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Terjeszti a Magyar Posta

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete legutóbbi rendes ülését 2008. június 27-én tartotta.
AKépviselõ-testület napirend elõtt ZÁRT ÜLÉS keretében az
önkormányzat személyi ügyeirõl döntött.
Ezután a testület nyílt ülésen helybenhagyta a május 20-i
rendkívüli testületi ülésen hozott 176-os határozatát misze-
rint: Az Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy
nem tartja kívánatosnak a Golden Pyramids Kft. által telep-
helyként jelenleg használt ingatlan környezetét belterületbe
vonni és a hatályos szabályozási tervben feltüntetett terület-
felhasználási kategóriát (sem a jelenlegi telephelyre, sem a
tervezett bõvítésre vonatkozóan) megváltoztatni. A testület
továbbra is fenntartja a Halászy Károly utcában elrendelt 12
tonnás korlátozást és a 30 km/h sebességkorlátozást.
(2008. május 20-i – a fenti határozaton kívüli – rendkívüli testü-
leti ülésen hozott határozatok a beszámoló végén olvashatóak!)
A testület felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert a
0306, 0311 és 0330 hrsz-ú utak tekintetében közútkezelõi
megállapodás aláírására a Golden Pyramids Kft-vel és/vagy
a Daltex Golden Pyramids Kft-vel, annak megközelítése ér-
dekében, hogy nevezett társaságok tartsák megfelelõ, jól jár-
ható állapotban a telephelyük megközelítését szolgáló utakat.
A megállapodásban rögzíteni kell, hogy a megközelítési út-
vonal természetvédelmi területet is keresztez, így a munkála-
tok során ezt a tényt figyelembe kell vegyék.
Az testületi ülés ezt követõ részében, a Képviselõ-testület a
Kulturális és Oktatási Bizottság határozati javaslatait
tárgyalta és a következõ döntéseket hozta:
- Elfogadta a Széchenyi István Általános Iskola és a Szivár-

vány Napköziotthonos Óvoda 2007/2008-as nevelési évérõl
szóló beszámolóját.
- Hozzájárult ahhoz, hogy a Szivárvány Napköziotthonos
Óvodában a 2008/2009-es nevelési évtõl az óvodai nyitva tar-
tás 06-18 órára módosuljon. Mindemellett egyetértve a szülõk
kérésével úgy döntött, elviekben nincs kifogása az ellen, hogy a
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartása 6
hétrõl 4 hétre csökkenjen a 2008/2009-es nevelési évtõl.
Egyúttal felkérte a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda veze-
tését, hogy készítsen elõterjesztést a végleges döntéshozatal
érdekében a végrehajtás anyagi és személyi feltételeirõl leg-
késõbb 2008. október 31-ig.
- A köztemetõben parcellánként 1-1 db padot helyeztet el a
fenyõfák övezte fõ út mentén, valamint a ravatalozó elõtti ré-
szen sûríti azok számát.
Következõ napirendjén az Önkormányzat által alapított ala-
pítványi beszámolókról döntött, mely kapcsán elfogadta az:
– Alsónémedi Községért Közalapítvány,

– Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány,
– Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány
– Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány, va-
lamint a
– Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány.
E napirend keretében módosította az Alsónémedi Napközi-
otthonos Óvodáért Közalapítvány Alapító Okiratát a Közala-
pítvány célja és vagyona vonatkozásában, valamint a Kurató-
rium mûködésével kapcsolatosan. A módosítások 2008. júli-
us 1-tõl, lépnek hatályba.
Az ülés ezt követõ részében a Képviselõ-testület a Telepü-
lésfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizott-
ság határozati javaslatait tárgyalta és a következõ dönté-
seket hozta:
- A 04/7 hrsz-ú út 50 %-os tulajdonjogát, akár kisajátítással
is meg kívánja szerezni, oly módon, hogy a kisajátítással
kapcsolatos valamennyi költséget – értékbecslés, eljárási dí-
jak, terület értékének kifizetése stb. – a kérelmezõ HM-
Hungary Kft. biztosítja. A Kft. korábban vásárolta meg az ön-
kormányzattól a 3/6 hrsz-ú területet fejlesztési céllal. A köz-
mûvek kiépítéséhez szükséges a hivatkozott út tulajdonjogá-
nak megszerzése, mert nélkül a terület építésre nem alkalmas.
- Az ISAT Ingatlanforgalmazó Kft. (2351 Alsónémedi,
Kisfaludy u. 6.) kérelmét támogatja, azaz az alsónémedi
081/77-081/84 hrsz-ú ingatlanokra a szabályozási terv elké-
szítését engedélyezi, a Birgejárás I. jelû területre érvényes
szabályozási elõírások alkalmazásával, a kérelmezõ
teljeskörû költségviselése mellett.
- Felhívta Bugyi Nagyközség Önkormányzatának figyel-
mét arra, hogy Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
mindent elkövet majd annak érdekében, hogy a tervezett bá-
nyanyitások kapcsán a megnövekvõ teherforgalom, ne Alsó-
némedin lévõ utakon haladjon, mely eredményeként a Bugyi
Nagyközségen áthaladó teherforgalom feltehetõleg tovább
nõ! Egyben Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata kezde-
ményezi a két település megegyezését annak érdekében,
hogy a települések közigazgatási határa módosuljon az al-
sónémediek által tulajdonolt és használt területek tényleges
határára.
- Elviekben egyetért azzal, hogy Alsónémedi belterületén
egy piactér kerüljön kialakításra, kísérleti jelleggel, 1 év idõ-
tartamra. A helyi piac megvalósításával kapcsolatban felkéri
a Polgármesteri Hivatalt a pontos részletek kidolgozására és
elõterjesztés készítésére.
A Településfejlesztési Bizottság június 17-i ülésén önálló-
an a következõ döntéseket hozta:
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- Felkérte Szõgyi Lenkét, hogy az „Alsónémedi XXI. Száza-
di jövõképe” címû vitaanyagot egészítsék ki a feltárt problé-
mák, hiányosságok vonatkozásában konkrét megoldási javas-
lataikkal és azok várható hatásával.
– A településközpont tervezése kapcsán felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy az árajánlatokat benyújtó tervezõktõl kérje
ajánlatuk kiegészítését a harmadik árajánlatban szereplõ váz-
latterv elkészítésére vonatkozó árajánlattal. A kiegészített
ajánlatok ismeretében a Bizottság következõ ülésén tér
vissza az árajánlatok értékelésére.
– A 2008. évi „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat gyõztesé-
nek a Széchenyi u. 171. számú ingatlant (Nagy Sándor és fe-
lesége) hirdeti ki. Díjazása: egy hét ingatlanhasználat Gyulán
és sétarepülés.
A pályázat 2-3. helyezettje a Temetõ u. 1. és a Temetõ u. 18.
sz. alatti ingatlan, egy-egy sétarepülést nyertek.
Asétarepülést Olasz Tibor úr a térfigyelõ kamerarendszer terve-
zõje ajánlotta fel.
A pályázat 4. helyezettjének a Fõ út 3. szám alatti ingatlant, 5.
helyezettjének pedig a Deák F. u. 9. sz. alatti ingatlant hirdeti ki.
Minden díjazott az Önkormányzat által elkészíttetett „Tiszta
udvar, rendes ház 2008.” táblát.
- A bizottság a „Legrendezettebb utca” 2008. évi pályázat
nyertesének a Damjanich utcát hirdeti ki. Díja: 30 tõ mus-
kátli.
- A bizottság megállapította, hogy a vízvisszatartás során
épített gátak megfelelõ magasságúak.
A Képviselõ-testület ezután a Pénzügyi Bizottság határo-
zati javaslatait tárgyalta és a következõ döntéseket hozta:
- Döntött az iskolabõvítés kivitelezésének konstrukciójáról.
- Elfogadta a DAKÖV és az AIRVAC Kft. 2007. évi tevé-
kenységérõl szóló beszámolóját.
- Kozma Miklósnak, az AIRVAC Kft. ügyvezetõjének bérét
2008. július 01-tõl bruttó 250.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
- Hozzájárul ahhoz, hogy a „Zenebölcsi” foglalkozásai a
Mûvelõdési Ház keretein belül legyenek megtartva kb. nettó
6.000,- Ft/alkalom megbízási díj kifizetése mellett, a résztve-
võ családok számára ingyenesen. A megbízás 2008. au-
gusztus 01-tõl 2008. december 31-ig szól, melynek hosszab-
bítására a 2009. évi költségvetési koncepció tárgyalásánál a
Képviselõ-testület visszatér.
- Az iskolai konyhabõvítés engedélyezési és kivitelezési ter-
vének elkészíttetésére a Ká-Bé Bt-vel (1133 Budapest, Ipoly
u. 18.) köt szerzõdést, 2.100.000,- Ft + ÁFA összegért úgy,
hogy ezen összeg tartalmazza az iskolában lévõ szolgálati la-
kás bõvítésének terveit is.
- A 3. sz. vízmû kút fúrásának kivitelezésére a VIKUV Zrt-t
(2702 Cegléd, Rákóczi út 72.) bízza meg, a víziközmû szám-
lán lévõ összeg terhére. A vízmû kút kiépítésére (irányítás-
technika, mérõhely kialakítás stb.) pedig a DAKÖV Kft-t
(2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) bízza meg.
- Engedélyezi a Polgármesteri Hivatal udvarán lévõ gépkocsi
beálló fõépület felé esõ elsõ beálló részének elrekesztését,
zárhatóvá tételét a szerszámok, eszközök elhelyezése céljá-
ból, egyben elrendelte a bejárati nagykapu zárásának megol-
dását olyan formában, hogy illetéktelenek ne férhessenek a
kulcshoz.
- A volt TSZ bejárónál lévõ beton rámpa elbontását elvégez-
teti. A munka elvégzésére Dura Miklós vállalkozót bízza meg
500.000,- Ft + ÁFA összegért.
- Részletesen kidolgozott anyagot és minimum 3 árajánlatot
kér Kozma Miklóstól, az AIRVAC Kft. ügyvezetõje új gépko-

csi beszerzésére a cég által használt Toyota gépkocsi helyett a
Pénzügyi Bizottság következõ ülésére.
- 2008-ban a házi segítségnyújtást továbbra is térítésmen-
tesen biztosítja valamennyi alsónémedi lakosnak azzal, hogy
a szolgáltatást igénybevevõket fel kell készíteni a várható vál-
tozásokra. Az Önkormányzat által rendeletben megállapítan-
dó díjakra és kedvezményekre a 2009. évi költségvetési kon-
cepció tárgyalása során, a Pénzügyi Bizottság javaslattétele
után tér vissza a Képviselõ-testület.
A következõ napirendben a Képviselõ-testület elfogadta a
Polgármester beszámolóját az elõzõ két ülésen hozott határo-
zatok végrehajtásáról, ill. a két ülés között tett fontosabb in-
tézkedéseirõl.
Az egyebek napirend keretében az alábbi döntések születtek:
– A Képviselõ-testület ismételten indul a belterületi utcák
aszfaltozásának finanszírozása érdekében a KMOP „belte-
rületi utak fejlesztése” címû pályázaton. Ezek az utcák a kö-
vetkezõk:
Nap-Hold utca teljes hossza,
Akácfa u. teljes hossza (Liliom utcai átkötéssel),
Nyárfa u. Haraszti u. és a Széchenyi utcai telkek közötti szakasza,
Arany János u. Deák F. u. és Ady E. u. közötti szakasza.
Az utcák aszfaltozásához 41.497.754,- Ft önerõt az Önkor-
mányzat 2008. évi költségvetésében már biztosít és felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázat benyújtása elõtti
rendkívüli ülésre aktualizálja a 2007-ben beadott pályázatot.
– a Képviselõ-testület döntése értelmében a Széchenyi u. kö-
zépsõ szakaszának kertvégeibõl a Felsõerdõsor utcához csa-
tolt 8 méter széles ingatlanrészébõl 4 métert egyezség jogcí-
mén térítésmentesen visszaad a tulajdonosoknak, tekintettel
arra, hogy a községi Tanács a terület út céljára történõ igény-
bevételekor sem fizetett kártalanítást az elvett ingatlanrészért
a terület tulajdonosainak.
A Képviselõ-testület az ülés befejezõ részében, ismét
ZÁRT ÜLÉS-t tartott, melynek keretében személyi
ügyekben (Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Köz-
alapítvány kuratóriumába új tagok választása: Józanná
Horváth Zsuzsanna és Kovacsik Gyuláné) és önkormány-
zati tulajdonnal kapcsolatos ügyekrõl döntött.
A 2008. május 20-án tartott RENDKÍVÜLI testületi ülés
határozatai:
- A Képviselõ-testület úgy döntött, az Alsónémedi fogorvosi
állás alapellátására a Jenei Art Dent Kft-vel (2225. Üllõ,
Kossuth Lajos út 22.) köt szerzõdést, és hozzájárulását adja,
hogy a Kft. telephelyeként jelölje meg az Alsónémedi, Fõ út
44. szám alatti önkormányzati tulajdonú rendelõt, amennyi-
ben dr. Szegedi Anett megszerzi dr. Némethy Miklós praxis-
jogát. A testület a fogorvosi rendelõvel közös ingatlanon lévõ,
önkormányzati tulajdonú bérlakást biztosítja a praxisjog tu-
lajdonosának dr. Szegedi Anettnek, egyben felhatalmazza a
Polgármestert a szerzõdések aláírására. Az új cég már rend-
szeresen rendel a településen.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete terv sze-
rinti legközelebbi rendes ülését: 2008. szeptember 12-én,
pénteken 14 órakor tartja.
Kérjük, minél többen jöjjenek el a testületi ülésekre, mi-
vel itt közvetlenül értesülhetnek a közösség fontos ügyei-
rõl.
Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Alsónémedi Hírmon-
dóba szánt cikkek leadási határideje a testületi ülést meg-
elõzõ hét csütörtöki napja.
TÁJÉKOZTATÓ és JOGI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
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Az olvasó kérdez – dr. Orbán Ildikó, az APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága ügyfélkapcsolati fõosztályvezetõje válaszol

Kérdés:

Nyugdíjas vagyok. Köthetnek-e velem megbízási szerzõdést

egy munka ellátására, vagy a nyugdíjasokra eltérõ szabá-

lyok vonatkoznak?

Válasz:
A nyugdíjasokra eltérõ szabályok nem vonatkoznak, ezért
megbízási szerzõdés megkötésének nincs akadálya. A megbí-
zási díj önálló tevékenységbõl származó jövedelemnek minõ-
sül, a bevételbõl levonhatók a tényleges, számlával igazolt
költségek, vagy 10 százalékos költséghányad bizonylatolás
nélkül. Az így meghatározott jövedelem kerül a bevallásba,
és más jövedelmekkel összevontan adózik.
Fontos, hogy a jövedelemhez a nyugdíj hozzászámítódik, ami
önmagában nem adóköteles, de a megbízási díj utáni adófize-
tési kötelezettséget megemelheti.
A megbízási szerzõdésen alapuló jogviszony alapján biztosí-
tási jogviszony akkor jön létre, ha a díjazás összege eléri a
tárgyhónapot megelõzõ hónap elsõ napján érvényes minimál-
bér összegének harminc százalékát, illetve naptári napokra
annak harmincad részét.

Kérdés: Lejárt a munkanélküli segélyem. Passzív jogon

meddig vagyok jogosult egészségügyi ellátásra?

Válasz:
Az álláskeresési ellátások folyósításának idõtartama alatt a
magánszemély biztosított. Ezért az egészségügyi szolgálta-

tásra jogosultság még a munkanélküli segély lejártát követõ
45 napig fennmarad. Ha a folyósítás idõszaka 45 napnál rövi-
debb volt, akkor az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság
ezzel a rövidebb idõszakkal hosszabbodik meg.
Ezt követõen, ha egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra
nem jogosult, havi 4350 forint (naptári napi 145 forint) fizeté-
sére köteles. Errõl az adóhatóság felé kell bejelentést tennie a
08T1011-es nyomtatványon.

Kérdés:

A munkáltatóm jogellenesen szüntette meg a munkaviszo-

nyomat, ezért a bíróság a részemre megítélte az elmaradt

munkabért, az egyéb járandóságokat, és a kártérítést. Kell-e

ez után adót fizetnem?

Válasz:
A munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatban a
volt munkáltató által megtérített elmaradt jövedelem (elma-
radt munkabér, végkielégítés) a volt munkavállaló munkavi-
szonyból származó jövedelemének minõsül és a adó- és járu-
lékfizetési kötelezettséget az általános szabályok szerint kell
teljesíteni.
A kártérítés nem az elmaradt jövedelmet pótolja, így az adó-
mentes jövedelem. Ebbõl következõen nem tekinthetõ adó- és
járulékalapot képezõ jövedelemnek.

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
2008. június 30. a parlagfû elleni védekezés kapcsán ezen
idõpontig minden ingatlanon (kül- és belterületen egyfor-
mán) el kellett végezni a védekezést, azaz a parlagfû virág-
bimbó kialakulását meg kell akadályozni és ezen állapotot
a vegetációs idõszak alatt folyamatosan fenn kell tartani!

2008. július 31. a 2008. évi mezõõri járulék befizetésének
határideje. A fizetési kötelezettségrõl mindenki levélben ér-
tesítést és a befizetéshez csekket is kapott. Mivel csak egy
csekket küldünk, így kérjük az értesítésben szereplõ összeget
fizessék be a csekken.

2008. július 31. a 8. osztályból kikerülõ tehetséges gyerme-
kek támogatása iránti kérelmek beadásának határideje. Rész-
letekrõl a Polgármesteri Hivatalban Somogyi Istvánnénál le-
het érdeklõdni személyesen, a 337-101/14-es telefonszámon
vagy az ida.varga@alsonemedi.hu e-mail címen.

2008. október 15. a felsõoktatási intézményben tanulók tá-
mogatási kérelmének benyújtási határideje a 2008/2009-es
tanév elsõ félévére vonatkozóan. Részletekrõl a Polgármeste-
ri Hivatalban Somogyi Istvánnénál lehet érdeklõdni szemé-
lyesen, a 337-101/14-es telefonszámon vagy az
ida.varga@alsonemedi.hu e-mail címen.

Polgármesteri Hivatal

HIRDETMÉNY
Tisztelt Érdeklõdõk!

Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy megkezdõdött a
Budapesti Agglomeráció Operatív Programja egyeztetési
eljárása.

Az eljárás idõtartama:

2008. június 16. - 2008. augusztus 30.

A Budapesti Agglomeráció Operatív Programja a térség rö-

vidtávú fejlesztési elképzeléseit tartalmazza, elsõsorban a

gazdaságfejlesztés, humán erõforrás-fejlesztés, környezet-

gazdálkodás, egészségfejlesztés, közlekedésfejlesztés szakte-

rületére koncentrálva.

Az egyeztetési dokumentum a Tanács honlapján
(www.baft.hu), a Dokumentumok menüpont Koncepció és
stratégia almenüpont alatt érhetõ el, a Budapesti Agglomerá-
ció Operatív Programja címen, melyhez kapcsolódóan a Ta-
nács Munkaszervezete 2008. augusztus 30-ig várja az észre-
vételeket a baft@baft.hu e-mail címre.
Budapest, 2008. június 16.

Dr. Mester László
elnök

Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács
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Az Alsónémedi Széchenyi István Általános
Iskoláért Alapítvány közleménye

A 2007 -es év mérlege elkészült,azt okleveles könyvvizsgáló
ellenõrizte, az Alapítvány Felügyelõ Bizottsága is ellenõrizte
a közalapítvány mûködésének és gazdálkodásának törvé-
nyességét és célszerûségét, majd az Alapítvány Kuratóriuma
a beszámolót és a mérleget elfogadta.
A mérleg fõ adatai 2007 dec.31-én:
Pénzeszközök: 3 698 ezer Ft /2006-ban 2 488 E Ft volt/
Évi eredmény: 688 E Ft /2006-ban 269 E Ft volt/
Összes ráfordítás: 315 E Ft /2006-ban 339 E Ft volt/
Az SzJa 1%-ából kapott felajánlások összege 522 E Ft,a
2006-os 476 E Ft-tal szemben.
A Közösség nevében köszönjük az egyéni és gazdálkodási
szervezetek által felajánlott adományokat, és kérjük a további
támogatást ahhoz,hogy a Kuratórium által elfogadott célt -
sportolási lehetõségek bõvítése Alsónémedin teljesíthessük.
A sport hasznos elfoglaltságot biztosít mindenkinek, sikerél-
ményhez juttat, és egészséges életmódra szoktatja azokat akik
egyébként unatkoznának.
Az Alapítvány vagyonát 2007-ben csak a mûködéshez szük-
séges kiadások csökkentették /könyvelési ,könyvvizsgálói
díj,mûfüves pálya õrzési díja/.
A pénzeszközökbõl 3 500 E Ft kamatozó betétben gyarapo-
dik, a pénzeszközöket a Kuratórium döntése alapján a fenti
célokra tartalékoljuk.

Gyõrvári Pálné
a Kuratórium elnöke

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Jegyzõje pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Csoportjának csoportvezetõi posztjára

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995.(II.3.) Korm. rend. 1. sz. mellékletében a II/2

feladatkörnél elõírt végzettség.

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:

– felsõfokú iskolai végzettség,
– önkormányzati költségvetési szervnél szerzett gyakor-

lat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelõi

oklevél,
– TATIGAZD, KATAWIN és IMI programok ismerete,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek (Word,

Excel, Internet, Outlook, Complex Jogtár).

A Pénzügyi Csoportvezetõ elsõdleges feladata a vezetett
csoport munkájának irányítása, a részben önállóan gazdálko-
dó intézményekkel való kapcsolattartás, a település vezetésé-
hez szükséges pénzügyi-gazdasági információk biztosítása.
Amunkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség-
gel jár.

Bérezés és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény, a köztisztviselõk juttatásairól és tá-
mogatásáról szóló 23/2002.(XII.16.) sz. önkormányzati ren-
delet és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje és Közszolgálati
Szabályzata alapján. A meghirdetett állás nem felel meg a
Ktv-ben szabályozott vezetõi szintek egyikének sem.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségeket tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.

A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívás Be-
lügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje:

a benyújtási határidõt követõ 15. nap.
A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ, de 6 havi
próbaidõ letöltése mellett.

A pályázat benyújtásának helye:
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal,
2351. Alsónémedi, Fõ út 58.

A pályázattal kapcsolatban további információ Rozgonyi
Erik jegyzõtõl kérhetõ a 29/337-101-es számon vagy a
jegyzo@alsonemedi.hu címen.

Monor Város Polgári Védelmi Kirendeltség

Dabasi Polgári Védelmi Iroda közlemény
A rendkívüli idõjárással kapcsolatban, az alábbiakban kül-
döm a közszolgáltatók telefonszámait.

ELMÜ:
06-40-38-38-38
06-1-238-4120

DÉMÁSZ:
06-40-822-000
06-53-550-820

MTT:
194
29-414-111

TIGÁZ:
06-80-300-300
06-40-333-338
06-29-561-000

Tömegrendezvények elõtt célszerû érdeklõdni a várható
idõjárásról:

Országos Meteorológiai Szolgálat:
06-1-346-4733
06-1346-4655

Kecskeméti Anita
irodavezetõ
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FELHÍVÁS!
Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági

Szakigazgatás Hivatal

Földmûvelésügyi Igazgatóság

Földmûvelésügyi Hatósági Osztály

Hivatkozva a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény rendelkezéseire, valamint a közigazgatá-
si hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 49. § és a 63. §- ára, a Fõvárosi és Pest
Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal ezúton

értesíti

Közös Út Mgtsz. (Alsónémedi) részarány-tulajdonosait, hogy
a szövetkezet tsz. földhasználati jogával rendelkezõ földrész-
letek részarány-földkiadási eljárásának lefolytatásával össze-
függésben

közmeghallgatást
tart.

A közmeghallgatás helye és idõpontja az alábbi:

Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
Halászy Károly Mûvelõdési Ház

2008. július 24. 16.00 óra

A közmeghallgatás célja annak tisztázása, illetve a részarány-
tulajdonosok véleményének azon tárgyú megismerése, hogy
a Közös Út Mgtsz. (Alsónémedi) tsz. földhasználati jogával
rendelkezõ földrészletek közül – a földrészletek adatai a mel-
léklet tárgyát képezi – melyik részarány-tulajdonos mely
földrészletet használja, birtokolja a kijelölés alapján és amely
földrészlet részarány-földkiadási eljárása ( tulajdonosi jogál-
lásának kijelölése ) még nem zárult le jogerõs földkiadási ha-
tározattal.

A fentiekben leírt közmeghallgatást követõen folytatja le a
Fõvárosi és Pest megyei MgSzH a földrendezõ és a földkiadó
bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 9. § (1) bekezdése
értelmében a nyilvános sorsolási eljárást, melyet megelõzõen
a részarány-tulajdonosok egyezséget köthetnek.
Budapest, 2008. július 9.

Tisztelettel:
Miakich Gábor

Fõigazgató

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a kiadatlan földek lis-
tája megtalálható a Polgármesteri Hivatal folyosóján lévõ
tájékoztató táblán!

MENETREND VÁLTOZÁS
2008. június 1-tõl

DUNAHARASZTI-ALSÓNÉMEDI
/WEEKENDBUS/

Autóbuszjáratok indulása Dunaharaszti, HÉV áll.-tól
MUNKANAPOKON ALSÓNÉMEDIBE:

5:10 6:00 8:00 10:10 13:07 14:07
16:35 17:40

Autóbuszjáratok indulása Dunaharaszti, HÉV áll.-tól
SZOMBATON ALSÓNÉMEDIBE:

5:33 6:33 7:33 8:32 11:32 14:05

Autóbuszjáratok indulása Alsónémedi, Ócsai elág.-tól
MUNKANAPOKON DUNAHARASZTIBA:

5:30 6:25 8:25 10:40 13:40 15:05
17:15 18:05

Autóbuszjáratok indulása Alsónémedi, Ócsai elág.-tól
SZOMBATON DUNAHARASZTIBA:

6:00 7:05 8:05 9:05 12:05 15:05

A DABASI JÁRAT MEGSZÛNT!

Felhívás!
A Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai
Kft. III. kirendeltségének (2723 Nyáregyháza, Köl-
csey Ferenc út 2/A., Tel.: 06-9/490-304, Tel./Fax:
06-29/490-019) értesítésére ezúton értesítjük, hogy
a Tisztelt Lakosságot, hogy a 27/1996. (X. 30.) BM
rendelet 3-7. §-a értelmében elõírt kötelezõ ké-
ményseprõ ipari közszolgáltatás körébe tartozó fel-
adatokat

2008. július 01-tõl szeptember 30-ig

végzik településünkön, arcképes igazolvánnyal ren-
delkezõ dolgozók, akik díjat is szednek.

Polgármesteri Hivatal
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Élõ lesz a holtág
Jövõ év végétõl megkezdõdhet a Ráckevei Duna-ág vízminõségének javítása
Hamarosan lezárul a Ráckevei Duna-ág vízminõségének
megújítását célzó európai uniós projekt tervezése, így 2009
novemberétõl megkezdõdhet a munka. Öt év múlva az össze-
hangolt intézkedések eredményeként ismét kitisztul, fürdésre
is alkalmassá válik a víz a ma elhanyagolt Duna-ágban, újjáé-
ledhet a holtág élõvilága, a beruházások nyomán fellendülhet
a víziturizmus, az idegenforgalom a kitûnõ adottságokkal
rendelkezõ, a kikapcsolódásra ideális lehetõségeket nyújtó
partszakaszon.

A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(VKKI) megbízásából az ÕKO Zrt. 2007-ben kezdte meg a
22 települést érintõ, négy lépésbõl álló projekt tervezését.

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág – RSD – 58 kilométer
hosszú, a fõmeder mellett 32 kilométernyi mellékág található.
Vízforgalma mesterségesen szabályozott, vízgyûjtõterülete
körülbelül 1800 négyzetkilométer. Növényzete, élõvilága az
állóvizekéhez hasonló, botanikai értékét a természetvédelmi
védettséget élvezõ úszólápok – a vízen úszó álszárazföldek –
jelentik. A Csepel-szigetet a keleti oldaláról határoló mellék-
ág sokoldalú hasznosítást tesz lehetõvé, a fõváros közelsége
értékes üdülõ-területté avatja, a három evezõs-pálya a spor-
tot, a gazdag élõvilág a horgászatot kedvelõk számára vonzó
ma is.

Az utóbbi idõben azonban a holtág vízminõsége a fenntartási
munkák elmaradása, a vizet közvetlenül – a vízgyûjtõ terüle-
teken át közvetetten – elérõ szennyezõ-anyagok mennyiségé-
nek növekedése, a korlátozott vízmennyiség-szabályozási le-
hetõségek miatt sokat romlott. Az uniós támogatással megva-
lósuló projekt célja éppen ezért a szennyezés csökkentése, a
mederben leülepedett szennyezõ iszap eltávolítása, a holt-
ágak és a mellékágak revitalizációja.

Az elõkészítõ munka során a szakértõk számos lehetõséget
vizsgáltak, több lehetõséget dolgoztak ki, elkészítik a szükséges
megvalósíthatósági tanulmányokat, a terveket, a támogatáshoz
szükséges pályázati dokumentációt. A szakértõk négy lépésbõl
álló projektet határoztak meg a cél elérése érdekében.

Kotrás és iszapelhelyezés

A felmérések szerint a mellékágakkal együtt a Ráckevei (So-
roksári) Duna-ágon 8,5 millió köbméter iszap kotrására van
szükség, és ebbõl 6 millió köbmétert el is kell helyezni. A me-
der felmérése során kiderült ugyanis: a holtág ökológiai álla-
pota rosszabb a vártnál: a nádasok elõtti parti sávoknál leüle-
pedett iszap is rossz állapotú, ennek az eltávolítása is elkerül-
hetetlen. A tervek szerint a kikotort iszapot nagyobb tárolók-
ban kell majd elhelyezni – korábban ugyan szó volt arról,
hogy több kisebb, úgynevezett zagyvatárolót használhatná-

nak fel, ám ez a part felparcellázottsága miatt nem megvaló-
sítható. A kotrás a számítások szerint 19-24 milliárd forintba
kerül majd (a költségek a tárolók kialakításától is függnek). A
kotrás eredményeként csökken az iszapból visszaoldódó
szennyezõ-anyagok mennyisége, nõ a Duna-ág víztérfogata,
ami egyben annyit is jelent, hogy az ezután bekerülõ szennye-
zõ-anyagok is jobban felhígulnak majd. A tervek szerint a
munkálatok 2010-ben kezdõdhetnek, és három évig tartanak
majd.

Szennyezõanyagok kivezetése

A parti sáv mintegy 9 ezer üdülõjébõl évente 432 tonna káros-
anyag kerül közvetlenül a vízbe. A szennyvíz-elevezetésére
négy változatot dolgoztak ki a szakemberek, a legolcsóbb 3,5,
a legdrágább – voltaképp a terület teljes csatornázását jelentõ
– változat 7,4 milliárd forintba kerül a jelenlegi számítások
szerint. A várhatóan már jövõre megkezdõdõ, és 2012-ben
befejezni tervezett beruházás eredményeként a Ráckevei (So-
roksári) Duna-ágban újra lehet majd fürdeni.

Dél-pesti szennyvíztelep tisztított szennyvizének átvezeté-
se a Nagy-Dunába

A Dél-pesti szennyvíztelep tisztított vize is évente ötezer ton-
na szennyezõanyagot visz a mellékágba. A tervek szerint a vi-
zet a Nagy-Dunába vezetik át. Összesen négy terv-változat
készült el, három ezek közül olcsóbb (6,5-7 milliárd forintba
kerül nyomvonaltól függõen), de kisebb szállító-kapacitást
tesz lehetõvé. A negyedik (8,8 milliárd forintba kerülõ) válto-
zatban alagútfúrással vezetnék át a vizet, így a dél-pesti zá-
porkiömlõ csapadékvizének egy részét is a Nagy-Dunába le-
hetne terelni. Ha a munkálatok jövõ nyáron elkezdõdnek,
2011 õszére elkészülhet az átvezetés.

Új tassi vízleeresztõ mûtárgy létesítése

A tassi vízleeresztõ az 1956-os nagy árvíz során rongálódott
meg, emiatt jelenleg is korlátozott a mellékág vízátengedése:
jelenleg 35 köbméter a leengedõ kapacitás miközben a meg-
felelõ vízminõség biztosításához 50 köbméterre volna szük-
ség. Az új vízáteresztõ megépítésével a megfelelõ vízszint a
korábbiaknál jobban biztosítható, az átengedési kapacitás bõ-
vülése javítja a vízminõséget, lehetõséget ad a szennyezett víz
– és a bekerülõ a csapadék – gyorsabb eltávolítására és fokoz-
za a víz oxigénellátottságát is. Az új vízáteresztõre is több
terv-változatot dolgoztak ki, a különbség elsõsorban a terület-
igénybevételben – a magánterületek, vagy védett természeti
értéket jelentõ területek érintettségében –, illetve a megvaló-
sítás és üzemeltetés kockázataiban jelentkezik. Az új vízle-
eresztõ a jelenlegi számítások szerint 3,2 – 3,7 milliárd forint-
ba kerülne, és 2012 júniusában adnák át.
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FELHÍVÁS PARLAGFÛ ELLENI VÉDEKEZÉSRE!!!
A 2007. évi XVI. tv. tovább szigorította a parlagfû elleni védekezést, illetve annak elmulasztása esetén az ellenõrzést és a
megteendõ intézkedéseket, melynek eredménye már a korábbi években is érzékelhetõ volt. Ennek következtében belterüle-
ten a Polgármesteri Hivatal, külterületen pedig a Növény és Talajvédelmi Szolgálat jogosult eljárni, míg a fertõzött területek
felkutatása ezen hatóságok mellett a földhivatalok, a lakosság és a civil szervezetek feladata is. Az érintett hatóságok rendsze-
res határszemléken fogják ellenõrizni a parlagfû elleni védekezést.
A törvénymódosítás kapcsán az elsõ legfontosabb határidõ minden évben június 30., mert ezen idõpontig minden ingatlanon
(azaz nem csak a termõföldön, hanem belterületen, telephelyeken, lakóingatlanoknál) el kell végezni a védekezés elsõ lépcsõ-
fokát, azaz le kell kaszálni vagy gyomirtózni a fertõzött területet. Ez azonban már azt jelenti, hogy a parlagfû virágbimbójá-
nak kialakulását is meg kell akadályozni és ezen idõpont után folyamatosan fenn kell tartani ezt az állapotot, azaz leg-
alább 2-3 alkalommal kaszálni, esetlegesen gyomirtózni szükséges. A mûvelési cél nélküli talajbolygatás serkenti a parlagfû
szaporodását, ezért azokra a területekre, ahonnét már betakarították a terményt, különösen indokolt odafigyelni.
A módosítás már kötelezettségként írja elõ a hatóságok számára, hogy az önként el nem végzett védekezést hatósági határo-
zat alapján akár zárt ingatlanon is el kell végezni, illetve bizonyos esetekben a haszonnövények között megbúvó parlagfû, –
esetlegesen a haszonnövénnyel együtt történõ – levágatásáról is gondoskodni kell. Ahatósági védekezés teljes költségét a föld
használójának kell megtérítenie, s e mellett 20.000 és 5 millió forint közötti növényvédelmi bírsággal is számolni kell. Ezen
említett költségek meg nem fizetés esetén adók módjára behajthatóak.
Mind az állam, mind településünk lakossága azt várja ezen szigorú szabályoktól, hogy jelentõsen csökkenjen a parlagfûvel
fertõzött terület nagysága. Ehhez a földhivatali és a növényvédelmi szolgálat által elrendelt ellenõrzések mellett a Polgármes-
teri Hivatal közterület-felügyelõje Bodó Zoltán, valamint mezõõreink munkája a garancia és kérjük a lakosságot, hogy le-
gyen segítségünkre a fertõzött területek felderítésében. Kérjük Önöket, amennyiben olyan területrõl tudnak, ahol a parlagfû
elleni védekezés nem történt meg, úgy azt beazonosítható módon jelezzék a Polgármesteri Hivatalba és mi akár saját hatás-
körben, akár a társhatóságok értesítésével a szükséges intézkedéseket meg fogjuk tenni.

Rozgonyi Erik
jegyzõ

Felszólító levél az egészségügyi miniszternek:

Cselekedni kell! Utolsó utáni percben a szakápolás!
Drámai mértékben csökkent a nõvérek létszáma az egészségügyi intézményekben, ez pedig már a megfelelõ színvona-
lú ellátást veszélyezteti – hangzott el azon a közös fórumon, amelyet Pest Megye Önkormányzata, a Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Kamara Pest Megyei Területi Szervezete és az EDDSZ Pest Megyei Szervezete rendezett. A jelenlé-
võk közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben azonnali cselekvésre szólítják föl Székely Tamás minisztert.

Sinkovicz László, Pest Megye Közgyûlésének az egészségügyi ágazatért felelõs alelnöke leszögezte: azonnali lépések szük-
ségesek, mert nincs több idõ az egészségügyi intézmények számára. Az alelnök hozzátette: legnagyobb gond az, hogy nagy
arányú az elvándorlás, mert megalázóan alacsony a fizetés.
A szakmai konferencia résztvevõi egyetértettek abban, hogy a szakápolók száma olyan mértékben csökkent, ami már a biz-
tonságos ellátást súlyosan veszélyezteti. Ma már ugyanis több mint tízezer szakember hiányzik a kórházakból, rendelõintéze-
tekbõl.
Egyrészt az oktatási intézmények nem tudják pótolni a létszámhiányt, mert nincs elegendõ jelentkezõ, aki ezt a pályát válasz-
taná. Azok pedig, akik rendelkeznek megfelelõ szakvizsgával, a magasabb bérek miatt, egyre többen vállalnak külföldön
munkát.
A fórum résztvevõi ezért úgy döntöttek, hogy levelet írnak Székely Tamás egészségügyi miniszternek, amelyben azonnali in-
tézkedésekre szólítják fel. A szervezetek szerint ugyanis csak az egészségügyi kormányzat kezében vannak elsõsorban olyan
eszközök, melyek megakadályozzák az egészségügyi intézmények mûködésképtelenné válását.

Megyeháza, 2008. június 26.

További információk:
Kempf Károly Ignác, sajtófõnök

mobil: +36-20-912-3112
e-mail: kempf.karoly@pestmegye.hu



8

Kozma Miklós rövidített ünnepi beszéde
Kedves Honfitársaim, Tisztelt Alsónémediek!
Minden év június utolsó szombatján emlékezünk meg arról,
hogy Magyarország szabad, független állam - ekkor vonultak
ki hazánkból az utolsó orosz csapatok. 2000-ben az ország-
gyûlés törvényt alkotott, hogy ez a nap a magyar szabadság
napja legyen.
És most emlékezünk meg a „A világ legigazságtalanabb
“békéjé”-rõl a 88 évvel aláírt Trianoni paktumról.
1920. június 4-én írták alá az I. Világháborút lezáró békeszer-
zõdések magyar vonatkozású részeit.
Az elsõ világháború elõtt Magyarország népessége (Horvát-
ország nélkül) 18 millió fölött volt, ebbõl a trianoni békedik-
tátum hét és fél milliót hagyott meg nekünk. Az ország terüle-
te 283 ezer km2 volt, ebbõl 92 ezer maradt. Elvették erdõin-
ket, szenünket, sónkat, és más ásványkincseinket, folyóink
forrását, amelyek attól kezdve ellenséges területrõl léptek be
hazánkba. A történelem soha nem látott még ilyen “békét”,
amire inkább a “kivégzés és hullarablás” kifejezés lenne a ta-
láló.
Így hálálta meg Európa a magyarságnak, hogy hatalmas áldo-
zatok árán védte meg a tatárok és a törökök ellen.
Ez a megalázott, feldarabolt Magyarország, Trianon után,
csodával határos módon felépült.
1922-ben lépett be a népszövetségbe, felállt a Nemzeti Bank,
bevezették a pengõt, mely a 30-as évek közepére Európa leg-
stabilabb valutájává vált.
1928-ban került sor az Országos Társadalombiztosító Intézet
(OTI) megszervezésére, széleskörû járadék-ellátást nyújtot-
tak.
A népiskolai program keretében ötezer, fõként tanyai iskolát
létesített, és a középiskolai oktatást is megreformálta azáltal,
hogy bevezette a reálgimnázium intézményét. Egyetemi épít-
kezéseket indítottak, és megteremtették a felsõoktatás korsze-
rû keretlehetõségét. Az 1930/31-es tanévben már a tankötele-
sek 92,5 százaléka járt iskolába, és a 6 évnél idõsebb népesség
90,4 százaléka tudott írni, olvasni.
Most pedig nézzük hogyan is történt az úgynevezett rendszer-
változás, és milyen következményekkel járt?
A felpuhult diktatúrában létrejött az ellenzéki kerekasztal, és
a tárgyalások alapján 1989 október 23-án Szûrös Mátyás ide-
iglenes köztársasági elnök a Parlament egyik teraszáról kiki-
áltotta a harmadik Magyar Köztársaságot, 1990 tavaszán pe-
dig megtartották a diktatúra utáni elsõ szabad, többpárti or-
szággyûlési választásokat.
Vér nélkül „megkaptuk” a szabadságot.
De tegyük fel a kérdést: Lehet-e szabadságot kapni?
Úgy gondolom, nem.
A szabadságot csak kiharcolni lehet. A szabadságot magunk-
nak kell megteremteni.
Magyarország szabadabb volt 56 októberének végén, mint a
mai nap, mert hitt, benne, hogy szabad, mert tett érte, hogy
szabad legyen.
1956-ban azt akarták az emberek, hogy az ország élén válasz-
tott államférfi álljon, ne politikai kalandor, és azt, hogy végre

kerüljenek helyükre a dolgok: az orosz katonák Moszkvába, a
kommunista párt a süllyesztõbe, a bebörtönzött ártatlanok
szabadlábra, a bûnös országvezetõk a cellákba. Adjuk bi-
zonyságát annak, hogy megértettük 1956 üzenetét: a változás
jó, változtatni jó, mi, magyarok tudunk változtatni.
„Tetszettek volna forradalmat csinálni - mondta Antall József
a kilencvenes évek elején saját pártja radikálisainak, akik sze-
rint ki kellett volna söpörni a kommunistákat mindenféle po-
zícióból.
Míg Trianon után egy ránkkényszerített környezetben kellet a
csonka országot mûködésbe hozni, addig 1990-ben azt hittük,
hogy szabadok vagyunk, azt teszünk amit szeretnénk, hittünk
a boldog jövõben.

És hiába vonult ki az utolsó orosz katona 1991. június 19-én, a
várva várt szabadság úgy vélem, mégsem jött el.
Amirõl azt hittük, hogy szabadság, az valójában egy magunk
által vállalt járom, és ami a legszörnyûbb, hogy nem mások
akasztották a nyakunkba, hanem mi magunk, önként dugtuk
bele a fejünket és dugjuk is bele egyre mélyebbre.
Az orosz katonák helyét a multinacionális cégek vették át.
A nemzetközi tõkének jobban ki vagyunk szolgáltatva, mint a
szovjet ármádiának.
Míg Trianonban az ország 2/3-át veszítettük el, most a meg-
maradt van veszélyben.
Míg akkor iskolák épültek, vasúti talpfákat raktak le, egész-
ségbiztosítási rendszer jött létre, most ezek felszámolása fo-
lyik. Pedig senki nem kényszerít bennünket rá, és így még tra-
gikusabb…

Tisztelt Alsónémediek!

Büszke vagyok rá, hogy itt élhetek önök között, akik még
igyekeznek megmaradni ebben a globalizált világban ember-
nek.
Hál istennek községünkre még inkább a gyarapodás a jellem-
zõ, nem az elkótyavetyélés.
A héten járt nálam egy idõsebb úr az iskolabõvítéssel kapcso-
latban, és azt mondta, nagy öröm számára, hogy van hely,
ahol nem bezárnak, hanem építenek iskolát.
Ez az a szabadság, ami nekünk megadatott, amivel nekünk él-
nünk kell. Az építés, a szabad akarat szabadsága. Az értékek
megõrzése, továbbadása.
Vigyázzunk az értékeinkre, vigyázzunk a szabadságunk-
ra!

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Alsónémedi, 2008. június 27.
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KULTURÁLIS HÍREK
Teleház hírei

A Teleház értesít minden érdeklõdõt, hogy körzetében, ill. a
Teleházban INGYENES WIFI ( vezeték nélküli internet el-
érés ) található. Szeretettel várunk minden laptoppal érkezõ
vendéget a nyitva tartási idõben.
2008. július 7- 25-ig zárva!
2008. július 28- augusztus 29-ig nyári nyitva tartás
hétfõtõl péntekig 9-13 óráig!

Könyvtári hírek
A könyvtár a Teleházhoz hasonlóan az alábbi rend szerint tart
nyitva július és augusztus hónapokban:
2008. július 7-25-ig zárva!
2008. július 28- augusztus 29-ig nyári nyitva tartás
hétfõtõl péntekig 9-13 óráig!
Újdonságok folyamatosan érkeznek gyermekeknek, az ifjú-
ságnak és a felnõtteknek. A könyvtárban napilapok, folyóirat-
ok, idõszaki kiadványok helyben olvashatók, vagy kikölcsö-
nözhetõk. CD és DVD lemezek is a használók rendelkezésére
állnak! Kiss Ernõ Tanár „Üzenetek Csendországból” c. albu-
ma 1500 Ft-os áron a könyvtárban megvásárolható!

Mûvelõdési ház hírei
• AMocorgó torna 1-4 éves gyermekeknek a nyári szünet

után újra indul szeptemberben
• A Zenebölcsiben nyári szünet augusztus elejéig
• Nõi torna a régi mûvelõdési házban hétfõn és csütörtö-

kön 1830-20 óráig

„Fedezzük fel közösen! Együtt lenni jó”
2008. augusztus 11-15-ig 9-15 óráig

a Faluházban nyári szabadidõs programot szervez
a Mûvelõdési ház, az Együtt lenni jó!” baráti kör,

és néhány lelkes szülõ
9-14 éves korú gyermekek részére

Részletes program megtekinthetõ a Mûvelõdési ház hirdetõ-
tábláján. Jelentkezni a részvételi díj – 3000 Ft – befizetésével
lehet Mûvelõdési Házban, vagy Bálintné Szesztay Andreánál
a Polgármesteri Hivatalban a hivatali órákban.

Strandolás 2008. augusztus 18-án hétfõn!
Indulás 8 órakor külön autóbusszal a Szabadság térrõl.
Visszaérkezés a késõ délutáni órákban. Érdeklõdni lehet a
Mûvelõdési Házban augusztus 10-tõl.

Államalapító Szent István király ünnepén megemlékezés
és az új kenyér megáldása
2008. augusztus 20-án 19 órakor a Szent István téren!
Ünnepi beszédet mond
Dr. György Balázs Alsónémedi polgármestere.

Szüreti felvonulás és mulatság Alsónémedin
2008. szeptember 21-én szombaton!

Csõszlányok és csõszfiúk jelentkezését várjuk augusztustól a
mûvelõdési házban, vagy a könyvtárban!

Pályázati felhívás
Az Alsónémedi Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
pályázatot hirdet könyvtáros-közmûvelõdési szakember

munkakör betöltéséhez.

A pályázat elnyerésének feltételei:
– szakirányú egyetemi vagy fõiskolai végzettség
– számítógépes ismeretek /elõny a SZIKLA könyvtári

program ismerete/

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
– a községi könyvtár állományának karbantartása /állo-

mánygyarapítás, kivonás, feldolgozás/
– könyvtári gyermek és felnõtt programok szervezése
– aktív és konstruktív részvétel a mûvelõdési ház szak-

mai munkájában

Benyújtandó okmányok, iratok:
– önéletrajz
– egyetemi vagy fõiskola végzettséget igazoló diploma
– igazolás szakmai gyakorlatról

A pályázatok elbírálásánál elõnyt jelent az igazolt szakmai
gyakorlat.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint.
Benyújtási határidõ: 2008. augusztus 19.
Cím: Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
Elbírálás határideje: 2008. augusztus 26.
Az álláshely betölthetõ 2008. szeptember 1-tõl.
Érdeklõdni Geigerné Moldvai Marianna intézményvezetõnél
a 06-29/337-198-as telefonszámon lehet.

Surányi Lászlóné Erzsike néni „Rég volt, szép volt” címmel
elveszõben lévõ népszokásokról írt gyermekkorának
Alsónémedijérõl. Az Alsónémedi Hírmondó májusi számá-
ban elkezdtük tartalmas írásának közlését, terjedelmére való
tekintettel részletekben.

2. rész A kerítõ asszony
Ha édesanyám élne, 116 éves lenne. Szinte naponként átjött
hozzá beszélgetni Rozi néni. Géppel hímzett terítõinek cakk-
jait érdekes régi események felidézése közben nyírogatta.
Közben jókat nevetgéltek. Hol egyik, hol a másik tett hozzá,
névszerint említve szereplõket A történet a következõ:
Volt a faluban egy idõs asszony, aki igen szegény volt, de szem-
füles, leleményes. Ismerte a falu minden lakosát, családját. Így



10

azt is tudta, hol van idõsecske leány, vagy legény. Esetleg gátlá-
sos, szellemileg kissé visszamaradott, kicsit testi hibás. Felke-
reste a leány vagy a legény anyját és felajánlotta segítségét a
párkeresést illetve „Kerítek én ennek a leánynak a faluban egy
hozzáillõ, dolgos szerény legényt!” – ( vagy leányt ). Innen a
név: Kerítõ! Mivel a kerítõ ismert volt, elõfordult az is, hogy Õt
keresték meg a mamák a közbenjárását kérve. Ennek a keresés-
nek, kerítésnek viszont ára is volt. Természetben fizettek az ér-
dekeltek: 1 zsák búza, vagy kukorica, esetleg 1 malacka. Errõl a
manõverrõl a fiatalok nem tudtak, csak akkor, ha a másik háznál
is meg volt az egyezség. Természetesen ott is kijárt a kerítõnek a
jutalom. Így mindenki duplán jól járt.

Szokás volt még összehozni a földszomszéd fiataljait is. A két
szomszédos terület nagyobb földdarab. Ha valamelyik fiatal
megkockáztatta: Nem tetszik, vagy nem szeretem, a válasz a
szülõk részérõl igen egyszerû volt: Idõvel majd megszereted’!
És létre jött a frigy.

Édesapám társaságában többször elmondta az alábbi tréfát.
Valószínû, hogy több fentiekben leírt esemény szülte ezt a
párbeszédet. Így szól:
„A határból hazatérõ legénynek, hogy a lovaskocsiról ne kell-
jen leszállni, az édesanyja mindig kinyitott; Egy ilyen alka-
lommal fölkiáltotta a fiának a következõ örömhírt:

Anya: Megnõsültél fiam!
Fiú: Oszt kit véltem el édésanyám?”

Ilyen volt a nép egészséges humora.

3. rész A szüret
A szõlõ leszedésének napja, a szüretelés nem a kényszerû-
munka, hanem szinte fél ünnepnek számított. A gyerekeket az
iskolából kikérték, hiszen rájuk is szükség volt. A tanítónak
„kijárt” 1 üveg must, 1 cekker szõlõ.

A szõlõsgazda korán reggel, fejés után a lõcsös u.n. paraszt-
kocsira rakta a szüretelõ edényeket: hordót, puttonyokat,
vödröket, kisbicskákat, bugylibicskákat.

Addig az asszony - az édesanya – a konyhában felforralta a te-
jet, megfõzte a pörkölt árpából fõtt kávét. A segítõ, meghívott
szomszédok magukkal hozták a saját vödrüket, éles kiskésü-
ket. Afriss, meleg tejeskávéhoz egy karaj házi sütésû kenyeret
ettek. A férfiaknak egy kupica pálinka, törkölypálinka is ki-
járt. A kocsiról leszállva mindenki egy sor szõlõ elé állt, a
gyerekek ketten vittek egy sort, mivel õk nem tudtak olyan
fürgén szüretelni.

Ha a vödör megtelt, kiáltották, hívták a puttonyost. Hol az
egyik, hol a másik szõlõsorból hangzott fel a hívó szó: putto-
nyos! Az oldalra dõlt kissé, hogy a vödör tartalmát biztonsá-
gosabban a puttonyba öntsék. Ha megtelt, kb. 4-5 vödör szõ-
lõvel, ment a kocsihoz felönteni a hordóba. Egy henger alakú
döngölõvel megtörték a szõlõt, hogy több férjen bele. A fa-
puttonyt teli szõlõvel nehéz volt cipelni, ezért a puttonyosok
erõs férfiak, legények voltak. A szüretelõk énekétõl, hangos
kacajuktól visszhangzott a határ.

A legények éber szemmel figyelték a már leszüretelt sorokat,
az elmaradt szõlõfürtök, a böngék után kutatva. Aki azt el-
hagyta csókot adott a legénynek. Gondolom, hogy a bönge el-
hagyása a lányok részérõl olykor szándékos is volt, hiszen
egy kis furfangért akkor sem kellett a fiataloknak a szomszéd-
ba menni.

Harangszókor ebéd. Leterítették a kocsi mellé a pokrócot, a
közepére helyezték a kenyérruhába kötött élelmet. Kenyér,
füstölt vagy paprikás szalonna, vöröshagyma. Mindenki szelt
magának a bicskájával és bal kezébe fogva mindhármat, a
jobb kezével vágott falatokat rakta a szájába. Az evés ideje
alatt nem beszéltek, mert az úgy illett. Korsóból itták a vizet.

A szõlõszedõk a szép, ép szõlõfürtöket kis rakásba a szõlõsor-
ok közé rakták téli elállónak. Ezeket a padlásra a földre, vagy
a kamrába párosával madzagra kötve, egy mennyezetre erõsí-
tett rúdra akasztva tárolták, és fogyasztották el. Esetenként
ritka csemegének számított az aszalt szilvával úgy karácsony
táján.

A szüret végeztével a segítõk az elállónak kirakott szõlõbõl 1
vödörre valót hazavittek. Ez volt a jutalom.

Az udvaron a kantahordóba darálták a kocsival hazahozott
szõlõt. Néhány nap múltán kisutyulták belõle a mustot és gon-
dosan kimosott hordókba köldöklõ segítségével beöntötték. A
köldöklõ fából készült (mint a hordó) tölcséres edény. Nem
tették tele a hordót, csak ha már kiforrt a must. Karácsony tá-
ján lefejtették, és a söprût kiöntve, ami a hordó alján össze-
gyûlt, a tiszta bort, tiszta hordóba színig töltve, a hordó száját
leverték.

A hordót ha megkezdték, csapraverték, vagy kifúrt megszárí-
tott lopótökkel a hordóból a tök fejébe szívták. Zománcos, öb-
lös kancsóba engedték a hideg bort. A kancsót meleg helyre
állították: pl. a kemence padkájára, késõbbiekben a tûzhely
szélére. A vendéget dupla (vastag) talpú 1 ½ dl-es pohár szín-
tiszta borral kínálták. Poharukat emelve egymásnak mondták
ivás elõtt: -„ Áldás, békesség!” Poharukat összekoccintva it-
tak.

Téli estéken baráti vagy rokoni látogatásra, beszélgetésre,
névnapi köszöntésre, disznótoros vacsorára ment a család.
Ilyenkor 1 csatosüveg bort vittek ajándékba, cserébe frissen-
sült kukoricalisztbõl sült málé került, vagy sültkrumpli az asz-
talra. Dalolgattak, kártyáztak, a nyári termésrõl, a faluban ter-
jedõ pletykákról stb. beszélgettek. A gyerekek a felnõttek be-
szédébe nem kotyoghattak bele, a kemence búbja meg a fal
között lévõ helyen: a kuckóban az oda terített subán ülve vagy
hasalva hallgatták a szép katonatörténeteket.
„Békés, nyugodalmas jó éjszakát!”„Köszönjük a jóravaló
beszélgetést!” – így köszönt el egymástól a két család. Szép
és felemelõ volt. Az igaz barátság és õszinteség gesztusa.

A következõ számban folytatjuk!
Geigerné Moldvai Marianna
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Föld Világnapja 2008. 04. 24.
Ebben a nevelési évben ez a harmadik környezetvédelmi vi-
lágnap, amit megtartottunk. A gyermekek, de a szülõk is egyre
nagyobb érdeklõdéssel kísérik az eseményeket. A folyosóra ki-
állítást rendeztünk be ásványokból és talajmintákból, amit
minden gyermek érdeklõdve tapogatott, nyomogatott. Minden
csoport kapott egy 5 literes üvegbe összeállított élõ flórát,
amelyben rétegezett talajokat tettünk gilisztákkal, csigákkal és
növényekkel. Ezt figyelhetik a csoportban hetekig.
A földdel, mint tárggyal és mint bolygóval is megismerked-
tek, a földgömbökön és feladatlapokon. Ezekbõl kiállítást
rendeztünk a folyosón, ahol zsûri döntött a díjakról de más-
napra a szülõk is külön zsûrizték a munkákat. A rajzverseny
díjazottjai:
I. helyezett: Mráz Boglárka Delfin csoport
II. helyezett: Hevesi Daniella Pillangó csoport
A legizgalmasabb program a gyerekeknek azonban a homok-
várépítõ verseny volt. Minden csoport összefogott és szebb-
nél szebb várakat építettek. A gyõztes a Mókus csoport lett,
aki ajándékot kapott a szép munkáért.
Nagyon sok élménnyel és ismerettel lettek gazdagabbak a
gyermekek ezen a napon és a pedagógusok reményei szerint
felnõve is óvják, védik környezetüket az óvodánkba járó
gyermekek.

Mikusné Végh Magdolna óvodavezetõ,
Szabó Éva óvodavezetõ helyettes

Olvastam egy jó könyvet
„Azok a könyvek, melyek a könyvtárak polcain szunnyadnak, még nem készek, vázlatosak, magukban semmi értelmük. Ahhoz,
hogy értelmet kapjanak, Te kellesz, Olvasó”

Kosztolányi Dezsõ
Íme egy pár olvasóink által ajánlott könyv!
A rövidebb mûfaj, a novellák kedvelõi számára jó szívvel ajánlom Bálint Tibor: Mennyei romok címû kötetét. Az író olyan
történeteket vetett papírra, amik a máról szólnak és hozzánk. Az emberi jó szándék és humánum környezetvédõ szerepét
hangsúlyozzák a szennyezõ cinizmussal szemben.
Egyedülálló és különleges könyv Vecsey András: Nevetõ fejfák, egykor magyar sírokon megjelent tréfás sírfeliratok gyûjte-
ménye. „Itt nyugszom én, Olvasod te, Olvasnám én Nyugodnál te”…
Babits Mihály a Gondolkodó magyarok sorozatában Az írástudók árulása címû írásában az írástudók felelõsségérõl ír, ar-
ról, hogy sem hallgatásukról, sem kinyilvánított szavukkal nem szolgálhatnak önös érdeket, ha elárulják erkölcsi, szellemi ér-
tékeket, írástudóból tollforgatóvá vedlenek.

Kulinyák Rezsõné
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Tanév végi gondolatok
A tanévzárás az összegzés, a számvetés ideje.
Pedagógusok, szülõk, tanulók értékelik az eltelt 10 hónap
eseményeit, mérlegre teszik az eredményeket. Be kell látni,
hogy a számok, minõsítések mögött ott van a tanulói hozzáál-
lások mikéntje, az idõ- és energia-befektetés elégségessége
vagy elégtelensége, és olykor talán ott van a külsõ körülmé-
nyek hatása is. Az összegzés csak így lehet igazán hiteles, a
következtetések csak így lehetnek igazán hasznosak a jövõre
vonatkozóan.
A 2007/2008-as tanév végén 421 tanuló kapta kézhez a bizo-
nyítványát.
Az elsõ, a második és a harmadik osztályosok szöveges érté-
kelés, a többiek osztályzatok formájában kaptak számot a kö-
vetelmények teljesítésérõl.
A tanulók többsége komolyan vette a tanulást, melyhez meg-
felelõ szülõi háttér is szolgált.
Minden tanév egyaránt fontos, de a legnehezebb az elsõ és a
nyolcadik évfolyam.
Az óvodás évek nyugalma és játéka után az iskola világát, a
csengõszóra induló és végzõdõ tanórák rendjét, a tanuláshoz
szükséges fegyelmet megszokni és tartani nem volt mindenki
számára könnyû feladat.
A betûk, a szavak, a számok világa egyre többek érdeklõdését
felkeltette, így már könnyebbé vált az a folyamat, amit tanu-
lásnak nevezünk.
A nyolcadikosok eredményük és érdeklõdésük alapján új is-
kolát választottak. A sikeres felvételi eredmények büszkeség-
gel töltik el intézményünk minden pedagógusát.

A végzett 55 tanulóból:
20 fõ gimnáziumban
30 fõ szakközépiskolában és
5 fõ szakiskolában

folytatja tanulmányait.
Az 55 tanulóból 50 fõ az elsõ helyen megjelölt iskolatípusba
nyert felvételt. Ez igen jó eredmény, mely dicséri a tantestület
munkáját, és körültekintõ pályaválasztásra utal.

Intézményünk emeletén elhelyezett márványtáblára azoknak
a tanulóknak a neve kerül fel, akik 8 évig kitûnõ bizonyítvá-
nyukkal, példamutató magatartásukkal ezt kiérdemlik.
Ebben a tanévben Borbély Stefánia, Varga Kata és Nagy
Edina neve kerül fel iskolánk márványtáblájára.
A tanévzáró ünnepélyen nevelõtestületi dicséretet kapott 23
tanuló, könyvjutalmat adtunk át mindazoknak, akik tanulmá-
nyi eredményük, szorgalmuk, közösségi munkájuk alapján
erre rászolgáltak.
Ebben a tanévben nevelõ-oktató munkánk középpontjában a
tantárgyi követelmények elsajátíttatásán túl a magyar történe-
lem kiemelkedõ alakjainak, az Árpád-házi királyok megis-
mertetése állt. Bekapcsolódtunk az országosan meghirdetett
Reneszánsz Év megünneplésébe.
Az évfordulók számtalan lehetõséget teremtettek a történelmi
példákból való tanulásra, emlékezésre.

Célunk az volt, hogy a tanév végére e témákban megsokszo-
rozzák diákjaink tudásukat, s az egyes programokat ne teher-
ként éljék meg, hanem érdekes, hasznos információszerzés-
nek tekintsék, s elmerüljenek egy-egy témakörben.
A háromnapos kulturális rendezvénysorozatunk igényes, ér-
tékes programjai kellemes élményt nyújtottak kicsiknek-na-
gyoknak, szülõknek és minden érdeklõdõnek.
Év közben a sportot kedvelõk focizhattak, kézilabdázhattak,
úszásoktatásban részesülhettek, tartásjavító gyógytornára jár-
hattak. Az alsó tagozatosok erdei iskolai oktatás keretén belül
sajátítottak el egy-egy tananyagot természetes környezetben.
A német nyelvet tanulók Passauban tölthettek egy hetet, ahol
iskolai keretek között szaktanárok irányításával gyakorolhat-
ták nyelvtudásukat.
Fejlesztõ, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások,
korrepetálások segítették a tananyag mélyebb elsajátítását. A
felvételi vizsgára készülõk középiskolai elõkészítõ foglalko-
záson vehettek részt.

A2007/2008-as tanévre meghirdetett tanulmányi versenyt
az 5. a osztály nyerte. Õk, képviselõ-testületi határozat alap-
ján kiránduláson vehetnek részt önkormányzati hozzájárulás-
sal egyik szomszédos ország magyarlakta területén.
A Széchenyi István Általános Iskola Igazgatósága és Nevelõ-
testülete nevében köszönetet mondok Önkormányzatunk
Képviselõ-testületének, hogy támogatták kéréseinket, bizto-
sították a zavartalan mûködés feltételeit.
Köszönettel tartozom a Szülõi Munkaközösség vezetõségé-
nek, és minden szülõnek, akik segítettek rendezvényeink le-
bonyolításában, részt vettek az osztály- és iskolai programok
szervezésében.
Köszönöm Kiss Miklós szülõnek az iskolaudvar rendezésé-
ben való rendszeres segítségét, valamint a Polgárõrség tagjai-
nak az iskolai rendezvények ideje alatti felügyeletet.
Köszönettel tartozom a Trifolium vezetõinek és dolgozóinak
az iskolának nyújtott segítségért.
Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozom iskolánk
minden pedagógusának, technikai dolgozójának, hiszen
mindannyian hozzájárultak a sikeres, eredményes munkához.

Kívánok minden kedves Olvasónak kellemes nyarat, jó
pihenést!

A szeptember 1-jén 8 órakor kezdõdõ tanévnyitóra szeretet-

tel várom iskolánk minden tanulóját!

Iskolai ügyelet:
Augusztus 4. (hétfõ) 8-12-ig
Augusztus 22-tõl 8-12-ig

A tanévkezdéssel kapcsolatos részletes információkat au-
gusztus 24-én tesszük közzé!

Mayer Istvánné
igazgató
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Szeretettel köszöntjük a napjainkban
80 esztendõs Kiss Ernõ festõmûvész
rajztanárt, e település Ernõ bácsiját

aki 1928. július 4-én született Makón. Az elemi iskolát és a
gimnáziumot is szülõvárosában végezte.
1947-ben érettségizett. 1951-ben kezdte meg fõiskolai tanul-
mányait, jeles eredménnyel földrajz-rajz tanári diplomát szer-
zett. 1953-tõl Inárcson tanított, majd 1960-ban Alsónémedire
költözött.
Felesége Karácsonyi Anna szintén pedagógus volt. A házas-
ságból két fiúgyermekük született, Miklós és Ádám. Példaér-
tékû családi életet élt, nagyon szerette feleségét, akit szinte a
„tenyerén” hordott.
Eleven szemléletre, reális látás- és ábrázoló képességre, a szép
meglátására, a mûvészetek szeretetére nevelt, s nevel ma is.
Saját képeivel 1958 óta vett részt különbözõ kiállításokon, a
„Nagy István” csoport tagjaként 1958 és 1972 között 16 alka-
lommal szerepeltek mûvei tárlatokon az ország egész terüle-
tén. A közmûvelõdés érdekében kifejtett több éves munkája
elismeréseként 1974-ben MINISZTERI DICSÉRETBEN ré-
szesült.
1999. óta méltán Alsónémedi díszpolgára.
Képei láttán szinte hallani lehet, hogyan susognak a fák,
mennyi energiát sugároz a nap, hova nyúlnak vissza a múlt
gyökerei az öreg házakon keresztül.
Mennek az évek, szinte észre sem vesszük.
Nyugdíjasként sem szakadt el az iskolától. Kedves arca derût
csal a kollegái szemébe, mikor megjelenik az iskolában.
Megsimogatja a folyosón lévõ gyermekek fejét, szól hozzá-
juk egy-egy kedves szót.
Ha végigmegy a falu utcáin, mindenki szeretettel köszönti,
mely köszöntést Ernõ bácsi egy-két kedves szóval szívesen
viszonoz. Ernõ bácsi ma is fest, mellette örömmel tölti el hob-
bija a „számítógép”. Ezen keresztül tart kapcsolatot család-
tagjaival, volt kollégáival, ír könyvet, írja a múltat és a jelent.
Az Alsónémedi Községért Alapítvány kuratóriumának tagja
megalakulása óta (1992). Aktívan vett és vesz részt a telepü-
lés szépítésében, rendezésében. Mûvészi elképzeléseibõl me-
rített ötleteket, tanácsokat több helyen „tetten érhetünk” tele-
pülésünkön: buszvárók, temetõ kapu és elõtetõ, Református
templombelsõ, egyházak hirdetõtáblái, település címere és
zászlaja, a Betyár Étterem homlokzati kialakítása. Ez év ele-
jén jelent meg a már említett Alapítvány gondozásában Ernõ
bácsi festményeibõl és plakettjeibõl összeállított „Üzenetek
csendországból” címû albuma. A felsorolás természetesen
nem teljeskörû. Több képet vásárolt Ernõ bácsitól az Önkor-
mányzat is, amikor rangos vendégek jöttek Alsónémedire lá-
togatóba. Egyre több az olyan lakás Alsónémediben, ahol már
megtalálhatók Ernõ bácsi korábban, ill. mostanában festett
képei.

Így ír egy helyen: „Sokszor tapasztaltuk, hogy megbecsülés
kíséri munkánkat és ezért is, otthonunknak éreztük és szeret-
tük Alsónémedit.” Mi, akiket ugyancsak tanított, az elõbbi
mondatot nagyon hízelgõnek érezzük.
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GYERMEK-SEGÉLYTELEFONOK
Európában elsõként vezette be Magyarország a gyermek-
segélytelefonok számára kijelölt harmonizált 116 111 számot.
Az Európai Unió tavaly társadalmilag hasznos szolgáltatások
elérésére 116-tal kezdõdõ hatjegyû, harmonizált európai tele-
fonszámok használatát hagyta jóvá. A Child Helpline
International (Gyerektelefonok Világszervezete) kezdemé-
nyezte, és az unió elfogadta, hogy a 116 111 hívószámon a
gyermek-segélytelefonok szolgáltatása legyen hívható. Euró-
pában Magyarország az elsõ, amely a gyerektelefonok szá-
mára kijelölt 116 111 harmonizált számot bevezette.

Minden hálózatból hívható

A Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálat a 116 111
számon napi 24 órában, az év minden napján, országosan,
minden hálózatból hívható. A telefont a Kék Vonal Gyer-
mekkrízis Alapítvány önkéntes, képzett munkatársai ve-
szik fel, akik bármilyen problémát meghallgatnak, amelyet
a gyermek vagy fiatal meg akar osztani. Szükség esetén segít-
séget is nyújtanak, ha kell, más szervezeteket bevonásával. A
telefonáló anonim maradhat.

A Missing Children Europe (Európai Eltûnt Gyerekek) kez-
deményezésére az eltûnt gyerekek keresése, segítése volt
egyébként az az elsõ szolgáltatás, amely 116-tal kezdõdõ hí-
vószámot kapott. A 116 000-át azzal a céllal hagyta jóvá az
unió, hogy az eltûnt gyerekek, illetve az õket keresõ felnõttek
Európában egységesen hozzáférhetõ módon, egységes szak-
mai színvonalon kaphassanak segítséget.

/Forrás: MTI/

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek írása:

A szíveket gyógyítani kell!
AKözponti Papnevelõ Intézetet a háború alatt lebombázták. Az ideiglenes helyreállítás során az egyik üvegablakra ezt a mon-
datot írták eredetileg latinul: „De nem tûr romot az élõ és éltetõ lélek, hanem az elsõ alkalommal újraéled”. A lélek nagyszerû
kétértelmûséget kap, mert vonatkozhat emberi lelkünkre és Isten Szent Lelkére.
Országunk szellemi, lelki, gazdasági romokban hever. Az egyre csökkenõ ifjúságunk cél, érték, jó példa hiányában nem talál-
ja önmagát. Családjaink nagy része széthullott, a születendõ gyermeket, mint betolakodót fogadják. Egykori híres oktatás-
rendszerünk mára nem tudja megtanítani az általános iskola ideje alatt írni, olvasni és az alapmûveletekre a diákok jórészét,
erkölcsi nevelés hiányában a pedagógus pálya életveszélyes foglalkozássá lett. A leszakadó falvakban munkahelyek hiányá-
ban italba menekülnek az emberek. Az értelmiség jórésze hallgat, vagy kollaborál. Egy mondattal összefoglalva: a társadalom
fizikai és mentális állapota egyre betegebb.
És mégis! Hiszem, hogy van remény, ha a fejben megállapított diagnózist a lélekben és szívben történõ terápia követi. A hábo-
rú után Európa nyugati fele is romokban hevert. Hogy fel tudott emelkedni azt köszönhetõ az Unió alapító atyáinak R.
Schumannak, K. Adenauernek, A. De Gasperinak – akik hitvalló keresztény emberek voltak, s kevesen tudják, hogy nagy vál-
lalkozásuk elõtt közös lelkigyakorlaton vettek részt egy bencés apátságban. A megújulás nem kormányváltással, hanem ve-
lünk kezdõdik. József Attila egyik verscíme: „Ki verné föl lelkünkben a lelket?”. Lelkünknek lelke a Szentlélek teszi ezt. Fá-
sultságunkból és elkeseredettségünkbõl mindig meg tud újítani, de ahhoz magunkba kell szállni, imádkozni, várni és hívni Õt.
Ez lesz a Szentléleknek és lelkünk újraéledésének az alkalma. Az õsi zsoltárral (104) imádkozzuk: „Áraszd ki lelkedet és min-
den életre kél és megújítod a Föld színét.”

80. születésnapján az alábbi versrészlettel köszöntjük:

„Számomra a mindennapok
A legszebb ünnepek,
Melyek végén megköszönöm
A küzdelmes életet.
Számomra ünnep az öröm,
Ünnep a bánat, a fájdalom,
Ünnep arcomon a mosoly,
És ünnep, ha zokog dalom.
Számomra ünnep a forróság,
A hó, a jég, a hideg fagyok,
Ünnep minden embertársam,
És ünnep, hogy vagyok.”

(Kerékgyártó Kálmán)

Öröm számunkra, hogy velünk él, hogy tanított és tanulhat-
tunk tõle, hogy képeivel nevel és élményt nyújt számunkra.
Sokan aláírhatnák ezt a köszöntést. Helyettük mi ketten kí-
vánjuk azt, hogy Isten éltesse még sokáig Ernõ Bácsi!

Mayer Istvánné igazgató
Dr. György Balázs polgármester
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Lovas István professzor
a Debreceni Egyetem elméleti fizikusának írása

A neo-liberalizmustól ments meg Uram minket!
A felvilágosodás korában születtek meg a testvériség, az
egyenlõség és a szabadság szent jelszavai. A XIX. század fo-
lyamán az emberiség elindult azon az úton, amit ezek a jelsza-
vak kijelöltek. Erre gyönyörû példa volt a magyar reformkor,
ami 1848. március 15.-én érte el a csúcspontját. A Márciusi
Ifjak a nép nevében lefoglaltak egy nyomdagépet, amivel ki-
nyomtatták a 12 pontot és a „Talpra magyart.” Az Országgyû-
lés áprilisban felszabadította a jobbágyokat. A XX. század
elején már „tüzesgép” hajtotta a cséplõgépet, egyre több he-
lyen világítottak villannyal és bevezették az iskolakötelezett-
séget.
A jó útról azonban letérített bennünket a gyarmatok bitorlásá-
ért megindult marakodás, ami egy fél évszázad alatt két világ-
háborút is a nyakunkba szakított. A testvériség keresztényi
eszméje, ami arra tanít, hogy „szeresd felebarátodat úgy, mint
tenmagadat”, ellenkezõjére fordult és helyt adott elõbb a naci-
onalizmusnak, majd pedig a hitlerista fajgyûlöletnek. Ezzel
párhuzamosan fejlõdött ki egy másik szörnyû mozgalom, ami

az egyenlõség jelszavával indult, de csakhamar elvezetett a
proletár-diktatúra embertelen rendszeréhez és végül a sztáli-

nista rémuralomba torkollott.
1990-ben, amikor összeomlott a szovjet-rendszer, annak ör-
vendeztünk, hogy a hitlerizmus után, a sztálinizmustól is
megszabadultunk. Az elõrelátók azonban tudták, hogy már
ugrásra készen áll egy harmadik ideológia, amely a szabadság
szent eszméjét használva, próbál a szívünk közelébe férkõzni.
Ez azt hirdeti, hogy az egyéni szabadság mindennél fonto-
sabb! Ezért arra készül, hogy minden emberi közösséget szét-
verjen, a családtól kezdve a nemzetig, mindent. Egymás ellen
uszítja a gyermeket, a szülõt és a tanítót. Ez a neo-liberaliz-

mus, ami az emberi társadalmat egy kaotikus, hordává igyek-
szik zülleszteni, amiben az ember az embernek farkasa.
Tisztelt Magyar Honfitársam, légy büszke arra, hogy mindezt
száz magyar közül mostanra már kilencvenkilenc megértette,
és ennek tudatában készül a közelgõ választásokra.

Felhívás

a termõföldek bejelentési kötelezettségére
A termõföld védelmérõl szóló 1994. évi LV. törvény 25/B.§-a (1) bekezdés kötelezõen elõírja, hogy az ingatlaügyi hatóság
az illetékességi területéhez tartozó külterületi temõföldekrõl, valamint a mezõ- erdõgazdasági mûvelés alatt álló
belterületo földek használatáról önálló nyilvántartást vezet, amelynek alapja a közhiteles ingatlan-nyilvántartás.

(2) Aki termõföldet használ, s annak területe - a földrészletek számától függetlenül - az egy hektárt meghaladja,
köteles a használatot annak megkezdésétõl számított harminc napon belül az ingatlanügyi hatósághoz
nyilvántartásba vétel céljából - a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon (bejelentési adatlapon) -
bejelenteni.

(5) A bejelentést elmulasztó földhasználót az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke a termõföld
ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb annál, amelyet külön
jogszabály a behajtható köztartozás minimális összegeként meghatároz.

(6) A bírság kiszabásával egyidejûleg az ingatlanügyi hatóság – határidõ megjelölésével – a bejelentés pótlására
szólítja fel a mulasztó földhasználót.
A határozatban elõírt határidõ elmulasztása esetén – újabb határidõ megjelölésével – a bírságot ismételten ki kell
szabni.

(7) Ha a földhasználó személyére vonatkozó bejelentés nem érkezett, a termõföld használójának a tulajdonost,
illetõleg a haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvezõt kell tekinteni.

A fentiek alapján felhívjuk a termõföld használók figyelmét, hogy a bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget,
mivel költségvetési támogatást (pl.: gázolajtámogatás) igénybevenni csak az ingatlanügyi hatóság által
nyilvántartott földhasználat alapján lehet.

Körzeti Földhivatal Vezetõje
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az óvoda Neveltjei
és Nevelõtestülete nevében Józan Sándor Képviselõ
Úrnak, hogy a Gyermeknap-ünnepi hetének rendez-
vénysorozatában, pénteken egésznapra biztosította az
óvodás gyermekek számára a körhintázást.

Továbbá köszönjük Csermák Miklós Úrnak, hogy az
óvodás gyermekek részére másodszori alkalommal is
biztosította az ingyen fagyizás lehetõségét.

Felajánlásukat, fáradozásukat köszönjük !!!

A neveltek és a Nevelõtestület nevében:
Szabó Éva - óvodavezetõ helyettes

ÍTÉLKEZÉSI SZÜNET

A Pest Megyei Bíróságon

és a megye valamennyi bíróságán

2008. július 16-tól augusztus 15-ig,

illetve 2008. december 29-tõl

2009. január 02-ig

ítélkezési szünet lesz.

Kirándulók, színházlátogatók

figyelem!
2008. augusztus 2-án szombaton Egerszalókra ki-
rándulunk. A gyönyörûen felújított fürdõben töltjük a
napot. Utazás kényelmes autóbusszal.

Augusztus 22-én (pénteken) este a városmajori sza-
badtéri színpadra hívom Önöket, ahol Ábrahám Pál:
Viktória címû operettjét nézzük meg. Fõbb szereplõk:
Szolnoki Tibor, Zsadon Andrea, Mihályi Gyõzõ,
Bozsó József, Gál Judit.

Gyerekek figyelem! Szórakozzunk együtt, gyertek
velem augusztus 23-án szombaton, a városmajori
szabadtéri színpadra, ahol a Grimm testvérek: Rigó-
csõr király címû fény és mesejátékát nézzük meg!

A programokra várom fiatalok, idõsek, gyerekek je-
lentkezését!
Telefon: 30/357-1441 vagy 29/337-861

Üdvözlettel:
Szántó Erzsébet

a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke


