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Mit várunk; Kit várunk?
Sok elgondolkoztató dolog, esemény vesz körül bennünket.
Ezek között szerepel az is, hogy rohan az idõ. Eltelt egy év
összes ünnepével és hétköznapjaival és újból a Karácsony kö-
zeledtére kell gondolnunk.
Bizonyára sokak gondolataiban felmerül a nagy kérdés, vajon
az idei Karácsony milyen lesz? – Erre egyszerre nehéz is és
könnyû is válaszolni. Nehéz, ha arra gondolunk, hogy milyen
szempontok foglalkoztatnak bennünket. Mi az, amit szeret-
nénk, hogyan tudjuk megoldani, milyenek a lehetõségeink …
mindezekre annyi válasz lehetséges, amennyien vagyunk. Bi-
zonyára az is egyre nehezíti a megfelelõ választ, hogy egyre
inkább kiszámíthatatlanabbak a lehetõségek, feltételek. A so-
kasodó gondok, problémák egyre távolabb vezetnek bennün-
ket a megoldásoktól. – Aki ilyen szempontból vizsgálódik,
valóban nehezen talál még a maga számára is választ; talán
még az is felmerülhet benne, hogy nincs is idõ ilyesmire gon-
dolni – most, amikor a létért való küzdelem egyre hevesebb,
egyre élesebben „húsba vágó”.
Az ember azonban nemcsak testi lény, nemcsak biológiai élete
van – magában hordozza a halhatatlan lelket és ez merõben új
szempontot is jelent. – Könnyû elmerülni az egyre sokasodó
evilági gondokban, és ez képes a lelki, szellemi értékekrõl
„megfelelkeztetni” bennünket. Hovatovább már nehezünkre
esik másra gondolni. Ilyenkor lesz az, hogy kitölti az életet a ho-
gyan tovább, és az, hogy mit várunk. Nem egykönnyen, sõt talál
egyáltalán nem találunk ilyen módon választ. Ezen az alapon a
Karácsony nem is lehet több, mint december 25., munkaszünet,
talán-talán egy pihenõnap, de az is olyan, hogy minden percbe
belopja magát a létért való küzdelem sanda aggódása.
Karácsonyt ünnepelni csak azon az alapon lehet, ha tisztáz-
zuk, hogy nem valamit várunk, hanem VALAKIT. – Valakit,
Aki idõtõl, a mindennapok lázas és sehová nem vezetõ ese-

ményeitõl független, Akinek sokkal inkább gondja van Mind-
nyájunkra, mint, amit el tudunk képzelni. Õ az, Aki - pont Ka-
rácsonykor ünnepeljük csendben, egyszerûségben jött kö-
zénk, hogy már a puszta tényekkel is tanítson. Megmutatja,
hogyan akar részese lenni az emberi eseményeknek, hogy
azok általa nemcsak megéltek, hanem megszenteltek is
legyenek. Születése éjszakáján már a fõparancs értelmében
küldi üzenetét: „Dicsõség a magasságban Istennek és békes-
ség a földön a jó akaratú embereknek!” Istenre és az emberre
irányítja a figyelmet. Késõbb is folytatja, amikor a tévedések
sok-sok lehetõsége között vergõdõ emberiségnek mintegy
felkínálja: „Aki utánam jön, nem jár sötétségben – én vagyok
az út az igazság és az élet!” Tanítása és minden megnyilatko-
zása minden idõk minden jószándékú és jóratörekvõ emberé-
nek életében ott szerepel és az idõk feletti értékét adja. Aki azt
várja, hogy a Karácsony ne csak az Õ születés-napja legyen,
hanem kinek-kinek a saját tökéletesedése is kezdõdjék Általa,
az tud ünnepelni Karácsonykor. Lehet, hogy körülötte furcsán
zajlanak események, neki lehetséges a lelki békéje; lehet,
hogy az anyagi ügyek igen-igen összekuszálódnak, neki van
becsülete, lehet, hogy az igazság nyomaiban is nehezen fe-
dezhetõ fel, neki a mértéke az igazság, ami nem az én igazsá-
gom vagy bárki másé, hanem a teljes igazság, ami az Istentõl
származik és akkor is igazság lesz, amikor a hamisság már ré-
gen érvényét veszíti. – Akire várunk, ilyen ajándékokkal kö-
zelít hozzánk. Karácsonyfánk alatt lehet, hogy nem lesz annyi
ajándék, mint megszoktuk, de, ha semmi sem lenne a meg-
szokottakból, adja a jó Isten, hogy Akirõl szól az Ünnep, An-
nak ajándékai ott legyenek és bõségben legyenek! – A jó Isten
ismerete és szeretete tegye teljessé mindenki Karácsonyát!
Szívbõl jövõ köszöntéssel

Pekker Imre plébános

Te most is az vagy, áldott szent Karácsony,
Mi Betlehemben legelõször voltál:
Újjászülõje a kerek világnak,
Hitünk napfénye, a szívünkben oltár

Baja Mihály - Karácsony

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánok!
dr. György Balázs polgármester
a Képviselõ-testület nevében
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Tájékoztató Bizottság
Tisztelt Alsónémediek!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának legutóbbi ülé-
sét 2008. november 28-án 14 órakor tartotta.
A módosított napirend elfogadása után a 2009. évi költségve-
tési koncepciót érintõ döntéseket hozott a Testület.
Az elsõ döntés a Zóna Kft. (óvodai étkeztetést biztosító cég)
díjemelési kérése volt, a Testület a kért 9%-os díjemelés he-
lyett csak 5 %-os emelést engedélyezett.
Utána a kommunális hulladékot befogadó ASA Kft. áremelé-
sérõl döntöttünk, mely kapcsán elfogadásra került a cég által
kért 4,4%-os emelés, hiszen az az infláció alatt maradt.
A Képviselõ-testület megemelte a víz- és szennyvízdíjakat is,
melyrõl jelen Hírmondóban olvashatják a részletes tájékozta-
tást. Ugyanígy megemelte a kommunális hulladékszállítás díját
is, amelyrõl szintén olvashatnak ezen Hírmondó hasábjain.
A gyulai ingatlan bérleti díját belsõs használat esetén 2.000,-
Ft/éj, külsõs használat esetén pedig 5.000,- Ft/éj összegre emel-
te a Képviselõ-testület. Az emelést elsõsorban az ez évben meg-
valósított felújítás, modernizálás indokolta. Úgy gondoljuk,
hogy ezek a díjak még mindig bõven a piaci ár alatt maradtak,
hiszen 6 személy összkomfortos elhelyezése biztosított.
Tekintettel az Önkormányzat anyagi helyzetére és az önkor-
mányzati dolgozók amúgy sem túl magas bérére – megpró-
bálva a kormány megszorító intézkedéseinek következmé-
nyeit tompítani – a Képviselõ-testület saját forrásból biztosít-
ja a 2009. évben a 13. havi illetményeket.
Mindemellett a 2009. évtõl egységessé tette a saját gépkocsi
költségtérítést is a Testület, 9,- Ft/km összegben meghatározva.
A Képviselõ-testület figyelembe véve a fiatalok egyre nehezedõ
elsõ lakáshoz jutását, döntött a lakásépítési, lakásvásárlási támo-
gatás keretének 4 millió forintra emelésérõl. E kérdéskör kapcsán
a Képviselõ-testület kifejezésre juttatta azon igényét, miszerint a
jövõben ezen forrást – a korábbi évek gyakorlatától eltérõen – ki-
zárólagosan a fiatalok elsõ lakáshoz juttatására szánja.
Képviselõi indítványra döntés született arról is, hogy Alsónémedi
Önkormányzata támogatást nyújt testvértelepülésünk, Nagyajta
óvodájának felújítására. Testületünk a juttatást azzal a feltétellel
nyújtotta, hogy az általunk biztosított 1 millió forint mellé testvér-
településünk Önkormányzata is 1 millió forinttal járul hozzá,
ugyanis ez az összesen 2 millió forintos összeg is csupán a leg-
szükségesebb felújításokra elegendõ. Ajövõ évi Széchenyi Napok
keretében – több mint egy évtized után – hivatalossá tesszük
testvértelepülési kapcsolatunkat, melyen a nagyajtai Önkormány-
zat Képviselõi és a nagyajtai iskola tanulói is részt vesznek. Így a
Széchenyi Napok támogatására is elkülönítettünk összeget mind-
amellett, hogy EU-s pályázatot is benyújtottunk a látogatás költsé-
geinek részbeni finanszírozására, ill. erdélyi látogatóink kulturális
programjaira, vendégül látására.
A Képviselõ-testület 4,5 millió forinttal támogatja az Alsó-
némedi Sport Egyesületet (ASE) a jövõ évben azzal a megkö-
téssel, hogy az Egyesület teljes költségvetési beszámolóját,
eredményeit is látni szeretné a Pénzügyi Bizottság.
A Képviselõ-testület döntött arról is, hogy egy szülõi kezde-
ményezéssel indult, azóta nagy sikerrel mûködõ zenebölcsi-
hez továbbra is támogatást ad.
2009-ben egy nyertes pályázatnak köszönhetõen végre meg-
valósulhat a Szent István téri óvodaépületnél tervezett tor-

naszoba. Emiatt úgy döntött a Testület – természetesen az in-
tézménnyel elõre egyeztetve –, hogy a Szent István térre ter-
vezett felújításokat (tetõcsere, terasz) biztosítja a jövõ év-
ben, a Rákóczi úti épülettel kapcsolatos kéréseket elhalasztja.
Az óvoda gyermekfejlesztési programjába illeszkedõen Cseri
Tiborné óvodapedagógus ritmusérzék fejlesztés céljából új
foglalkozást kezdeményezett, melyhez 12 egyedileg legyár-
tott fa dob megvásárlását engedélyezte a Képviselõ-testület.
A gyerekeknek nagyon tetszik a foglalkozás.
Egy régi álom valósulhat meg az iskolabõvítés kapcsán, ami
tantermeket, aulát és a régen várt tornacsarnok felépültét hoz-
za. Reményeink szerint a megvalósítás nem sokáig várat ma-
gára, hiszen jövõ évben kiírhatjuk a közbeszerzési pályáza-
tokat és legoptimistább elképzeléseink szerint õszre a beruhá-
zás is elindulhat. Ehhez kapcsolódik az iskolai konyha bõ-
vítése is, melynek terve már készen van. Ha ez is megvalósul-
hat, akkor egész Alsónémedi ilyen irányú igényét ki tudja és
ki fogja elégíteni (iskolai és óvodai étkezés, dolgozók, szociá-
lis ellátottak). Ide tartozik a Tantestület régi kérése, az iskola
elõtti parkoló bõvítése. Ha a konyhabõvítés megvalósul, ak-
kor a parkolóhelyeket is kialakíthatják, melynek tervezése a
jövõ évben elkészül. Az iskolában ez év elején beindítottak
egy ún. tanulószobai csoportot, mely a felsõ tagozatosok ré-
szére biztosít tanári felügyeletet, segítséget. Erre egyre na-
gyobb szükség van, mert a gyermekek tanulmányi elõmenete-
le ezt igényli, ezért a Képviselõ-testület továbbra is támogatja
a csoport mûködtetését.
A Képviselõ-testület hozzájárult az Opál-ház belsõ festésé-
hez, szükség szerinti mázolásához, tekintettel a kihasznált-
ságra.
Az idei évben a szolgálati lakások lakbérét is megemelte a
Képviselõ-testület, tekintettel arra, hogy több éve nem volt
emelés, ill. a szolgálati lakásokra is jelentõs összeget költött,
költ a jövõben az Önkormányzat. Az egyik ilyen az Ady E. ut-
cai szolgálati lakások hõszigetelése és ablakcseréje, ami már
régóta várat magára.
A hatékonyabb mûködés érdekében szükséges a Polgármes-
teri Hivatal számítástechnikájának a korszerûsítése. A Hiva-
tal belsõ udvara is megszépül a jövõ évben.
Az Önkormányzat belsõ ellenõre elkészítette a jövõ évi ütem-
tervet, melyet a Képviselõ-testület elfogadott.
A WEEKENDBUSZ Kft. a Dunaharaszti-Alsónémedi járat
üzemeltetõje kéréssel fordult az Önkormányzathoz, keletke-
zõ veszteségének csökkentése érdekében. Tekintettel arra,
hogy a cég a feladatellátást egy minisztériumi pályázat útján
nyerte el, így ezt egyeztetni szükséges a Közlekedési Minisz-
tériummal is, mely egyeztetésre a Polgármestert hatalmazta
fel a Képviselõ-testület.
Ez évben Aranydiplomát kapott dr. Kajáry László nyugal-
mazott fõorvos úr, aki a Képviselõ-testületnek is hosszú éve-
ken át tevékeny tagja volt és a Népjóléti Bizottság elnöki
posztját is betöltötte. Ezt a nagy elismerést most anyagilag dí-
jazta a Képviselõ-testület, tekintettel arra, hogy a Fõorvos úr
az „Alsónémediért Díjat” már korábban megkapta munkájá-
nak, tevékenységének elismeréseként.
A Polgármester 2008. évu munkáját elismerve, bruttó
600.000,- Ft jutalmat szavazott meg a Képviselõ-testület.
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Szükségessé vált mindkét közoktatási intézményünk Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatának módosítása, melyet a Kul-
turális és Oktatási Bizottság javaslata alapján fogadott el a
Képviselõ-testület.
A Fantázia Mûvészeti Iskola több szakot is mûködtet telepü-
lésünkön és az errõl szóló beszámolót elfogadta a Képviselõ-
testület.
Az általános iskola indokolt kérésére a Képviselõ-testület elren-
delte a Haraszti út 24. sz. elõtti gyalogos átkelõhelynél a gyer-
mekek közlekedésének biztonságosabbá tételét azzal, hogy fel-
nõttek felügyelik az átkelést reggel 7-745 óra között. Mind-
emellett a Képviselõ-testület elhatározta, közlekedési lámpa
létesítését is, melynek tervezésére árajánlatokat kér be.
Ezt követõen a Képviselõ-testület a Településfejlesztési, Me-
zõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság határozati javas-
latait tárgyalta és az alábbi döntéseket hozta. A Teréki és Fiai
Kavics Kft. részére a 081/48 hrsz. ingatlanon engedélyezte
nem veszélyes hulladék újrahasznosítására telep kialakítását
az alábbi feltételekkel:
– az elsõ öt éves idõszak eltelte után az Önkormányzat értéke-
li a mûködés tapasztalatait,
– a maximálisan beszállítható újrahasznosítható anyag
50.000 tonna/év,
– az alsónémedi lakosságtól évi 6.000 tonna/év építési törme-
léket ingyenesen befogad, önkormányzati felügyelet mellett,
– az Önkormányzat elfogadja a felajánlott és földutak javítás-
ra alkalmas 3.000 tonna/év téglazúzalékot.
A Magyari-Hõs u. felújításával egyidejûleg a Képviselõ-tes-
tület döntött a Templom u. útalappal ellátott részének aszfal-
tozásáról is, melynek bruttó költsége 4.018.320,- Ft. Ide kap-

csolódik, hogy a részben már elnyert pályázati pénzbõl a be-
ruházás csak abban az esetben valósulhat meg, ha az érintett
utcákban lakók a Képviselõ-testület által korábban meghatá-
rozott lakossági hozzájárulást hiánytalanul megfizetik.
Ennek összege 30.000,- Ft/lakás.
Ezt követõen egy magyar tulajdonban álló gazdasági társaság
letelepedési szándékát támogatta a Képviselõ-testület a déli-
iparterületen a Polónyi Mûvek területén. A cég szigetelõ-
anyag és építõanyag gyártással foglalkozna és azzal a feltétel-
lel engedélyezte számukra a Képviselõ-testület e tevékenysé-
get, hogy azt teljesen zárt technológiával kötelesek folytatni.
Képviselõi indítványra a Képviselõ-testület elrendelte a
Damjanich u. teljes szakaszán a 30 km-es sebességkorláto-
zást. Ugyanakkor az eredeti indítvánnyal ellentétben az utca
teljes hosszában és mindkét irányban a „Várakozni tilos!”
tábla elhelyezését csak abban az esetben támogatja a Képvi-
selõ-testület, ha azt az érintett lakók írásban kérik.
Döntött a Testület arról is, hogy a temetõben lévõ ravatalozó,
harang és elektromos vezeték védelmét riasztóberendezéssel
kívánja biztosítani. E körben felhatalmazta a Polgármestert
az üzemeltetõ megkeresésére.
Ezt követõen a Képviselõ-testület elfogadta a Polgármester beszá-
molóját, majd döntött a köztisztviselõi teljesítményértékelés krité-
riumairól. Ugyanígy elfogadta a 2009. évi munkatervét.
Engedélyezte továbbá a TIGÁZ Kft. részére, hogy az Önkor-
mányzat tulajdonában álló 2294 hrsz-ú útra vezetékjogot léte-
sítsen, valamint elrendelte a szabályozási tervének megfele-
lõen a 04/15 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolását.

Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2009. évre szóló munkaterve
Idõpont Fõbb napirendek
Január 30. péntek A 2009. évi költségvetési tervezet

beterjesztése.
A lakáscélú támogatásokról szóló
helyi rendelet módosítása.
Intézményvezetõi pályázat
(iskolaigazgató) kiírása.

Február 27. péntek A 2009. évi költségvetés elfogadása.
A 9. óvodai csoport további mûködtetése.
Dabas Város Rendõrkapitányának
beszámolója.
A helyi köztisztasági rendelet
felülvizsgálata.
Településközpont tanulmánytervének
tárgyalása.

Március 27. péntek A Halászy Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár beszámolója.
A 2008. évi költségvetés
IV. negyedéves módosítása.
A helyi egészségügyi szolgáltatók
beszámolója (orvosok, védõnõk, ügyelet).
Alapító okiratok (hivatal, mûvelõdési
ház, oktatási intézmények) felülvizsgálata.

Április 24. péntek Kulturális koncepció elfogadása.
A 2008. évi zárszámadás elfogadása.
Intézményvezetõ választás
(iskolaigazgató).

Idõpont Fõbb napirendek
Június 26. péntek Közoktatási intézményvezetõk

beszámolója ( iskola, óvoda).
Önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok vezetõinek beszámolója
(ABÉVA Kft., AIRVAC Kft.,
DAKÖV Kft.).
Alapítványi beszámolók.
2009. évi költségvetés
I. negyedéves módosítása.

Szept. 11. péntek A „fakivágási” helyi rendelet
felülvizsgálata.
2009. évi önkormányzati költségvetés
II. negyedéves módosítása.
I. féléves költségvetési beszámoló.

Október 16. péntek A helyi adózás 2009. évi tapasztalatai.
A 2009. évre tervezett beruházások
teljesülésérõl beszámolók.
Az óvoda ezévi nyári (új)
nyitva tartásának tapasztalatai.

Nov. 27. péntek 2010. évi költségvetési koncepció
elfogadása.
2009. évi költségvetés III. negyedéves
módosítása
Köztisztviselõi teljesítménykövetelmé
-nyek meghatározása.

December 7. hétfõ Közmeghallgatás 2009.
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Közmeghallgatás 2008.
Tisztelt Alsónémediek!

A kötelezõ közmeghallgatást, ahogy az már évek óta szokás,
mindig december elsõ napjaiban tartjuk. Így volt ez idén is,
azzal a különbséggel, hogy a helyszín változott, ugyanis
ebben az esztendõben oda hívtuk és vártuk a Tisztelt
érdeklõdõket, ahol a Képviselõ-testület is tartja üléseit, azaz a
Polgármesteri Hivatal tanácskozótermébe.

Napirend elõtt ismét módunk volt kérdéseket intézni a
helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek megjelent
képviselõihez (rendõrség, tûzoltóság, VOLÁNBUSZ,
DAKÖV és AIRVAC Kft-k). Tulajdonképpen egyedül a
Volánbusz mûködésével kapcsolatban fogalmaztak meg a
jelenlévõk kritikákat, de ez sajnos visszatérõ probléma
településünkön. Sem a tûzoltóság, sem a rendõrség, ill. a víz-
és csatornaszolgáltató cégek sem kaptak olyan kérdést az
érdeklõdõktõl, amely közérdeklõdésre tartott volna számot.
Valamennyien elmondták, hogy kiegyensúlyozott, nyugodt,
csendes évet zárnak Alsónémedin. A rendõrség csökkenõ

számú bûnesetekrõl számolt be, a dabasi tûzoltóság új
Parancsnoka pedig kimondottan dicsérte a település
tûzbiztonságát.

Ezt követõen az elsõ napirend keretében szintén szokás
szerint a Polgármester számolt be az idei költségvetési év
várható teljesülésérõl és a már a Képviselõ-testület által
elfogadott jövõ évi tervekrõl, a koncepció fõ elemeirõl.

Az utolsó (2.) napirend keretében a jelenlévõk közérdekû
kérdéseket intézhettek a Képviselõ-testület tagjaihoz, ill. a
Polgármesterhez. Nem túl sok kérdést kaptak a Képviselõk,
ill. a Polgármester, így az idei közmeghallgatás este 8 órakor
véget is ért.

A Polgármester megköszönte a kevés jelenlévõ, ill. érdeklõ-
dõ megjelenését és Boldog Karácsonyt, valamint sikeres új
esztendõt kívánt a megjelenteken keresztül valamennyi alsó-
némedi állampolgárnak.

Változó szemétszállítási, víz- és csatorna,

valamint étkezési térítési díjak
A Képviselõ-testület 2008. november 28-i ülésén döntött a
szemétszállítási díjak emelésérõl az inflációs várakozások, a
szolgáltatók áremelései és azon törekvése mentén, hogy Ön-
kormányzatunknak egyre csökkenjen a lakosság által befize-
tett díjon felüli fizetési kötelezettsége. Ezért 2009. január 1-
tõl a lakosság által fizetendõ díjak mintegy 8%-kal emelked-
nek, így a kis kuka díja 200,-Ft+ÁFA/ürítés, a nagy kuka dí-
ja 300,-Ft+ÁFA/ürítés, a zsák ára pedig 280,-Ft+ÁFA/db.

Ezen az ülésen született döntés az étkezési térítési díjak
részleges emelésérõl is. Itt Önkormányzatunk az óvodai ét-
keztetés térítési díjait emelte fel, összhangban a szolgáltató
Zóna Kft. mintegy 5%-os díjemelésével, így a napi három-
szori étkezésért 292,- Ft+ÁFA/nap összeget kell fizetni óvo-
dánkban.
Az iskolai étkezésért fizetendõ díjat egyelõre nem változtatta
a Képviselõ-testület tekintettel arra, hogy még mindig bi-
zonytalan a jövõ évi villamos energia-, gázár, valamint az
élelmiszer nyersanyag árak emelkedésének mértéke, de a kér-
déskörre szükség szerint visszatér.

A Képviselõ-testület döntött a jövõ évi víz- és csatornadíjak
összegérõl is. Az elfogadott rendelet szerint a díjak a követ-
kezõk 2009. január 1-tõl: a lakossági víz alapdíj bruttó
190,- Ft/hó/ingatlan, a lakossági vízdíj bruttó 226,- Ft/m3, a
csatorna alapdíj bruttó 280,- Ft/hó/ingatlan, a lakossági
csatornadíj bruttó 305,- Ft/m3. A közületek által fizetendõ

víz alapdíj bruttó 1090,- Ft/hó/ingatlan, a vízdíj bruttó 366,-
Ft/m3, a csatorna alapdíj bruttó 660,- Ft/hó/ingatlan, a csator-
nadíj bruttó 480,- Ft/m3.

Az áremelések nyomán 2009-ben is változatlan nagyságren-
dû összeg kerül a szolgáltatók amortizációs alapjába, mely-
bõl a közmûveken szükségessé váló felújítási munkák egy ré-
sze elvégezhetõ. A 2008. elõtti díjak nem tartalmaztak ilyen
munkákra fedezetet (ezt az Önkormányzatnak kellett külön
megfizetnie), hamarosan jogszabályi kötelezettség, illetve
már most megjelenõ felújítási igény indokolta a fenti tényezõ
fenntartását.

A Képviselõ-testület – a vonatkozó törvényi felhatalmazással
élve – igyekezett a maximális közelében meghatározni az
idegenforgalmi adó egy vendégéjszakára esõ összegét a to-
vábbiakban is, így az adó mértéke 2009. január 01-tõl 385,-
Ft/vendégéjszaka.

A Képviselõ-testület mintegy 20%-kal emelte az önkormány-
zati tulajdonú lakások lakbérét, míg a gyulai ingatlan igény-
bevételéért fizetendõ díj – összhangban a lakásra költött je-
lentõs összegû ráfordítással – 2009. január 01-tõl önkor-
mányzati dolgozók és tisztségviselõk részére 2.000,- Ft/éj,
egyéb alsónémedi lakosoknak pedig 5.000,- Ft/éj.

Polgármesteri Hivatal
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FÉLIDÕBEN
Gazdasági programunk félidei teljesülése 2007-2010 (Folytatás!)

Tisztelt Alsónémediek!
Az elõzõ Hírmondóban megkezdett cik-
ket az alábbiakban folytatom.

Elsõként arról az elképzelésrõl misze-
rint minden elkövetkezendõ költség-
vetési évben 10 milliós nagyságrend-

ben kell forrást biztosítani az elképzelt
fejlesztéseink megtervezésére, engedé-
lyeztetésére. Szó szerint nem, de bizo-
nyos elõrelépés tapasztalható a tervek
készültségi fokát illetõen. Anapokban két
terv is elkészült. Egyik a Szent István téri
óvodaépülethez tervezett tornaszoba ki-
viteli terve, valamint az általános iskola
konyhabõvítése, melynek keretében – a
jelenleg a Jegyzõ úr által lakott – szolgá-
lati lakás bõvítésének az engedélyezett
tervdokumentációja is elkészült. A
szennyvíztisztító telep bõvítése kapcsán
is elindultunk, az ún. elsõ forduló dönté-
sét várjuk. Megterveztettük az északi
vállalkozói terület irányába a temetõnél
jelenleg véget érõ kerékpárutat. Ugyan-
csak a tervezés stádiumában van a falu-
központ tervezése. A Képviselõ-testület
a jelenleg funkció nélküli, de a tulajdoná-
ban lévõ ingatlanok vonatkozásában is ki-
alakította elképzeléseit – Svábtej területe,
Schuler-csarnok, Faluház melletti terület
–, de ezek terveztetése jelenleg még
nincs napirenden. Sajnálatos módon az
iskolabõvítésre hiába volt engedélyes és
mára már kiviteli tervünk, idén is sikerte-
lenül pályáztunk, így legfrissebben csak
az az út látszik járhatónak, hogy magunk
fogunk hozzá annak megépítéséhez.

Írtam már az óvodai tornaszobáról,
mely kivitelezésének közbeszerzése
folyamatban van. Várhatóan a jövõ év

elsõ félévében elkészül a tornaszoba a
Szent István téri épülethez „ragasztva”.

Amár emlegetett iskolai nagy beru-
házás, mely három részbõl áll –
tornatermi szárny felújítása, egy

aula építése, valamint a tornacsarnok
építése –, sajnálatos módon még mindig
az elõkészítõ fázisban van. Tekintettel
arra, hogy a konstrukció napjainkig sem
dõlt el véglegesen, így arról beszámolni

most nem tudok, de reméljük napokon,
heteken belül „felszáll a füst” és az isko-
lával egyeztetett ütemezés szerint a köz-
beszerzés lebonyolítása után a pénzügyi
fedezet biztosítása után a beruházás ha-
marosan elkezdõdhet.

Ugyancsak írtam már az iskolai
konyhabõvítésrõl. Az engedélyes
tervek elkészültek, az engedélye-

zés folyamatban van. Ezt a konyhát ko-
rábbi elképzeléseink szerint úgy szeret-
nénk bõvíteni, hogy az alkalmas legyen
óvodánk kiszolgálására is és a szociáli-
san rászorulók ételének az elkészítésére
is. Ezt a bõvítést minél elõbb el kellene
végezni.

Két évvel ezelõtt még birtokunkban
volt három jelentõs nagyságú beépí-
tésre szánt terület. A Haraszti utcá-

ban – belterületen – változatlanul tulajdo-
nunkban van a két végén megcsonkolt,
jelenleg 1,2 hektár nagyságú volt (MAG-
ÉV) háromszög alakú terület. A két kül-
területi ingatlan már nincs a birtokunk-
ban. Mind az északi vállalkozói területen
lévõ 8,5 hektáros területet, mind a déli
vállalkozói területen vásártérként ismert
1 hektár nagyságú területet a korábbi év-
ben (2006-ban, ill. 2007. év végén) érté-
kesítettük. Az értékesítésbõl befolyt 450
millió forintot természetesen olyan fel-
adatokra fogjuk elkölteni, amelyek vala-
mennyiünk megelégedésére szolgálnak.
Ilyenek az elõttünk álló nagy beruházá-
sok, mint az iskolabõvítés, tornaszoba
vagy a szennyvíztelep bõvítése.

Aciklusprogramban a helyi adózás-
ról is szót ejtettem, mely éppen ak-
kor volt 10 esztendõs. Az elmúlt

években egy kicsit izgultunk azon, hogy
az ún. iparûzési adó – ebbõl van a legna-
gyobb bevételünk – kiállja-e az EU-
Bíróság elõtt a próbát? Történt ugyanis,
hogy úgy Magyarországról, mint Ola-
szországból több érintett vállalkozás
megtámadta az iparûzési adó létjogo-
sultságát az adott országban. Mára már
eldõlt, hogy továbbra is kivethetõ ez az
adófajta, bár kis hazánkban idõnként fel-

vetõdik – még a kormány részérõl is –,
hogy meg kellene szüntetni. Hallva a jövõ
évi költségvetési elképzelésekrõl, jelen-
leg nincs ilyen kormányzati szándék – há-
la Istennek. Gépjármûadó vonatkozásá-
ban annyi változás van, hogy már nem
nevezhetõ súlyadónak, hiszen nem min-
den gépjármû adózik már a súlya alapján.
Bevezetésre került a teljesítmény szerinti
adóztatás is. Továbbra sem tervezzük a
korábban volt házadó visszaállítását, és
nem emeltünk a mostani koncepció elfo-
gadásánál sem az ún. építményadó össze-
gén, melyet a vállalkozások fizetnek a tu-
lajdonukban, bérleményükben lévõ
ingatlanaik minden m2-e után.

Az elmúlt két évben a sportolási le-
hetõségek sajnálatos módon nem
bõvültek településünkön. A torna-

csarnok elkészülte fog ezen jelentõs
mértékben változtatni. Az idén 31. évfo-
lyamba lépett az ún. kispályás labdarúgó
kupasorozat, változatlanul töretlen len-
dülettel „robog”.

Amezõõri szolgálat mûködtetése to-
vábbra is fontos feladat, nincs vál-
tozás a tekintetben sem, hogy emel-

tünk volna a hektáronként fizetendõ me-
zõõri díjon.

Polgárõrségünk ebben az esztendõ-
ben volt 3 esztendõs. A legutóbbi
gyûlésükön megújult a szervezet ve-

zetõsége – bár csak egy fõ személyében.
Ismét Kiss Miklós urat választották a
tagok a Polgárõrség vezetõjének és en-
gem tiszteltek meg a FEB elnöki poszt-
jával. Köszönjük, hogy vannak, s hoz-
zájárulnak településünk közbiztonságá-
nak javításához. Volt olyan javaslat az
elmúlt idõkben, hogy egy nappali pol-
gárõrséget is – kisebb létszámmal – hív-
jon létre az Önkormányzat, de a Képvi-
selõ-testület a koncepció legutóbbi tár-
gyaláskor nem támogatta.

Az egészségügy frontján annyi válto-
zás van, hogy ugyan továbbra is
Ócsa várossal közösen látjuk el a

sürgõsségi ügyeletet, csak már egy más
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összetételû egészségügyi csapattal. Tör-
tént ugyanis, hogy a korábbi vállalkozó-
val felbontottuk a szerzõdést, új pályáza-
tot írtunk ki és ennek a pályázatnak a
nyertese egy olyan vállalkozás lett, aki az
eddigi tapasztalatok alapján jobb minõ-
ségben látja el ezt a fontos szolgálatot.

Az egészséges vízszolgáltatás terü-
letén egy évek óta szorító dolgot
oldottunk meg ez év végére, még-

pedig a 3. mélyfúrású kút – 150 méter –
létesítésével. Ennek vízhozama várható-
an hosszú távra kielégíti az idõ közben
megnövekedett igényeket, melyet elsõ-
sorban az idetelepülõ vállalkozások in-
dukálnak.

Említettem már a szennyvíztelep bõ-
vítését, melynek indoka, hogy elfo-
gyott a telep 600 m3-es kapacitása.

Részben örvendetes tény, másrészt fel-
adat az újabb kapacitás biztosítása ezen
a területen. Léptünk is, és az EU-s pá-
lyázati lehetõségekkel élve elindultunk
egy ún. „kétablakos” pályázaton. Re-
méljük sikerül átugrani az elsõ aka-
dályt, és akkor már vagy a jövõ évben,
de inkább 2010-ben bõvíthetjük tele-
pünket, és ezzel a bõvítéssel egy ütem-
ben technológiai váltást is végre fo-
gunk hajtani. A jövõ esztendõben az
északi vállalkozói területen keletkezõ,
jelenleg már több mint 100 m3/nap
mennyiségû szennyvizet egy elkerülõ
ág megépítésével kívánjuk eljuttatni a
végátemelõre. Most folyik a tervezteté-
se ennek az elkerülõ ágnak, melynek a
nyomvonala a következõ lesz: onnan
indul, ahová jelenleg az északi vállalko-
zói területrõl beérkezõ két szennyvízve-
zeték érkezteti a szennyvizet. Ez a pont
a Nefelejcs u. déli vége (mely belefut a
Toldi u. folytatásába). A Toldi utcában
haladna, keresztezve a Haraszti utat, to-
vább a Nyárfa utcán, ill. annak folytatá-
sában lévõ – jelenleg még csak 8 méte-
res – „névtelen” utcán, annak a végén 90
fokban délre fordulva a Zrínyi M. utca
mögött a párhuzamosan lévõ önkor-
mányzati úton haladva éri el a Hunyadi
utcát, ott ismét 90 fokban elfordul a víz-
torony felé haladva és így éri el a Liliom
utcával párhuzamos földutat. Arra az út-
ra rákanyarodik és ott már párhuzamo-
san fut a végátemelõig. „Két legyet
ütünk egy csapásra” ezzel a mintegy 40

millió forintba kerülõ elkerülõ ág meg-
építésével. Nem terheljük a belterületi
vákuumos hálózatot, és a tisztítóra olyan
szennyvizet juttattunk el az északi vál-
lalkozói területrõl, melynek hõtartalma
magasabb, mint a belterületi szennyvíz
hõtartalma. A magasabb hõfokú szenny-
vizet a biológiai mûtárgy jobb hatás-
fokkal tudja tisztítani, mint a hidegebb
belterületi szennyvizet. Én azt várom,
hogy az elkerülõ ág mûködtetésével a
vákuumos hálózaton energia megtaka-
rítást is elérünk.

Tömegközlekedés viszonylatában
nincsenek jó híreink, ezt bizonyára
alátámasztja a Tisztelt Utazóközön-

ség is. A VOLÁNBUSZ ahol tud ott
„kurtít” járatain és bizony ez bosszantó,
miközben a bérletek és jegyek ára mere-
deken emelkedik. Jó hír, hogy folya-
matban van a GLS Hungary korábbi vál-
lalásának megfelelõen egy buszmegál-
ló pár létesítése az 5-ös úton a Penny
Market csomópontban. Rossz hír vi-
szont, hogy a Dunaharasztiról induló
magán buszjárat Dabasra megszüntette
járatát. Valamikor kettõ, utána egy, ma
már egy járat sem közlekedik abba a vá-
rosba, ahol viszont nagyon sok dolgun-
kat kell intézni továbbra is. Legfrisseb-
ben pedig ez a cég anyagi támogatásért
fordult a Képviselõ-testülethez. Elmon-
dása szerint több százezer forint a vesz-
tesége az Alsónémedi-Dunaharaszti, a
tavalyi esztendõben igen csak „kigyom-
lált” új menetrend szerint közlekedõ já-
rataival. Most készülök a Képviselõ-tes-
tület felhatalmazása alapján az új közle-
kedési miniszterrel tárgyalni.

Teljesült a Hunyadi u. közelében az
ígért gyalogos átkelõhely megépíté-
se. Örvendetes, hogy lassan igénybe

is veszik a Haraszti utcán azon a környé-
ken átkelõk a lámpás gyalogátkelõhely
adta biztonságot. A Haraszti úton lévõ
másik átkelõhely „lámpásítása” most
volt napirenden és úgy döntöttünk,
hogy elkészíttetjük a szükséges terve-
ket.

Idõközben elkészült az M0-ás „teljes”
szakasza a Megyeri hídig. Viszont
nem készült el az M0 Gyáli csomó-

pont és az 51-es út közötti 6,3 km-es
szakasza, így egy lyuk van tehát a rend-

szerben. Emiatt Alsónémediben – elsõ-
sorban a Haraszti úton, valamint a So-
mogyi Béla utcában – jelentõsen meg-
nõtt a forgalom. Az történik ugyanis,
hogy a már említett hiányzó 6 km-es
szakasz itt alakult ki településünkön az
elõbb felsorolt útjainkon. Sokkal prob-
lémásabb és nehezebb ugyanis a Gyáli
csomópontig úgy eljutni, hogy az M0-st
és az M5-öst kelljen használni. Ez a két
szakasz hosszabb is, mint a rajtunk ke-
resztül vezetõ „szökõút” és különösen
az M0-ás mindig bedugul, sokszor bal-
eset miatt (hiányzik a 3. sáv és a leálló-
sáv). A napokban írtunk alá több Polgár-
mester társammal egy levelet, melyet az
új közlekedési tálca vezetõjének küld-
tünk el, melyben szorgalmazzuk a már
említett hiányzó szakasz mielõbbi meg-
építését.

A rendõri jelenlétrõl. Továbbra is
stabil alsónémedi rendõri állomá-
nya, sõt tavaly november óta egy

harmadik KMB-s is teljesít szolgálatot
településünkön. Idõközben elkészült
Ócsa Városában az új KMB-s iroda, ami
áttételesen ugyan, de bizonyára jó ha-
tással lesz Alsónémedi közbiztonságára
is. Terveztetjük egy térfigyelõ kamera-
rendszer kiviteli terveit is.

Díszpolgári címet továbbra sem ado-
mányoztunk az elmúlt években te-
lepülésünkön és ugyanez a helyzet

az „Alsónémediért Díj” adományozásá-
val is. Ez utóbbinak egyetlen birtokosa
van eddig, dr. Kajáry László nyugalma-
zott fõorvos úr, aki mostanában sajnos
sokat gyengélkedik.

Aszékelyföldi Nagyajta településsel
– akikkel már 1991. óta tartunk
fenn kapcsolatot – várhatóan a jövõ

évi Széchenyi Napokon ünnepélyes ke-
retek között aláírjuk a testvértelepülési
okmányt. Így hivatalossá válik eddigi
kapcsolatunk, és ennek megtörténte
után mindkét fél pályázatokat nyújthat
be EU-s forrásra, melybõl egymás meg-
látogatása, kulturális kapcsolatainak
erõsítése finanszírozható lesz.

E cikk keretében nem kívánok
hosszasan foglalkozni, az elsõsor-
ban Romániából érkezõ vendég-

munkások vagy nem vendégmunkások
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elszállásolásával, ill. helyi foglalkozta-
tásával. Írtam errõl a lap hasábjain már
többször, beszéltem errõl elég kemé-
nyen március 15-i beszédemben, kifi-
zettünk közel 6 millió forintot a két hó-
napig tartó rendõrségi akcióra, idegen-
forgalmi adót vetettünk ki az ilyen te-
vékenységgel foglalkozókra (szállásol-
tatás), de véleményem szerint kevés
eredménnyel. Az, hogy most kevesebb
ilyen célból itt tartózkodót látunk az ut-
cákon, élelmiszerüzletekben, kocsmák-
ban az csak annak tudható be, hogy kö-
zeleg a karácsony. Ne legyek jó jós e te-
kintetben, de szerintem a következõ
években is küzdeni fogunk ugyanazok-
kal a problémákkal, melyek megoldásá-
nak a kulcsa azok kezében van, akik a
szállásoltatást és a foglalkoztatást vég-
zik. Beláthatatlan következményei
lesznek ennek Alsónémedi társadalmára
az elkövetkezendõ évtizedekben, ha ez a
folyamat tovább tart …! Errõl gyõzött

meg remélem valamennyiünket a Kép-
viselõ-testületben az a tudományos mû,
amely „Alsónémedi XXI. századi jövõ-
képe” címet viseli.

Képviselõ-testületünk nem létesített
kapcsolatot a helyi Bolgár Kisebb-
ségi Önkormányzat által felajánlott

Fekete-tengeri településsel.

Már ebben az évben terveztük, de
nem valósult meg, hogy Alsóné-
medi honlapját megújítsuk. Itt el-

sõsorban a külcsínrõl lehet szó, mert
meggyõzõdésem, hogy a tartalom,
amely fent van megfelelõ.

Polgármesteri Hivatalunk ebben a
ciklusban is jó színvonalon teljesít.
Bizonyítja ezt egy legutóbbi külsõ

felettes szerv által végzett ellenõrzés is.
Ugyanakkor továbbra is két fontos
poszton betöltetlen álláshelyünk van. A

felsõfokú végzettségû pénzügyi munka-
körben és legfrissebben egy építésható-
sági munkakörben. Továbbra is szûken
vagyunk a Hivatalban, s amíg egy új
korszerû épület el nem készül, ez várha-
tóan így is marad.

Elõre tekintve legalább a következõ
két esztendõre az látható, hogy sok
még az elõttünk álló feladat. Tisztán

látjuk a megvalósítást igénylõ beruházá-
sokat, fejlesztéseket, miközben a min-
dennapi mûködés is egyre több forrást
igényel. A jelenlegi valamennyiünket
körülvevõ pénzpiac és gazdasági válság
bizonyára Önkormányzatunkat sem kí-
méli majd. Megpróbálunk a továbbiak-
ban is hitel nélkül, saját lábon állva gaz-
dálkodni és megtartani a helyes arányo-
kat a napi mûködtetésre és a fejlesztésre
szükségszerûen szánt pénzeszközök el-
költésekor.

Polgármester

A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi
Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel u. 43-47.)

hirdetménye
Az Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság a földrendezõ és a földki-
adó bizottságokról szóló, többször módosított 1993. évi II. törvény 9. § (1) bekezdése szerint

n y i l v á n o s s o r s o l á s t
tart a Közös Út Mezõgazdasági Szakszövetkezet használatában lévõ, részarány-földkiadási eljárás tárgyát képezõ földrész-
letekre.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: A Közös Út Mezõgazdasági Szakszövetkezetet érintõen, az 1993. évi II. törvény
alapján meghatározott részarány-tulajdon értékkel rendelkezõ személyek.
A sorsolás helye: 2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Emeleti Nagyterem (OPÁLHÁZ)
A sorsolás ideje: 2009. január 6. 10.00 óra
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Alsónémedi

Helyrajzi
szám Mûvelési ág Terület

(ha)
Összes AK

érték

Sorsolásra
kerülõ

AK érték

A terület
hasznosítá

sára
vonatkozó
korlátozás

2246 szántó 1,4603 19,08 19,08 Bányaszor
-galmi jog

02/3 gyep
(legelõ) 0,1547 0,97 0,97

03/1 erdõ 0,3883 2,83 2,83
03/11 szántó 0,6808 16,00 11,57
03/13 szántó 1,1571 26,26 2,50
03/19 szántó 0,1131 1,87 0,68
012/4 szántó 0,2497 4,12 4,12
012/25 szántó 0,3031 3,66 3,66
016/2 szántó 0,8787 14,50 5,98

016/15 szántó 0,5493 5,61 5,61
019/1 szántó 0,0263 0,62 0,31
019/3 szántó 0,1469 3,45 3,45
021/4 szántó 1,0111 23,76 14,89
021/36 szántó 0,4248 13,30 13,30
021/41 szántó 0,0588 1,84 1,84

021/48
gyep

(legelõ)
0,0551 0,35 0,35

027/2 szántó 1,3485 22,25 3,94
029/3 szántó 0,2134 2,22 2,22
029/5 szántó 0,2427 2,52 2,52
033/20 szántó 0,3937 5,59 1,71
033/26 szántó 0,2364 3,51 3,51
033/39 szántó 0,5456 10,70 2,39
035/21 szántó 0,4756 4,32 4,32
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Helyrajzi
szám Mûvelési ág Terület

(ha)
Összes AK

érték

Sorsolásra
kerülõ AK

érték

A terület
hasznosí
tására

vonatkozó
korlátozás

035/37 szántó 0,5676 5,39 5,39
061/26 szõlõ 0,1822 4,12 4,12
071/1 szántó 0,6901 16,22 4,05
071/2 szántó 1,2468 29,30 0,80
077/15 szántó 2,3711 27,42 27,42
080/3 szántó 0,4869 11,44 4,63
080/4 szántó 2,4498 40,31 40,31
083/11 szántó 0,4816 3,03 3,03
083/23 szántó 0,3527 2,22 0,22
083/37 szántó, szõlõ 0,2932 3,87 3,87
083/42 szántó 3,7707 23,76 23,76
083/52 szántó 0,4303 2,71 2,71
083/57 szántó 0,4074 2,57 1,57
085/7 szántó 0,1167 0,74 0,74
085/8 szántó 3,022 25,91 14,24
085/10 szántó 0,1252 1,30 1,30
085/13 szántó 0,0971 0,61 0,61
085/27 szõlõ 0,2897 6,55 6,55
085/29 szántó 0,32 2,63 2,63
085/39 szántó, szõlõ 0,2505 2,97 2,97
085/51 szõlõ, szántó 0,3848 5,05 5,05
085/55 szõlõ 0,117 2,64 2,64
087/7 szántó 0,3059 8,09 5,10
087/14 szántó 0,6495 17,10 17,10
087/28 szántó 0,3288 7,73 7,73
089/2 szántó 0,127 2,98 2,98
089/6 szántó 0,2049 4,82 1,17
089/26 szántó 0,7764 18,25 10,48
089/29 szántó 1,2955 30,44 20,57
091/7 szántó 0,3373 7,93 4,93
094/1 szántó 0,6 14,10 1,10
097/14 szántó 0,6039 14,19 4,73
097/35 szántó 0,1853 4,35 1,66
097/37 szántó 0,3085 7,25 7,25
0101/6 szántó 0,1078 2,07 2,07
0101/19 szántó 0,2184 2,90 1,88
0106/5 szántó 1,074 18,07 18,07
0108/2 szántó 0,2691 4,44 4,44
0108/8 szántó 1,3089 21,60 9,57
0112/46 szántó 0,3683 4,87 4,87
0112/53 szántó 0,6476 9,05 9,05
0115/5 erdõ 0,2183 0,83 0,83
0115/24 szántó 0,744 14,72 8,21
0115/43 szántó 0,5951 11,94 11,94
0115/44 szántó 0,5694 10,72 2,13
0115/45 szántó 0,6423 10,87 10,87
0120/55 erdõ 0,1632 0,62 0,62
0120/57 szántó 0,2784 3,93 3,93
0120/58 szántó 0,279 3,92 3,92

Helyrajzi
szám Mûvelési ág Terület

(ha)
Összes AK

érték

Sorsolásra
kerülõ AK

érték

A terület
hasznosítá

sára
vonatkozó
korlátozás

0120/76 szántó 0,4971 8,20 6,98
0122/11 szántó 0,4807 11,15 4,41
0122/15 szántó 0,4919 11,48 11,48
0122/36 szántó 0,3471 8,06 1,08
0124/3 szántó 0,3503 10,96 10,96
0124/29 szántó 1,4354 36,97 36,97
0124/32 szántó 0,2397 6,03 1,66
0124/35 szántó 0,4955 12,46 0,71
0124/36 szántó 0,4747 11,96 11,96
0124/61 szántó 2,1788 49,59 33,66
0124/69 szántó 3,5278 72,41 72,41
0124/70 szántó 0,498 9,68 9,68
0124/77 szántó 0,6942 14,18 3,21
0126/33 szántó 0,4661 7,55 7,55
0132/4 szõlõ 0,1825 4,12 4,12
0132/5 szõlõ 0,1857 4,20 4,20
0132/11 erdõ 0,4428 1,68 1,68
0132/28 szántó 1,9948 52,12 10,69
0134/17 szántó 0,2199 3,63 3,63
0138/1 szántó 0,3971 9,33 9,33
0138/20 szántó 0,4986 9,62 9,62
0138/30 szántó 2,6456 43,97 43,97
0140/9 szántó 0,5475 10,19 10,19
0140/20 szántó 0,4618 8,94 8,94
0140/22 szántó 0,9276 18,10 1,57
0140/29 szántó 0,9448 17,51 1,63
0140/33 szántó 3,0357 58,14 28,95
0143/17 szántó 0,3837 3,77 3,77
0143/25 szántó 0,8943 7,72 4,82
0143/26 szõlõ 0,1073 2,42 2,42
0152/27 erdõ 0,2804 1,07 1,07
0154/16 szántó 0,2766 3,74 3,74
0154/20 szántó 0,3998 5,67 5,67
0158/8 szántó 1,0708 26,09 26,09
0158/10 szántó 0,4847 11,24 0,05
0160/31 szántó 0,2015 3,32 3,32
0164/5 szántó 0,0266 0,28 0,28
0164/11 szántó 0,1215 1,26 1,26
0164/12 szántó 0,135 1,40 1,40
0164/13 szántó 0,1946 2,02 2,02
0164/14 szántó 0,7003 7,28 7,28
0164/16 szántó 0,275 2,86 2,86
0164/17 szántó 0,2194 2,28 2,28
0164/19 szántó 0,3636 3,78 3,78
0164/20 szõlõ, szántó 0,3076 6,20 6,20
0164/21 szántó 0,3048 3,17 3,17
0164/22 szántó 0,2882 3,00 3,00
0164/23 szántó 0,1878 1,95 1,95
0164/29 szántó 0,1191 1,24 1,24
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Helyrajzi
szám Mûvelési ág Terület

(ha)
Összes AK

érték

Sorsolásra
kerülõ AK

érték

A terület
hasznosítá

sára
vonatkozó
korlátozás

0164/33 gyep
(legelõ) 0,0983 0,21 0,21

0166/7 szántó 0,2528 4,17 4,17
0166/10 szántó 0,2548 4,20 4,20
0166/11 szántó 0,0701 1,16 1,16
0166/14 szántó 0,0608 1,00 1,00
0166/15 szántó 0,0584 0,96 0,96
0166/19 szántó 0,2174 3,59 3,59
0166/20 szántó 0,353 5,82 5,82
0166/32 szántó 0,1894 3,13 3,13
0166/36 szántó 0,5539 9,14 4,26
0166/38 szántó 0,3049 5,03 5,03
0166/39 szántó 1,3364 22,05 22,05
0166/40 szántó 0,1258 2,08 2,08
0166/48 szántó 0,1898 3,13 3,13
0166/49 szántó 0,4645 7,66 2,83
0166/50 szõlõ 0,124 2,80 2,80
0168/25 szántó 0,7286 16,14 6,61
0170/4 szántó 0,38 3,95 3,95
0170/25 szántó 0,4256 8,67 8,67
0174/1 szántó 0,2167 5,09 2,45
0174/6 szántó 0,4604 14,41 14,41
0174/7 szántó 0,1522 4,76 4,76
0174/8 szántó 0,4187 13,11 13,11
0174/13 szántó 0,1721 5,39 5,39
0176/11 szántó 1,1053 34,60 16,41
0176/13 szántó 0,7316 22,90 2,80
0178/1 szántó 0,9417 26,09 11,54
0178/2 szántó 0,341 9,27 9,27
0178/3 szántó 1,1932 31,92 2,44
0178/5 szántó 0,7821 20,45 5,91
0178/6 szántó 0,2159 5,68 5,68
0182/21 szántó 0,9406 14,54 14,54
0182/25 szántó 1,6853 28,14 10,84
0182/28 szántó 0,3623 6,52 6,52
0182/32 szántó 0,532 9,73 9,73
0182/34 szántó 1,051 19,49 19,49
0182/38 szántó 0,2821 5,31 5,31
0182/39 szántó 1,0755 20,34 20,34
0182/69 szántó 0,4605 9,11 9,11
0186/3 szántó 0,069 0,72 0,72
0186/39 szõlõ, szántó 0,5477 6,94 1,60
0186/40 szántó 0,0593 0,62 0,62
0186/41 szántó 0,0407 0,42 0,42
0186/42 szántó 0,469 6,28 6,28
0186/43 szántó 0,4387 6,59 6,59
0186/44 szántó 0,3786 6,25 6,25
0186/45 szántó 0,0779 0,81 0,81
0186/46 szõlõ 0,0796 1,80 1,80
0186/47 szántó 0,1092 1,14 1,14

Helyrajzi
szám Mûvelési ág Terület

(ha)
Összes AK

érték

Sorsolásra
kerülõ AK

érték

A terület
hasznosítá

sára
vonatkozó
korlátozás

0186/51 szántó 0,1918 3,16 3,16
0186/52 szántó 0,3452 3,59 3,59
0186/54 szántó 0,0347 0,57 0,57
0186/55 szántó 0,4778 7,88 7,88
0186/56 szántó 0,1427 2,35 2,35
0191/18 szántó 0,038 0,63 0,63
0191/19 gyümölcsös 0,1722 4,18 4,18
0191/20 szántó 0,0599 0,99 0,99
0191/21 szõlõ 0,1471 3,32 3,32
0191/22 szántó 0,1573 2,60 2,60
0191/23 szõlõ 0,1175 2,66 2,66
0191/25 szántó 0,3684 6,08 6,08
0191/26 szántó 0,0381 0,63 0,63
0191/28 szántó 0,4221 6,96 1,89
0191/29 szántó 0,3561 5,88 5,88
0191/30 szántó 0,0725 1,20 1,20
0191/32 szántó 0,1827 3,01 3,01
0191/34 szántó 0,1747 2,88 2,88
0191/37 gyümölcsös 0,0894 2,17 2,17
0191/41 szántó 0,0662 0,69 0,69
0191/42 szántó 0,11 1,14 1,14
0191/43 szántó 0,1979 2,06 2,06
0191/44 szántó 0,0365 0,38 0,38
0198/23 szántó 0,0925 1,53 1,53
0198/30 szántó 0,1509 2,49 2,49
0198/32 szõlõ 0,0444 1,00 1,00
0198/33 szõlõ 0,1155 2,61 2,61
0198/34 szántó 0,1068 1,76 1,76

0198/37 szántó,
gyümölcsös 0,233 3,81 3,81

0198/40 szõlõ 0,2263 5,11 5,11
0198/42 szántó 0,0854 1,41 1,41
0198/44 szõlõ 0,0906 2,05 2,05
0198/45 szántó 0,0838 0,87 0,87
0198/46 szántó 0,0564 0,59 0,59
0198/48 szõlõ 0,0164 0,37 0,37
0198/52 szõlõ 0,0592 1,34 1,34
0198/53 szántó 0,2511 3,44 3,44
0198/55 szántó 0,092 0,96 0,96
0198/64 szántó 0,072 0,75 0,05
0200/3 szántó 1,2439 38,93 13,28
0200/13 szántó 0,2158 6,75 6,75
0202/30 szántó 0,1063 2,50 0,50
0202/31 szántó 0,0355 0,83 0,83
0202/32 szántó 0,0355 0,83 0,83
0202/55 szántó 0,2765 6,50 1,00
0202/57 szántó 0,5674 13,33 13,33
0202/67 szántó 0,0916 2,15 2,15
0202/68 szántó 0,2227 5,23 5,23
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Helyrajzi
szám Mûvelési ág Terület

(ha)
Összes AK

érték

Sorsolásra
kerülõ AK

érték

A terület
hasznosítá

sára
vonatkozó
korlátozás

0202/77 szántó 0,077 1,81 1,31
0202/81 szántó 0,4125 9,69 9,69
0202/82 szántó 0,1324 3,11 3,11
0204/33 szántó 0,011 0,34 0,34
0204/39 szántó 0,0092 0,29 0,29
0204/58 szántó 0,0928 2,18 2,18
0204/62 gyep (rét) 0,1913 3,83 3,83

0204/63 gyep (rét) 1,4479 52,85 38,50 Természet
védelmi ter

0204/69 szántó 0,2833 6,66 3,66
0207/11 szántó 0,3596 11,26 11,26
0207/13 szántó 0,3283 10,28 0,71

0207/16 gyep (rét) 0,0783 2,86 2,86 Természet
védelmi ter

0207/23 szántó 0,9318 29,17 8,29
0207/24 szántó 1,1104 34,76 8,36

0209/4 szántó 0,3525 8,94 6,94 Természet
védelmi ter

0209/5 szántó 1,051 27,22 27,22 Természet
védelmi ter

0209/9 szántó 0,2968 7,72 5,16
0211/7 szántó 0,5773 18,07 1,29
0211/10 szántó 0,2199 6,88 6,88
0211/11 szántó 0,1702 5,33 5,33
0211/12 szántó 0,5884 18,42 18,42
0211/13 szántó 0,1676 5,25 5,25
0211/14 gyep (legelõ) 0,4482 5,15 5,15
0211/18 szántó 0,108 3,38 3,38
0211/47 szántó 0,2227 6,97 2,87
0211/48 szántó 0,1451 4,54 1,69
0211/64 szántó 0,3069 8,36 4,65
0213/13 szántó 0,3252 10,18 4,40
0213/19 szántó 0,5204 14,62 9,65
0213/49 szántó 0,4611 7,61 7,61
0213/50 szántó 0,2201 3,63 3,63
0217/18 szántó 0,3197 7,51 7,51
0217/19 szántó 0,001 0,02 0,02
0217/20 szántó 0,0033 0,08 0,08
0217/21 szántó 0,0094 0,22 0,22
0217/22 szántó 0,0386 0,91 0,91
0217/23 szántó 0,1029 2,42 2,42
0217/42 szántó 0,1389 3,26 3,00
0219/1 szántó 0,2059 4,84 4,84

226 erdõ 0,053 0,11 0,11

0230/9 erdõ, gyep
(rét) 0,9332 4,18 4,18

0230/12 erdõ, szántó 0,868 3,21 3,21
0243/42 szántó 0,0157 0,16 0,16
0243/43 szántó 0,03 0,31 0,31
0243/44 szántó 0,0145 0,15 0,15
0243/45 szántó 0,1072 1,11 1,11
0243/46 szántó 0,0095 0,10 0,10
0243/47 szántó 0,0098 0,10 0,10
0243/48 szántó 0,016 0,17 0,17

Helyrajzi
szám Mûvelési ág Terület

(ha)
Összes AK

érték

Sorsolásra
kerülõ AK

érték

A terület
hasznosítá

sára
vonatkozó
korlátozás

0243/49 szántó 0,0183 0,19 0,19
0243/50 szántó 0,0159 0,17 0,17
0243/51 szántó 0,0165 0,17 0,17
0243/52 szántó 0,0366 0,38 0,38
0243/53 szántó 0,0184 0,19 0,19
0243/54 szántó 0,0327 0,34 0,34
0243/55 szántó 0,0302 0,31 0,31
0243/56 szántó 0,0312 0,32 0,32
0243/57 szántó 0,119 1,24 1,24
0243/58 szántó 0,0292 0,30 0,30
0243/59 szántó 0,015 0,16 0,16
0243/60 szántó 0,0152 0,16 0,16
0243/61 szántó 0,0155 0,16 0,16
0243/62 szántó 0,0157 0,16 0,16
0243/63 szántó 0,0376 0,39 0,39
0243/64 szántó 0,0504 0,52 0,52
0243/66 szántó 0,0543 0,56 0,56
0243/67 szántó 0,0692 0,72 0,72
0243/68 szántó 0,1219 1,27 1,27
0243/69 szántó 0,3128 3,25 3,25
0243/70 szántó 0,0866 0,90 0,90
0243/71 szántó 0,0885 0,92 0,92
0243/72 szántó 0,0685 0,71 0,71
0243/73 szántó 0,0438 0,46 0,46
0243/74 szántó 0,0772 0,80 0,80
0243/75 szántó 0,056 0,58 0,58
0243/76 szántó 0,4209 4,38 4,38
0243/82 gyep(rét) 2,7972 15,66 4,17

0243/87 erdõ, gyep
(legelõ) 0,5436 2,04 2,04

0243/92 gyep (legelõ) 0,5279 1,11 1,11
0243/93 gyep (legelõ) 0,5328 1,12 1,12
0243/94 gyep (legelõ) 0,4076 0,86 0,86
0243/95 gyep (legelõ) 0,2583 0,54 0,54
0243/96 gyep (legelõ) 0,4517 0,95 0,95
0243/97 gyep (legelõ) 0,3254 0,68 0,68
0243/107 szántó, nádas 1,8266 25,29 25,29
0243/108 szántó 0,4707 7,22 7,22
0243/118 szántó, nádas 2,4851 36,62 5,30
0243/121 erdõ 1,3574 5,16 5,16
0243/122 szántó 0,1147 1,19 1,19
0243/135 erdõ 1,0592 4,02 4,02
0278/8 szántó 2,5225 34,63 3,66
0278/10 szántó 5,004 67,48 30,12
0282/26 szántó 0,5247 1,84 1,84
0282/46 szántó 0,3996 3,75 3,75
0282/48 szántó 0,7135 7,42 0,89
0282/52 szántó 2,9978 44,10 44,10
0282/53 szántó 2,0009 28,98 28,98
0282/62 szántó 6,0942 75,26 1,83
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Helyrajzi
szám Mûvelési ág Terület

(ha)
Összes AK

érték

Sorsolásra
kerülõ AK

érték

A terület
hasznosítá

sára
vonatkozó
korlátozás

0282/72 szántó 0,158 1,64 1,64
0288/9 szántó 0,9618 21,00 1,61
0288/25 szántó 0,6838 11,28 1,28
0288/31 szántó 1,7802 18,51 2,72

0288/38 gyep (rét),
szántó 4,2455 86,21 86,21

0288/42 szántó 0,2252 5,29 5,29

0288/43 szántó, gyep
(rét) 1,6401 35,45 35,45

0288/44 szántó 0,2251 5,29 5,29
0288/47 szántó 0,3801 8,93 8,93
0288/60 szántó 0,7384 12,18 12,18
0288/72 szántó 1,9058 35,80 35,80
0288/73 szántó 1,6588 31,65 1,19
0288/75 szántó 2,0631 40,76 40,76
0288/79 szántó 0,6424 13,35 13,35
0288/81 szántó 0,2425 5,04 5,04
0288/84 szántó 0,6538 13,50 13,50
0288/85 szántó 2,9459 59,63 52,09
0288/99 szántó 0,8431 6,88 2,36
0288/100 szántó 0,3777 2,93 2,93
0288/101 szántó 0,4074 3,17 3,17
0288/103 szántó 0,4702 3,67 1,29
0288/104 erdõ 0,3737 2,47 2,47
0288/106 szántó 0,3275 2,99 2,99
0288/112 szántó 3,9501 34,42 4,43
0288/121 szántó 3,4163 42,68 5,38
0288/131 szántó 0,3934 6,09 0,60
0288/137 szántó 5,1048 68,71 18,10
0288/138 szántó 3,0352 47,41 1,96
0288/139 szántó 3,6236 59,79 33,49
0288/140 szántó 3,2939 54,35 4,19
0288/141 szántó 6,2386 102,94 38,69
0288/142 szántó 2,0449 33,74 16,86
0288/143 szántó 3,0671 50,61 38,94
0288/144 szántó 3,0675 50,61 25,53
0288/147 szántó 4,1619 43,28 2,25
0288/148 szántó 3,0473 34,29 1,01
0288/151 szántó 1,5133 18,72 18,72
0288/154 szántó 3,6007 45,68 7,48
0300/23 szántó 0,1815 1,89 1,89
0302/2 szántó 1,8397 30,36 20,26
0305/1 erdõ 0,441 1,68 1,68
0305/30 erdõ 1,3421 5,10 5,10
0305/51 erdõ 0,8492 3,23 3,23

0305/62 szántó, gyep
(rét) 0,7411 5,33 3,00

0305/76 gyep (rét) 0,4826 2,70 2,70
0312/2 szántó 0,6571 10,84 3,36
0314/21 szántó 3,036 19,13 3,35

Helyrajzi
szám Mûvelési ág Terület

(ha)
Összes AK

érték

Sorsolásra
kerülõ AK

érték

A terület
hasznosítá

sára
vonatkozó
korlátozás

0320/29 szántó 0,2158 1,53 1,53
0322/14 szántó 0,1289 0,81 0,81
0322/23 szántó 0,0811 0,84 0,84
0322/36 szántó 0,0388 0,24 0,24
0322/37 szántó 0,039 0,25 0,25
0322/38 szántó 0,0474 0,30 0,30
0322/51 szántó 0,0233 0,24 0,24
0322/57 szántó 0,0256 0,16 0,16
0332/7 erdõ, szántó 7,1796 63,55 2,48
0332/11 erdõ 0,381 1,45 1,45
0342/15 szántó 0,4801 6,44 5,21
0345/5 szántó 0,6003 8,18 8,18
0347/24 szántó 2,8143 23,04 7,68
0353/5 szántó 0,0602 0,38 0,38
0353/6 szántó 0,05 0,32 0,32
0353/7 szántó 0,05 0,32 0,32
0353/12 szántó 0,0559 0,35 0,35
0353/14 szántó 0,0656 0,41 0,41
0353/19 gyep (rét) 0,0556 0,31 0,31
0353/23 gyep (rét) 0,0525 0,29 0,29
0355/8 szántó 0,1172 1,22 0,73
0355/10 szántó 0,116 1,21 1,21
0355/11 szántó 0,0841 0,87 0,87
0355/29 szántó 0,0967 1,01 1,01
0355/41 szántó 0,1149 1,19 1,19
0355/49 szántó 0,0933 1,54 1,54

0355/134 szántó, gyep
(rét) 0,1339 1,69 1,69

0360/21 szántó 0,2343 3,87 3,87
0364/16 szántó 1,0882 5,30 5,30
0364/34 szántó 0,8541 5,38 5,38
0364/38 gyep (rét) 0,808 4,52 4,52
0364/71 gyep (rét) 0,921 5,16 5,16

0369/1 gyep (rét),
fásított terület 0,6337 3,46 3,46

0369/10 erdõ 0,5655 2,15 2,15

0375/7 gyep (rét) 6,3488 35,55 35,55
Természet
védelmi
terület

0375/35 szántó 0,1578 2,60 1,30
0375/40 szántó 0,3486 5,75 5,75

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Bugyi

Helyrajzi
szám

Mûvelési
ág Terület (ha) Összes AK

érték

Sorsolásra
kerülõ AK

érték

A terület
hasznosítá

sára
vonatkozó
korlátozás

01369/3 szántó 0,0544 0,90 0,90
01369/6 szántó 0,6028 9,95 9,95
01369/12 szántó 0,0621 1,02 1,02
01369/21 szántó 0,6569 10,84 10,84
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Helyrajzi
szám

Mûvelési
ág Terület (ha) Összes AK

érték

Sorsolásra
kerülõ AK

érték

A terület
hasznosítá

sára
vonatkozó
korlátozás

01369/24 szántó 0,4384 7,23 7,23
01369/26 szántó 0,0501 0,83 0,83
01453/31 szántó 1,9029 11,33 11,33
01453/21 szántó 1,1013 8,80 8,80

01453/30
szántó,
gyep

(legelõ)
0,6261 12,24 12,24

01457/2 szántó 0,5756 9,50 2,06

01457/4 szántó 0,8027 13,24 13,24

01457/8 szántó 0,2697 4,45 4,45

01457/9 szántó 0,5678 9,37 7,21

01457/15 szántó 0,2828 4,67 4,67

01459/4 szántó 0,5329 10,66 2,78

01459/18 szántó 0,7833 15,53 15,53

01459/19 szántó 1,6633 32,93 2,00

01464/1 szántó 0,4642 1,76 1,76

01464/4 szántó 0,9712 16,02 16,02

01464/8 szántó 0,6723 11,09 1,27

01464/11 szántó 0,9409 15,52 5,81

01464/23 szántó 0,7056 11,64 11,64

01468/12 szántó 0,1934 3,19 3,19

01469/4 szántó 0,1281 2,11 2,11

01469/8 szántó 1,9107 31,53 0,53

01469/12 szántó 0,2554 4,21 3,52

01469/15 szántó 0,2452 4,05 4,05

01469/16 szántó 0,4649 7,67 1,11

01469/19 szántó 0,279 4,60 1,07

01469/29 szántó 0,9326 15,39 4,39

01475/20 szántó 2,6307 37,01 37,01

01475/22 szántó 1,9758 27,55 6,10

01475/32 szántó 0,1063 1,11 1,11

01475/34 szántó 0,9407 7,60 7,60

01475/36 szántó 0,5414 7,69 7,69

01475/40 szántó 0,2901 4,63 4,63

01475/41 szántó 0,94 15,21 1,96

01475/43 szántó 1,1509 18,71 2,80

01475/44 szántó 2,2498 37,47 6,10

01475/56 szántó 0,09 2,12 2,12

01475/63 szántó 0,3958 5,24 5,24

01475/64 szántó 0,6172 8,17 8,17

01475/65 szántó 0,4315 5,66 5,66

01475/77 szántó 2,0789 48,85 28,36

01475/85 szántó 0,5441 12,79 12,79

01475/86 szántó 0,4114 9,67 9,67

01560/1 gyep (rét)0,8155 4,57 4,57

01560/19 szántó 1,1436 11,89 11,89

01560/21 szántó 4,4367 46,14 0,13

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Gyál

Helyrajzi
szám

Mûvelési
ág

Terület
(ha)

Összes AK
érték

Sorsolásra
kerülõ AK

érték

A terület
hasznosítá

sára
vonatkozó
korlátozás

090/27 szántó 0,3446 6,50 6,50
090/29 szántó 0,2155 3,96 3,96
090/30 szántó 0,2271 4,22 4,22
090/54 szántó 0,2756 4,55 3,17
090/56 szántó 0,3237 5,34 5,34
090/58 szántó 0,7187 11,86 11,86
090/59 szántó 0,3309 5,46 5,46
090/60 szántó 0,34 5,61 5,61
090/62 szántó 0,2307 3,81 3,81
090/64 erdõ 0,1568 0,60 0,60
0106/2 szántó 0,0044 0,10 0,10

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli
igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó csere
megállapodásokat az MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatósága
figyelembe veszi. Az egyezségen alapuló közös igényt a
sorsolás kezdetéig a helyszínen, a cserét – amely csak a
tulajdonba adható földrészletekre vonatkozik – a sorsolást
követõ 15 napon belül lehet, közokiratba vagy teljes
bizonyító erejû magánokiratba foglalt megállapodásként, az
MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatóságához benyújtani.

Asorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb
a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet,
ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A megjelenésben akadályozott érdekelt részarány-tulajdonos
szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazottal
képviseltetheti magát.

Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, a
sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen, törvénysértésre
hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán belül kifogást
nyújthat be a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatalhoz.

Budapest, 2008. november 17.

Miakich Gábor s.k.
fõigazgató

Alsónémedi Hírmondó
Kiadja: Schulcz Kft.

Készült: Schulcz Kft., Dabas;
Telefon: (29) 360-901

Engedély szám: B/PHF/792/P/91
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Az olvasó kérdez – dr. Orbán Ildikó, az APEH Közép-magyarországi

Regionális Igazgatósága ügyfélkapcsolati fõosztályvezetõje válaszol
Kérdés: Az új munkahelyemen nem akarják kifizetni a bérle-
temet, azt mondják, hogy az csak teljes munkaidõben dolgo-
zónak jár, én pedig 4 órában dolgozom. Kérem segítsen, hogy
jár-e nekem a munkába járás miatti megtérítése az utazási
bérletnek?
Ha Ön közigazgatási határon kívülrõl jár be a munkahelyére
dolgozni, akkor a munkaidejétõl függetlenül jár önnek az uta-
zási bérlet árának 80, illetve 86 százalékos megtérítése. A
munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló
78/1993. (V. 12.) kormányrendelet szerint a munkáltatónak
kötelezõ költségtérítést fizetnie minden olyan munkavállaló-
nak, akinek a lakóhelye és a munkahelye nem azonos hely-
ségben van. Mivel a költségtérítés kötelezõ, a munkáltató
egyetlen munkavállalóját sem zárhatja ki a költségtérítésbõl.

Kérdés: Egészségpénztári tag vagyok. A napokban kaptam az
egészségpénztáramtól egy igazolást, mely szerint adókötele-
zettségem keletkezett, mert jogosulatlanul vettem igénybe
szolgáltatást. Nem értem az egészet, miért kellene nekem fi-
zetnem adót, mikor a saját, egészségpénztárba befizetett pén-
zemet költöttem?
Az egészségpénztárba befizetett összegek után Önt kedvez-
mény illeti meg. Úgyis mondhatnánk, hogy az állam támogat-
ja Önt azért, mert gondoskodik önmagáról, és egészségpénz-
tári számlára pénzt különít el.
Cserébe a jogszabály meghatározza azt, hogy az egészség-
pénztárában gyûjtött pénzbõl milyen szolgáltatásokat vehet
igénybe, nem költheti el bármire. Ha mégis ez történt, akkor a
jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatások után adófizetési
kötelezettség keletkezik.
Ha az egészségpénztár a szolgáltatás ellenértékét közvetlenül
a szolgáltatónak térítette meg, akkor az adóelõleget nem tudja
levonni. Ilyenkor igazolást állít ki, amelyen feltünteti a le nem
vont adóelõleg összegét, melyet Önnek kell megfizetnie a ne-
gyedévet követõ hó 12. napjáig. Ha a fizetendõ elõleg nem
haladja meg a 10 ezer forintot, elegendõ az adófizetési kötele-
zettséget a bevallással egyidejûleg rendezni.

Kérdés: Új munkahelyen dolgozom már három hónapja. A fi-
zetésemrõl semmilyen papírt nem adnak, így abban sem va-
gyok biztos, hogy bejelentettek-e. Hogyan tudnék meggyõzõd-
ni arról, hogy a munkáltatóm bejelentett?
Ma már könnyedén ellenõrizheti, hogy a munkáltatója beje-
lentette-e. A munkaadó által bejelentett aktuális biztosítási
jogviszonyt lekérdezheti a

www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/taj.html
menüpont alatt. A lekérdezéshez szükséges egy egyedi azo-
nosító és titkos jelszó, melyhez az okmányirodáknál regiszt-
rációs eljárás során juthat hozzá.

Kérdés: Édesanyám elhunyt, és nem tudom, hogy az adóját,
illetve az adótartozását hogyan kell rendeznem. Mit kell ten-
nem?

Az elhunyt magánszemély adóját az adóhatóság állapítja
meg. Az elhunyt örököse, házastársa, rokona az adóhatóság
felé tesz bejelentést arról, hogy tudomása szerint az elhunyt
milyen adóköteles jövedelemmel rendelkezett. Ezt a bejelen-
tést megkönnyíti a www.apeh.hu/letöltések/ adatlapokigazo-
lásokmeghatalmazásminták útvonalon megtalálható Elhalá-
lozás bejelentése/Kérelem elhunyt magánszemély soronkí-
vüli adómegállapítására nyomtatványon. Ezen a nyomtatvá-
nyon kérheti az elhunyt személy adókötelezettségének a meg-
állapítását és adófolyószámlájának rendezését.

Az olvasó kérdez, az APEH válaszol

Kérdés: Õstermelõ vagyok, és az adóévre vonatkozóan nyilat-
kozatban vállaltam, hogy a társadalombiztosítási szabályok-
ban meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fi-
zetem meg a járulékokat.Ebben az esetben milyen bevallást,
mikor és milyen formában kell beadnom?
A magasabb összegû járulékalap vállalása esetében sem ír elõ
a jogszabály az õstermelõre vonatkozó általános járulék be-
vallási szabályoktól eltérõ rendelkezéseket.
• A járulékok bevallása az adózás rendjérõl szóló 2003. évi

XCII. törvény (Art.) 31. § (2) bekezdése szerinti adattarta-
lommal elektronikus úton negyedévente történik, a ne-
gyedévet követõ hónap 12-ig a 0858-as számú nyomtatvá-
nyon.

• A foglalkoztatónak nem minõsülõ biztosított mezõgazda-
sági õstermelõ nem kötelezett bevallás és adatszolgáltatás
benyújtására, ha a tárgyévet megelõzõ évben bevétele nem
volt, kivéve, ha a tevékenységét a tárgyévben kezdte, vagy
az adóévre vonatkozóan nyilatkozatában vállalta, hogy a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogo-
sultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997.
évi LXXX. törvény (Tbj.) 30/A § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fizeti
meg a járulékokat.

• A járulékok fizetésének határnapja megegyezik a bevallás
benyújtásának határnapjával.

Kérdés: Ha nem érvényesíttetem az értékesítési betétlapomat,
akkor szünetel a biztosításom. Tehát amennyiben egészség-
ügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen nem vagyok jogosult, ak-
kor fizetnem kell az egészségügyi szolgáltatási járulékot?
Tekintettel a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szó-
ló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 39. § (2) bekezdésében
foglaltakra és azon tényre, hogy Ön a levelében leírtak alap-
ján egyéb jogcímen nem válik biztosítottá, 2008. január 1-
jétõl kötelezett havonta 4350 Ft összegû egészségügyi szol-
gáltatási járulékot fizetni.
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Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget, illet-
ve annak megszûnését az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 20. § (6) bekezdése alapján be kell jelentenie az álla-
mi adóhatósághoz a 08T1011-es számú nyomtatványon.
A 08T1011-es számú adatlap papíralapon 2 példányban, vagy
elektronikus úton is benyújtható.
Az adatlap az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) letölthetõ.
Az adatlapok elérési útvonala a honlapon a következõ: „Le-
töltések Nyomtatványkitöltõ programok Adatbejelentõk,
adatmódosítók”. Az adatlap papíralapon történõ benyújtás
esetén személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján is
beadható a bejelentõ lakóhelye szerint illetékes állami adóha-
tósághoz. A meghatalmazott útján történõ benyújtás esetén a
meghatalmazást az adatlaphoz csatolni kell.

Kérdés: Regisztrált õstermelõ vagyok, de a piacra csupán a
saját és családi szükséglet kielégítése után megmaradó árut
viszem ki alkalmanként. Köteles vagyok-e adószámot kiválta-
ni? Kell-e számlát, nyugtát adnom?
Ugyan nem válik az általános forgalmi adó alanyává az a ter-
melõ, aki a saját szükségletei fedezésére termel, és alkalom-
szerûen értékesíti a saját szükségleten felül termett termékeit,
de ezen adóköteles bevételeirõl a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvénynek (Szja tv.) az õstermelõkre
(16. §, 21-23. §§, 78/A §) vonatkozó szabályai alapján elszá-
molni tartozik.
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 16. §
(1) bekezdése alapján adóköteles tevékenységet csak adó-
számmal rendelkezõ adózó folytathat.
A (2) bekezdés értelmében az adóköteles tevékenységet foly-
tatni kívánó adózó adószám megállapítása végett köteles az
állami adóhatóságnál bejelentkezni.
Mindezek alapján tehát õstermelõi tevékenység is adószám
birtokában folytatható, az eladott áru után pedig nyugta illet-
ve számla kiállítási kötelezettség is keletkezik.

Kérdés: Mik a feltételei, hogy kapjak kompenzációs felárat?
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör-
vény (továbbiakban: ÁFA tv.) XIV. fejezetében szabályozott
mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó
különös adózási mód lényege, hogy az általános adózási sza-
bálytól eltérõen, az adott tevékenység figyelembe vételével
egyszerûsített szabályozás érvényesüljön.
Alanyi feltétel:
Az ÁFA tv. 197. § rendelkezése szerint az olyan ÁFA adó-
alanyra, aki egészben vagy túlnyomó részben mezõgazdasági
tevékenységet folytat, különös szabályok vonatkoznak, felté-
ve, ha az adóalany foglalkoztatottjainak száma 10 fõnél keve-
sebb, éves nettó árbevétele nem haladja meg a 2 millió eurót.
Tárgyi feltétel:
Az ÁFA tv. 198. §-a alapján a törvény 7. számú mellékletében
meghatározott termékek termelésére és feldolgozására irá-
nyuljon, feltéve, hogy azt az adóalany saját vállalkozásában
végzi, vagy a törvény mellékletében meghatározott szolgálta-
tás nyújtására irányuljon, feltéve, hogy annak teljesítéséhez
az adóalany saját vállalkozásának tárgyi eszközeit használja,
egyéb módon hasznosítsa.

Egyéb feltétel:
Ugyancsak a törvény 198. § alapján, hogy az adóalany az elõ-
zõeknek megfelelõ termékek értékesítése, szolgáltatások
nyújtása után kompenzációs felár megtéríttetésére tarthasson
igényt.
A kompenzációs felár érvényesíthetõségének személyi felté-
tele:
• hogy a termék beszerzõje, a szolgáltatás igénybevevõje

olyan belföldön nyilvántartásba vett ÁFA adóalany legyen,
aki/amely nem minõsül mezõgazdasági tevékenységet
folytatónak,

• vagy olyan külföldi adóalany legyen, aki a saját állama jo-
ga szerint nem alkalmaz mezõgazdasági termelõre vonat-
kozó különös adózási módot,

• illetve az Európai Közösség másik tagállamában nyilván-
tartásba vett nem adóalany jogi személy legyen.

Kérdés: A tavaly hatályos ÁFA szabályok szerint a mezõgaz-
dasági tevékenységet folytatók az általános forgalmi adó
szempontjából ezen tevékenységük tekintetében eredendõen
különleges jogállásúak voltak, fõ szabályként nem kellett
ÁFÁ-t fizetniük, de adólevonási, visszaigénylési joguk sem
volt, azonban kompenzációs felárra voltak jogosultak. A kom-
penzációs felár alkalmazásáról akár évközben is le lehet
mondani, és helyette az általános szabályok szerinti ÁFA el-
számolást lehet választani. Aki élt ezen változtatás jogával
annak adólevonási, valamint a törvényben meghatározott fel-
tételek teljesülése esetén adó visszaigénylési joga is megnyílt.
Hozott-e változást az új ÁFA tv. e tekintetben?
A mezõgazdasági tevékenységet végzõ adóalany a 2008. ja-
nuár 1-tõl hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 197. § (1) bekezdés alapján a te-
vékenység megkezdésekor, illetve az adóév folyamán bármi-
kor megváltoztathatja különleges jogállását, vagyis a beje-
lentkezési lapon, változás bejelentési lapon nyilatkozhat úgy,
hogy - választása szerint – kompenzációs felárat nem érvé-
nyesít. Amennyiben a mezõgazdasági tevékenységet végzõ a
különleges jogállásától eltérõ adózást választott, a választásá-
nak évét követõ második naptári év végéig nem érvényesíthet
kompenzációs felárat.

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
2008. december 20. a helyi iparûzési adó 2008. évi elõ-
legének feltöltése, legalább a ténylegesen fizetendõ
adó 90%-áig.

Minden hónap 15. napja az elõzõ hónapban beszedett
idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének ha-
tárideje.

A felsõoktatási intézményben tanulók 2008/2009-es
tanév második tanulmányi félévére vonatkozóan az ön-
kormányzati támogatás iránti kérelmek benyújtási határ-
ideje 2009. február 28.

Polgármesteri Hivatal
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Versenytárgyalási felhívás
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a megtekintett állapotban nyilvános
versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az

1/1 tulajdoni hányaddal a tulajdonában lévõ alsónémedi 1/9 hrsz-ú,
12.645 m2 nagyságú, telephely megnevezésû,

kivett mûvelési ágú ingatlan 5. sz. fõút felé esõ kb. 50%-át
(a megosztási vázrajz elkészítése

és a megosztás engedélyeztetése folyamatban van).

Az ingatlan kikiáltási ára 10.000,- Ft/m2 + ÁFA.

Az ingatlan Vt-2 övezetben településközpont vegyes terület besorolásként szerepel a település
szabályozási tervében. Az ingatlanon legalább 1200 m2 alapterületû élelmiszerüzletet kell létesíteni, a
szükséges – a 18/2004. (X. 29.) sz. önkormányzati rendeletben elõírt – parkolókkal.
A végleges adás-vételi szerzõdés megkötésének feltétele a teljes vételár megfizetése.

A versenytárgyalásra a Polgármesteri Hivatalban 2009. január 05-én (hétfõ) 16 óráig átvehetõ
regisztrációs lap az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban (2351 Alsónémedi, Fõ út 58.) történõ
leadásával lehet jelentkezni 2009. január 07-én (szerda) 10 óráig. Legkésõbb ezen idõpontig meg kell
érkeznie az Önkormányzat elszámolási számlájára az egy millió forint összegû bánatpénznek is, mely a
versenytárgyaláson való részvétel további feltétele és a vételárba beszámítandó.

A versenytárgyalás idõpontja 2009. január 07-én 10 óra 10 perckor,
helye az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

(2351 Alsónémedi, Fõ út 58.) tanácskozóterme.

A versenytárgyaláson a licitlépcsõ 500,- Ft/m2.

Szerzõdéskötés a sikeres ajánlattevõvel legkésõbb 2009. január 12-ig.

Amennyiben fenti idõpontig az ajánlattevõ hibájából nem kerül sor a szerzõdéskötésre, úgy a Képvise-
lõ-testület legkésõbb 2009. január 15-ig a második legmagasabb összegû ajánlatot tevõvel köt szerzõ-
dést, míg a legmagasabb összegû ajánlatot tevõ bánatpénze az Alsónémedi Önkormányzaté marad.

Amennyiben ez a szerzõdéskötés is meghiúsul az ajánlattevõ hibájából, úgy bánatpénzét õ is elveszti és
a Képviselõ-testület a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, míg a többi ajánlattevõ felé a befizetet
bánatpénzt legkésõbb a szerzõdéskötést követõ 3. banki munkanapon visszautalja az Önkormányzat.

További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban dr. György Balázs polgármesternél a 06-29/337-101-
es telefonszámon kapható.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Alsónémedi,

Szabadság téren található megüresedõ
1893/6 hrsz-ú, 25 m2 nagyságú üzlethelyiségre

(korábban szemüvegkészítéssel foglalkozó vállalkozás mûködött benne). A bérlõ a
bérleti díjon felül a nevére íratott fogyasztásmérõ (gázóra, villanyóra) készülékek
állása szerint fizeti a közüzemi díjat, víz esetében pedig a közös költségek 20%-át
köteles megfizetni. A bérlõ a keletkezett háztartási hulladék elszállításáról is
köteles gondoskodni.
A bérleti szerzõdés határozott idõre köttetik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a folytatni kívánt tevékenység megnevezését és az
ajánlott bérleti díj összegét.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. február 02. (hétfõ) 16 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal (2351 Alsónémedi, Fõ u. 58.)
Apályázatról a Pénzügyi Bizottság dönt 2009. februári ülésén, több pályázat esetén
licitálás útján. A döntés után a helyiség 2009. március 01-tõl birtokba vehetõ.

Rozgonyi Erik
jegyzõ

Kispályás labdarúgás 2008.
Tisztelt Alsónémediek!

Immár több mint három évtizeddel ezelõtt 1977-ben
szervezõdött össze, s azóta rúgja a bõrt elõször 3, késõbb 5,
legfrissebben pedig 6 kispályás labdarúgó csapat.
Nem csoda, hiszen Alsónémedin mindig szerették a gömbö-
lyû bõrt kergetni és közülünk olimpiai bajnok is lett ebben a
sportágban. Évek alatt sokan kitartottak az eredeti csapatuk
mellett, de mostanában különösen sok az ide-oda igazolás a 6
csapat között.

Ebben az esztendõben is az éves záró rendezvényen – a 6
fordulóban elért részeredmények alapján – köszöntöttük az
idei gyõztest. Erre az eseményre november 29-én került sor,
szokás szerint a Betyár Étteremben.

Megtört ebben az esztendõben a Gödör csapatának 5 éven át
tartó sikersorozata. Az idei bajnok ugyanis a Borozó
csapata lett. Elmondható, hogy a Borozó idei gyõzelme talán
felér olyan teljesítménnyel, mint a Gödör sikersorozata volt,
hiszen 15 évvel ezelõtt állhatott e csapat a dobogó legfelsõbb
fokára. A 6 kupából 4 kupát meg tudott nyerni a Borozó, így
méltán lett az idei bajnok. Az utóbbi 6 évben már látszódott
elért teljesítményeik alapján, hogy elõbb utóbb bajnokok
lesznek. 2002-2004 években 4. helyezett, 2005-ben 2., 2006-
ben ismét 4., 2007-ben 3. és idén két helyet ugorva az elsõ
helyen végeztek. Gratulálunk a gyõztes csapatnak és várjuk a
sikeres folytatást. Két csapatról kell még talán külön is szólni.
Egyik az idei nagy vesztes, amely a Szent István tér csapata.

Õk, akik tavaly a 2. helyen végeztek, idén csak utolsók lettek.
A másik, akirõl írni kell, az az Alszeg csapata, akinek az
eredményeit nézve egy folyamatos feltörekvést figyelhetünk
meg. Ez a csapat, akit többször többek „leírtak”, 1993-2004-
ig mindig a tabellák utolsó helyén kullogott. 2005-2007
között már nem 6., hanem 5. és láss csodát, az idén ismét
lépett elõre, immár a 4. helyezett.

Szólni kell még egy új szabályról, mely az idén két csapatot
is sújtott. A bajnok Borozót és a 2. helyezett Gödör csapatát.
6-6 büntetõponttal „jutalmazzák” ezen évtõl kezdõdõen azt a
csapatot, aki verekedést, durva szabálytalanságot produkál.
Megjegyzendõ, hogy a 6-6 büntetõpont „megszerzésével” is
bajnok tudott lenni a Borozó és a 2. helyen tudott végezni a
Gödör csapata. Látszik tehát, hogy nagyon elhúzott ez a két
csapat a 2. helytõl lefelé tanyázó csapatoktól.

Két örökös sorrendet vezetek, ill. tartok nyilván az éves
eredmények alapján. Ezek közül továbbra is mindkettõben a
Gödör csapata vezet.

Minden labdarúgást szeretõ Alsónémedi nevében kívánha-
tom, hogy ez a mozgalom, azaz a kispályás labdarúgó csapa-
taink küzdelme még sokáig gazdagítsa településünk sport-
életét. Köszönöm a játékosoknak, támogatóknak, szurkolók-
nak, vezetõknek, hogy immár 31. esztendeje tartják életben
ezt a szép hagyományt.

Polgármester

Köszönetnyilvánítás
A Kacsa csoportba járó gyer-
mekek és az ott dolgozó felnõt-
tek szeretnék megköszönni
Józan Sándor képviselõ úrnak
és Kedves Feleségének, hogy
nagylelkû felajánlásukkal még
szebbé és emlékezetessé vará-
zsolták csoportunk idei Karácso-
nyát.

Ezúton is kívánunk az egész Jó-
zan családnak

Békés Boldog Karácsonyi
Ünnepeket!

Kacsacsoport gyermekei
és a csoportban

dolgozó felnõttek
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KULTURÁLIS HÍREK
2008. november 21-én nyitottuk meg
Fecske András és Frank Endre, a Ba-
laton csoport tagjainak Vizek és Em-
berek címû fotókiállítását a Mûvelõdési
Ház nagytermében. 25 fekete-fehér, il-
letve színes fotót került a kiállítási para-
vánokra. A számunkra megszokott hét-
köznapi események kerültek lencsevég-
re. Kérdezhetnénk, és ebben mi a mûvé-
szet? A fotó a pillanat mûvészete, amit
ha elszalasztunk már nem jön vissza so-
hasem. A fotómûvészek észreveszik ér-
zékeny lelkükkel és szemükkel a csodát.
Nekünk már csak gyönyörködni kell a
természet, a táj, az emberi megnyilvánu-
lások szépségeiben.
A kiállítás megnyitó keretén belül az
„Operaházi Borlovagok” adtak egy vi-
dám koncertet, melyben megénekelték a
bor mámorító érzéseket kiváltó erejét, és
az élet szépségeit. A Nemespenész Bor-
klub támogatásával a vendégek finom
borokat kóstolhattak.

�

2008. november 27-én az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc hõse Wittner
Mária volt vendégünk. Azsúfolásig meg-
telt díszteremben levetítettük a Hóhér vi-
gyázz! címû dokumentumfilmet, melyet
Siklósi Beatrix és Matúz Gábor rendezett.
Wittner Mária az utolsók között szaba-
dult a börtönbõl, ahol hosszú hónapokat
töltött a siralomházban is. Még ma – 52 év
elteltével – sem látják sokan tisztán az
eseményeket. Még ma is sokszor a hóhér
és az áldozat egy oldalon áll. Megrendítõ
pillanatok, amikor Wittner Mária belépve
a Kisfogház kapuján felidézi az esemé-
nyeket, a halálba készülõk utolsó perceit.
Hiszi és vallja, hogy személyében az élõ
lelkiismeret elevenedik meg nap nap után
a parlamenti ülésteremben, amikor leül a
képviselõk közé.
A vetítés után az érdeklõdõk gyûrûjében
kötetlen beszélgetés formájában vála-
szolt a kérdésekre, mesélt a forradalom
és szabadságharc dicsõ napjairól.

�

2008. november 30-án a Nywyg Íjász és
Hagyományõrzõ Egyesületen belül mû-
ködõ kézmûvese Bodó Anna vezetésével
várták a mûvelõdési házba a családokat,
gyermekeket, felnõtteket „Ádventi ké-
szülõdésre”. Csodálatos dísztárgyakat,

mézeskalácsot készítettek. Talán valami
elindult, hiszen mindenki számára megle-
petést okozott az érdeklõdõk népes sere-
ge. Az ünnep közeledtével talán jobban
odafigyelünk egymásra, keressük egy-
más társaságát. Jó lenne, ha ez a közössé-
gi érzés, a tenni akarás vágya a jövõben is
megmaradna a községben.

�

Köszönet mondunk id. Kozma Miklós-
nak és kedves családjának a mûvelõdé-
si háznak ajándékba adott zongoráért.

Kulturális programajánlatok:

2008. december 20-án, az utolsó ad-
venti szombaton 16 órára szeretettel
hívjuk a gyermekeket, felnõtteket, és
minden érdeklõdõt a Katolikus temp-
lom kertjében megrendezendõ, már ha-
gyományos ”Élõ Betlehembe”.

�

2009. január 18-án vasárnap emléke-
zünk Magyar Kultúra Napjára 15
órakor a Mûvelõdési Ház /volt Opál
ház/ dísztermében. Az ünnepi elõadáson
Usztics Mátyás és színtársulata Wass
Albert mûveinek bemutatásával és elõ-
adásával napjainkban is aktuális sors-
kérdéseket boncolgat hazánk és nemze-
tünk életével kapcsolatban.

�

2009 január 7-én szerdán 10 órakor a
Tihanyi Vándorszínpad bemutatja a
„Mindenhol jó, de a legjobb otthon” cí-
mû zenés mesejátékot, melyre az óvodá-
sok mellett – akik szervezetten látogatják
majd az elõdadást – minden érdeklõdõ
kisgyermeket is várunk. Belépõ: 200 Ft.

�

A Könyvtár és a Teleház 2008. decem-
ber 23-tól – 2009. január 2-ig ZÁR-
VA! Nyitás 2009. január 5-én hétfõn a
szokásos idõben!
Az elmúlt hetekben is folyamatosan ér-
keztek az új könyvek. Az olvasni vá-
gyók, és az érdeklõdõk még az ünnepek
elõtt válogathatnak az újdonságokból.

�

A Teleház 2009. február 5-ig hosszab-
bított nyitva tartással áll az érdeklõdõk
rendelkezésére.
Hétfõ – szerda – péntek: 14 - 20 óráig
Kedd – csütörtök: 9 - 15 óráig

A Halászy Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár valamennyi munkatársa
minden kedves alsónémedi lakosnak
áldott karácsonyi ünnepeket és békés,
boldog új esztendõt kíván!

�

7. rész
Lakodalom

Amikor a legényt alaposan megismerték, a
szülõk megbeszélték az esküvõ napját. De
pontosan azt is, hogy mi a leány hozomá-
nya. Lehetõleg annyi hold földje legyen a
legénynek is mint a leendõ feleségének.
Mert, hogy: „Guba gubához való!”
Fontos volt, hogy a pár egyvallású le-
gyen. Kálomistához nem illik pápista,
vagy fordítva. De a szerelem akadályt
nem ismer és régen is kötöttek vegyes
házasságokat.
Esküvõ elõtt 3-szor hirdették a párt a
templomban. Ez idõ alatt összeírták a
meghívott vendégeket. Ezekhez ment a
„võfély”, aki jó megjelenésû legény volt.
A võfély hívogatott. Ünneplõ ruha, bal
felsõ mellén szép csokor dísz, kezében a
hívogató pálca. A tetejére sok színes sza-
lagot kötöttek, meg egy szépen vasalt cér-
na, fehér, u.n. menyecskekendõt. A hívo-
gató versike tartalma a lényegre irányult.
Hova, mikorra hívják és kik a családokat?
Nagy elõkészülettel járt a lakodalom. Pén-
teken 1 pár tyúkot illett küldeni a lakodalmi
levesbe. Aki ajándékot is adott, edényfélé-
ket elsõsorban. Disznót is vágtak, hurkát,
kolbászt tálaltak fel a finom pörkölttel
ebédre. Meleg rétes koronázta a menüt.
A menyasszonyt a keresztapa „a koma, a
násznagy” kérte ki a háznál a szülõktõl.
Ez is verses kikérõ volt. A menet a köz-
ségházára és a templomba külön ment.
Võlegényes ház, menyasszonyos ház.
Elõl a võfély utána a menyasszony koszo-
rús legény vagy leány vezetésével. A ko-
szorúslányok lányos háznál rózsaszín, fi-
úsnál kék ruhát viseltek, hajukban ugyan-
olyan színû mûvirág. A sorban következ-
tek a gyerekek, szülõk, vendégek kettesé-
vel. A menetet a zenészek kísérték. A me-
net vidám éneke az egész faluban hallat-
szott. Az esküvõ után a legényes házhoz
kísérték az új asszonyt. Ott tejeskávé,
kuglóf, meleg bor várta õket. Az új pár-
nak illett az utcán táncolni a bámészko-
dók elõtt. Ide már együtt jöttek.
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Nagy kosarakban osztogatták a finom
tejeskalács és kuglóf szeleteket a gyere-
keknek és a kíváncsiskodóknak.
Este a lagzis ablak alatt is álldogáltak,
mert azok számára is akadt egy üveg bor
és kalács.
Vacsorához átöltöztek a vendégek. Va-
csora alatt szünetelt a zene, a zenészek is
külön asztalnál ettek. A különbözõ fogá-
sok asztalra helyezése elõtt verses rig-
musokkal fokozták az étvágyat.
Fõhelyen ült az új pár, mellettük a nász-
nagyok és a szülõk. Az elsõ tál mindig
az új pár elé került.
Nem állt fel a vendégsereg a vacsora be-
fejeztével, hanem mindenki elhúzatta a
legkedvesebb nótáját, amit mindenki éne-
kelt. A zenészek kalapjába pénzt tett a
rendelõ. Ez a vidám danolás 11-12 óráig
is eltartott, aztán jött a reggelig tartó tánc.
Éjfélkor a menyasszony felvette a me-
nyecske ruháját. Fejét menyecskekendõ-
vel szépen kikötötték. Ezt viselte ha a
templomba ment a rendes kendõje alatt is.
Következett a menyasszony tánca már
menyecske ruhában. Mindenki fordult
vele és pénzt tettek a tálba az új pár részé-
re. Ha már sok pénz volt a tálban, az ifjú
férj „elrabolta” feleségét. A meny-
asszony táncára a lányos háztól is átjöttek
a vendégek. Gyarapodott a pénz a tálba.
Minden lakodalomban megjelentek a
maskarák. Ezek nem a vendégek, hanem
az utcában lakók közül 2-3 férfi volt.
Felöltöztek nõi ruhában, arcukat bekor-
mozták, hogy ne ismerjék fel õket. Em-
lékszem a Korcz Zsófi néni lakodalmán,
éjfél után, Bai Pista bácsi meg apám fel-
öltöztek maskarának és beállítottak a vi-
dám társaságba. Persze etették, itatták
õket, sorba táncoltak mindenkivel, ki-
mulatták magukat. A vendégek találgat-
ták kilétüket, hiszen alaposan ki voltak
tömve a megfelelõ részeken. Soha sem
felejtem el, mert nálunk ment a nagy ké-
szülõdés. A tûzhely karikáját félrehúzta
anyám, onnan szedte ki egy ronggyal a
kormot. A buli akkor volt sikeres, ha
senki nem ismerte fel a maskarákat.
Hajnalban ismét terítettek a vendégek-
nek. Hurka, kolbász, töltött káposzta és
pálinka került az asztalra.
A vendégek vörös és fehér bort ihattak
egész éjjel.
Akkor lett vége a lakodalomnak, amikor
a lányos háztól átjöttek a vendégek egy
táncra, vagy ki tudja hányra?

Az ifjú pár vasárnap együtt ment a nagymi-
sére, vagy az Istentiszteletre. Avõlegény ill.
az ifjú férjnek illett józannak maradni, nem
mehetett a templomba kapatosan.
A vendéglátás, mulatozás helye a nagy-
szoba, konyha, kisszoba volt. A asztalo-
kat kivitték és a padokat, székeket körbe
rakták vacsora után, hogy nagyobb hely
legyen a tánchoz.
Másnap kocsira rakták az új asszony tu-
lipános ládáját, az ágyát és a dunyhát,
meg a szép színes csipkeborítású pehely
párnákat. A párnákat állítva rakták egy-
más mellé kifelé fordítva végüket.
A ládában volt a leány összegyûjtött le-
pedõi, ágyhuzatai. Esetleg a ruhái is.
Késõbb sublótot kapott a leány hozomá-
nyul. Ez 4 fiókos bútor. Sok ruha elfér
benne, a férfi és nõk vasárnapi, ünneplõ
ruhái. Itt tartották az imakönyveket, ró-
zsafûzért, meg a Bibliát is, ha volt.
Az ünneplõ csizmákat a nagyszobában a
mestergerendába vert szögekre akasztot-
ták.
A hétköznapi holmik a kisszobába falára
helyezett fogasokon lógott.
Minden házban olvasható volt a kivar-
rott „Házi áldás”. Így szól:

Hol hit, ott szeretett,
Hol szeretett, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,
Hol Isten, ott szükség nincsen.

Kék fonállal varrták ki, mint a falvédõ-
ket. De azok színesekkel is készültek.
Asztal, tûzhely fölé tették kikeményítve
szép simára vasalva.

8. rész
Kántálás

A kántálás énekléssel egybekötött alkal-
mi köszöntés volt. Az ország különbözõ
részein többféle ilyen szokás élt, vagy él
a mai napig is. A 17. században a sze-
gény diákok alamizsna gyûjtõ szokása
volt ez. Ilyen nagyon híres a Szent Ger-
gely-napi köszöntõ, melyet Kodály Zol-
tán nagy zeneszerzõ a Gergelyjárás c.
gyermekkórusában fel is dolgozott:
„Szent Gergely Doktornak, híres taní-
tónknak az Õ napján,
Régi szokás szerint, menjünk Isten sze-
rint iskolába.
Adjatok szalonnát, tótusz, kápusz,
demizérum, fórum domine”…stb.
Hát ide nyúlik vissza a mi falunk kedves,
régi karácsonyi köszöntése, kántálása.

Lehettem 6 éves, amikor bátyám társasá-
gában, ketten, a Bercsényi és Kisfaludy
utca minden ablaka alatt, karácsony elõ-
estéjén megjelentünk és fennkölt hangon
énekeltünk. Tekintve, hogy a két utcában
református és katolikus családok laktak,
az oda illõt énekeltük.
„Krisztus Urunknak áldott születésén,
Angyali verset mondjunk szent ünne-
pén,
Mely Betlehemnek mezejében régen
Zengett eképen.

Dicsõség a magasságban az Istennek,
Békesség légyen földön embereknek,
És jóakarat mindenféle népnek
És nemzetségnek!”
Nem okozott gondot a váltás, hiszen az
utca gyerekeivel naponként játszottunk,
ugráltunk a nagy udvarokban
„Mennybõl az angyal, lejött hozzátok
pásztorok
Hogy Betlehembe sietve menvén lás-
sátok.
Istennek fia, aki született jászolban,
Õ leszen néktek Üdvözítõtök valóban.”
Ez a lelkes gesztus részünkrõl nem volt
egészen érdektelen. A köszöntõ befejez-
tével Zsuzsi néni, Margit néni kijött és
10 fillért nyomott a bátyám kezébe. Õ
már tudta, ismerte a pénz értékét, mivel
5 évvel idõsebb volt nálam és boldogan
dugta nagykabátja zsebébe a keresetet.
Ezeknek az estéknek felejthetetlen vará-
zsa volt. Még ma is látom a képet. 2 gye-
rek áll a kisszoba ablaka alatt, felhang-
zik az ének és bent, a lámpafénytõl vilá-
gított szobában feláll a család. A gyere-
kek az ablakba könyökölnek, mögöttük
állnak szüleik. Még most is emlékszem
Pali bácsi nagy bajusza alatti mosolyára.
– A kapuk nem voltak bezárva, a kutyák
sem ugattak meg bennünket, farkcsóvál-
va köröztek körülöttünk, hiszen ismer-
ték a hangunkat.
Otthon a bátyám a konyha asztalára rak-
ta a jutalmat és nagy gonddal számolta.
Volt közte sok 2 filléres is, mert nem
mindenhol kaptunk 10-et. A két utcában
összesen 10 ház volt, a falu felsõ végé-
nek az utolsó utcái. Azontúl már a bol-
gár kertészet volt látható. Összejött vagy
1 Ft 10-20 fillér. Gyermekkorom drága
lakói az égbõl néznek rám és én úgy ér-
zem, most is mosolyognak miközben
Rájuk emlékszem. Õk mosolyognak, az
én szemem meg megtelik könnyel.
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Milyen ünnep karácsony?
A karácsony minden más ünneptõl különbözik. Más a hangu-
lata. Fény, csillogás, ajándékozás, jókívánságok. A legtöbb
embert valami különös meleg érzés tölti el ezen az estén,
ilyenkor mindenki szeretetre vágyik. A szép színes kará-
csonyfa látványa örömmel tölti be a szobát.
Sokan azt mondják, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. De
gondoljuk végig, hogy a keresztyén ember ünneplésének mi a
lényege? Elsõsorban az, hogy Jézus megszületett azért, hogy az
én, a te meg mindenki bûnét magára vegye. A karácsony na-
gyon sok embernek az életében csak néhány napra korlátozó-
dik, és ez nem szabadna, hogy így legyen. Mert az a tapasztalat
hogy a karácsony utáni idõkben egészen a következõ karácso-
nyig a szeretet elhalványul. A karácsony üzenetét akkor foghat-
juk fel igazán, ha meg tudjuk érteni a lényegét, ha részt tudunk
vállalni abból, hogy az emberek között hirdetjük a békességet,
mert a mi örömünk és békességünk forrása Jézus, aki ezen a na-
pon emberi testté lett. A mi karácsonyunk akkor lesz teljes, ha
imádságunkban benne lesznek azok az embertársaink is, akik
még ilyenkor is nehezen jutnak egy tányér leveshez.

Gondoljunk azokra is akik intézményekben élnek, és még
szeretetbõl is kevesebb jut nekik. A keresztyéneknek a kará-
csony ünnepe nem csupán a szeretet ünnepe, hanem az egész
népnek öröme. Az ünnepnek az ad tartalmat, ha megértjük az
üzenetét, hogy az aki karácsonykor testté lett õ a mi örömünk
forrása, mert õ a mi békességünk.
Pál apostol úgy hirdette Jézus eljövetelének értelmét és ne-
künk is azt hirdeti, hogy béküljünk meg egymással. Ez adhat
tartalmat az igazi ünneplésünknek. Jézus azért születhetett is-
tállóban, szegény körülmények között, hogy megmutassa,
hogy õ nem személyválogató, és meghalt azokért is akik az õ
nevét még sohasem hallották. Ezért az ünneplés közben nem
felejthetjük el azt a sok szenvedést, azt, hogy életét adta ér-
tünk. Magára vette a mi szennyes ruhánkat és a mi bûneinket.
Gondolatban menjünk el mi is Betlehembe, várjuk a messiást,
zendüljön fel ajkunkról az ének. Dicséret, dicsõség az ég Iste-
nének, mert a bûnös világnak megváltója megszületett.

Nagy Zsigmondné
református gyül. tag

Az ünnepeltrõl
itt járt közöttünk –kétezer éve bár
de volt ki látta sírni nevetni mint

én téged és te engem, ember
eddig a nemcsoda: egyszerû ez

rejtelme ott van hogy szava hallatán
csitult az orkán, ördög inalt tova

s Lázár kijött a sziklasírból –
nincs lehetetlen a tiszta hitnek

ne hidd hogy égben élvezi napjait
most is velünk él: utcai koldus õ

hajléktalan vagy botladó vak,
gyönge betegbe’ kivált jelen van

igaz királyként szenved a lelkekért
üres szivûnek nem bizonyul soha

és puszta léte oly reményt ad
hogy sanyarú sivatag kizöldül

Kovács Sándor István

KATOLIKUS BÁL
Sok szeretettel hívunk mindenkit, aki céljainkkal azonosul
a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány
javára, immár 5. alkalommal megrendezendõ

jótékonysági bálra.

Helyszíne: Betyár Étterem
Idõpont: 2009. január 31.
Vendégvárás: 19 órától

A belépõk megvásárolhatók 2009. január 11-én,
január 18-án és 25-én, vasárnapokon a szentmisék
elõtt és után a sekrestyében.
A bállal kapcsolatos további kérdéseivel, valamint a
belépõkkel és a tombolaajándékokkal kapcsolatban
forduljanak bizalommal a szervezõkhöz.
A belépõkbõl és a tombolából befolyó összeget - a
szükséges költségeken túl – nyári táborra és
lelkigyakorlatokra fordítjuk.

Szervezõk:
Tóth Éva, Surányi Szilárd
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A SZERETET EREJE
A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá,aki másnak is ad belõle. Most
amikor elküldtek,az útra bocsátó hatalom így szól:Rád bízok
minden embert kivétel nélkül mindenkit,segíts, adj enni, adj
ruhát , mindenkire vigyázz, úgy mint magadra,s ne hagyd a
sötétségben elmerülni. Ami szerzel, amit elérsz, amit tudsz,
amit átélsz,osszad meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a
kövektõl az éterig. Ismerd meg,hódíts meg,senki sem tiltja, de
jaj neked ha magadnak tartod.
Elbocsátalak téged is, mint mindenkit,
felelõs vagy minden emberért,aki ve-
led él,s el kell számolnod minden fil-
lérrel,amit magadra költesz,minden
örömmel, amit magadba zártál,s min-
den pillanattal,amit magadnak tartot-
tál meg.
Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.

Hamvas Béla

Mostanság olyan sok szó esik a szere-
tetrõl. De vajon tudjuk-e, mi az igazi
szeretet? Gyakoroljuk-e, errõl szól-e
az életünk, vagy csak beszélünk róla?
Bármilyen ékesen beszélünk is, bár-
milyen szépet teszünk is, ha nincs
benne szeretet, felesleges fecsegés és
tevékenységünk is haszontalan. Most
ebben a megbolydult világban külö-
nösen szükséges az õszinte, önzet-
len,tiszta szeretet érzése és gyakorlá-
sa. Most, amikor sok ember az anyagi
jólét megteremtésében véli feltalálni a
legnagyobb boldogságot és lám, ami-
kor elérte, nem boldog, mert pénzszer-
zés közben elfelejtette a szeretet érzé-
sét. E nélkül pedig értelmetlen az éle-
tünk.
Mi a szeretet?”A szeretet hosszútûrõ,
kegyes, a szeretet nem irigykedik,
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik éktele-
nül,nem keresi a maga hasznát ,,nem örül a hamisságnak, de
együtt örül az igazsággal. A szeretet soha el nem fogy”.Ez az
egyetlen dolog, amibõl minél többet adsz,annál több lesz
neked-ahogy Pál apostol mondja.
Ha a szeretet irányítja életünket, tetteinket, nem hibázhatunk!

Ha van idõnk letörölni mások könnyeit,megsimogatni, rá-
mosolyogni, felemelni az elesetteket, akkor már nem értünk
hiába. Nem a szeretet leple alatt-mert akkor sok gonoszsá-
got követhetünk el-hanem a szeretet erejével kell harcol-
nunk, türelemmel, szelíden, és az eredmény biztosan nem
marad el. Az igazi szeretet mindent legyõz. Gárdonyi Géza
csodálatos gondolatával folytatnám ”A szeretetnek melege

van a természet hidegében,világossága van az élet sötétsége-
iben, és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak ve-
lünk az örömben, és lecsókolják a könnyeinket a fájdalom-
ban”. A szeretet nem más, mint jónak lenni és jót tenni. Aki-
ket szeretünk, elfogadjuk olyannak amilyenek. Nem azért
szeretünk valakit, mert szép vagy jó, vagy okos, csinos, csak
mert szeretem, szeretetemért semmit sem várok cserébe.
De nem csak környezetemet, ismerõseimet, barátaimat sze-

retem, hanem azokat is, akik engem
nem szeretnek, fájdalmat okoznak
vagy szidnak, rossz cselekedeteikkel
ártanak nekem. Ez a fajta szeretet,
ami minket igazán felmelegít ben-
nünket és megsokszorozza energián-
kat. Sõt, nem elég csak érezni a sze-
retet, annak nap mint nap hangot
kell adni egy-egy dicsérettel, simoga-
tással,mosollyal. Nem csak a gyer-
mekeknek van erre szükség,a felnõtt
szintén vágyik a szeretet ilyen meg-
nyilvánulására is.
Éljünk vele, ne fukarkodjunk, árasz-
szuk a szeretet fényét!
Ha az emberi kapcsolat alapja a sze-
retet, eltûnik a félelem. A fájdalom, a
bánat, a depresszió, a bûntudat és a
félelem összes formája eltûnik, ha tu-
data pillanat szeretetére és békéjére
gondol. Az igazi egészség és boldog-
ság a megbocsátás.
Ha nem ítélkezünk és elengedjük a
múltat, jövõnket is megszabadítjuk a
félelemtõl.
Az igazi szeretet az adás tökéletes,
tiszta és akadálytalan formája. Sza-
badon árad a többi ember felé,és ju-
talmát önmagában hordja. Egy isme-
retlen szerzõtõl idézek:

„Adj, amid van,
Adj amíg van,
Ne bánd, hogy nem marad,
S ha már szétosztottad
Minden javad,
Oszd széjjel magadat.
Adj,amíg van,
Hadd legyen boldogabb a másik
Kinek a lényébõl az
Öröm rád visszasugárzik”

Közreadta
Kulinyák Rezsõné
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Az óvodával közös nevelési értekezlet az iskolában
2008. november 17-ére kedves meghívást kapott az óvoda
nevelõtestülete az iskolába, délelõtt 9 órára, nevelõtestületi
értekezletre, melynek témája „Kertváros” Kistérség Neve-
lési Tanácsadójának bemutatása, és közös feladataink
egyeztetése. A nevelési Tanácsadóból 3 vendég érkezett, az
intézmény vezetõje, helyettese és egy munkatársa.
Az értekezlet elsõ részében az elõre írásban is feltehetõ kér-
déseken keresztül ismertették a Nevelési Tanácsadó mûködé-
sének törvényi lehetõségeit, törvényben elõírt feladataikat és
lehetõsségeiket, a konkrét vizsgálatokat, ezek adminisztráci-
óját. Minden kérdésünkre választ kaptunk.
Az értekezlet második részében az alsós munkaközösség
egy részével beszélgettek az óvónõk a szeptemberben kezdõ
elsõsökrõl, és a következõ évben várható gyermekekrõl.
Elégedettek az óvodából érkezett gyermekek tudásszintjével
az iskolában, ismereteikkel, erre nagyon büszkék vagyunk.
Beszéltünk néhány szakmai kérdésrõl, problémáról is. Az
elsõ a gyermekek magatartása, helyesebben a türelmetlen-
sége. Több kisgyermek amikor a feladatot megkapja türel-
metlen, nem hallgatja végig az utasítást, nem is figyel: „tu-
dom” felkiáltással már hozzá is kezd, majd azonnal kérdez,
kapkod. Az eredményesség ebben az esetben elmarad. Sajnos
már óvodáskorra is jellemzõ ez a magatartás. A szülõk bevo-
násával és következetes odafigyeléssel javíthatunk ezen a
problémán óvodában és iskolában egyaránt.
Rákérdeztek a tanító nénik az anyanyelvi nevelésünkre. El-
mondtuk, hogy rendkívül fontos feladatnak tekintjük, ezért
óvodánkban a 2005-2006-os nevelési év kiemelt feladata
volt, amikor külön munkaközösséget alapítottunk a nevelési
terület átgondolására. A foglalkozásokon és azon kívül is já-
tékosan, de tervezetten és heti rendszerességgel 3 éves
munkaterv alapján fejlesztjük a gyermekek beszédkészségét.
Logopédus foglalkozik a gyermekekkel, szakvélemény alap-
ján. A legtöbb esetben már az iskolakezdésre sikerül kiküszö-
bölni a hangzóhibákat, de van olyan gyermek aki harmadikos
korára beszél tisztán, és sajnos elõfordulhat, hogy, sohasem,

fõleg ha valami organikus okra vezethetõ vissza a beszédhiba.
Elmondtuk, hogy Gósy terapeuta képzésre járnak néhányan
az óvodánkból, ez szintén az anyanyelvi nevelést elõsegítõ te-
rápia.
Kérték az iskolában, hogy az óvodában tanult énekeket, ver-
seket, mondókákat adjuk le, mert ezzel megkönnyítjük az át-
menetet és az elsõ idõket az iskolai oktatásban. Örül a gyer-
mek amikor valami ismerõssel találkozik a tananyagban, le-
gyen az akár egy rövid ének is. Az énekek ritmusának, lükte-
tésének érzékelése elengedhetetlen az olvasási szótagolás el-
sajátításakor. Elmondtuk, hogy az óvodából egy nagycso-
portos 20 ének, énekes játék ismeretével és 8-10, 4-8 soros
mondóka, és vers anyaggal, rendelkezik. Ezek azonban
minden csoportban mások lehetnek, és elõfordul, hogy ame-
lyik gyermek az egyik csoportból érkezett másokat ismer,
mint a másik csoportbeli.
Az óvoda nevelõtestülete rendkívül fontosnak és kiemeltnek te-
kinti ezt a területet, ebben segít programunkban megfogalma-
zott tervütem része, mely szerint minden nap legyen ének,
énekes játék a csoportokban a ritmusérzék fejlesztésére. A
néptánc szolgáltatás is rendkívül fejlesztõ az ütemérzék kiala-
kításában, és ettõl a nevelési évtõl egyik óvó néni ötlete alapján
most van folyamatban dob és ritmus szolgáltatás szervezése.
Az alsós tanító néniket meghívtuk a nagycsoportosok fog-
lalkozására, ismerkedésre.
Óvodánkból 8 óvodapedagógus tudott részt venni az iskolai prog-
ramon, mivel a többiek csoportba voltak beosztva az óvodában.
Igazán hasznos és szakmailag eredményes délelõttöt töltöt-
tünk az iskolában, ahol a szünetben még egyéni beszélgeté-
sekre és ismerkedésre is volt lehetõsségünk.
A résztvevõkkel megbeszéltük, hogy a következõkben foly-
tatni kell ezt a jó kezdeményezést, a két intézmény kap-
csolatának építésére, esetleg a teljes óvodai nevelõtestület
részvételével.

Mikusné Végh Magdolna
óvodavezetõ

Október végén benépesülnek a temetõk. Nálunk is így van
ez, elmegyünk õseinkhez az öreg temetõbe is. Egyre
inkább csak ilyenkor és sajnos egyre kevesebben, pedig
akik ott nyugszanak megérdemlik, hogy meglátogassuk
Õket, mert nélkülük mi sem léteznénk.
Sokunkat meglepetés ért! Nem lehetett ráismerni a
temetõre, mert szorgos kezek kitakarították, helyettünk
is. Így volt ez már tavasszal is, de most õsszel még
látványosabb munkát végeztek. Nagyon „rendbe” volt a
sírkert. Pár évvel ezelõtt „hallatózott”, hogy eladják a
területet, erre lelkes tanító néni vitte ki a gyerekeket
takarítani egy kicsit. Hozzájuk is csatlakoztak jó érzésû
felnõttek és most jött az egyházi kezdeményezés és ez lett
az eredmény. Köszönet érte!
Amíg õrizzük múltunk ezen részét is van jövõnk, mert jövõ
múlt nélkül nem létezik!

Fogadják érte e két versrészletet Falu Tamás tollából:

Holdfény

A régiek már nincsenek
Nem gondol rájuk senki
Én azt hiszem ki mást felejt
Magát is elfelejti.

Légy jó hozzám anyaföld

Ha az élet már megölt
Légy jó hozzám anyaföld
A halotton könyörülj
Ölelj karoddal körül.

Bis.
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Nagy kalandunk északon
Egy szép júniusi reggelen nagy izgalommal indultunk el
Szlovákia felé, mivel az elõzõ évben megnyertük a tanulmá-
nyi versenyt és ezzel együtt az Önkormányzat anyagi támoga-
tását, ami jelentõs segítség volt abban, hogy ilyen csodálatos
kirándulást szervezhettünk.
Szállásunk a lengyel határtól kb. 20 km-re lévõ Habovka falu-
ban volt. Gyönyörû környezetben, egy magánpanzióban lak-
tunk és vendéglátóink is nagyon kedves emberek voltak. Szü-
leink az épületnek egy távolabbi szárnyában kaptak helyet,
így mi egy kicsit nagyobb ricsajjal lehettünk és nem zavartuk
õket. Mindenki tudott pihenni és szórakozni is.
Akirándulás elõtt fel kellett készülnünk Szlovákia földrajzi, ter-
mészeti adottságaiból és természetesen történetébõl is. Az út so-
rán folyamatosan jegyzeteltünk, hogy késõbb a beszámolóinkat
el tudjuk készíteni. Mindent képekkel is illusztráltunk.
Besztercebánya volt az elsõ állomásunk, ahol mi gyerekek
külön csapatokra osztva fedeztük fel a város nevezetességeit.
A második napon ellátogattunk még a Magas-Tátrába, ahol
megnéztük és körbesétáltuk a Csorba-tavat, és a körülötte ta-
lálható Nemzeti Park egy részét, majd hazafelé a
demanovszkai jégbarlangot. Ez utóbbi nagyon izgalmas volt,
mert kint tombolt a meleg, de bent téli ruhában is fáztunk.
Harmadik napon sokat játszottunk a helyi sportpályán,
íjászkodtunk, fociztunk, felfedeztük a környék gyorsfolyású
és annál hidegebb patakját. Délután a szülõk által készített
gulyásleves elfogyasztását követõen ellátogattunk a helyi

Skanzenbe, hogy megnézzük milyenek voltak a régi szlovák
falvak, házak, az iskola, a templom.
Az utolsó napon felmásztunk Árva várához, ahol egy kedves
magyar lány volt az idegenvezetõnk. Tõle sokat megtudtunk a
vár magyar vonatkozású történetérõl is. Kicsit szomorúan, de
élményekkel tele tértünk haza.
Ezúton szeretném megköszönni a magam és az osztályom ne-
vében az Önkormányzat támogatását. A többi osztálynak üze-
nem, hogy érdemes hajtani a tanulmányi verseny megnyeré-
séért! Hajrá!

Hajdu Eszter
7. b osztályos tanuló

Kik azok a Galagonyák?
Nywyg Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület részeként jött létre a Galagonya kézmûves kör, és vele együttmûködve szeretne
Alsónémedi életébe bekapcsolódni. Tagjaik a Galagonyák. Kedves vidám nevet választottunk utalva arra, hogy többnyire ter-
mészetes anyagokkal fogunk alkotni, játszani. Elsõ közös nagy bemutatkozásunk 2008. november 30.-án volt, amelyre nagy
izgalommal készültünk a Mûvelõdési házzal közösen. Gyertyát mártottunk, agyagozt, csuhé tányéralátétet készítettünk.Ki-
próbáltuka szalvéta és papírcsík technikát. Készítettünkasztaldíszt, ékszert, ékszerdobozt, képkeretet, szarvast, játékokat.
Szeretettel vártminden érdeklõdõt.Megunt, de még használható könyvek, filmek, játékok csereberéjét szerveztük meg,
amelynek a múlt évben is nagy sikere volt.
2008. december 6-án kézmûves kiállítást és vásárt, Dabas és Térsége Kézmûves Egyesület szervezett, melyen egyesületünk
is közremûködött.A megnyitó beszédet Kiss Ernõ festõmûvész mondtaés a Fantázia Mûvészeti Iskola Adventi mûsort
adottelõ. Továbbra is várunk köreinkbe gyerekeket, akik a televízió és számítógép helyett velünk játszanának és felnõtteket,
akik a mindennapos rohanásból szeretnének kiszabadulni egy kis frissítõ alkotásra.
2009-ben havonta 1-2 alkalommal a téli idõszakban foglalkozásokat tervezünk, ahol különbözõ természetes anyagokkal lehet
majd megismerkedni és elkészítési technikájuk által egy kis múltat magunkba szívni. Szövünk, fonunk, gyékényezünk,
vesszõt fonunk, bõrözünk, gyöngyözünk, agyagozunk. Tavasszal, az ismerkedõ idõszakot, kiállítással zárhatjuk. Kóstolgat-
juk majd az anyagokat, technikákat.
Ha nagy érdeklõdés mutatkozik és anyagi hátterünk is lehetõvé teszi, kézmûves mestert hívhatunk okítani. Kísérjék figye-
lemmel programjainkat, s ha felkeltette kis csapatunk kezdeményezése az Önök érdeklõdését, csatlakozzanak hozzánk.
Szeretnénk mindazokkal felvenni a kapcsolatot, akik valamilyen kézmûves területen otthon érzik magukat, és tudásukat szí-
vesen megosztanák másokkal is. Keressük mindazokat a nagyszülõket, akik rég elfeledett tudást õriznek. Kapcsolatot felven-
ni a 06-70-262-8220 telefonszámon lehet a szervezõkkel.

Békés és Boldog ünnepeket kívánunk a Nywyg Íjász
és Hagyományõrzõ Egyesület és Kézmûves Galagonya köre nevében minden Alsónémedi lakosnak!

Bodó Anna
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„Nyíl röpte - az élet szimbóluma”
A NYWYG Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület hírei

2008. november 23-án, vasárnap délután, összegyûlt a Nywyg
tagsága - több mint 50 fõvel -, hogy egy családi találkozó kereté-
ben értékelje a 2008- as év közös munkáját és sikereit. Az ott el-
hangzott beszámolókból igyekszem a legérdekesebb részeket ki-
emelni:
– Megalakultunk az Úr kettõezer-nyolcadik évében, szeptember
havunk 24-ik estéjén. Lelkes alsónémedi hagyományõrzõk és
íjászok a Faluházban találkoztunk. A magyarság és különösen az
ifjúság jelenéért és jövõjéért felelõsséget érezve létrehoztuk
egyesületünket.
– Az egyesület non-profit, közhasznú társadalmi szervezet, célja:
- Történelmünk valósághû megismerése
- Amagyar népi kultúra, ezen belül a helyi néphagyományok fel-
elevenítése, megõrzése, továbbadása
- Az íjászat, mint örökség és sport népszerûsítése, egészséges
életmódra nevelés
- Létrehozzon és versenyeztessen egy gyermekekbõl és felnõt-
tekbõl álló íjász csapatot
Terveinkhez kértük a Képviselõtestület és az egész közösség tá-
mogatását, amit meg is kaptunk. Honlapunk címe:
www.nywyg.shp.hu, itt minden fontos információ megtudható
egyesületünkrõl, beszámolók és képek találhatók rendezvényeink-
rõl és az íjászversenyekrõl. Az alábbi részleteket innen válogattam:
Augusztus 13. - Faluház:
„A már hagyományos „Fedezzük fel!” programsorozat kereté-
ben kedden az íjászkodással ismerkedhetett meg kb. 20-22 fiú.
Délelõtt beszéltem az íjászat történetérõl, a fõbb íj típusokról.
Biztonsági oktatás és bemelegítés után egy kis íjászatra került
sor, majd vesszõkészítés következett. Ezután a lovas íjász népek-
rõl hallottak röviden. Igyekeztem, látványos filmrészletek is be-
mutatni, amelyben íjásznak (Robin Hood, V. Henrik, Trója). Dél-
után a hunok, a szkíták, az avarok, a magyarok és a mongolok
csaptak össze egy rövid verseny keretében. A hõség ellenére si-
került is célba találniuk.”
Táborfalvai Íjászverseny, a NYWYG elsõ csapatsikere:
„2008. szeptember 13-án - az idõjárás elõrejelzésekkel ellentétben-
ragyogó, napsütéses idõ fogadott bennünket a táborfalvai hajdani
huszár gyakorlótéren. Már tízen neveztünk és öt kísérõnk is volt. A
csapatunk egy részének ez volt az elsõ versenye, így az izgalom
kellõ szintre emelkedett. Derekasan küzdöttünk a célokkal és a tüs-
kés bozótokkal is. Állóképességünket és türelmünket is jelentõsen
igénybe vette ez a verseny, de megérte, több kategóriában is gyõz-
tünk! Növekedett a versenyrutinunk, és láthattuk, hol tartanak a
többiek. Négy érmet szereztünk.”
Szeptember 20-i bemutató a Faluháznál:
„Nagyon köszönöm kitartó és áldozatos munkátokat, az elsõ beje-
lentkezésünk nagyszerûen sikerült! Lelõttük azt a “kis” vaddisznót
és titkos recept alapján a leggyorsabban fogyó pörköltet, tehát a
legfinomabbat fõzték a lányok - a Bálint csapat segítségével. Erika
vágta és keverte, Andi fûszerezte, Gabi kenyerezte, Móni köretez-
te. A valódi közönségdíj a miénk!Az íjász bemutatóna fiúk alkot-
tak: Gyõri Józsi lelkesen berendezte a terepet, Mozsár Józsifotó-
zott, a Szász család korhû ruhába öltözött, Varga Feri õsíjászott, a
Mozsár fiúk plakátot rajzoltak, Gyõri Tomi, Timi, Györgyövics
Zsolti, Bálint Barnus, Mozsár Bandi, Bálint, Suplicz Áron, Gergõ
és a többiek pedig ügyesen lõttek.
Október 4-i Nyílegyenes verseny Pesterzsébeten:
„Ez lett az elsõ esõs versenyünk. Most is szerettünk volna nagy
csapattal indulni, de az esõ úgy szakadt reggel, hogy végül is két
részletben megérkezve, 7 nevezõvel vágtunk neki az idõjárás miatt
leszûkített távnak. Nem volt egyszerû: most mit védjünk, az íjat, a
vesszõket, vagy magunkat? Mivel külön érkeztünk, nem egy csa-

patba kerültünk, bár lehet, hogy ez jót is
tett, hiszen a szülõi kritika elmaradt, igaz
a buzdítás is… Többször áthaladtunk a
bázistáboron, így volt alkalmunk a büfébõl pótolni a szükséges
energiát, és meleg ruhát ill. zoknit cserélni. Hát igen, küzdelmes és
nehéz volt - de végigértünk. Suplicz Erika elhozta a nõi tradicioná-
lis kategória ezüstérmét, így innen sem üres kézzel jöttünk haza...”
2008. Október 5. - Megemlékezés az aradi vértanúkra:
A hagyományõrzés és - teremtés jegyében megemlékezést szer-
veztünk a Faluházban, amelyre meghívtuk falunk lakóit. A nagyte-
remben alig fértünk el, gyerekek és felnõttek is szép számmal
összegyûltek. Zsin Géza tanár úr ünnepi beszédét a magyar nép év-
századokon átívelõ történelmi jelentõségével kezdte, rávilágítva
olyan részekre, amelyeket az általános történetírás alig említ. Az
1848-49-es eseményeket a vértanú tábornokok életén keresztül
mutatta be, hangsúlyozva, hogy a mártírok közül többen nem is
voltak magyar származásúak, és anyanyelvünket a harcok során
sajátították el. Életük példázza az utókor számára, hogy érdemes
vállalni az áldozatot a becsületért, a tisztességért és a hazáért!”
Õszi Íjász és Kézmûves Tábor – 2008. október vége:
„Az õszi szünet pár napját a mesés Annafürdõn (Tolna megyében)
töltötte kis csapatunk. A reggelek álmosan indultak, de miután le-
futottunk a közeli tóhoz, a reggelinél már mindenki vidáman csa-
csogott. Íjásztudásunkat Zsolt „vezér” segítségével tökéletesítet-
tük, elméletben és gyakorlatban is. Emellett sokat kirándultunk és
kézmûveskedtünk, de a tanulást sem hanyagolhattuk el J. Felejthe-
tetlen élményt nyújtottak Szalai Géza bácsi tanulságos történetei,
melyek az íjászat és a Biblia kapcsolatát mutatták be, valamint Eri-
ka néni és Györgyi néni finom palacsintái. Esténként, mikor kint
sötét és hideg volt, bent a cserépkályhák melegében játszottunk és
beszélgettünk. Éjszakai nyugalmunkat a lelkes, elemlámpás õrcsa-
pataink biztosították. Mindenki élményekkel, tapasztalatokkal
gazdagodva, és az ügyességét, talpraesettségét tanúsító oklevéllel
térhetett haza. Köszönjük mindenkinek, aki lehetõvé tette szá-
munkra ezt a csodálatos tábort! Bálint Betti ”
A különleges eseményeken kívül minden vasárnap összegyüle-
keztünk a Faluház mellett. Gyakoroltuk az íjászatot és Bodó An-
na vezetésével a lányok, asszonyok kézmûveskedtek.
2009 évben 10 íjászversenyen vettünk részt: 13 aranyérmet, 11
ezüstérmet, 10 bronzérmet és 7 helyezést értünk el!
November 30-án Adventi készülõdés címmel kézmûves napot
szerveztünk az Opál házban.
Szeretnénk 2009-ben is folytatni megkezdett utunkat az Úr, a fa-
luközösség és az Önkormányzat támogatásával gyermekeink
jövõjéért, magyar népünkért.

Suplicz Zsolt
a NYWYG elnöke
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Születésnapomra
A múlt század közepén, az ötvenes évek elején,

a hideg, fagyos tél egyik reggelén
riasztva lett a bába, nyakában legyen ám a lába.

Mert útban van már a gólya, és a pólya nem túl meleg,
a kisded meg sír és didereg. Siessen, nehogy lekéssen,

legyen résen, készen várja érkezésem!

Óriási volt az öröm, mikor végre elvágták a köldököm!
Fiú született a családba, mindenki nagy boldogságára.

Ha éhes voltam etettek, ha jól laktam hát letettek.
Szép lassan megtanultam járni, gõgicsélni, dumálni.

Mikor elbujkoltam kerestek, ha megtaláltak volt, hogy sírtak, volt, hogy nevettek.
De jó érzés volt tudni, hogy így is, úgy is szeretnek.

Az óvodában sokat játszottam és tanultam, de olyan is volt, hogy
kitették az ágyam, mert én nem aludtam, a többieket pedig zavartam.
Szerettem, ha fésülnek a lányok és azt is, ha a szoknyájuk alá látok.

Az iskolában volt sok barátom, és így utólag belátom,
nem mindig a tanulás volt a téma, mi is van a következõ napra feladva?
Rúgtuk, dobáltuk a labdát, fürkésztük a nekünk tetszõ lányok mosolyát.

Egyszer aztán beléptünk az ÉLET-be, kijártuk az iskolát.
Bizonyítványainkkal a kezünkben elindultunk keresni a Munkát.

Egyik este, a sorozásból úgy, ahogy hazaérve, megkaptuk a behívót,
Azt éreztük mi védjük meg a hazát!? De az a két év azért hosszú volt!

Jöttek a munkás évek, de nem voltak magasak az órabérek.
Alapítani akartunk mi is családot, de ez, vagy az mindig hiányzott.
Ám ennek ellenére sorra beálltunk a sorba, eljegyeztük egymást,

esküt is tettünk, házunk is lett, majd három gyermekünk.
Már unokáink vannak, sokszor õk osztják be az életünk.

Lassan múlnak az évek, nem csak mások, egy kicsit mi is öregszünk!

Ülünk a tûz körül, és amíg a barátom fõztje a bográcsból az asztalra kerül,
beszélgetünk a múltról, a jelenrõl, és talán félünk egy kicsit a jövõtõl.

Néha egy kissé elszorul a szívünk, sokan nincsenek, nem lehetnek közöttünk!
Talán a füst, a paprika vagy a hagyma? Mi az, mi a könnyeidet a szemedbõl kicsalja?

Ahogy látod a körülöttünk felnövekvõ ifjúságot, eszedbe jut, milyen szerény volt a Te világod?
Legyen, az övéké szebb, jobb és gazdagabb! Mindenki legyen sokkal boldogabb!

Alsónémedi, 2008. december
Ölvedi János

Kedves Betegeink!
Önköltséges áron betegszállítási tevékenységet vehetnek igénybe lakásuk és a rendelõintézet között.
A szállítást igényelni telefonon lehet az alábbi telefonszámokon: 06-29-360-366, 06-29-360-358, 06-29-360-293
ahol a telefonközpontos az alábbi kérdéseket teszi fel:
név, lakcím, milyen szakrendelést kíván igénybe venni, telefonszám, ahol a szállítás idõpontjáról értesíthetjük.
Alsónémedirõl betegeink költsége, oda-vissza szállítása: 21 km x 2 = 42 km x 30 = 1.260,- Ft.

Klemencz Györgyné intézetvezetõ
„Dr. Halász Géza” Szakorvosi Rendelõintézet Dabas
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Megújult Pest megye Környezetvédelmi Programja
Elkészült Pest Megye Önkormányzatának III. Környezetvédelmi Programja.
A koncepció a 2009-13-ig tartó idõszakra szól, és meghatározza a megye kör-
nyezetvédelmi tevékenységét, illetve a települések felé történõ környezetvédel-
mi koordinációs és konzultatív munkáját.
Alapos elõkészítés és tervezés után elkészült Pest megye harmadik Környezetvédelmi
Programja. A koncepció megújítására Pest Megye Önkormányzata még 2007-ben írt
ki közbeszerzési pályázatot. Aterveztetés költségét az Önkormányzat saját költségve-
tésébõl biztosította, mivel az elõzõ környezetvédelmi terveink készíttetésével ellenke-
zõleg most nem volt elérhetõ erre a célra központi pályázati forrás.
Pest Megye Önkormányzatának munkatársai valamint a Környezetvédelmi és Közle-
kedési Bizottság tagjai folyamatosan közremûködtek a szakmai anyag elkészítésé-
ben: figyelemmel kísérték a tervezés folyamatát, konzultációval, javaslatokkal, taná-
csokkal és munkaközi anyagok szakmai bírálatával segítették a program elkészítõit.
Pest Megye környezetvédelmi feladatai összetettek, térségi és helyi ügyekben
egyaránt segítenie kell a településeket. Ide tartozik például, hogy szakmai segítség-
nyújtást kell adni a helyi önkormányzatok környezetvédelmi döntés-elõkészítési,
döntéshozatali és monitoring/ellenõrzési funkciók támogatására, vagy például az
önkormányzatok forrásbevonását kell elõsegíteni. A megyei környezetvédelmi
program éppen ezért két cselekvési szintet ír elõ. Stratégiai programokat, amelyek
a megye környezeti állapotának javítását, és megõrzését szolgáló fejlesztési felada-
tokat tartalmazzák. A másik cselekvési szint a programok végrehajtása intézkedé-
sek formájában. Pest Megye Önkormányzatának III. Környezetvédelmi Programja
a következõ stratégiai programokat javasolja:
• Korszerû hulladékgazdálkodás.

Intézkedés: Megyei hulladékgazdálkodási program kidolgozása.
• Vízminõség komplex védelme.

Intézkedés: Vízminõség-védelmi adatbázis létrehozása.
Ráckevei (Soroksári)-Duna komplex környezeti fejlesztése.

• Egészséges települési környezet.
Intézkedés: Imissziós mérõhálózat bõvítése és zajszennyezés monitoring hálózat
kiépítése. Közlekedés átszervezése.

• Megújuló energiaforrások felhasználásának elterjesztése és energiahatékony-
ság. Intézkedés: Pest Megyei Megújuló Energia Stratégia kidolgozása. Pest Me-
gyei Bioenergetikai Klaszter létrehozása. A megyei és önkormányzati intézmé-
nyek energiahatékonysági jellemzõinek javítása.

• Helyi értékek védelme.
Intézkedés: Naturparkok fejlesztése Pest megyében.

• Fejlesztések finanszírozási feltételeinek javítása.
Intézkedés: Megyei Környezetvédelmi Innovációs Alap létrehozása.

• Társadalmi tudatformálás.
Intézkedés: Környezettudatosság erõsítése a megyében.

A Környezetvédelmi Programot Pest Megye Önkormányzata minden megyei tele-
pülés önkormányzata részére CD-n eljuttatja, továbbá saját honlapján is elérhetõvé
teszi. Emellett az Önkormányzat környezetvédelmi munkatársai Pest megyében a
kistérségek felkeresésével a programmal kapcsolatban elõadások, konzultációkat
tartanak. Mivel a környezetvédelem nem ismer határokat, ezért Pest megye a
szomszédos megyei önkormányzatokkal is megismerteti a Környezetvédelmi
Programot, és egyeztet a közös kérdésekben.

FELHÍVÁS!
Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyel-
mét, hogy a hideg idõ beálltával a házi
vízvezeték, vízmérõhelyek fagy elleni
védelmérõl takarással, illetve a víztele-
nítõ fõcsapok elzárásával szíveskedje-
nek gondoskodni.
A fogyasztó hibájából bekövetkezett
kár, illetve a vízmérõ elfagyása miatt el-
folyt vízmennyiség díjának megfizeté-
sétõl, illetve a vízmérõpótlás költségétõl
nem tudunk eltekinteni!

DAKÖV KFT

MUNKAREND VÁLTOZÁS!

2008. december 24-tõl 2008. január
04-ig az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelõen zárva lesz a Polgármesteri
Hivatal. Ez azt jelenti, hogy 2008. de-
cember 29-31 között csak anyakönyvi
ügyeletet tartanak munkatársaink az
alábbi beosztásnak megfelelõen:
December 29. hétfõ 8-12 óráig
Somogyi Istvánné (Alsónémedi,
Bercsényi u. 12.) tel.: 337-821
December 30. kedd 8-12 óráig
Gyõrvári István Lászlóné (Alsónémedi,
Széchenyi u. 161.) tel.: 337-540
December 31. szerda 8-12 óráig
Kozma Kálmánné (Alsónémedi,
Halászy K. u. 27.) tel.: 338-347
Kérjük Önöket, hogy az ünnepek között
valóban csak halasztást nem tûrõ (ha-
láleset) anyakönyvvezetõi közremûkö-
dést igénylõ esetekben keressék anya-
könyvvezetõinket!
December 23-ig illetve január 5-tõl az ügy-
félfogadás az eddig megszokottaknak meg-
felelõen alakul, december 20-án és 2009.
január 10-én szombaton 8-12 óráig tart
nyitva a Polgármesteri Hivatal.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
Önkormányzatunk honlapján errõl, illetve
számos hasznos és újszerû információról
folyamatosan értesülhetnek!
Keressék a www.alsonemedi.hu honlapot!


