek becsatolásával egyidejűleg.
A pályázat benyújtási határideje: 2020. április 6.
(hétfő) 12.00
A benyújtás módja: 1 példányban papír alapon
A benyújtás helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi Fő út 58. sz.
A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának
mértékéről a Képviselő-testület - az illetékes bizottságok előzetes véleményezése után - a 2020. április
29-i ülésén dönt.
A támogatási szerződés megkötésének határideje:
2020. május 15.
A támogatási összeg kiﬁzetésének határideje: 2020.
május 31.
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete

Tisztelt Alsónémediek!
Településünk vezetősége kiemelt ﬁgyelmet kíván
fordítani a községben életvitelszerűen itt tartózkodó
vendégmunkásokkal kapcsolatos esetleges veszélyforrás kezelésére. Mivel Romániában a koronavírusfertőzés szintén jelen van, félő, hogy az onnan ide
érkezők e kórokozót elterjesztik Alsónémedin. Nyomatékosan szeretnénk felhívni minden ingatlantulajdonos ﬁgyelmét, hogy a település lakosságának érdekeit szem előtt tartva, fordítsanak kiemelt ﬁgyelmet az
ingatlanukban tartózkodó albérlőkre. Betegség gyanúja esetén azonnal intézkedjenek arról, hogy a háziorvosok felé megtegyék a szükséges bejelentést.
A vendégmunkások egy része várhatóan még most
tervezi településünkre történő visszautazását a téli
munkakiesés után. Kérünk minden érintett személyt,
aki szállást vagy munkát ad ezeknek a személyeknek,
tartózkodjon a visszatérésüktől. Beszélje rá ezeket az
embereket, hogy maradjanak otthonukban, Romániában. Ez minden alsónémedi lakos közös érdeke!
Kérjük a lakosság közös együttműködését annak
érdekében, hogy településünkön minél kisebb mértékben tudjon a vírusfertőzés egészségünkben kárt okozni!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

A DAKÖV KFT. KÖZLEMÉNYE
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
DAKÖV KFT a vezetékes vízrendszer
tavaszi hálózatmosást 2020.
március 23-27. között végzi.
A mosatás következtében előfordulhat,
hogy a víz zavarossá válik, de ülepítés
után természetesen fogyasztható.
Szíves elnézésüket kérjük
a kellemetlenségért!
DAKÖV KFT.

A Daköv Kft. Alsónémedi üzemegysége munkatársat keres.
Feladat: a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetése, karbantartása.
Feltétel: „B” kategóriás jogosítvány
Műszaki végzettség, karbantartásban szerzett gyakorlat előnyt jelent.
Érdeklődni: telefonon a 06 30 9 657 813-as számon, vagy személyesen a Fő út 75. szám alatt található
irodánkban lehet.
2020 március
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Sorban állás helyett kérjen online keresetkimutatást!
A banki hitelfelvételhez eddig is elengedhetetlen volt a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiállított jövedelemigazolás. Februártól azonban a NAV új szolgáltatásával, az
online keresetkimutatással jelentősen felgyorsul az igénylési
folyamat. A keresetkimutatás pár kattintással beszerezhető és,
ha az igénylő az adatokat rendben találja, a NAV elküldi azt a
KHR-t (központi hitelinformációs rendszert) kezelő pénzügyi
vállalkozásnak, aki a közvetlenül a megjelölt banknak továbbítja.
Jövedelemigazolást eddig személyesen a NAV ügyfélszolgálatain, postán vagy elektronikusan az „IGAZOL” nyomtatvány ügyfélkapus benyújtásával lehetett kérni. Most azonban
– a NAV és a Magyar Nemzeti Bank által közösen kidolgozott
rendszerben – az új keresetkimutatás online, az eBEV-portálon
keresztül igényelhető, ez pedig jelentősen lerövidíti az ügyfél,
a NAV és az adott bank közötti kommunikációt.
Az ügyfél webes kérelmére a NAV elkészít egy

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
A koronavírus-fertőzés miatt rendkívüli intézkedések bevezetésére kellett sort keríteni Önkormányzatunknál. Magyarország Kormánya 2020. március 11-én veszélyhelyzet
kihirdetését rendelte el. A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladatés hatáskörét a Polgármester gyakorolja.
A veszélyhelyzet idejére a település vezetősége és az intézményvezetőkkel történt közös egyeztetés alapján az alábbiakról döntött a polgármester:

kimutatástervezetet és, ha az igénylő jóváhagyja azt, utána
elküldi a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáson keresztül az
előzetesen megjelölt banknak. A szolgáltatás további előnye,
hogy nem kell hozzá semmilyen külön kitöltőprogramot vagy
alkalmazást, nyomtatványt letölteni, az egész folyamat végigvihető online, bármilyen okoseszközön.
Fontos különbség, hogy a keresetkimutatás – szemben a
jövedelemigazolással, ami lezárt adóévi adatokat tükröz – a
munkáltatók, kiﬁzetők által havonta NAV-hoz lejelentett legfrissebb adatok alapján készül. Tehát mindig az igénylést megelőző második hónap utolsó napjáig terjedő 12 hónap adatait
tartalmazza.
Ha valakinek még nincs ügyfélkapuja, de igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatást, akkor ügyfélkaput személyesen a
NAV bármelyik ügyfélszolgálatán, a kormányablakokban, a
kijelölt postákon vagy akár a külképviseleteken is nyithat.
NAV tájékoztatás
tapasztalnak, a gyermeket nem hagyhatja az intézményben a
szülő
– Hazamenetelkor a szülő szintén nem léphet be az épületbe, a gyermeket a nevelők felöltöztetik és az ajtóban adják át
a szülőnek.
A szülők az óvodával eddig használatban lévő közösségi
csatornákon keresztül ennél részletesebb információt kapnak
a nevelőktől.
Közigazgatás
– A Polgámesteri Hivatalban 2020. március 16-tól határozatlan ideig a személyes ügyfélfogadás szünetel. Az ügyfelek
ügyeiket e-mailben, telefonon, levélben, elektronikus ügyintézés keretein belül intézhetik.

Kulturális élet
– A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár minden
rendezvényét előreláthatólag 2020 április végéig szünetelteti.

Elérhetőségeink: 2351 Alsónémedi, Fő út 58.
Tel: 06 29 337-101, 06 30 547-1246
Email: alsonemedi@alsonemedi.hu

Sportfoglalkozások
– A sportcsarnokban minden közösségi rendezvényt, edzést,
mérkőzést, sportfoglalkozást szüneteltetni szükséges.
– Iskolánk igazgatójával egyeztetve a kézilabda edzések
nem lesznek megtartva.

– Személyes ügyfélfogadásra csak ügyfélfogadási időben,
halaszthatatlan esetben kerülhet sor. Ez esetben telefonon
egyeztessen az érintett ügyintézővel. A hivatal ügyintézője a
külső folyosón tudja fogadni az ügyfelet. Kérjük, ha valaki betegség tüneteit hordozza, ne jelenjen meg a hivatalban!
2020. március 13-án pénteken a televízióban Dr. Orbán Viktor miniszterelnök kihirdette, miszerint az iskolákban 2020.
március 16-tól határozatlan időre távoktatás keretében kell a
gyermekek oktatását ellátni. Ennek értelmében sem gyermek,
sem szülő az iskolában nem tartózkodhat. Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskolában a hétfői napon egyébként is
tanítás nélküli nevelési nap volt meghirdetve, ám e bejelentés
alapján a gyermekek az iskolát határozatlan ideig nem látogathatják.
A bejelentés szóban történt. Jelen tájékoztató kiadásáig jogszabályi formában nem jelent meg az oktatási rendszer megváltoztatásáról és az egyéb, ezzel kapcsolatos feladatokkal
kapcsolatos információ. Így például nem tudjuk még tájékoztatni a szülőket arról, hogy az iskolás gyermekek étkeztetését
keddi naptól milyen formában lesz köteles önkormányzatunk
biztosítani. Bízunk abban, hogy a jogszabály a hétfői napon
megjelenik és annak megfelelően tudjuk az étkezést biztosítani.
Tisztelettel: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Óvodai nevelés
– A Szivárvány Napköziotthonos Óvodából a gyermekek
a szülők önkéntes vállalása alapján távol maradhatnak. A távolmaradást az óvoda vezetője igazolja. Az erre való igényt
az intézménynél írásban kell jelezni. Az a gyermek, aki vagy
akinek családtagja a közelmúltban külföldön járt, 14 napig
nem kerülhet vissza az óvodába. A 14 napos megﬁgyelés után
kizárólag a gyermek egészségi állapotát bizonyító gyermekorvosi igazolás felmutatásával kérheti újból az óvodai ellátást.
Azon gyermekek, akik szüleikkel ezután szeretnének külföldre
távozni, az óvodába csak akkor térhetnek vissza, ha hazaérkezésük után 14 napot otthon töltenek és közösségbe kerülésüket
gyermekorvos igazolja.
– Minden szülő köteles külföldre történő utazását előre bejelenteni az óvoda vezetőségének.
– Az óvoda épületébe a szülők nem léphetnek be. A gyermeket az ajtóban a nevelő átveszi, homlok lázmérővel ellenőrzi
a testhőmérsékletét. Amennyiben a gyermeknél hőemelkedést
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DOBOGÓS HELYEK
A VERS ÉS PRÓZAMONDÓ
VERSENYEKEN!
A Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában 2020.
február 7-én rendezett „Szép Magyar Beszéd” verseny területi fordulóján I. helyezést ért el Surányi
Kende Sándor 6.b osztályos tanuló.
A Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2020.
február 7-én rendezett „Szép Magyar Beszéd” versenyen III. helyezést ért el Kiss Zoltán György
6.b osztályos tanuló.
Gyál Város Önkormányzata és az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár szervezésében
az „ARANY JÁNOS VERSMONDÓ VERSENYT” 2020. március 2-án rendezték meg. Ezen
a versenyen az 5-6. osztályos korosztályban vették
részt tanulóink Kiss Zoltán György és Surányi
Kende Sándor, felkészítő tanárukkal György Erikával.
II. helyezést ért el Surányi Kende Sándor 6.b
osztályos tanuló
Gratulálunk tanulóink szép eredményéhez,
és további sok sikert kívánunk nekik!
Iskolavezetés

2020 március
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Községi disznótor – 2020.
Ez évben is megrendezésre került a Községi Disznótor.
Nagy örömünkre szép számban jelentkeztek segíteni falunkbeliek, közel száz ember szorgoskodott péntek- szombaton a
Faluház udvarán. Szombaton szép napos idő köszöntött ránk,
már délelőtt ﬁnom pecsenyeillattal telt meg a környék. Sokan
kilátogattak a rendezvényre. Minden étel nagyon ﬁnomra sikerült, és minden el is fogyott. Az este harmonikaszó mellett
daloló, vigadó embereket ért a sátor alatt. A forralt bor, a sör, a
jó pálinka és ﬁnom ócsai borok kóstolgatása mellett senki nem
fázott. Köszönjük mindenkinek a természetbeli és anyagi felajánlásokat! Köszönjük a fáradozást, a sok munkát! Jövőre is
számítunk mindenkire. Jó volt felidézni a régi Némedi disznótorok emlékét. Isten tartson meg minket továbbra is ilyen jó
faluközösségnek!
Jobbágy Ilona

20

2020 március

KÉPES BESZÁMOLÓ

Farsangi Mulatság a Művelődési Házban
Február 8-án rendeztük a jelmezes Farsangi Mulatságunkat. A kisgyermekek változatos és ötletes jelmezekben jelentek meg, a zenés-táncos délutánt arcfestés, kézműves foglalkozás és mesejáték tette még
érdekesebbé, ahol kedvelt meseﬁgurákkal találkozhattak a gyermekek. Finom citromos teával és farsangi fánkkal kínáltuk a sok táncolásban megéhezett
és megszomjazott tündérkéket, tigriseket, kisegereket, kalózokat, cicákat, tűzoltókat, királykisasszonyokat. Jövőre is lesz farsang, akkor folytatódik a
bál! Várunk mindenkit!
A Művelődési Ház munkatársai

Gyárfás Endre:

Förgeteges ez a bál
Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál.
Kéménykürtőn hosszan kürtöl,
nagybőgőzik pincemélyből,
cimbalmozik betongerendáin,
gitározik tévéantennáin.
Az eresze csikorgató,
az ajtaja tárogató,
Ég a kisze, lánggal ég,
bodor füstje felszáll,
tavaszodik kék az ég,
meleg a napsugár.
Mire füstje eloszlik,
a hideg köd szétfoszlik,
egész kitavaszodik.

2020 március
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Nőnap – 2020
Köszöntjük Alsónémedi lányait, asszonyait!
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Kiss Csaba első lett a Magyar Bajnokságon!
A múlt hónapban tartották a Magyar Gyorsasági Motorsport 2019-es évének díjkiosztó eseményét, ahol az Alsónémedi illetőségű
Kiss Csaba a Magyar Kupa Open 600 kategóriájának első helyezését érte el. Nagyon
izgalmasra sikeredett a véghajrá az első és a
második helyezett egyaránt 106-106 pontot
szerzett, de az eggyel több első hely Csabának
hozta meg a végső sikert.
Lássuk, hogy ő hogyan értékelte az évet:
„Egy nagyon nehéz és izgalmas éven vagyunk túl, amiben volt öröm és bánat egyaránt. Hiszen sikerült kétszer felállnom a
dobogó legfelső fokára, de volt egy nagy esésem is a Hungaroringen. (Sajnos ez is benne
van a motorsportban.) Visszatekintve nagyon
boldog vagyok és büszkeséggel tölt el, hogy
a végén mégis enyém lett végső siker. Annál
is inkább, mert egy nagyon népes mezőnyben
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(kb. 40 motoros) és nagyon gyors ellenfelek
ellen kellett bizonyítanom minden egyes versenyen. De a rengeteg edzés, a folyamatos fejlődni akarás meghozta az eredményt! Ezúton
szeretném megköszönni a családomnak, hogy
mindvégig mellettem álltak, és szurkoltak nekem, még a nehezebb időkben is, a barátoknak a segítséget, és a csapatomnak az XLR8
Racingnak a technikai támogatást.
Nélkülük nem lehetett volna meg a siker!
Ezúton Gratulálunk ehhez a szép eredményhez és sok sikert kívánunk a folytatáshoz!
Csabával, illetve a motorjával találkozhattok április 28-án, a Sportnapon, ahol kicsit bővebben fog mesélni a bajnoki szezonról, és a gyermekek felülhetnek a motorra
egy fotó erejéig, illetve.... a többi legyen
meglepetés.
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DECEMBERBEN AZ ALSÓNÉMEDI SE LEÁNY U10 EGYÜTTESE
ÉRDEMELTE KI A HÓNAP KÉZISEI CÍMET
Az Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskolában
testnevelőként a 2018/2019-es tanév kezdetén helyezkedtem el, abban az iskolában, amely a bázisát adja az
Alsónémedi SE Kézilabda Szakosztályának is – mondta
el Horváth Ildikó, a csapat edzője. - A Budapesti Építők
csapatának tagjaként háromszor nyertem magyar bajnokságot, egyszer Magyar Kupát, majd a Debreceni VSCvel, a „Lokival” kétszer EHF Kupát, 81-szer szerepeltem
a magyar válogatottban, így természetesen senki sem csodálkozhat azon, hogy 2018 szeptember végén nemcsak
testnevelőként találkoztam a lányok többségével, hanem
heti háromszor a labdás képességek fejlesztésével a kézilabda sportág alapjainak megtanítására is vállalkoztam
az akkori U9-es együttesnél. Két kislány a remek képzést
nyújtó Kulinyák Ágnes csapatából érkezett, a többség
2018 szeptemberétől folyamatosan gyarapítja ismereteit ebben az összetett sportágban, a kézilabdában. Bízom
benne, hogy a gyerekek életük részévé válik a kitartás,
az akaraterő, az ellenfél iránti tisztelet, valamint a saját
magukba vetett hit, ami a későbbiek során minden élethelyzetben segíti majd őket. Két fontos dolgot kell még
megemlítenem. Az egyik az iskola sportcsarnoka, amely
minden kézilabdás korosztály igényeinek megfelel, valamint az ehhez kapcsolódó eszköz-, és szerellátottság,
amely szintén kiemelkedő a szakosztályban, ami az edzői
munkát teszi színesebbé, számos ötletet megvalósíthatóvá. Az ideális edzéslehetőségekért köszönet illeti Kotán
Miklós szakosztályvezető urat, aki egyben az iskola intézményvezetői tisztében is pártfogásában részesíti csapatunkat. A másik, ám a legfőbb helyen kell megemlítenem, a szülői segítséget, támogatást. Az utánpótlással
foglalkozó edzők tudják, milyen fontos a szülői együttműködés a csapat-gyerek-szülő-iskola bűvös négyszögben. Az U10-eseknél a szülők törekszenek arra, hogy
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gyermekük fejlődése érdekében a lányok minden foglalkozáson részt vegyenek, edzés végére megérkeznek,
viszik a lányokat haza, ha szükséges besegítenek az utaztatásba, pályát építenek, hálót foltoznak, szurkolnak, bátorítják a csapatot, az év végi záróedzésen pedig komoly
erőfeszítésre késztetik a lányokat a különféle versenyek
alkalmával. Ezúton is köszönet ezért a támogatásért, hiszen komoly segítség ez az edzői munkához.
Takács Gabriella szakfelügyelő meglátása Horváth
Ildikóról:
– Ildikó munkáját már az elmúlt évben nagy ﬁgyelemmel követtem. Jellemző a precízen kidolgozott és begyakoroltatott technikai elemek játékos formája. Színes eszközhasználattal, megunhatatlan minden egyes gyakorlat
az edzésen. Ildi feladattára olyan gazdag, hogy 1 és fél
év alatt ugyanolyan edzést még nem láttam tőle. A képességek fejlesztése, mely ebben a korosztályban a legnagy
hangsúlyt kell, hogy kapja, maximálisan be van építve,
minden alkalommal. Amikor a gyerekeknek nem megy
a kijelölt feladat, Ildi visszalép, és olyan alapossággal
iskolázza ki azt, hogy minden játékos úgy megy haza,
hogy elsajátította legalább az alapokat. Ildinél a tudatosítás nagy hangsúlyt kap, edzésen a feladatok sarkalatos
pontjait átbeszélik együtt, így mindenki tudja, a tevékenység lényegét. Kollégám edzésgyakorlatain, sokszor
lepődőm meg, korosztályos követelményt túlhaladva,
taktikailag magasabb szinten, komplexebb feladatokban
is kiválóan teljesítenek a lányok. Ami a legmeglepőbb,
növendékek többsége, olyan kombináltan gondolkodva
hoz jó döntést, amivel lenyűgöz. Ildi munkája kimagasló,
példamutató, tanítása szeretetet sugárzó, nyugodt szívvel
ajánlom őt és játékosait a Hónapi kézisei címre.
Horváth Ildikó edző
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Az AVE gyermekei a Vízilabda EB-n
„A hosszú és jó életet nem évekkel, hanem élményekkel
és megismeréssel mérik.”
2020. január 12-26. között Budapesten rendezték a Vízilabda Európa-bajnokságot, melynek a Duna Aréna adott
otthont. A hatalmas megtiszteltetés mellett számunkra a
legnagyobb meglepetést az AVE színeiben vízilabdázó
gyermekeink részvétele jelentette. A két edző, Gyurováth

Tamás és Kiss Attila minden követ megmozgatott, hogy
gyermekeinknek életre szóló élményt nyújthassanak. Tizennégy általános iskolás tanuló - 3 lány és 11 ﬁú - 15

napon keresztül labdaszedőként segítette Európa legjobb
vízilabdázóit. A feladat nagy fegyelmet és ﬁgyelmet követelt tőlük, cserébe viszont tapasztalatot szereztek, önállóságot tanultak. Már az első nap után fáradt, de csillogó
szemekkel meséltek, örültek a kivételes lehetőségnek.
Elvarázsolta őket az Aréna nagysága, a medencék mérete, a fények, a zene, a nézők sokasága, a szíveket
megdobogtató hangulat, a vízilabdások közvetlensége,
az egymás iránt tanúsított tisztelet. A meccsek részesei
voltak, közelről érezhették a küzdeni akarás, a siker érzését. Megtapasztalhatták, hogyan lehet méltón megélni
egy vereséget, és hogyan lehet örülni egy Európa-bajnoki címnek. Együtt szurkoltak, együtt nevettek, és igazi
kis csapattá formálódtak. Mi, szülők nagyon hálásak vagyunk Tamásnak és Attilának, hogy bíztak a lurkókban,
hogy a rájuk szabott feladatot kiválóan teljesíteni tudják.
Köszönjük, hogy felejthetetlen élménnyel ajándékozták
meg ezeket a gyermekeket, akik a mai napig visszanézik
a közvetítéseket, s büszkén mondják: „Ezen a meccsen
én voltam a labdaszedő, nekem kellett beúsznom, s középre tenni a labdát! Láttad?” A közösen átélt élmények
emlékezetünkben elraktározódnak, és gondolatban újra
és újra meríthetünk belőlük.
Köszönjük!
A vízilabdás gyermekek szülei

BIRKÓZÁS
2020. február 22-én Dorogon, az Országos Szabadfogású Birkózó Magyar
Bajnokságon
nagydiák
korosztályban Szlovicsák
Tamás ezüstérmet szerzett
nehézsúlyú korcsoportban.
Jól sikerült körzeti birkózó versenyt szervezett az Alsónémedi Birkózó Szakosztály, kisdiák és gyermek korosztályok részére,
2020. február 29-én szombaton a Széchenyi István
Általános Iskola tornatermében.
A versenyen részt vettek a Budapesti Vasas, FTC,
BVSC klubok, valamint Üllő, Ócsa, Felsőpakony,
Gyál, Inárcs és Alsónémedi vidéki birkózó szakosztályok.
Az Alsónémedi birkózók eredményei: 1. helyezett: Bejó Balázs, Nagy Miklós; 2. helyezett: Pieczka
Marcell, Boros László, Kiss Péter; 3. helyezett: Vizer
Zoltán, Bosnyák Marcell Tamás, Batár János
Kovács János, szaktanár – edző
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