1859. május 2-án az angliai Staffordshire megye Walsall városkájában egy helybeli vashámor vezetõ hivatalnoka, egyszersmind lelkésze két nevet adott aznap született fiának.
Az elsõ olyan, amire keresztelni lehetett a csecsemõt: Jeromos.
A második név elõször meghökkentette a körülállókat, de aztán mindenki megértette, kirõl és mirõl van szó.
Ez a második keresztnév így hangzott: KLAPKA.
Klapka György neve egyet jelentett a forradalommal és egy nemzet
sárba tiport függetlenségével.
Amikor Jerome úr – mert vezetékneve is Jeromos: Jerome – a Klapka
nevet adta a fiának, akkor e gesztussal egyszerre tisztelgett a tíz éve
levert magyar forradalom elõtt és tüntetett a maga radikális politikai eszméi mellett. Azt akarta, hogy amíg a fia él. Ez a szó: Klapka,
mindig elhangozzék.
El is hangzott, tovább, mint ameddig a fia élt, mert híres író lett belõle, remek humorista: Jerome Klapka Jerome.*
*
Részlet Nemeskürty István: „Kik érted haltak szent Világszabadság” címû könyvébõl
Aulich Lajos honvéd tábornok, hadügyminiszter, aradi vértanú, volt
cs. kir. alezredes 1849 nyarán így fogalmazta meg a magyar honvéd
hadsereg célját:
„Harczunk... nem a nemzetiség, hanem a közszabadság harcza az absolutismus ellen. Gyõzelmeink elõdiadalai a világszabadságnak... Kik sorainkban küzdenek közczélunk, a szabadság mellett, akármellyik nemzetbeliek legyenek, mindnyájan testvérekül tekintendõk.”

Az elsõ pillantásra meghökkentõ jelenségnek, hogy tudniillik a forradalmi honvéd hadsereg magját hivatásos cs.kir. tisztek adták, rövid
magyarázata, hogy egyrészt jó néhány haladó érzületû ifjú szándékosan jelentkezett 1848 elõtt katonának, hogy szakmailag kiképeztesse
magát egy majdani forradalmi harcra (hihetetlen, de például Perczel
Móric esete bizonyság, hogy így igaz), másrészt a nemzetközi összetételû, a nemzeti szellemet az uralkodóház érdekébõl nem tûrõ hadseregben a harmincas és negyvenes évek forradalmi mozgalmai (Itália,
Galícia) erõsen hatottak és a magyar márciusi forradalomtól függetlenül, már az elõtt, 1847 körül kialakult e fekete-sárga ármádiában egy
forradalmi jellegû, félig-meddig földalatti mozgalom. Ennek hívei is
átléptek a honvéd hadseregbe, nemzeti hovatartozásuktól függetlenül.
A magyarokon kívül németek, osztrákok, csehek,morvák, románok,
szlovákok, horvátok, szerbek, lengyelek, dalmaták, olaszok, szlovének, tiroliak és zsidók, akiket a birodalom közigazgatása nem csupán
vallásfelekezetként, hanem nemzetiségként is nyilvántartott.
Valamennyien szívesen és önként azonosították magukat a magyar
függetlenségi harccal és elismerték a magyarság vezetõ szerepét ebben a forradalmi háborúban.*
Emlékezzünk rájuk. Mert „Jaj annak a nemzetnek, melynek a
hálára emlékezete nincs.”
*
Részlet Nemeskürty István: „Kik érted haltak szent Világszabadság” címû könyvébõl
Összeállította:
Mozsárné Zagyva Gabriella

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Alsónémediek!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2009. február 27-én tartotta ezévi második ülését.
A napirend elfogadása után a Testület Dabas Város Rendõrkapitányának írásos beszámolóját értékelte. A felmerülõ testületi és polgármesteri kérdésekre a Kapitány úr szóban válaszolt. A Képviselõtestület szorgalmazta a folyamatosabb rendõri (körzeti megbízottak)
jelenlétet a településen, de ezzel együtt a Képviselõk elfogadták a
rendõrség beszámolóját.
Az elmúlt év végén a bérmaradványok kiosztásának tárgyalása
kapcsán a Képviselõ-testület elhatározta, hogy a 2009. évi költségvetés elfogadása elõtt tiszta helyzetet teremt a kérdéskörben.
Hosszas tárgyalás után – és a Pénzügyi Bizottság javaslatát és figyelembevéve – a Testület ügy döntött, hogy külön engedély nélkül a
valós személyi juttatások 1,5%-ának megfelelõ összeget enged kiosztani az intézményeknek. A gazdasági helyzet függvényében, év
végén esetlegesen visszatér a Képviselõ-testület az összeg elõterjesztett 2%-ra történõ kiegészítésére.
Ezt követõen a Testület arról határozott, hogy az óvodai 9. csoport
mûködtetését a 2009-2010-es nevelési évben is biztosítja. Bár az
óvoda kihasználtsága statisztikailag nem optimális, de a gyermeklétszám rövid távon emelkedést mutat. Az óvoda kihasználtságát a jövõben is figyeli a Hivatal.
A Testület döntött arról is, hogy a Széchenyi István Általános Iskolában, a 2009-2010-es tanévben három 5. osztály indítását engedélyezi, tekintettel az iskola által kimutatott várható osztálylétszámokra. (Mindkét döntést a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság tárgyalása elõzte meg.)
Soron következõ határozatában a Képviselõ-testület úgy döntött,
hogy ebben az évben is kiírja a helyi civil szervezetek támogatására pályázatát. – A részletes pályázati kiírás jelen Hírmondóban olvasható.
A Képviselõ-testület 29/2009. (02. 27.) sz. határozatával módosította a Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány Alapító Okiratát.
A külterületi vízvisszatartás kapcsán több vízelvezetõ árokba vízszintemelõ gát létesült. Az egyik ilyen gát Kiss Balázs földterületénél található, mely túl magasnak bizonyult. A Településfejlesztési,
Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára részleges visszabontásról született döntés, melynek mértékét Juhász Rezsõ, Zsin Géza, Kiss Balázs bizottsági tagok és Tüske Pál határozzák
meg a helyszínen.

A Testület felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jövõben a magánerõs járdaépítésekhez a jogszabályban elõírt engedélyt követelje meg és a soron következõ helyi építési szabályzat módosításakor a
járdaépítések paramétereit is határozzák meg. Ezután a Képviselõtestület úgy döntött, hogy írásbeli árajánlatok bekérése után – lehetõleg egy helyi vállalkozó megbízásával – a korábbi felmérés alapján
felszólított ingatlanok elõtti és az újonnan feltárt, nem megfelelõ
kialakítású, illetve egymáshoz helytelenül kapcsolódó járdákat elbontja és azokat szabályosan kialakítja, ezzel megszüntetve a helyenként kialakult balesetveszélyes szintkülönbségeket.
A Testület figyelembevéve az érintettek kiemelkedõ munkáját, engedélyezte a 2008. évi köztisztviselõi teljesítményértékelések alapján
2009. március 1-tõl 2010. február 28-ig egy köztisztviselõ bérének
20%-os emelését, két köztisztviselõ bérének pedig 10%-os emelését.
Lovas Judit eddig is szép eredményekkel honorálta meg a falu
támogatását, mely segített Õt eljuttatni a versenyek helyszínére.
Ezért a Képviselõ-testület úgy döntött, hogy 200.000,- Ft-tal támogatja Judit részvételét a Szervátültetettek idei Világjátékán.
Ezután zöld utat kapott az Opál ház körfolyosójának megszépítése,
festése, melyhez 270.000,- Ft értékben az Önkormányzat biztosítja a
pénzt.
Alsónémedi Önkormányzata pályázati segítséggel szeretné bõvíteni,
modernizálni a szennyvíztisztító-telepet. A sikeres pályázathoz vezetõ elsõ akadályon – a pályázat elsõ körén – túl vagyunk, a továbblépéshez azonban további feltételek vannak. Ezen feltételek teljesülése
érdekében a Testület a beérkezett árajánlatok alapján, a legkedvezõbb
ajánlattevõket bízta meg a részfeladatok (négy tétel) elvégzésével,
melyhez az anyagi forrást önkormányzati önerõbõl és a pályázat elsõ
fordulóján elnyert összegébõl biztosítja a Képviselõ-testület.
Önkormányzatunk több társulásban is részt vesz, melynek nyomán elfogadta a Kisdunáért Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának
módosítását, valamint a tavalyi évi mûködésérõl szóló beszámolóját.
Ezt követõen a Képviselõ-testület – szóbeli kiegészítésekkel együtt
elfogadta a Polgármester beszámolóját az elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl.
Idén nagyajtai vendégei lesznek a Széchenyi Napokat tartó általános iskolának. Kedves vendégeinket szeretnénk méltó módon
vendégül látni, ezért a testvértelepülésrõl idelátogató vendégeket és
az Õket elszállásoló helyi lakosokat a Betyár Vendéglõben vendégeli meg búcsúvacsorára, szükség szerint a tartalék terhére.
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Ezen testületi ülésen több rendelet is született, melyek közül a legfontosabb, hogy a Képviselõ-testület elfogadta 2009. évi költségvetési
rendeletét. Módosításra került a temetkezésérõl, a köztisztaságról,
valamint a helyi iparûzési adóról szóló önkormányzati rendelet. Jó hír a
vállalkozásoknak, hogy a Képviselõ-testület 1,9%-ra csökkentette az
iparûzési adó mértékét, hogy ezzel segítse a vállalkozásokat a mai nehéz
helyzetben. – A rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján és a
www.alsonemedi.hu honlapon olvashatják az érdeklõdõk.
Ahhoz, hogy a Képviselõ-testület ennyi döntést meg tudjon hozni,
nagy szükség van a bizottságok elõkészítõ munkájára. A szakbizottságok a Képviselõ-testület ülése elõtti héten üléseznek, ahol a megkapott anyagok, elõterjesztések, valamint kérdéseikre kapott válaszok áttárgyalása után hozzák meg javaslataikat a Testület felé, elõsegítve ezzel a Képviselõ-testület munkáját.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselo-testülete terv szerinti legközelebbi rendes ülését 2009. április 24-én, pénteken 14 órakor tartja. Kérjük, minél többen jöjjenek el a testületi ülésekre, mivel itt
közvetlenül értesülhetnek a közösség fontos ügyeirol.
Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Alsónémedi Hírmondóba
szánt cikkek leadási határideje a testületi ülést megelõzõ hét csütörtöki napja, melyrol részletes tájékoztatást kaphatnak a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Szabó Endre
a bizottság elnöke

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
Minden hónap 15. napja az elõzõ hónapban beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
2009. március 16. az építményadó, iparûzési adóelõleg 2009.
évi I. féléves részletének megfizetése.
2009. március 31. a 2009. évi talajterhelési díj bevallási nyomtatványok benyújtásának és az esetleges különbözet megfizetésének a határideje.
2009. március 31. a fiatalok lakáshoz jutásának önkormányzati támogatása iránti kérelem benyújtásának a határideje.
2009. április 07. (kedd) 12 óra a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat benyújtási határideje. (Részletes pályázati kiírás
jelen Hírmondóban és a www.alsonemedi.hu honlapon olvasható.)
2009. április 15. a gépjármûadó 2009. I. féléves megfizetésének határideje.
2009. április 30. a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételéhez a kérelmek benyújtásának határideje.
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Alsónémedi SZJA-t fizetõ állampolgárok
A 2009. évben ismét lehetõsége nyílik arra, hogy a 2008-ra fizetendõ adója 1%-ának felhasználásáról közvetlenül rendelkezzék. Ebben az évben is közvetlen döntési lehetõsége lesz azzal, hogy befizetett adójának további 1%-áról rendelkezhet az Ön által megjelölt egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott alap javára. Mindez nem jelent többletterhet, nem kell Önnek több adót fizetnie. Ha élni kíván jogával, kérjük, hogy a rendelkezõ nyilatkozatok pontos kitöltésével határozza meg, hogy kinek utalja az APEH a befizetett adójának meghatározott részét.
Bízom abban, hogy idén is sokan élnek ezzel a lehetõséggel. Várjuk felajánlásaikat a következõ adószámokra és technikai számokra:
Alsónémedi Községért Közalapítvány:
Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány:
Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány:
Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány:
Alsónémedi Sport Egyesület:
Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány:
Magyar Katolikus Egyház:
Magyarországi Református Egyház:

19184764-1-13
19184771-1-13
18679717-1-13
18701380-1-13
19831167-1-13
18696286-1-13
0011
0066

2008-ban is az összevont adóalapját terhelõ, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról rendelkezhet. Az egyik
1%-ot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára
juttathatja. A másik 1%-ot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt elõirányzat javára adományozhatja. A nyilatkozata csak akkor érvényes, ha az 1% legalább a 100 forintot eléri. A lezárt borítékot a személyi
jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak.
Ha az Ön 2008. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szükséges adatokkal ellátott
borítékot a munkáltatójának adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adóhivatalnak.
Polgármester

FIGYELEM!!!! LOMTALANÍTÁS!!!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a húsvét elõtti szokásos lomtalanítást a korábbi évek gyakorlatától
ELTÉRÕ IDÕPONTBAN tartjuk.
2009. április 03. péntek – azokról az ingatlanokról, ahol hétfõi napokon van a szemétszállítás.
2009. április 04. szombat – azokról az ingatlanokról, ahol keddi napokon van a szemétszállítás.
Kérünk mindenkit, hogy a jelzett napokon reggel 6 óráig a megunt, használhatatlan tárgyaikat tegyék ki az ingatlanok elé, mert a
vállalkozó ekkor indul azok begyûjtésére.
A lomtalanítási akció nem arra szolgál, hogy kommunális hulladékot rakjanak ki, mert azt ez alkalomból nem viszi el a szolgáltató (azok a rendes hulladékgyûjtési napokon díjazás ellenében kell, hogy kikerüljenek portáink elé). Ugyancsak nem viszi el a szolgáltató – mert nem a lom
kategóriájába tartoznak – a veszélyes hulladékokat, az akkumulátorokat, a gumihulladékokat, a tavaszi kertmegújításból származó hulladékokat (gaz, fagally, nyesedék, stb.). – A gumihulladékok elszállításáról is gondoskodik az Önkormányzat 2009. április 03-án, melyrõl részletesen
külön felhívásban olvashatnak. – Kérjük tehát Önöket, hogy mindezeket szem elõtt tartva az olyan lim-lomokat tegyék ki, amelyek valóban
elszállíthatók a lerakóra.
Polgármesteri Hivatal

8

PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 800.000,- Ft-os összeget különített el az Alsónémedin mûködõ civil szervezetek támogatására. A fenti összeg felhasználására az alábbi feltételekkel pályázatot ír ki:
1. a jelentkezõknek részletes bemutatkozást kell benyújtania, mely keretében a civil szervezet szerepeltessen beszámolót eddigi tevékenységérõl, annak eredményeirõl,
2. a pályázó jelölje meg, hogy mire kéri a támogatást, a megpályázott összeg tervezett felhasználásáról csatoljon elõzetes költségvetést,
3. a pályázónak meg kell jelölnie – kapcsolódva az elõzõekhez –, hogy mekkora támogatási összeget kér,
4. a pályázat során elõnyt élvez az a pályázó, illetve pályázat, amelynek benyújtója jogilag rendezett formában mûködik,
5. a kiíró elvárja, hogy a pályázó folytatott tevékenységével járuljon hozzá a település hagyományos értékrendjének megõrzéséhez,
6. elõnyt élveznek azok a pályázók, akik a község falunapi rendezvényeinek megszervezésébe aktívan bekapcsolódnak,
programot szerveznek,
7. a pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a pályázati eljárás során be kell tartani a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. (a továbbiakban: törvény) rendelkezéseit.
8. nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselõ,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezetõ
tisztségviselõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének tagja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet,
az egyház vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége,
f.a) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együttmûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
f.b) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételbõl való kizártságának tényét a törvény 13. § alapján a honlapon közzétették.
9. a pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 8. pontban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselõjének neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselõjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma,
a nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban,
illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Képviselõ-testület a pályázati lehetõségbõl kizárja azokat, akik a település mindenkori éves
költségvetésébõl rendszeresen, azaz évente támogatást kapnak.
A támogatásban részesített szervezetekkel az Önkormányzat támogatási szerzõdést köt, mely alapján a megítélt támogatással való írásbeli, számlákkal alátámasztott elszámolás véghatárideje 2009. december 31.
A pályázat benyújtási határideje:
2009. április 07. kedd 12 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal.
A pályázatokról a Képviselõ-testület a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatai alapján április 24-i ülésén dönt.

HULLADÉK GUMIABRONCS GYÛJTÉS
Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Felhívom figyelmüket, hogy az idei lomtalanításkor hulladék gumiabroncs gyûjtést szervezünk, melynek megvalósulása az Önök igényeitõl,
érdeklõdésétõl, együttmûködésétõl függ.
A gyûjtés idõpontja: 2009. április 3., péntek, 8:00 és 18:00 óra között.
A gyûjtés helye: Alsónémedi, Haraszti út 125/B (volt MAGÉV telep)
A selejt gumiabroncsok elhelyezése köztudottan problémát jelent, de ami az Önök számára hulladék, egyes cégeknek értékes alapanyag. Az
összegyûjtött gumiabroncsokat a gyermekek egészségének védelmét szolgáló sportpályák, játszóterek építéséhez használják fel (hulladék
gumiabroncs õrleménybõl készítenek gumilap burkolatot).
A gyûjtésben résztvevõk tehát amellett, hogy környezetkímélõ módon szabadulhatnak meg feleslegessé vált gumiabroncsaiktól, a gyermekek biztonságát is szolgálják. Kérem, ezt szem elõtt tartva, minél többen éljenek a lehetõséggel, és szállítsák a megadott idõpontban gumiabroncsaikat a gyûjtés helyszínére!
Czafrangó Ágnes környezetvédelmi referens
cz.agnes@alsonemedi.hu

9

Urológiai szûrõvizsgálat
a dabasi „Dr. Halász Géza” Szakorvosi Rendelõintézetben
A szûrõvizsgálat célja: a jó- és rosszindulatú urológiai megbetegedések (prosztata megnagyobbodás, prosztatarák, hólyagrák, szexuális zavarok, stb) korai felismerése, ezáltal hatékony kezelése. Az említett kórképek férfilakosság nagy részét érintik, gyakoriságuk a kor elõrehaladtával növekszik. Elõfordul, hogy vizelési problémák (gyakori vizelés, sürgetõ vizelési inger, vizeletsugár elakadása) képében jelentkeznek, de kezdetben a tünetek hiánya miatt észrevétlenek is maradhatnak. Korán
felismerve az urológia problémák nagy része hatékonyan kezelhetõ, a betegek életminõsége jelentõsen javítható. Ezért különösen fontos a 45 év feletti férfilakosság rendszeres urológia szûrése.
Éljen a lehetõséggel, hogy tehet valamit egészsége érdekében és jöjjön el a szûrõvizsgálatra!
A szûrõvizsgálat ingyenes. Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját és egy kis üvegben vizeletet!
(A 40 éven felüli férfiak névre szóló meghívót kaptak (kapnak), de természetesen ha valaki kimarad a listából fiatalabb férfiak
is elmehetnek a szûrésre.)
A vizsgálat ideje:
2009. április 04. és 2009. április 25. 700-1200 óráig
A vizsgálat helye:
„Dr. Halász Géza” Szakorvosi Rendelõintézet, 2370 Dabas, Bartók Béla u. 61.
A vizsgálatot javasoljuk!
Dr. Tholt Mária
háziorvos

Dr. Papp Zsolt
háziorvos

Dr. György Balázs
polgármester

MÁRCIUS 26. CSÜTÖRTÖK 18.00: Az Amerikai Egyesült Államokból, Wisconsin állam egyik középiskolájából
(Middleton High School) érkezõ fiatalok adnak hangszeres, énekes koncertet, Mozart, Haydn, Hindemith, Hofeldt
mûveibõl. A kórus 43 fõs. Azért a mi templomunkban adnak koncertet, mert az a hír járja, hogy Alsónémedin még
megtelik a templom. Telt házas koncertre számítanak. Remélem sem õk, sem mi nem fogunk csalódni. A koncertre a
belépõ ingyenes, de az alkalom egyben jótékonysági koncert is lesz. A perselypénzt ifjúsági centrum kialakítására
fordítjuk. A koncertre mindenkit, nemre, korra, felekezetre való tekintet nélkül szertetettel hívunk és várunk.
Szappanos Zoltán

Utazás Erdélybe!
Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen eltöltenének
egy hetet erdélyi testvérfalunkban, Nagyajtán! A Széchenyi
István Általános Iskola és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata testvéri viszontlátogatást szervez Nagyajtára. Jelentkezni lehet általános iskolásoknak, azok szüleinek, családtagjainak valamint a község lakosainak.

5. nap, péntek: Kirándulás Brassó és környéke, Prázsmár
erõdtemplom
6. nap, szombat: Családi programok, kirándulás a környéken,
flekkenezés a patak mellett
7. nap, vasárnap: Délelõtt istentisztelet, családi programok
8. nap, hétfõ: Reggel korán indulás haza, megállás: Kolozsvár, Királyhágó, Nagyvárad

A kirándulás idõpontja: 2009. július 6-13.
Költségek: gyermekek 10 éves korig
25 000 Ft
diákoknak
30 000 Ft
felnõtteknek
35 000 Ft
(az árkülönbség a belépõk miatt van)

A gazdag programra várjuk a jelentkezõket, s vár minket testvéri szeretettel Nagyajta népe, kedves barátaink.

Jelentkezni lehet:
az általános iskola titkárságán (337-140),
Jobbágy Ilona (337-738),
Surányi Mária (338-106),
Programtervezet:
1. nap, hétfõ: Indulás reggel 6 órakor, megállások: Arad, Szántó Erzsébet, Kulturális Bizottság (337-861)
Déva, Nagyszeben, Fogaras, Segesvár, Nagyajta, elszállásolás családoknál.
2. nap, kedd: Kirándulás a Békás-szoroshoz, útközben megállás Csíksomlyónál, Gyilkos-tónál, hajókirándulás a Békási
víztározóban.
3. nap, szerda: Ismerkedés Nagyajtával, unitárius erõdtemplom,
református templom, könyvtár, iskola, egyéb intézmények stb.
4. nap, csütörtök: Kirándulás az Erdõvidéken, Nagybacon
(Benedek Elek), Vargyas, Homoród stb.
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Hírek iskolánk életébõl
Intézményünkben megkezdõdött a 2008/2009-es tanév II. féléve. A II. félév egyik kiemelkedõ eseménye iskolánk hagyomány414 tanuló munkáját értékeltük. 56 nyolcadikos tanuló jelent- õrzõ kulturális rendezvénysorozata a
kezési lapját továbbítottuk, s bízunk abban, hogy mindenki a
számára legmegfelelõbb középfokú oktatási intézményben
SZÉCHENYI NAPOK,
folytathatja tanulmányait.

mely április 5-6-7-én kerül megrendezésre.

Február a farsang idõszaka. Az alsó tagozatosok télbúcsúztató mulatságát a harmadik évfolyam, a felsõsökét a hetedik évfolyam pedagógusai és a Szülõi Munkaközösség tagjai szervezték. Köszönetünket fejezzük ki a szervezésben közremûködõknek, valamint minden szülõnek az igényes jelmezekért,
a táncruhákért, a pedagógusokkal való példaértékû együttmûködésért.
(A farsangi fotókat a 6. és 17. oldalon láthatják.)
Február 21-én rendeztük a Szülõk-Pedagógusok bálját, melyet a 7. évfolyam tanulói nyitottak meg. A közönség többször
visszatapsolta táncosainkat, akik örömmel tettek eleget a kérésnek.
Köszönjük mindazoknak a szülõknek, vállalkozóknak, alsónémedi lakosoknak, akik a bálban részt vettek, támogatói jegyet vásároltak, értékesebbnél értékesebb tombolaajándékkal
járultak hozzá e rendezvény sikerességéhez. A bál bevételét,
közel félmillió Ft-ot, az iskola hangosító berendezésének korszerûsítésére szeretnénk fordítani.
Köszönjük Borbély Ferencnek és zenekarának felajánlásukat,
hiszen anyagi ellenszolgáltatás nélkül szórakoztattak minden
jelenlévõt.
Köszönettel tartozunk a Polgárõrség azon tagjainak, akik
ügyeltek arra, hogy illetéktelen személyek ne zavarják meg
rendezvényünket, hogy az iskola környékén és az Iskola utcában parkoló autók biztonságban legyenek.
Az elsõ osztályos tanulók beíratására március hónapban kerül sor.

Március 30-án 8-16 óráig
Március 31-én 14-18 óráig
A beíratáshoz szükségesek:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata
– Óvodai szakvélemény
– A gyermek társadalombiztosítási azonosító jele
(TAJ)
– Lakcímkártya
– Diákigazolványhoz 1 db igazolvány kép
A leendõ elsõ osztályosokat vendégül látjuk, az érdeklõdõ szülõk részére nyílt napot szervezünk, mindkét
program idõpontjáról tájékoztatót küldünk.

Ebben a tanévben munkatervi feladataink között központi helyet foglal el a környezetünk védelme.
Jelmondatunk: Otthonunk a Föld.
Fõ célunk, hogy tanulóink érezzék otthonuknak a Földet, óvják, védjék, becsüljék értékeit.
l

l

l

Az április 5-én, délután 3 órakor kezdõdõ ünnepélyes megnyitón
Dr. Kerekes Sándor, az ELTE dékánja, az Országos Környezetvédelmi Tanács elnöke nyitja meg e rendezvénysorozatot.
Ünnepi beszédének címe:
„A jövõ nemzedék esélyei Magyarországon”
Iskolánk felsõs tanulói adják a mûsort, mely témájában illeszkedik a munkatervi feladatokban meghatározottakhoz.
l

l

l

6-án, 7-én állatkerti sétával egybekötött vetélkedõn vesznek
részt tanulóink, valamint akadályverseny teszi színesebbé e
napok programját.
l

l

l

7-én, az erdélyi, nagyajtai Kriza János Általános Iskola tanulóit látjuk vendégül. Õk ünnepi mûsorral kedveskednek az
érdeklõdõknek.
Igen értékes színfoltja lesz e közös ünneplésnek, Alsónémedi
és Nagyajta közötti „testvérkapcsolat” hivatalossá tétele.
Az ünnepségsorozatot a 8. évfolyamos tanulók tánca zárja,
hiszen õk e tanév végén elballagnak iskolánkból.
Kiállítások.:
Erdély tájai
ÖKO képek, (a tanulók
által természetes anyagokból készült tárgyak)
Népi játékok,
Makett kiállítás
6-án, hétfõn Egészségnapot szervezünk szakorvosok bevonásával.
A részletes tájékoztatót plakátokon tesszük közzé.
Alsónémedi minden lakosát sok szeretettel hívjuk és várjuk rendezvényeinkre!
Mayer Istvánné
igazgató
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Rég volt, szép volt….
Surányi Lászlóné Erzsike néni visszaemlékezéseinek folytatása
11. rész
Majális - Májfa
Minden év májusában a falu táncolni szeretõ ifjai, gyerekei a
zsidó temetõ elõtti kis akácos tisztásán várták a rezes bandát,
akik fújták a talp alá valót. Ez a hely kissé magasabb terület
volt mint a mellette lévõ úgynevezett kanász gödör. Ebben
esõs idõben több, nyáron kevesebb víz, de mindig volt. Ide
jártak a környék libái úszkálni, a partjára meg legelni. Természetesen a családjából valamelyik gyerek feladata volt a libapásztorság. Ha a libák ittak is legeltek is, a gyerek a kezében
lévõ bottal hazahajtotta a fehér tollúakat.

Az én kedves református barátnõim Kerekes Ida, Balogh Ida,
Varga Zsófia, Kiss Berti. A vásártéren találkoztunk és meccs
után kart karba öltve sétáltunk a Fõ utcán, a topekán. Nevetgéltünk és lestük a legényeket. Több sétáló is igénybe vette a
sétaterepet, hiszen egy darab jármû sem zavart meg minket.
Az ökumeniát mindig is gyakorolták falunk lakói, nem új találmány!

Tavasszal összefogták lovaikat a szántásban, kisegítették
egymást a mezõgazdasági szerszámokkal: eketaliga, 1-es, 2es kisefa, borona, fogas, boroshordó. Vallási hovatartozás
nem befolyásolta egymás kisegítését.
Ezt tanultam az én kedves, egyszerû szüleimtõl.
Más haszna is volt ennek a gyér vizû tavacskának. A határba Áldás poraikra.
menõ lovas kocsival belementek és megáztatták a kerekeket.
A fatalpak kissé megdagadtak és szorosabban álltak a ráfok. 12. rész
A ló patájának sem ártott ez a kis lábmosás. Sokan a lovakat Virrasztás
ebben a vízben le is mosták. Mit sem törõdtek ezzel azok a
gyerekek, aki még fürödni sem restelltek benne. Boldogan A család fájdalmával való együttérzés kifejezõje volt a virfröcskölte egymást a sok glott gatyás fiú. Úszni sekélyke volt. rasztás. Akkoriban otthon az elsõ szobában ravatalozták fel
Ha a zene megszólalt mindenki táncolt. A gyerekeknek szür- az eltávozót. Nem fedték le, ott feküdt a koporsóban, ünneplõ,
kületkor haza kellett menni, a serdülõk, nagylányok, legé- legtöbbször az esküvõi fekete ruhában.
nyek, ifjú házasok, mulatni szeretõ idõsebbek, no meg a kí- A rokonok, a szomszédok estefelé átmentek a „halottas házváncsiskodók tovább, éjfélig mulattak. Sok papucsos, szan- hoz”. Az asszonyok a ravatal körül foglaltak helyet és csendes
dálos vigadót lehetett itt látni. Ha az idõ jó volt, még mezítlá- hangon imádkoztak az elhunyt lelki üdvéért. Az elõimádkozó
bos vigadó is akadt, nem is egy.
kezdte. A férfiak a kisszobában, csendes poharazgatások mellett beszélgettek az elhunyt érdemeirõl, szokásairól.
Május 1-re virradóra a leányoknak májusfát, májfát állítot- Másnap a halottas kocsi elé a „koma” lovait fogták be és azt
tak a legények. Vagy már udvarolt, vagy ezzel jelezte a legény kísérte a gyászoló tömeg a sírig. Végig imádkoztak. Az „elõvonzalmát szíve választottjának.
imádkozó” asszony kezdte az újabb imát és úgy kapcsolódtak
Az erdõben jó idõben kinézték a fát és a barátok összefogásá- hozzá a többiek. Csak a sírnál hangzott fel énekszó, az egyhával suttyomban kivágták és kocsival a lány udvarába vitték. zi rituálé szerint. A sírt a jó barátok, szomszédok ásták ki.
Ott színes krepp szalagokkal feldíszítették. Az ágak aljára 1 Számukra a család innivalót, falatozni valót küldött ki a temeüveg bort is kötöttek. A fa felállításához 4-5 legény is kellett. tõbe.
Nem hangoskodtak, hogy a háziakat ne zavarják. De azért a A temetés után halotti tort ültek. Ide a gyászoló család a rokoház ura, a leendõ após borral kínálta a májfa állítókat. Az ad- nokat hívta meg. Csendesen beszélgettek, poharaztak a terídig állt a helyén, amíg levelei le nem száradtak, a szalagok le tett asztal mellett.
nem áztak.
Többször elhangzott az asztalnál:
Nekem nem állított senki májfát, de a bátyám amíg kislány „Nyugodjon békében!”
voltam egy nyárfa ágat felszalagozott és a kút mellett lévõ ke- „Az örök világosság fényeskedjék Neki!”
rítésbe szúrta. Nagyon örültem neki. Minél magasabb volt a
jegenye, annál nagyobb volt a jelentõsége. Messzire látszott
z z z
hogyan lobogtatja a szél a szép színes szalagokat a magasban.
Sok ilyet lehetett látni a faluban, kimagaslottak az alacsony A 11-12. részek közlésével befejezõdött az „Elveszõben lévõ
házak között.
régi szép szokások gyermekkorom Alsónémedijébõl” címû
visszaemlékezés sorozat!
A két vallású község fiataljai mindig jóban, barátságban voltak egymással. Édesanyám minden vasárnap délután elment a Köszönjük Surányi Lászlóné Erzsike Néninek, hogy emléKrizsa Margit néniékhez és karonfogva sétálgattak. A bá- keit, a szép régi szokásokat papírra vetette, s reméljük, hogy
tyámnak is alszegi legények voltak a barátai: Juhász Rezsõ, talán nem is olyan sokára nyomtatot könyv formában is keNyáradi Balázs, Benes István, Mészáros Boldizsár. Többször zünkbe vehetjük írásait.
megfordultak a házunkban.
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Barangolás különbözõ népek télûzõ és tavaszköszöntõ szokásai között
A mai kor embere igen kevéssé tudja, milyen gyökerekbõl táplálkozik egy-egy ünnep, számtalan szokást egyszerûen babonának tart. A régi korok embere olyannyira együtt élt a természettel, hogy meg sem különböztette magát tõle. Nem vált szét az
ember és a természet. Kezdjük hát a kutakodást a keresztény
ünnepek egyik –(és nemcsak keresztény)- ünnepek egyik legrajongottabbjával: a farsanggal. Ha január, akkor farsang, karnevál, jellegzetes ünnepségsorozat kezdõdik. A farsang kezdete
szinte mindig az újévtõl számítandó: holott január elseje nem
jelentette mindig az újév kezdetét. A régi korok vallásos-rituális
gondolkodása szerint a tél a halált jelképezte, valamint a káoszt.
A farsang idején tartott ünnepségek pedig a tavasz születését, s a
világosságnak a sötétség feletti, a rendnek a káosz feletti gyõzelmét jelképezték minden helyen sajátos köntösben. Az ünnep
gyökere az ókori, vallásos ünnepsorozatok voltak. Fõ jellemvonásuk az evés-ivás, a szexuális szabadság és a vallásos hit alapján valamilyen módon kiválasztott ember feláldozása. Egy idõ
után megjelentek a maszkok, az álöltözetek: így alapozták meg
a késõbbi farsangi szokásokat, hiszen az európai kultúra igen
sokat átvett ezekbõl. Az újévet a legtöbb földmûvelõ nép vagy
tavasz elején, tehát a napok látható hosszabbodása idején ünnepelte vagy aratás kezdeténél. A kereszténység elterjedése után
sem lett egyértelmû az újév számítása: valamikor december 25.
és január 1. között ünnepelték, amíg a Gergely-naptár meg nem
regulázta a népek szokásait, szigorúan rögzítve az egyes ünnepnapokat. Így a farsang kezdete január 6-ára esett hivatalosan.
Magyarországon számtalan farsangi szokás alakult ki ez idõ
tájt. A legjellegzetesebb azonban ezek közül is a Mohácson a
mai napig megünnepelt busójárás. A Pannónia földjére érkezõ pásztornépek hozták magukkal Dionüszosz-Pán ünnepét:
az õsi Árkádia bakkecske-istenségét. A magyarok között is
dívott a termés-és termékenységünnep megülése, s az ezzel
kapcsolatos különféle varázslatok. Az eredeti emberáldozat is
megjelenik néhány településen az ún. „szalmabábu” elégetésével vagy vízbe dobásával. A busók megjelenése is e célt
szolgálta: a tavasz születését, a tél eltemetését szimbolizálta.
A busók általában farsangvasárnap jelentek meg a településeken: borzalmas maszkot viselõ álarcos figurák jelentek meg,
akik hatalmas zajt, macskazenét csapva pajzán énekkel riogatva kergetik meg az utcán járókat, különösen a lányokat. Ha
utolérték valamelyiküket, meghúzgálták a hajukat, hogy
gyorsabban nõjön (újabb termékenység szimbólum).
Szarvakat, kifordított birkabundát, szalmával kitömött bõ fehér gatyát viseltek. A jelmez legfontosabb darabja a szigorúan
fából faragott, vörös színû maszk. Az arc az egykori „ördöggel” azonosított Pán isten megjelenítése, hiszen szõrt és két
szarvat visel. Egyéb kiegészítõi a bunkósbot és a kereplõ, valamint a derékra erõsített kolomp. Vannak nagy ill. kis busók.
A nagyok a maszkokat viselik, míg a kicsik megelégszenek a
vörös arcfestékkel. A busók szörnyen néznek ki, a hangjuk is
borzalmas, de félni mégsem kell tõlük. A busójárásnak jó pár
visszatérõ motívuma is van: ilyen a pásztorkürtök megszólaltatása. A 2-3 méter hosszú, kettévágott, majd újra összeillesztett, sokszor vízben megáztatott kürtöt fújták megjelenésük
napján, tehát farsangvasárnap. Mivel igen nehéz volt, két bu-

só is kellett a megszólaltatásához. A másik ilyen eszköz a
busókerék volt: vontatott hosszú rúd végén forog, és busók
ülnek rajta, vagyis legalábbis megpróbálkoztak a dologgal.
Az asszonyok nem lehettek busók és a személyük mindig a
legszigorúbb titok volt.
Egy másik történet szerint XVI-XVII században állandósult
török támadások voltak. Mohács –sziget nem került a törökök
uralma alá, a sziget környéke ugyanis mocsaras volt, s a belsejébe vezetõ utat csak a lakosság ismerte. A törökök azonban
valahonnan kiderítették s elindultak a sziget belseje felé. A lakosság – fegyvere nem lévén – az eszét és a helyben található
anyagokat használta fel védekezésre. Az állatok bõrét, szarvait, csúf álarcokat öltve, furkósbottokkal, kereplõkkel felszerelkezve rontottak neki a török hadnak, akik –babonás hitük szerint ezeket gonosz, démoni teremtményeknek hívén –
hanyatt-homlok menekültek a környékrõl.
Számtalan egyéb szokás is megemlékezik a tavaszvárásról és
a farsangról. Kormozás, busójárás, téltemetés: minden a termékenységet, az õsi varázslási szokásokat idézi. A legtöbb
népszokás az ún. „ farsang farkán” történik: busójáráshoz hasonlóan számos egyéb helyen is maszkos figurák járták a házakat, köszöntõket mondtak, „regöltek”, és jósoltak is.
A farsangi idõszak termékenységünnep voltára utal az is, hogy
ekkor tartották a legtöbb esküvõt is. Az ébredezõ természet és a
fiatal pár egybekelése közé sok helyütt vontak párhuzamot,
sokszor járt együtt a farsang fogalma a házasságéval. A farsanghétfõt követõ húshagyókedd jelezte a farsang végeztét. Létezett
egy ún. „csonkacsütörtök” is, mely napon, a szokás szerint, még
el lehetett fogyasztani a farsangi maradék húsokat.
„Hivatalos” farsangról Magyarországon csak a XV. Századtól
szólnak a feljegyzések, Mátyás korában jelent csak meg ez a kifejezetten életörömöt sugárzó ünnepség. Beatrix királynõ hozhatta
magával e szokást itáliai hazájából. Rokonsága sokszor küldött jellegzetes farsangi maszkokat a magyar királyi udvarba.
A XVII-XVIII. századtól, vagyis a török hódoltság utáni idõk
óta tartják ugyanis a farsangi bálokat, mulatságokat. Minden
falunak külön mulatságot illett szervezni, s ezek a bálok, fonókban, a falu egyéb közös helyiségeiben megtartott „összegyövetelek” sokszor igen üdvös hatással voltak az adott falu
házasodási rátájára.
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A késõbbi idõkben, a városiasodás egy magasabb fokán már
maguknak a céheknek, gazdáknak is külön-külön illett bált
szervezni.
A XIX. Század végén szaporodó tánciskolák vették át a fonók
és egyéb „lányértékesítõ intézmények” helyét: ezek általában
farsang idején kezdték meg nyilvános vizsgáikat, hadd táncoljon az ifjúság kedvére.
A farsangi szokások körébõl elõkelõ helyet foglaltak el a lakomák. Túlnyomórészt húsételeket fogyasztottak, hiszen ez
idõ tájt tartották a disznóöléseket. Néhány süteményfajta is
jellemzõen ehhez az ünnephez köthetõ: ezek fõként zsírban
kisütött, kelesztett tészták, fánkok voltak, magyar területeken
a rétesfélék, akár hússal töltött formában is. A fánk kerek formája sok helyen a termékenységet szimbolizálja: a közepére
fúrt lyuk is elég vaskos célzás volt ennek eredetére. (Felhasznált irodalom: Takács Erika: Farsangi mulattságok)
Az alkalommal harmonizálva hirdettük meg a fenti címmel a
Mûvelõdési ház és a Nywyg Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület Galagonya köre által szervezett, február havi kézmûves
foglalkozását. A foglalkozást 2009. február 7-én, szombaton
9 órától 16 óráig tartottuk az Opál házban. A programra egy jó
kis csapat gyûlt össze. Délelõtt busó maszkokat készítettünk.
Kartonból dolgoztunk, kivágtuk a fejrészt. Papírmasé technikával és egy kis drót segítségével megalkottuk a félelmetes
szarvakat és a túlméretes szigorú orrot. Hajnak, bajusznak
gyapjút használtunk. Délután a Mátyás óta ismert karneváli

maszkokat készítettük. Gipszre dolgoztunk, festékkel alapoztunk és díszítettünk, majd flitterekkel, díszfestékekkel, lakkal
befejeztük a munkánkat. Tollakkal, organza és selyem segítségével dolgoztuk maszkjainkat kartonra. Meglepõen igényes darabok készültek, a gyerekek szinte lázasan alkottak.
Jutott idõnk egy kis beszélgetésre, még egy kis játékra is.
Egyesületünk honlapján kis ízelítõt láthatnak az elkészült
munkákból.
2009. március 29-én 11 órától a Faluházban: Kuckófonás, kosárfonás és játék. Várunk gyerekeket és felnõtteket egyaránt!
2009. április 8-án Húsvéti készülõdés lesz az adventi készülõdés mintájára 11 órától az Opál házban. Tojást festünk,
írókázunk, készítünk kopogtatót, húsvéti ajándékokat is.
2009. május 23-án a Faluházban Gyermeknap lesz, melyen
Egyesületünk és Galagonya köre is részt vesz. A délelõtti
programok között szerepel: Labirintus feladatokkal a mesék
világából, fajátékok. Egy kis kézmûveskedés várja a gyerekeket és a szülõket, és még sok más programmal készül a szervezõség.
Ezúton köszönjük meg a Mûvelõdési ház sok-sok támogatását, mivel nélkülük ezek a kézmûves napok nem jöhetnének
létre. Köszönöm az Önkormányzatnak, az anyagok beszerzésére nyújtott anyagi támogatását, a résztvevõ gyerekek és a
szülõk nevében.
Bodó Anna
(Tánya néni)

Kulturális program ajánlatok:

Kovács Sándor István

Március 23-án hétfõn 18 órától Filmklub
a Mûvelõdési Ház /Opál ház nagytermében.
Minden érdeklõdõt hívunk és várunk, a részvétel
ingyenes.
i i i
Április 3-án pénteken 18 órakor
a „Magyar Költészet” napjához kapcsolódóan
kiállítás nyílik a Mûvelõdési Házban /Opál ház/ Szabó
Magda Kossuth díjas írónõ emlékére személyes
tárgyaiból, alkotásaiból, melyet a hagyatékot õrzõ
csalás bocsát a nagyközönség számára hozzáférhetõvé.
i i i
Április 23-án csütörtökön 18 órától folytatódik a
Faluházban Halmos Béla elõadássorozata
„Muzsikusportrék” címmel. Várjuk a régi hallgatóságot
és mindenkit akit érdekel a magyar kultúra, aki szeretne
egy tartalmas estét eltölteni.
A részvétel ingyenes.
i i i
NYWYG Galagonya csoportjának szervezésében a
Mûvelõdési Ház támogatásával március 29-én
vasárnap 15 órától a Faluházban Kuckófonás!
Április 8-án szerdán 11 órától a Mûvelõdési Ház
/Opál ház/ nagytermében Húsvéti készülõdés!

Szemközt magammal

Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!
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ki tûzparancsot adsz majd’ minden este
a földgolyóra célzó csillagoknak
nagy Isten, mondd, hol a határ a mezsgye
melyet már át nem léphetnek a rosszak?
vagy végtelen a vérszemes komiszság?
nem szünteti csak a gonosz halála?
vagy az se még – amit örökül itthágy
mérgez tovább mindünk kárhozatára?
de jaj nem az a legfõbb szomorúság
hogy egyszeri és romlandó világunk,
nem az mélyíti lelkem mélabúját
mit vétkezett egy ismeretlen másutt,
a kétely bánt: kit látok a tükörbe’
/most kéztevés a szívre/ vajh különb-e?

Alsónémedi Hírmondó
Kiadja: Schulcz Kft.
Készült: Schulcz Kft., Dabas;
Telefon: (29) 360-901
Engedély szám: B/PHF/792/P/91

