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Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója
XVII. évfolyam

2007. február

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete ez év január
26. napján tartotta legutóbbi rendes ülését.
A Képviselõ-testület az Önkormányzat beszerzéseinek pályázati rendjérõl szóló rendelete alapján meghívásos pályázatot
írt ki a Széchenyi utcának a Halászy Károly utca és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszában az útépítés és csapadékvíz elvezetõ árok hibás kivitelezésének kijavítására.
A Képviselõ-testület pályázatot írt ki továbbá a Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetõi posztjára. A megbízás 2007. augusztus 1-tõl 5 évre szól. A pályázónak rendelkeznie kell a közoktatásról szóló törvényben meghatározott
felsõfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel (óvodapedagógus vagy konduktor-óvodapedagógus), pedagógus
szakvizsgával (másodszor és további alkalommal történõ
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettséggel), valamint legalább 5 év
pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az
intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, továbbá a pályázó erkölcsi bizonyítványát és a szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolatát.
Ezután a Képviselõ-testület elfogadta a Polgármester beszámolóját az elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, valamint a
Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2006. évi mûködésérõl.
A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy bruttó 200.000,- Ftért értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévõ, már korábban leselejtezett vontatható „grédert”.
Ezt követõen a testület elviekben egyetértett a Krizsa Tibor
tulajdonában álló 0143/1 hrsz-ú ingatlan mezõgazdasági célú fejlesztési elképzeléseivel. E célra megrendeli a szabályozási terv készítését, melynek az összes költségét a tulajdonos
köteles finanszírozni.
A Képviselõ-testület határozott arról, hogy a 2007. évi ASE
Sportbál tombolanyereményeként 1 hetes gyulai üdülést
ajándékoz, az önkormányzat tulajdonában lévõ, gyulai ingatlanban. A felajánlott üdülés bérleti díját a képviselõk és a
polgármester fizeti meg.
A testület ezután, úgy döntött, hogy a Fõ út 73. sz. alatti Mûvelõdési Házban a világítást felújíttatja, a szükséges minimális mértékben és az ehhez szükséges anyag és munkadíj
költségét a 2007. évi költségvetés tartalékából biztosítja.

A Képviselõ-testület az ülés ezt követõ részében a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
határozati javaslatait tárgyalta és a következõ döntéseket
hozta:
– A Roncs-Ranch Kft. kérelmét elutasította, arra vonatkozóan, hogy a készítendõ szabályozási tervben a jelenlegi 3,6
hektár nagyságú csónakázó tavat 15 hektárra bõvíthesse.
– A Coprima Trade Kft. azon kérelmét elutasította, hogy a
szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban oldja fel
a bányatelek fektetési és bányanyitási tilalmat.
- Ezen bányanyitással összefüggõ témakörben generális határozatot is elfogadott a Képviselõ-testület, miszerint ebben
az önkormányzati ciklusban – amíg jogszabályváltozás
nem kényszeríti ki – nem veszi napirendjére a bányászati tevékenységgel, bányatelek-fektetéssel kapcsolatos beadványokat. Az ilyen irányú megkeresésekrõl a Polgármesteri Hivatal köteles tájékoztatást adni a Bizottság és a Képviselõ-testület részére.
– Az ASA Magyarország Kft-vel fennálló hulladék-elhelyezési szerzõdését módosította a jelenlegi gyakorlatnak megfelelõen. Ennek nyomán a lakosság által fel nem használt ingyenes kvótát nem használhatja fel az Önkormányzat, ugyanakkor a továbbiakban csak a ténylegesen beszállított hulladékmennyiséget fizeti ki, nem pedig a szerzõdésben vállalt
minimális mennyiséget. Itt tájékoztatjuk a T. Lakosságot,
hogy továbbra is szállíthat ingyenesen háztartásonként és
évenként 200 kg kommunális hulladékot, ill. 1 tonna tiszta
építési törmeléket az ASA Kft. Gyáli telephelyére.
– Felhatalmazta György Balázs polgármestert tárgyalás folytatására a Biofilter Kft-vel, a községben keletkezõ használt
sütõolaj összegyûjtése és elszállítása ügyében.
– Felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert árajánlatokat bekérésére a Szilágyi E. u. – Arany J. u. közötti átkötés
(a gépjármûforgalom igénybevételére is alkalmas út kialakítás) esetleges megvalósítása ügyében.
– A Somogyi Béla utcában (a Kossuth L. u. és a Fõ út közötti
szakaszon) lévõ sebességkorlátozás 30 km/h-ra való csökkentését nem kezdeményezi.
– Elfogadta köszönetnyilvánítás mellett Józan Sándor képviselõ felajánlását, aki ingyenesen vállalta a Ványi út két
szélének gallyazását, ill. sarjhajtások kiirtását. A munka
elvégzése után a Képviselõ-testület elrendeli az út
„gréderezését” oly módon, hogy a lehetõségek szerint az út
mindkét fele oldalra kapjon lejtést.

– Megbízta a Polgármesteri Hivatalt a település egyes részein térfigyelõ kamera felállítására vonatkozó árajánlat bekérésére oly
módon, hogy kb. 8-10 rádióhullámos kamera telepítése, legyen
tervezve. A Bizottság javaslata alapján: 5-ös fõút két végére, Gyáli
út, Halászy Károly u., Haraszti út, óvoda és iskola épületeinek környékére lenne kamera telepítve. Kéri továbbá felvenni a kapcsolatot a rendõrséggel a kamerázás költségeinek támogatása, a készített
felvételek jogszerû felhasználása ügyében.
– Megbízta a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy keresse meg a
Magyar Közút KHT-t annak érdekében, hogy a lassú jármûvek közlekedését az 5-ös úton tiltó táblák levételre kerüljenek, Budapest közigazgatási határától Dabas déli közigazgatási határáig.
A Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság önálló határozatai:
– A bizottság felkérte a környezetvédelmi referenst, hogy
2007. márciusától az Alsónémedi Hírmondóban cikksorozatot jelentessen meg a zöldhulladék komposztásáról, annak
népszerûsítése érdekében. Felkérte továbbá a referenst arra,
hogy az Alsónémedi Hírmondóba írjon egy átfogó cikket a
szerves-trágya kezelésének szabályairól, a jogszabályi háttérrõl és a vonatkozó szabályok megszegése esetén alkalmazható szankciókról.
– A bizottság felkérte a polgármestert, hogy a mezõõrök bevonásával akciószerû (fényképezéssel járó) ellenõrzést tartson a volt sitt telep környékén, az illegális szemétlerakások
megakadályozása érdekében. Egyben köszönettel veszi az
Alsónémedi Községéért Közalapítvány felajánlását a fenti
területen lévõ szemét elszállítására vonatkozóan.
– Felkérte a bizottság a Polgármesteri hivatalt, hogy keresse
meg Ménich Józsefet, a Kossuth Lajos utcai ingatlanjuk mögötti, közterületen lévõ tujáinak kivágása ügyében, melyek
a biztonságos közlekedést nagyban akadályozzák.
A Képviselõ-testület ezután a Kulturális és Oktatási Bizottság határozati javaslatait tárgyalta és a következõ döntéseket hozta:

– Elfogadta a közoktatási intézmények szakmai ellenõrzésérõl szóló tájékoztatást.
– Elfogadta az Alsónémedi Sport Egyesület 2006. évrõl szóló beszámolóját azzal a kiegészítéssel, hogy a pénzügyi beszámolóval együtt tájékoztatást kér az elmúlt évek szervezeti
változásáról, vezetõi személycserékrõl, az edzõkrõl, játékosokról, segítõkrõl stb.
Az ülés ezt követõ, zárt részében a Képviselõ-testület úgy
döntött, a Polgármester elõterjesztésével egyetértve, hogy a
köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény alapján kezdeményezi Rozgonyi Erik jegyzõ részére a címzetes fõjegyzõi
cím adományozását tekintettel arra, hogy Rozgonyi Erik
1996. július 1-tõl, településünkön folyamatosan jegyzõi beosztásban dolgozik és kiválóan alkalmas, minõsítéssel rendelkezik, mint ahogy munkájával a Képviselõ-testület is maximálisan elégedett.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete legközelebbi ülését: 2007. március 2-án, pénteken, 14 órakor tartja.
A képviselõi fogadóóra érdeklõdés hiánya miatt megszûnt,
tehát akinek megválaszolatlan kérdése van, továbbiakban se
hagyatkozzon a pletykákra és más „jól értesült” forrásokra,
hanem kérdezze a képviselõket és a Polgármesteri Hivatal
illetékeseit.
Kérjük, jöjjenek el a testületi ülésekre, hiszen itt hiteles válaszokat kaphatnak az Önöket érdeklõ kérdésekre. A bizottsági
és testületi ülések nyilvánosak, ezek idõpontjáról hirdetõtábláinkon és a Polgármesteri Hivatalban is közzétett hirdetményrõl értesülhetnek.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot arról, hogy aki az Alsónémedi Hírmondóban bármilyen cikket vagy hirdetést
meg kíván jelentetni, ezen anyagokat a Tájékoztató és
Jogi-Ügyrendi Bizottság ülését megelõzõ hét csütörtökének 16 órájáig adhatja le a Polgármesteri Hivatalban.
Tájékoztató
és Jogi-Ügyrendi Bizottság

Beszámolunk hulladékainkról
Önkormányzatunk környezetvédelmi feladatai között kiemelt szerepet kap a községünkben képzõdõ hulladékok, köznapi
nyelven a szemét kezelése, vagyis a hulladékgazdálkodás. Településünk hulladékgazdálkodását 2004. óta a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv alapozza meg, amely teljes terjedelmében olvasható honlapunkon (www.alsonemedi.hu). A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv célja, hogy mérsékelje a hulladékok okozta környezetszennyezést, ezért intézkedései segítségével
csökkenti a településen keletkezõ hulladék mennyiségét és veszélyességét, illetve elõsegíti újrahasznosításukat és szakszerû
ártalmatlanításukat. Természetesen ezeket a célokat csak akkor érhetjük el, ha a Hulladékgazdálkodási Tervet sikerül megvalósítani, ezért a környezetvédelmi gyakornok 2006. õszén beszámolót készített a Hulladékgazdálkodási Terv eredményeirõl. Ezúton szeretném a beszámoló megállapításairól Önöket is tájékoztatni.
A vegyesen gyûjtött lakossági hulladék mennyisége a 2002-es 1361 tonnás csúcs óta enyhén csökkenõ tendenciát mutat,
2005-ben 1036,01 tonna volt, és 2006-ban is 1050 tonna körül alakult. A lomtalanítások alkalmával begyûjtött hulladék
mennyisége ingadozó: 2004-ben 92,89 tonna, 2005-ben 110,65 tonna, 2006-ban pedig 102,48 tonna volt. Az önkormányzat
minden évben összeszedeti a fõbb közlekedési utak mentén eldobált szemetet, ami 2005-ban 16,08 tonna, 2006-ban pedig
8,84 tonna volt. Az adatokat az alábbi táblázat is jól mutatja. Az állati eredetû hulladékok gyûjtésére az önkormányzat dögkonténert mûködtet, amelynek ürítése 2006 óta ellenõrzötten történik. 2006 januárja és októbere között itt 23,82 tonna állattetem gyûlt össze. Az önkormányzat gondoskodik továbbá az orvosi rendelõkben keletkezett veszélyes orvosi hulladék elszállítatásáról, amely havonta átlagosan 140 litert tesz ki.
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Év
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Vegyes lakossági hulladék
871,6
1188,4
1258,5
1361,32
1002,08
1112,09
1036,01
Kb. 1050

Begyûjtött kommunális hulladékok mennyisége (tonna)
/n.a. = nincs adat/
Lomtalanításon begyûjtött hulladék Szelektív gyûjtõszigetek Útszéli hulladék Összesen
n.a.
n.a.
871,6
n.a.
n.a.
1188,4
n.a.
n.a.
1258,5
n.a.
n.a.
1361,32
n.a.
n.a.
1002,08
92,89
n.a.
1204,98
110,65
30,81
16,08
1193,55
102,48
Kb. 40
8,84
1201,32

A Hulladékgazdálkodási Terv kétéves idõszaka alatt több jelentõs eredményt sikerült elérni. Legjelentõsebb a lakossági szelektív hulladékgyûjtési rendszer bevezetése nyolc gyûjtõsziget létrehozásával, amelynek megvalósításába 2,323 millió forint pályázati forrást is sikerült bevonni. A szelektív gyûjtés bevezetése országosan is élen járó intézkedés, és a tapasztalatok szerint Alsónémedi lakossága hamar beletanult használatába. A szigeteken gyûjtött hulladék tisztasága 90-99%-ban megfelelõ, legsikeresebb a mûanyag palackok gyûjtése. Szeretném azonban felhívni a figyelmet, hogy a mûanyag palackot kupak nélkül, összetaposva kell bedobni a konténerbe. Fontos odafigyelni, hogy a gyûjtõszigetek ne szemetesedjenek el, ne
váljanak a hulladék elhagyásának gócpontjává. Erre önkormányzatunk a továbbiakban még nagyobb figyelmet fog fordítani,
és gondoskodik a gyûjtõkonténerek kitakarításáról is. 2005-ben több mint 30 tonna hulladék gyûlt össze a szelektív gyûjtõszigeteken: 14 tonna papír, 7,5 tonna mûanyag, 8,5 tonna üveg és 600 kg fém. Ezek az A.S.A. Magyarország Kft. gyáli telephelyére kerülnek elszállításra, ahol válogatják és bálázzák õket, így utaznak tovább az újrahasznosító vállalkozásokhoz. Az
anyagukban nem újrahasznosítható hulladékokból az A.S.A. alternatív tüzelõanyagot gyárt, amelyet energianyerés céljából
olyan kimerülõ természeti erõforrások, mint a kõolaj és a földgáz származékainak kiváltására lehet használni.
További eredmény az elektronikai hulladékok elkülönített gyûjtése, amelyre 2006-ban kerül elõször sor a lomtalanításokon. Az E-Hulladék Kht közremûködésével idén 860 kg vegyes elektronikai hulladék került begyûjtésre. Elektronikai hulladékok ingyenes leadására egész évben folyamatosan van lehetõség munkaidõben az AL-KO Kft. telephelyén kihelyezett konténerben, itt 2005 júliusa óta 300 kg elektromos készüléket gyûjtöttek be.
Az önkormányzat sikeresen pályázott az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására is 584.000 forint értékben,
így összesen több, mint 2,9 millió pályázati forrást szerzett a kétéves idõszakban hulladékgazdálkodási célkitûzéseinek
megvalósítására.
Szintén sikerként könyvelhetõ el a sitt-telep bezárása, amelynek köszönhetõen a településre beszállított és felhalmozott építési-bontási hulladékok mennyisége jelentõsen csökkent. Gondot okoz azonban, hogy a lerakó rekultivációjának elhúzódása
miatt a telep körül nagy mennyiségû illegálisan lerakott hulladék halmozódott fel. Ennek eltakarítására és az illegális lerakás
megakadályozására önkormányzatunk a továbbiakban szintén nagyobb figyelmet fog fordítani. Az illegális hulladéklerakatok felszámolásában nagy segítséget jelent, ha az azt észlelõ lakosok Önkormányzatunknál bejelentést tesznek, megnevezve a
lerakat helyét.
A Hulladékgazdálkodási Terv több intézkedése erõforrások hiányában sajnos nem valósult meg határidõre. Több figyelmet
kellene fordítani a környezeti nevelésre, a lakosság tájékoztatására, a közintézmények hulladékgazdálkodására, a kerti és
konyhai hulladék, illetve a mezõgazdasági hulladékok környezetbarát kezelésére, komposztálására, a települési folyékony
hulladék, vagyis a szippantott szennyvíz mennyiségének csökkentésére és a lakosságnál keletkezõ veszélyes hulladékok, például a használt sütõolaj, a fáradt olaj, akkumulátorok, vegyszerek, növényvédõszerek és csomagolásaik szelektív gyûjtésére.
Önkormányzatunk ezért a jövõben még nagyobb figyelmet kíván szentelni a hulladék okozta környezeti problémáknak. Kiemelt célja a komposztálás népszerûsítése, és ez által a biológiailag lebomló hulladékok hasznosításának elõsegítése. Ehhez
saját tevékenységében az új parkok fenntartása során keletkezõ zöldhulladék komposztálásával kíván példát mutatni.
A hulladékgazdálkodás javítása céljából kérdõíves lakossági felmérés is készült. A kérdõívek sikeres kitöltésében nagy szerepe volt a Széchenyi István Általános Iskola vállalkozó szellemû pedagógusainak és tanulóinak. Ezúton szeretném
megköszönni közremûködésüket, és minden kedves szülõ és lakos segítségét, akik a kérdõív kitöltésével hozzájárult közös
ügyünkhöz, a környezet védelméhez. A kérdõívek eredményét ismertetõ írás következõ számunkban fog megjelenni.
Köszönetet érdemel továbbá minden olyan helyi vállalkozó is, akiket a Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata során megkerestünk, és együttmûködésükkel segítették munkánkat.
Végül szeretném megragadni az alkalmat, hogy elbúcsúzzam a kedves lakosoktól, mert gyakornoki munkám véget ért. A következõ félévben a polgármesteri hivatal munkáját új környezetvédelmi munkatárs segíti majd.
Bartha Szilvia
környezetvédelmi gyakornok
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Tisztelt Alsónémediek!
Az alábbiakban szeretném tájékoztatni Önöket az egészségügyben elkezdõdött változásokról, a bevezetett törvényekrõl,
rendeletekrõl, melyek befolyásolják a jövõben orvos-beteg
kapcsolatunkat. A következõ információk a jelen állapotra
vonatkoznak, melyek változhatnak a közeljövõben is!
Elõször a XCVIII. Tv. 6. fejezetét emelem ki, mely rendelkezik arról, hogy az azonos hatóanyag-tartalmú és gyógyszerformájú gyógyszerek és azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök közül az „olcsóbbat” kell a betegnek rendelni. A beteg jelenleg írásban nyilatkozhat háziorvosánál, hogy az eredetileg beállított gyógyszereit kéri. Egyelõre. Felhívom a figyelmet, hogy csak az azonos hatóanyagtartalmú gyógyszereket érinti ez a rendelkezés. Gyakorlati tapasztalat (ugyanis 2007. január 16-tól már így járunk el),
hogy bizonyos helyettesített gyógyszerek a patikában, vagy
Magyarországi forgalmazásban nem kaphatóak.
Mi háziorvosok eddig is használtunk generikus
(„utángyártott”) gyógyszereket, de hogy melyik gyógyszerfajtáknál tettük ezt, azt szakirodalom és a betegek visszajelzései alapján döntöttük el gyógyszerenként! Én személyesen
nem tartom azt az álláspontot, hogy csak a színe más a gyógyszernek! Van, amikor nyugodtan helyettesítek gyógyszert, de
van, amikor semmiképp.
A 319/2006. Kormányrendelet alapján:
2§: orvosi beutaló nélkül is igénybe vehetõ szakellátások, a
sürgõsségi ellátást nem igénylõ esetekben:
a fül-, orr-, gégészeti, a szemészeti, az általános sebészeti és baleseti sebészeti, nõgyógyászati és az onkológiai szakrendelés.
7§ szabályozza az „Utazási költségtérítést”. Ez évtõl csak
Utazási utalvány alapján lehet költségtérítést megállapítani, a
beutalt személynek minden esetben az utazáshoz menetjegyet
kell vásárolnia, melyet a szabályszerûen kiállított utalvány
mellé csatolnia kell! A menetjegy hiányában nincs lehetõség
a költségtérítés megállapítására. Az OEP utólag téríti meg a
viteldíjat.
A 320/2006. Kormányrendelet szabályozza a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjait: pl. lõfegyvertartás, gépjármû-vezetõi egészségügyi alkalmassági vizsgálat díjait, látlelet kiadásának díját stb...
A 2006. évi CXV. Törvény tartalmazza az egészségügyi „reformmal” kapcsolatos fõbb módosításokat:
6§: szabályozza kiknek nem jár egészségbiztosítás terhére ellátás: pl. extrém sportolás közben bekövetkezett baleset.
7§: A biztosítottak 2007. február 15-tõl vizitdíj fizetése
mellett jogosultak igénybe venni a háziorvosi, szakrendelõi, fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátást.
A 4/2007. Kormányrendelet alapján nem kell vizitdíjat fizetni cukorbetegeknek (de nincs tisztázva, ha a cukorbeteget,
pl. megfázással kezeljük, kell-e fizetnie?!), dialízisben részesülõknek, rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenvedõknek. További lista a rendeletben, de a betegek többségét
ezek a betegségek érintik.
A betegek a vizitdíj megfizetésérõl nyugtát kapnak. Adott évben a 21. vizitdíj megfizetése után a beteg jogosult a jegyzõtõl
a vizitdíjat visszaigényelni. A nyugtát a betegnek kell gyûjteni, utólagos igazolást nem biztos, hogy tudunk adni!
Kérem a betegeket, hogy a vizitdíj bevezetése miatt amennyire lehet, gyógyszerfelíratás egy hónapban egyszer történjen,
így egyszer kell vizitdíjat fizetni! (Javaslom lista készítését)
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Aki nem rendelkezik érvényes biztosítással, a szolgáltatásokat csak „piaci” térítési díj ellenében veheti igénybe! Áprilistól tervezik a TAJ számok tételes ellenõrzését!
Természetesen a sürgõs szükség körébe tartozó, életet veszélyeztetõ állapotok és betegségek esetén az orvosi ellátás azonnal
és térítésmentesen igénybe vehetõ!!! Ezen betegségek és állapotok tételes listáját az 52/2006. Egészségügyi Miniszteri rendelet tartalmazza! A mellékletet a rendelõben kifüggesztem.
Felhívom a figyelmet, hogy a sürgõsségi állapot, nem mindig
életet veszélyeztetõ betegség (a rendelet szerint)! Pl. egy zárt
csuklótörés sürgõs, de nem életet veszélyeztetõ állapot.
A szakrendelõ intézetvezetõjétõl kapott értesítés alapján, a
szakrendelõ szervezésében lehetõség lesz az Országos Mentõszolgálat által megszüntetett „szakkíséretet nem igénylõ”
szállításokra, a szakrendelõ felé, a rászorultak részére. Egyelõre önköltségi áron, mely Alsónémedi betegeinek esetében
1. 260 Ft-ot jelent.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezõket kérjük, fokozottan figyeljék mikor jár le igazolványuk, mert az új igazolvány érvényesítése sajnos 1-2 hónapot is igénybe vehet!
A szakorvosi javaslatra rendelhetõ gyógyszereket (pl.:
Plavix, Aspirin protect, refluxbetegségre, psychiátriai kórképekben alkalmazott gyógyszerek), gyógyászati segédeszközt (pl. pelenka, betét) használóknak a szakorvosi javaslatukat 6 havonta meg kell újítani! Sajnos folyamatosan szûkül a
kedvezményeket igénybe vehetõk köre. (Pelenka csak széklet
és vizelet inkontinencia együttes fennállása esetén rendelhetõ, javaslat után!)
Kötszer rendelése is csak szakorvosi pontos javaslat alapján
történhet, melyet 3 havonta kell megújítani!
Ezennel szeretném megragadni az alkalmat, hogy a rendelési
idõket is közzétegyük. Kérjük a rendelési idõ betartását, lehetõség szerint használják ki az elõjegyzés lehetõségét is. A fokozott adminisztratív terhelés sajnos a rendelésen eltöltött idõ
növekedését hozhatja. Mivel a rendelési idõnk nem emelkedik,
finanszírozásunk folyamatosan csökken a rendelési idõ fokozott betartatására kérjük betegeinket! Kérjük az ügyeleti idõt
csak az akut, sürgõsségi betegellátásra vegyék igénybe!
Dr Tholt Mária
rendel: hétfõ: 8-12 óráig, kedd: 7-11 óráig (7-8-ig laborvizsgálatok, vérvétel!), szerda: 12-16 óráig, csütörtök: 8-12 óráig,
péntek: 8-12 óráig
Telefon: 29/337-104, mtholt@monornet.hu
Dr. Jobbágy Katalin
rendel: hétfõ, szerda, csütörtök, péntek 9-12,30-ig,
kedd 12-15.30-ig
Telefon: 29/337-195 és 20/252-7789
Dr. Papp Zsolt
rendel: hétfõ: 8-12, kedd: 7-11, szerda: 8-12,
csütörtök: 12-16, péntek: 8-12
tel: 337-144, 06-30-9819740, pzsoltdr@freemail.hu
További jó egészséget kívánok!
Dr. Papp Zsolt
Felhívom a figyelmet az alábbi Internet elérhetõségekre, ahol
további információkat szerezhetnek a témában ránk zúduló
információkról:
www.oep.hu
www.webdoki.hu
www.terapia2007.hu

Tájékoztató a lófélék jelölésérõl,
nyilvántartásáról, valamint a lóútlevélrõl
Az alábbiakban összefoglalva szeretnénk felhívni az Önök figyelmét azokra a változásokra, amelyek az Európai Uniós
jogszabályok bevezetése során a lófélék tenyésztõit és tartóit
érintik. Kérjük szíves együttmûködésüket abban, hogy az
alábbi információk eljuthassanak az érintettekhez is.

szolgáltatás díja mellett kiszállási díjat is fel kell számítani. A
bélyegzéskor a felügyelõ kiállítja a csikóbélyegzési jegyzõkönyvet, amely a lóútlevél igénylésének egyik alapdokumentuma.

II. A lóútlevél
I. A lovak tartós megjelölése
Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. Törvény, illetve
annak végrehajtási rendelete: az egyes állatfajok egyedeinek
egységes nyilvántartási és azonosítási rendszerérõl szóló
29/2000. (Vincze József. 9.) FVM rendelet értelmében a lófélék (ló, szamár, öszvér) megszületett csikóit az azonosíthatóság érdekében választási korban (5–9 hó) tartósan és egyedileg meg kell jelölni
(hagyományosan bélyegezni vagy egyes speciális fajták esetében a nemzetközi elõírásoknak megfelelõen – quarter horse,
appaloosa – tetoválni kell). Ez az alapja a lovak törzskönyvezésének és regisztrációjának, amit hazánkban a Magyar Lótenyésztõ
és Lovas Szervezetek Szövetsége (a továbbiakban: MLLSZ)
végez a fenti jogszabályok alapján.
Fedeztetési engedéllyel rendelkezõ – állami vagy magán –
fedezõménnel történt fedeztetetést/termékenyítést követõen
minden kancatulajdonos kap egy fedeztetési jegyzõkönyvet
(amely az ismert származású csikóbélyegzés elõfeltétele).
Ennek
alsó része egy leválasztható, megcímzett levelezõlapot tartalmaz (ún. tenyészeredmény-bejelentõlap), amelyet kérünk
pontosan kitöltve a szövetség részére közvetlenül a csikó születése után beküldeni. A lótenyésztési felügyelõk innen értesülhetnek a termékenyítés/fedeztetés eredményérõl (csikószületés/vetélés/elhullás), és ennek alapján értesítik a kancatulajdonosokat a bélyegzés idõpontjáról és helyszínérõl.
(Amennyiben ezt a bejelentõlapot valaki nem küldi be, úgy
annak csikójáról nincs tudomásunk.) A fedeztetési jegyet
meg kell õrizni, és az esetleges adásvételkor a lóval az új tulajdonosnak átadni, illetve a bélyegzéskor a felügyelõnek bemutatni. (Amennyiben a fedeztetési jegy elvész, úgy az illetékes megyei felügyelõhöz kell fordulni.)
Természetesen a fedeztetési jegyzõkönyvvel nem rendelkezõ
lovakat is meg kell jelölni, a koruktól függetlenül! Ezeket ismeretlen származású lovakként kell regisztrálni (nullás bélyegzésûek lesznek). Ismeretlen származásúnak minõsül (1)
az összes fedeztetési jeggyel nem rendelkezõ ló; (2) az a fedeztetés jeggyel rendelkezõ ló, amelynek származását a
DNS-vizsgálat nem erõsítette meg; vagy (3) amely már nincs
az anyja alatt, és a kanca DNS vizsgálata-már nem végezhetõ
el.
A bélyegzés elvégezhetõ a központilag szervezett helyszínen
vagy a tulajdonos által megjelölt helyen, de utóbbi esetben a

A lóútlevél kiváltása – hazánk Európai Unióhoz csatlakozása
következtében – 2005. július 1-jétõl minden 6 hónaposnál
idõsebb lóra kötelezõ a 29/2000. (Vincze József. 9.) FVM és
64/2003. (Vincze József. 16.) FVM rendelet értelmében. A
lóútlevél olyan hatósági bizonyítvány, amely az állat azonosítására, állategészségügyi forgalomképességének igazolására
szolgál, illetve a mellékletét képezõ tulajdoni lap a marhalevél intézményét felváltva a tulajdonjogigazolására hivatott.
A kötelezõen elõírt jellemzõk mellett tartalmaz még tenyésztési, minõsítési és versenyeredményeket is, segítve ezzel a ló
értéknövekedésének dokumentálását.
A lóútlevél intézményét az Európai Unió azért írta elõ a
93/623/EEC, illetve 2000/68/EC rendeleteiben, hogy biztosítsa a lófélék unión belüli zökkenõmentes szállítását, kereskedelmét, meggátolja a fertõzõ betegségek terjedését és megvédje a lóhús-fogyasztókat a lovak kezelése után a húsban
maradó szermaradványok káros hatásaitól. Éppen ezért a kezelõ és hatósági állatorvos kérésére a lóútlevelet át kell adni.
A kezelõ állatorvosnak a vakcinázásokat, kezeléseket, ellenõrzõ tesztek eredményeit kötelezõ a lóútlevélbe bejegyezni.
Magyarországon a lóútleveleket az Országos Mezõgazdasági
Minõsítõ Intézet adja ki. A lóútlevél igényléséhez szükséges
dokumentumok:
a lovat igazoló csikóbélyegzési jegyzõkönyv (vagy annak
másodlata), vagy származási lap, a tulajdonjogot igazoló
marhalevél vagy azzal egyenértékû tulajdonosi nyilatkozat,
lóútlevél-igénylõlap (amelynek melléklete egy teljes körû tájékoztató a tennivalókról).
Az elveszett csikóbélyegzési jegyzõkönyv másodlatát – térítés ellenében – az illetékes megyei felügyelõ állítja ki, a lóútlevél-igénylõlap és a tulajdonosi nyilatkozat pedig az
interneten keresztül letölthetõ a www mllsz hu honlapról.
Amennyiben a lovak jelölésével, a szükséges okmányokkal,
illetve a lóútlevél kiváltásával kapcsolatos kérdéseik vannak,
forduljanak bizalommal a megyei lótenyésztési felügyelõkhöz.
Központi Tenyésztési Iroda (06 1) 412-5010
Pest és Nógrád megye Abay Pál (06 70) 319-5716
ÖTM Önkormányzati Tájékoztató
XVII. évfolyam 1. szám • 2007. január
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Változás a külföldi állampolgárok lakcímbejelentésében
2007.01.01-tõl Románia és Bulgária az Európai Unió tagjai
lettek. Ebbõl kifolyólag az idegenrendészeti ügyintézés menete megváltozott, ez a településünkön tartózkodó romániai
állampolgárokat érinti különösen.
A határátlépéshez már nem feltétlenül kell útlevél, elég a személyi igazolvány is, 90 napot meg nem haladó idõtartamig
vízum és külön engedély nélkül lehet Magyarország területén tartózkodni, míg aki 90 napnál többet szeretni itt tartózkodni, annak EGT típusú tartózkodási engedélyért kell folyamodnia a lakóhely szerinti idegenrendészeti szervhez
(1117 Bp. Budafoki út 60.).
A legfontosabb változások egyike, hogy megváltozott az úgynevezett „D típusú” (munkavállalási vízum) vízum kiadási
rendje is. Többé nem kell a bukaresti, kolozsvári, csíkszeredai magyar külképviselethez fordulni, hanem kizárólag a lakóhely szerinti idegenrendészetnél kell a kérést intézni, ami
egyben azt is jelenti, hogy a tartózkodási engedély azonnal kiváltható.
A továbbiakban a lakhely-bejelentési kötelezettséget sem
Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalnál kell teljesíteni, hanem a lakóhely szerinti idegenrendészetnél (BMBÁH, 1117 Bp. Budafoki út 60.), amihez továbbra is a következõket kell mellékelni:
• 1500.- Ft-os illetékbélyeg,
• 1 db fénykép,
• munkavállalási engedély,
• munkaszerzõdés,

• lakástulajdonossal kötött bérleti szerzõdés,
• a lakás tulajdoni lapja,
• magyarországi lakóhely bejelentési lap
(amit a szállásadóval alá kell íratni).
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8,30-13,00
13,00 - 18,00
–
8,30 - 13,00
8,30 - 12,00

Az idegenrendészeti hatóságnál történõ bejelentést követõen
a hatóság az EGT tartózkodási engedélyt kiállításával egyidejûleg az elsõ lakóhely bejelentésérõl hatósági bizonyítványt
állít ki. Az okmányok (tartózkodási engedély, illetve hatósági
bizonyítvány) kézhezvételétõl számított 3 munkanapon belül az EGT polgárnak fel kell keresnie a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjét, (jelen esetben az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal) ahol részére személyi
azonosítóról és lakcímérõl szóló hatósági igazolványt állítanak ki.
A változással kapcsolatos kérdésekre az Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa, Gyõrfi
Gergelyné további felvilágosítást ad a 29/337-101/16-os
melléken vagy a gyorfine@alsonemedi.hu e-mail címen.
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosok!
A 2007. évi kommunális hulladék begyûjtési díja a következõképpen alakul:
• 50 vagy 60 literes ûrtartalmú gyûjtõedény egyszeri ürítési díja: 202.- Ft (bruttó)
• 110 vagy 120 literes ûrtartalmú gyûjtõedény egyszeri
ürítési díja: 306.- Ft (bruttó)
• 1db 60 literes emblémás zsák díja: 282.- Ft (bruttó)
• 70 év felettiek gyûjtõedényének ürítési díja havonta (a
gyûjtõedény méretétõl függetlenül): 282.- Ft (bruttó)
• Az egyszemélyes háztartásban élõk az 50/60 literes ûrtartalmú gyûjtõedény egyszeri ürítési díjának felét fizetik: 101.- Ft (bruttó)!
Felhívom azon lakosok figyelmét, akik a havi díjat átutalással
egyenlítik ki, azok a jövõben a fenti díjszabásnak megfelelõ
összeget utalják át a Kovács Dust-Mann Köztisztasági Kft.
számlaszámára havonta:
• 50 vagy 60 literes ûrtartalmú gyûjtõedény ürítési díja:
875.- Ft (bruttó)
• 110 vagy 120 literes ûrtartalmú gyûjtõedény ürítési díja: 1326.- Ft (bruttó)
• Az egyszemélyes háztartásban élõk: 438.- Ft (bruttó)
Az átlag összegek az átutalással fizetõ lakosok kérésére 52
begyûjtési héttel számolva 12 hónapra osztottuk el. Így elke-
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rülhetõ a 4 vagy 5 hetes hónapok miatt különbözõ havi díjakból adódó kellemetlenségek!
A 2007 évben az ürítések száma és az ügyfélfogadási idõpontok a következõ képpen alakulnak:
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Ürítések száma
5
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
4

Ügyfél-fogadás
25
22
29
26
31
28
26
27
25
29
-

Ügyfélfogadás a megadott napokon 16-18 óráig a Mûvelõdési házban lesz!
Üdvözlettel:
Kovács György
ügyvezetõ

Bûnmegelõzési javaslatok
A Polgárõrség az alábbi tanácsokkal szeretne segíteni abban, Távolléte idejére célszerû a csengõt kikapcsolni, hogy a lakás
hogy milyen magatartásokkal lehet elkerülni, illetve csökken- elhagyatottsága ne legyen könnyen ellenõrizhetõ.
A lakásában tárolt ékszereirõl, értékesebb tárgyairól készítteni a nemkívánatos események bekövetkezését.
sen fényképfelvételt, jegyezze le egyesi azonosító jegyeit.
Jelentõsebb készpénzt ne tároljon lakásában.
Pénzfelvétel automatából:
Ha az ajtaján a zárat nem tudja könnyen, a megszokott módon
Ha lehetõségünk van rá a pénzfelvételt minél forgalmasabb
nyitni, célszerû azt kicserélni, mert elképzelhetõ, hogy betörõ
helyen végezzük; mert a nyilvános támadást a rablók sok emkészítette elõ a terepet.
ber között kockázatosabbnak ítélik meg. Amennyiben gyanúAjánlatos, ha a névtábla nem tájékoztatja az idegent az Ön issan viselkedõ, az automata környezetében látszólag céltalakolai végzettségérõl, mert adott esetben ez a vagyoni helyzenul várakozó személyt látunk, célszerûbb – fõleg, ha egyedül
tét is tükrözheti, és a betörõ célpontja lehet a lakás.
vagyunk – másik gépet keresni.
Ha hazaérkezéskor betörés nyomait észleli, ne menjen be a laA készpénzt olyan helyre tegyük, hogy ahhoz más ne férjen
kásba. Elképzelhetõ, hogy a betörõ még a helyszínen tartózhozzá észrevétlenül. Fontos az is, hogy a bizonylatot is
kodik és menekülése érdekében megtámadja Önt. Ha nem
tegyük el, mert ellenkezõ esetben máris tájékoztatást adunk
megy be a lakásba, akkor a betörõ által hátrahagyott nyomoarról, hogy mekkora összeg van nálunk.
kat nem változtatja meg, így megkönnyíti a rendõrség szakA PIN-kódot soha ne tároljuk a kártyával együtt.
embereinek munkáját. Azonnal értesítse a rendõrséget és a
szomszédokkal együtt tartsa szemmel lakását, hogy az esetle„Zsebesek”:
gesen ott tartózkodó betörõ ne tudjon észrevétlenül távozni.
Bevásárlóközpontok, piacok, tömegközlekedési jármûvek és Bízunk benne, hogy sikerült hasznos információkat megoszminden forgalmas hely a zsebtolvajok „vadászterületei” közé tani Önökkel és abban is, hogy a bûnözõknek csalódást okoztartozik. Ritkábban egyedül, gyakrabban csoportban tevé- nak, ha tanácsainkat betartják.
kenykednek.
Alsónémedi Polgárõrség
Ne tegyen egy helyre pénztárcát, hitelkártyát, iratokat.
Telefonszám: 06-30/484-7658
Ne tartson értéket, okmányokat hátitáskája külsõ zsebeiben.
Ez a szám éjjel-nappal hívható,
Lehetõleg tartsa válltáskáját maga elõtt.
éjjel az éppen járõrözõ polgárõröknél van!
Pénzét, okmányait lehetõleg tartsa belsõ zsebeiben.
Kulcsait ne tartsa igazolványával egy helyen, mert ellopásuk
„Kisfalum határát össze-vissza járom,
esetén csak az összes zár azonnali cseréje jelenthet megoldást a
Oly ismerõs minden itt ezen a tájon.
Olyan szép itt minden,
problémára, még akkor is, ha rendelkezik tartalékkulcsokkal.
Hiszen nem is régen
Ha hosszabb idõn keresztül gyanúsan viselkedõ személyt lát
Itt szállt el felettem az én gyermekségem,
maga mellett, ellenõrizze értékeit.
Olyan szép itt mindez, és minden olyan régi,
Ha tetten éri a zsebtolvajt, hangosan kérje az emberek segítséNem gyõzõm a kedves emlékeket nézni.
gét, értesítsék a rendõrséget.
Vissza húznak újra

Gépjármû-védelem:
Értéket ne hagyjon látható helyen a gépkocsiban.
A forgalmi engedélyt és egyéb okmányait ne gépkocsijában
tárolja.
Kiszálláskor ellenõrizze, hogy bezárta-e az autót.

Otthonunk:
A lakást, kaput mindig tartsa zárva.
Ha ismeretlen személyek, csengetnek be és szolgáltatást kínálnak, vásárlást ajánlanak, valakit keresnek, valamilyen apróságot kérnek, ne engedje be õket lakásába.
Elõfordulhat, hogy olyan személyek akarnak bejutni lakásunkba, akik különféle szolgáltatókra hivatkoznak, például elektromos mûvek, vízmû stb. Ilyenkor nyugodtan kérje el az igazolványát, ha valóban hivatalból érkezett, igazolni fogja magát.
Távolléte esetére bízza meg rokonait, szomszédait a postaláda ürítésével.
Idegenekkel ne közölje, hogy mikor nincs otthon, de rokonainak, szomszédoknak hagyja meg címét, telefonszámát.

Pár évvel a múltba.
Feltûnnek a régi, szép emlékek újra."
(Joós Sándor)

Tisztelt Alsónémediek!
Ebben az évben ünnepeljük községünk fennállásának
940. évfordulóját.
Alsónémedi Kulturális és Oktatási Bizottsága kiemelt figyelmet fordít e jeles évforduló megünneplésének.
Szeretnénk, ha a falu minden lakosa megismerné településünk 940 éves múltját, õseink életét, szokásait, hagyományait. Éppen ezért, az Alsónémedi Hírmondó hasábjain havi bontásban cikksorozatot indítunk községünk
történetérõl. Reméljük mindenki érdeklõdéssel olvassa
majd a márciusi számban megjelenõ elsõ témát.
Az ünnepi megemlékezés lebonyolításához ötleteket, javaslatokat várunk, mert szeretnénk, ha közösen készülnénk e születésnapi rendezvényre!
A Kulturális és Oktatási Bizottság nevében:
Szántó Erzsébet
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Kulturális hírek
Élõ betlehem és karácsonyi koncert
December 16-án advent harmadik vasárnapján délután az
érdeklõdõ alsónémedieket, a szomszéd településekrõl érkezett kedves vendégeket a katolikus templom kertjében felállított istálló, jászol várta. Szürkületre benépesült az istálló környéke, birkák bégetésétõl, kecskék mekegésétõl lett hangod a
környék. A Megváltó születésének története elevenedett meg
a születéstõl a három királyok látogatásáig. Gyermekek, fiatalok, felnõttek, a középgeneráció tagjai alkották a népes szereplõgárdát. Ismert karácsonyi dallamok, megzenésített versek mesélték el a történetet.
Reméljük, hogy egy szép hagyomány alapjait raktuk le, s
ezentúl minden évben a templom kertjében megtörténik a
csoda, kis Jézus születik nekünk Alsónémedin.
Köszönetet mondunk mindenek elõtt Pekker Imre plébános
atyának, és Benkó Péter kántor úrnak, az öreg pásztornak,
akik az elsõ pillanattól kedve lelkesen támogatták az ötletet,
megnyitották a plébániát a szereplõk elõtt. Szabó Endre képviselõ úr alkotása volt az istálló és a jászol, mely vízkereszt
ünnepéig a templom mellett emlékeztetett erre a szép napra.
Hálásak vagyunk a közremûködõknek – Surányi Betti Szûz
Mária, Bálint Norbert Szent József, Györgyövics Károly,
Végh József, Kiss Tibor három királyok, Bálint Bernadett
fõangyal, a pásztorok és angyalok -, akik mindannyiunk örömére bátran elvállalták játékot. Az állatok gazdái – Nagy Vidort és Kránitz Zsoltot –, Varga Sándor és családját, valamint Gábor Zoltán segítségét, és támogatását is köszönjük.
A betlehemes játék után kórushangverseny volt a katolikus
templomban. Vendégeink volta a Soroksári Nagyboldogasszony Fõplébániatemplon énekkara Heimné Nagy Mária vezényletével. Az Alsónémedi Magyarok Nagyasszonya kórust Benkó Péter vezényelte. Orgonán közremûködött Lovas Imre és Geigerné Moldvai Marianna. Mindkét
kórus népszerû zenemûvek elõadásával örvendeztette meg a
szép számú hallgatóságot. A soroksári énekkar már igazi karácsonyi hangulatot varázsolt a népszerû karácsonyi kórusmûvek interpretálásával. Az este közös énekléssel, vidám
hangulatban zárult a plébánián.

A Magyar Kultúra Napja

örömök, az érzések ma is ugyanazok mint kétszáz, száz, akár
ötven esztendõvel ezelõtt. Lelket melengetõ érzés, amikor helyettünk bátran, õszintén megfogalmazzák az örök érvényû
igazságokat. Érzéseink a költeményeken keresztül találkoznak egymással. A költõk a családapák, és akik értik, érzik,
megtapasztalják a szeretetüket, azok számára mindig fontos
lesz a vers, a próza, egyszóval az irodalom.
Az ünnephez kapcsolódóan a Faluház fényképgyûjteményébõl rendeztünk kiállítást. Az érdeklõdõk az elsõ és a második
világháborúhoz kapcsolódó alsónémedieket ábrázoló képekkel találkozhattak. Az irodalmi összeállítás mottójához kapcsolódóan Alsónémedi 1881-bõl származó térképén is beazonosíthatták a régi portákat. Élményekben gazdag délutánt
tölthettünk együtt.

Programok, ajánlatok:
2007. március 1-én 10 órakor Mazsola bábjáték
Vendégünk a Fabula színház. Belépõjegyek ára: 200 Ft
Az elõadás színhelye: a Mûvelõdési Ház
/volt Opál ház/ nagyterme
2007. február - március
Faluházi esték. Az idõpontok és a részletes program
szervezés alatt.
Kérjük az érdeklõdõket, hogy figyeljék a hirdetõ táblákat.
Megjelent az „Alsónémedi Füzetek” elsõ kiadványa!
Kovács Sándor István. „Azúron túl az éterig” címû válogatott
versekbõl álló kötete megvásárolható a könyvtárban és mûvelõdési házban 1000 Ft-os áron!
A kiadvány megjelentetését pénzadománnyal támogatták:
ALKO Kft., Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Betabó Kft., Józan Károly, Monor Telefontársaság
Hálásan köszönjük az adományokat, és nagyra értékeljük segítségüket, hiszen így valósíthattuk meg a kiadványsorozat
elsõ kötetének kiadását. Kérjük a településen mûködõ vállalkozásokat és magánszemélyeket, ha tehetségük és anyagi
helyzetük megengedi az Alsónémedi Nagyközségért Alapítványon keresztül támogassák ezt a kulturális értékeket a jövõ
számára megõrzõ munkánkat. Kérjük olvassák, forgassák a
megjelent elsõ füzetet.

Január 28-án a Magyar Kultúra Napját ünnepeltük a MûKönyvtári hírek
velõdési Ház dísztermében. A jeles naphoz kapcsolódóan dr. Új könyvekkel gazdagodott az évvégén az alsónémedi
György Balázs polgármester úr köszöntötte Surányi könyvtár. Szeretettel hívunk és várunk minden olvasni szereLászlóné Erzsike nénit, akinek a képviselõ testület tõ gyermeket és felnõttet az új esztendõben is.
Néhány újdonság:
az Alsónémediért Díjat adományozta. Az általa ala- George Orwell 1984, Légszomj, Takács Tibor A sors kiválaszpított Millenniumi Énekkar egy kórusmû eléneklésével csat- tottja – Bocskai fejedelem, ifj. Fekete István Amerika ez is,
lakozott a jókívánságokhoz. Az ünnepélyes pillanatok után Robert Merle Két nap az élet, Wilbur Smith A nap diadala,
„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj” címmel Bujtor Marta Rovira Afrikai éjszakák, Pomogáts Béla Ötvenhat csilIstván színmûvész és Bujtor Balázs hegedûmûvész híres laga, „Fején találta a szöget” szólás és eredetmagyarázatok,
magyar versekbõl, korabeli hangdokumentumokból, klasszi- gyermekeknek Lewis Carroll Alice csodaországban, Erich
kus zenemûvekbõl összeállított mûsorát hallgattuk meg. Pe- Kastner Emil és a detektívek, Tündérkert virágai erdélyi gyertõfi Sándor A XIX. század költõi, Egy gondolat bánt engemet, mekversek-antológia, Gyümölcstermelõk növények a KárpátArany János A walesi bárdok, Ady Endre A grófi szérûn, Jó- medencében.
zsef Attila Mama, Tiszta szívvel, Thomas Mann üdvözlése, Hangoskönyvek is kölcsönözhetõk a könyvtári tagoknak. A
Radnóti Miklós Hetedik ecloga, Nem tudhatom…, Csanádi magyar kultúra napjához kapcsolódva Babits Mihály örökérImre Csillagforgó c. verseinek sorai ismerõsen csengtek a fü- vényû soraival szeretnénk a könyvek hasznosságára, az olvalekben. A költõk gondolatainak hallhatatlanságára volt bizo- sás igaz élményt nyújtó adományára felhívni a figyelmet.
nyíték ez a délután. A eszmék, gondolatok, a fájdalmak, az
Geigerné Moldvai Marianna
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Könyvismertetõ és ajánló
2006. karácsonyán megjelent „Az Alsónémedi Római Katolikus Templom és Egyházközség története” címû könyv. A
szerzõpáros, Jakab Mária és Benkó Péter önzetlen munkájáért ez úton is szeretnénk köszönetet mondani.
A könyvet Pekker Imre tiszteletbeli Fõesperes, plébános atya
ajánlása nyitja. A szerzõk Alsónémedi történetének rövid áttekintése után sorra veszik a Váci Egyházmegye történetének
fontosabb adatait is.
Ezt követi az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség
jellemzõinek számba vétele, majd a templom és a plébánia
története, a kezdetektõl egészen napjainkig. A könyv tartalmazza a templom leírását, ismertetését is, melybõl részletesen megismerhetjük Isten házának külsejét, belsejét, méreteit,
az oltárokat és összes díszítõelemeit. Az Egyházközséghez
tartozó egyéb építmények leírását és történetét is olvashatjuk,
valamint a falunkban lévõ útszéli keresztek leírását is.
A mû értékét emeli a végén található bibliográfia és szótár,
valamint a templomunkban található szentek rövid életrajza.
A könyvet színes fotók zárják, melyek szemet gyönyörködtetõen örökítenek meg Egyházközségünkhöz tartozó épületeket, embereket, eseményeket.
E majd 200 oldalas mû több éves fáradhatatlan kutatómunka
eredményeként látott napvilágot. A történeti részek hitelességét korabeli dokumentumok idézetei, fénymásolatai támasztják alá. A könyvet rengeteg kép teszi még élvezhetõbbé.
Összességében egy szépen illusztrált, tartalmas és hiteles mûvet tarthat kezében az olvasó, mely a szerzõk érdemét dicséri
és méltó módon állít emléket Eleinknek.
Aki még szeretne vásárolni könyvet, megteheti szentmisék
elõtt és után a katolikus templom sekrestyéjében, a plébánián
Imre atyával egyeztetve, valamint a Kántor úrhoz is bizalommal fordulhatnak bármikor.
Kívánok kellemes és hasznos idõtöltést, forgassák örömmel
és szeretettel e könyvet!
Dr. Tóth Éva

RITMUS A KÖNYVRÕL
Óh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell,
hogy a könyvnél több az élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –
így él: emberben a könyv, s a Könyvben az Ember.
És azt se mondjátok, hogy elég a könyv már,
hogy sok az írás, s elborít e könyv-ár,
s alacsony lármával tellik ma a könyvtár,
ami volt szent kincsek csarnoka, és mentsvár!
Mert a Könyv is élet, nem hideg kincs az se;
s mint az emberkertben, nem hiányzik gaz se:
de a gaz is trágya, ne bánjátok azt se!
Csak a Holnap tudja, jó volt-e vagy rossz-e?
Öröklött, nagy Varázs, holtak idézõje,
messze nemzedékek egymáshoz fûzõje;
mert csak a Könyv kapcsol multat a jövõbe,
ivadék lelkeket egy nemzetté szõve.
Ki nélkül a nép csak feledkezõ falka,
emlékezet! áradj szerte a magyarba!
Jaj, nem elég minket kapcsolnod a Múltba:
jelent a jelenhez kell kötöznöd újra!
Jelent a jelennel, testvért a testvérrel
köss össze, Magyar Könyv, dús közös eszmékkel.
S elszorított, fájó tagokba is érj el:
ne engedd zsibbadni, fussad át friss vérrel!
Babits Mihály
(A magyar Könyv ünnepére, 1929. tavaszán)

Kezdet hevében
aranykor izzik mint aluvó parázs
kihûlt idõknek dús hamurétege
alatt s már-már szorongva hinnéd
hogy tüze mára kihunyt egészen
de mégse mert biz az égi tûz
amit csak Isten tudna kioltani,
nagy tévedésben itt az ember:
azt hiszi nélküle képes élni
nem ér fabatkát mostani élete
nem járja át az édeni méz-idill,
az osztályrésze ferde dúltság
melybe’ magát csoda otthon érzi
lobbanj magas tûz bennem utolszori
bõ lánggal égvén mint a szupernova,
aztán aludj ki mindörökre –
szól az önös szava: vélem együtt
Kovács Sándor István
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Gondolatok
az igaz barátságról
Az igaz barátság nagyon mély,
mint a feneketlen kút.
Az igaz barátság olyan hosszú,
mint a végtelenbe vezetõ út.
Az igaz barátság õszinte,
mint az ártatlanság gyermeke.
Az igaz barátság segítõkész,
mint a virágport gyûjtõ szorgos méh.
Az igaz barátság tiszta szívbõl fakad,
mint a hûs forrásvizû hegyi patak.
Az igaz barátság önzetlen,
megújítja önmagát szüntelen.
Az igaz barátság nem sunyi, nem galád,
üdén viruló, mint a nyíló virág.
Az igaz barátság nem tûri a viszályt,
az igazság pillére, amely sziklaszilárd.
Az igaz barátság nem önzõ, nem számító,
békés, mint a csónakot ringató tó.
Az igaz barátság nagy lelki vigasz,
ettõl lesz igazán igaz.
Az igaz barátság nem szavakra épül,
tettek teszik gazdaggá, attól szépül.
Az igaz barátság nem követel, nem kér,
életünk végéig, a sírig elkísér.
Az igaz barátság fõ ismérve a szeretet,
ebbõl adni másnak nem lehet keveset.
Az igaz barátság féltve õrzött drága kincs,
Életünkbõl ha kimarad, semmink sincs.

Alsónémedi, 2006. dec. 6.
Surányi Lászlóné
ny. tanár

ALSÓNÉMEDI
NAPFÉNY MAJORETTE
JUBILEUMI MÛSORA
2006. november 11-én tartottuk jubileumi mûsorunkat az
Opál-ház nagytermében abból az alkalomból, hogy csoportunk 5 éves lett Elsõ megyei versenyünkre 6 fõvel neveztünk,
de nagy örömünkre ez a szám öt év alatt hatszorosára nõtt.
Úgy gondoltuk, hogy megünnepeljük ezt a jubileumot, így az
elsõ fellépéstõl napjainkig fényképkiállítást is készítettünk,
melyet a mûsor után megtekinthettek vendégeink.
Az estén bemutatkozott a csoport minden korosztálya a legkisebbtõl a legnagyobbig.
Két és fél órás mûsorral szórakoztattuk a zsúfolásig megtelt
terem közönségét. Mûsorunkat színesebbé tette Christov Valéria tánctanárnõ csoportja, akik hastáncot mutattak be.
Juhász Lászlóné Magdi tanárnõnek virággal köszöntük
meg, hogy létrehozta és immár öt éve sikeresen vezeti csoportunkat.
Az este folytatódott egy ifjú zenekar bemutatkozásával, nevük MW-TRIÓ (Morvai Róbert, Varga Norbert, Varga Ferenc).
Köszönjük mindazok segítségét, akik résztvettek az est sikeres lebonyolításában: Ladányi Tamás, Nagy Vilmos, Juhász
László, Apterhmann Szabolcs.
Továbbá köszönjük a Mûvelõdési Ház vezetõjének Mariann
néninek, hogy lehetõvé tette az egész napos ottlétünket az
Opál-ház nagytermében.
Köszönjük szponzorainknak, és az AL-KO Kft-nek az értékes
ajándéktárgyat. Szüleinknek külön köszönjük, hogy hozzájárulnak, lehetõvé teszik számunkra, hogy kedvenc hobbynknak hódoljunk
Seniorok
A jól sikerült este hangulatát a következõ két kép mutatja.

10

Síelni voltunk
2007. január 7-én ismét elindultunk meghódítani Ausztria hegyeit. A mostani úti célunk Alsó-Ausztria leghóbiztosabb terepe, Hockhar volt.
Idén sokkal jobban izgultunk, mint bármikor ezelõtt, mert nem tudhattuk, hogy lesz-e síelésre alkalmas hó, illetve azt, hogy
milyen lesz új oktatónk, Pista bácsi. Szerencsére nem kellett csalódnunk az idõjárásban és oktatónkkal is hamar megtaláltuk a
közös hangot. Délután sikeresen megérkeztünk szállásunkra. Vacsora elõtt aki akart, elmehetett a szálló uszodájába fürdeni,
vagy szaunázni. Ez mindennapos programmá vált. A lazítás és az evés után elméletileg mindenki lefeküdt. Másnap reggel fáradtan ugyan, de az egész csapat megjelent a reggelinél. Az egész társaság nagyon várta már, hogy lécre illetve deszkára állhasson. Elsõ nap a kezdõk a síelés titkaival ismerkedhettek, míg a haladók feltérképezték a terepet. Szerencsére gyönyörû idõ
volt, a nap végére mindenki elfáradt, de az otthoni uszodázás és szaunázás elfelejtette velünk minden fáradtságunkat. Harmadnap sajnos borongós idõre ébredtünk, de azért nekivágtunk a lejtõknek. Sajnos az idõ a hegycsúcson sem volt jobb. Miután az orrunkig sem láttunk el, és bõrig áztunk, úgy döntöttünk, hogy beülünk egy melegedõbe és két órakor visszamegyünk a
panzióba. Ez nem okozott nagy problémát, mert otthon is jól el tudtuk tölteni az idõt: társasoztunk, kártyáztunk, beszélgettünk. Negyedik napra kitisztult az idõ, ismét élvezettel síeltünk. A kezdõk, nagy örömükre, nehezebb pályákat is kipróbálhattak, a haladók pedig tovább csiszolhatták tudásukat. Az ötödik napon már nem volt oktatás, viszont megrendezésre került a
várva várt síverseny. Az eredményhirdetésre este került sor. Mindenki jól szerepelt, senki sem csalódott magában. Sajnos elérkezett az utolsó nap, még megpróbáltunk síelni, de a nagy hóvihar miatt ez a tervünk meghiúsult. Így útnak indultunk Magyarország felé.
Nagyon jól éreztük magunkat, jövõre is szívesen megyünk! Köszönjük Erzsi néninek és Ica néninek, hogy megszervezték az
utat, Kálmán bácsinak, hogy mindenhova biztonságban megérkeztünk, valamint Pisti bácsinak az oktatást!
Varga Sára és Bálint Bernadett

Mekong-expedíció
Nem elõre megfontolt tervekkel érkeztem Bangkokba 2006
februárjának elején, inkább csak az ismeretlen Ázsia, a rengeteg
különlegesség és sokféle csoda vonzott, amikrõl már korábban
hallottam. Napokig kóboroltam a város turistagettójában és
azon kívül, lenyûgözött a helyiek kedvessége, akik teljesen más
mércével mérik a mosolyt, mint az európai emberek.
Végül némi kitérõvel Kambodzsa felé indultam, meglátogattam a világ legnagyobb templomegyüttesét Angkort, a fõvárostól Phnom Penh-tõl kb. 70 kilométerre pedig önkéntesként
angolt tanítottam egy kis faluban a helyi fiúcskáknak és lányoknak. Itt találkoztam két korombeli izlandi sráccal, akik
hasonló céllal töltöttek el néhány napot. Az õrületrõl, amit
utazásnak hívtak csak annyit, hogy fél év alatt szárazföldön
jutottak át Lettországból Kambodzsába… Továbbra is tele
voltak nagyratörõ tervekkel, a következõ állomásuk Laosz
volt, ahol a Mekongon akartak evezni egy-két napig. Hamar
jóban lettünk. Amikor meséltem nekik, hogy korábban Ma-

gyarországon szerveztem és vezettem vízitúrákat felajánlották, hogy tartsak velük. Bennem persze forrt a tettvágy, hogy
minél jobban megismerjem Ázsiát és az ázsiaiakat, így azonnal igent mondtam. Megbeszéltük, hogy egy héttel késõbb találkozunk Laosz fõvárosában Vientienben. Bár szándékaikat
ekkorra sem változtatták meg, de a sors közbeszólt és egyikõjüknek komoly fogfájása támadt. Hamar kiderült, hogy csak
Thaiföldön lehet angolul beszélõ orvost keríteni, ezért úgy
döntöttek, hogy mégsem eveznek, hanem Bangkokot választják úti célul kénytelenségbõl.
Én egyedül maradtam az ötlettel, ami lassacskán nem is tûnt
annyira õrültségnek, sikerült elfogadtató elképzeléseket alkotnom a kivitelezésérõl. Az elkövetkezõ közel két hétben lépésrõl-lépésre közelítettem a városkához, amit kiindulási helyül választottam. Ezalatt az idõ alatt sikerült összeszednem a
legfontosabb felszereléseket: egy nagy traktorbelsõt, amihez
az összes egyéb dolgot kötöztem késõbb, és persze pumpát
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hozzá, valami csoda folytán egy vízhatlan zsákot, amibe minden értékes iratomat és a fényképezõgépet tettem, de ami a
leglényegesebb, térképet is sikerült beszereznem. Na nem
kell katonai precizitásra gondolni, 1cm 5 kilométert szimbolizált, ami annyit jelent, hogy egy icipici fekete téglalapocska
jelképezett egy falut…
Az indulás elõtt három nappal úgy tûnt egy ausztrál lány
csatlakozik hozzám, de végül hallgatott rossz elõérzetére és
megváltoztatta szándékát. Nem is gondolhatta mennyire jól
döntött, késõbb a kenu, amit vásároltam nem volt alkalmas
egynél több fõ szállítására, így eleve kudarcra lettünk volna
ítélve.
Úgy terveztem, hogy Luang Prabang-ból, a régi fõvárosból
busszal megyek Huay Xai-ig, majd a Mekongon evezek
vissza ugyanoda. Semmit sem tudtam a folyóról, a benne élõ
állatokról és ez esetleges veszélyekrõl, és elképzelésem sem
volt arról, hogy tervem vajon teljesen õrültség vagy esetleg
tényleg megvalósítható. Szerencsémre akadt néhány utazási
iroda, ahol beszéltek angolul. Az egyik szimpatikus fiatal laot megkértem, hogy jöjjön le velem a folyópartra, hátha sikerül
megtudnunk valami fontosat a kapitányoktól, akik rendszeresen járják a vizet. Ketten is azt állították, hogy a dolog lehetséges, bár (nem elõször és nem is utoljára) látszott rajtuk,
hogy kételkednek az épelméjûségemben. A feleslegesnek
gondolt felszerelést a vendégház tulajdonosának gondjára
bíztam, ahol laktam. Ebben az országban képtelen voltam azt
feltételezni, hogy a lopásnak akár a gondolata is felmerüljön
benne. Az útlevelem Laosz talán egyetlen könyvtárában
hagytam letétben egy buddhizmusról szóló könyvért cserébe.
Végül az utazási iroda alkalmazottjának elmagyaráztam mire
készülök, és megígértettem vele, hogy ha két héten belül nem
érnék vissza, akkor kezdjenek keresni az említett folyószakaszon. Utólag nevetségesnek tûnik a gondolat is, hogy ez megtörtént volna, nemhogy vízi, de egyáltalán semmilyen közrendõrrel nem találkoztam, leszámítva az elsõ két éjszakám
vendéglátóját Ban Dan faluban. Õ sem volt az a klasszikus
rendõr, egyenruhában egyszer sem láttam.
Huay Xai-ban megvettem az egyetlen valamirevaló vízi jármûvet, amely többé-kevésbé megfelelt az elképzeléseimnek
(vagyis lehetõleg ússzon a vízen, legyen esélyem egyedül navigálni és férjek el benne. Ez utóbbi feltétel épphogy átment a
vizsgán, csak nagy nehezen préseltem be magam minden beszálláskor.) Ráadásul a tulajdonos éles ésszel mérte fel szorult
helyzetemet és nem sokat engedett a borsos árból. Ez a helyzetem pedig estérõl-estére csak rosszabbodott, amikor ki kellett szabadítanom hátsó felem a hajótest ölelésébõl. A lapátról
annyit, hogy a derekamig ért, nem volt markolata, és a toll
formája, mely evezésre hivatott, inkább volt gömbölyû, mint
bármi más. A piacon sikerült beszereztem elég élelmet, melyrõl úgy véltem kitarthat akár két hétig is. Na nem kell nagy lakomára gondolni, a negyvenfokos hõségben az eltarthatóság
volt a legfõbb szempont. Így a következõ dolgok kerültek a
kosárba nagy mennyiségben: rizs, szárított hal, banán, több
vastag, tányér alakú müzliszelet, mely sült krumplit, szárított
almát és banánt tartalmazott, mindezt pedig sûrû méz tartotta
össze. Vettem még különbözõ zöldségeket, 25 liter ivóvizet és
csodák csodája egy csokit is találtam. Állaga alapján a készí-
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tõje Buddhával lehetett kortárs, de ekkora kincstõl semmi
sem tántoríthatott el.
A parton kb. két órába telt mire mindent becsomagoltam, 5-6
kíváncsi lao fiatal leste minden mozdulatomat. Elõzõ este vettem még egy tányér alakú, szalmából készült valamit, amirõl
azt gondoltam, hogy nap ellen éppen megfelel. Pakolás közben feltettem, a hajó korábbi tulajdonosának nagy meglepetésére. Mint kiderült az eszköz nem véletlen tányér alakú, ugyanis éppen annak használják a helyiek. Nevetve elvette tõlem
és fejembe csapta saját vietnámi kalapját. Dél lehetett mire elindultam. A folyó nagyon szeszélyes volt, nem hagyott egy
perc nyugtot sem. Állandóan ébernek kellett lennem, mert a
hajóm a vacak lapáttal, egyedül szinte irányíthatatlan volt, a
sodrás erõssége folyton változott, a meder pedig tele volt
sziklazátonyokkal. A kalap pedig rendkívül hasznosnak bizonyult, mivel alakjának köszönhetõen felerõsítette a zajokat,
így elõbb hallottam meg a közelgõ zúgókat, mintsem láttam
volna. Mivel már javában benne jártunk a száraz évszakban
az idõ párás volt és fülledt, a hegyek pedig alig voltak kivehetõk a nagyon vékony, de mindent átható füsttõl, mely a dzsungel égetésével került a levegõbe.
Amikor a túl nagy partmenti sziklák miatt a nem láttam, hogy
mi következik kikötöttem és legyalogoltam néhány száz métert. Az áramlatokat figyelve megpróbáltam kitalálni merre
lenne a legbiztonságosabb haladni. Nehéz dolgom volt, mert
a hajó rendkívül instabil volt, a legkisebb ütõdés is felboríthatta volna, sõt még az is, ha felcsúszok egy víz alatt megbúvó sziklára. Egy ilyen lehetetlennek tûnõ helyzetben, az utolsó pillanatban egy helyi halász mellém állt az enyémnél kb.
másfélszer nagyobb, motorral felszerelt hajójával, összekötött és átvitt a veszélyes szakaszon. Napokkal késõbb ez még
egyszer megtörtént egy olyan részen, ahol esélyem sem lett
volna egyedül átjutni.
Helyenként tényleg habzott, õrjöngött a víz, a sodrás útjában
hatalmas sziklák álltak, kiszámíthatatlan örvények és alsó
áramlatok tették lehetetlenné a navigációt. Ilyenkor igyekeztem kitalálni merre akar vinni víz, és próbáltam nem ellenében, hanem vele haladni, éppen annyira kormányozni a járgányt, hogy megússzam borulás nélkül, lehetõleg nem elhasználva minden erõmet. Ráadásul, ha minden erõmet beleadva eveztem percekig minden lapátok királynõjével, akkor
sem értem el a folyó sebességéhez képest legfeljebb 2 km/h-t,
de ezt csak nagyon rövid ideig tudtam tartani. A Mekong árnyalatait semmiképpen nem a smaragdhoz, vagy gyönyörû
türkizhez hasonlítanám. Sokkal inkább sárgásbarna, mint a
frissen elkevert tejeskávé, bizonytalan színû csíkokkal és
diszkrét buborékokkal a tetején. A folyómeder nagyon (túlságosan is) változatos, többnyire homokos, de ebbõl a legváratlanabb helyeken bukkannak ki a víztõl koptatott, de
mezítlábazáshoz így is kellemetlenül érdes sziklák.
Összesen öt napot töltöttem vízen, ezalatt nyolc olyan helyzetben voltam, ami nyilvánvalóan életveszélyes lett volna ha
borulok, vagy kiesek a kenuból. Többször csak egészen közel
a sziklákhoz tudtam elmanõverezni és a feltorlódott tarajos
hullámok végigcsaptak a hajó oldalán, akár húsz-harminc liter vizet döntve a hajóba. Ilyenkor nem tehettem semmit csak
tehetetlenül figyeltem az eseményeket és igyekeztem megtar-

tani az egyensúlyt, mert a legkisebb billenés is az összes vizet
a kenu egyik oldalába mozdította volna, amit visszahozni
szinte a lehetetlennel egyenlõ. Amilyen hamar csak lehetett
kikötöttem és egy fél literes vizes flakonnal visszamertem az
egészet oda, ahonnan jött. Bár akitõl vettem a hajót egy gyönyörû narancssárga mentõmellényt is adott hozzá, (na nem ingyen) ami nagyban növelte a biztonságérzetemet, de ha a cuccaim vízbe esnek és a traktorbelsõnek köszönhetõen tényleg
fennmaradnak a tetején, akkor sem lett volna könnyû egyedül
kihalászni õket, de elõtte még a hajót, és fõként magamat.
Máskor viszont olyan békésen folydogált a Mekong, mintha
csak egy lenne a rengeteg szelíd vízibivaly közül, melyek inni
jártak a partjára. Ilyenkor hátradõltem és csak a fülemet tartottam nyitva. Teszem hozzá, hogy a közel hét méter hosszú,
de hatvan centinél sehol sem szélesebb jármû stabilitását egy
vízen úszó orsóéhoz tudnám leginkább hasonlítani, amit ha
megpörgetnek nem áll meg egykönnyen. Ebben még egy hátradõlés sem egyszerû mutatvány. Sokszor legfeljebb egy-két
kilométert tettem meg óránként így és halálra untam magam,
bár ez még így is sokkal kellemesebb, mintha a Mekong segített volna hozzá ehhez a nem kívánt állapothoz. Mert egy keleti bölcs szerint a biztonság az a veszély, amit nem érzékelünk.
Sokszor partmenti falvak mellett haladtam el, messzirõl látszottak az elszáradt pálmalevelekkel borított háztetõk. A helyi férfiak többnyire halászattal, a nõk aranymosással foglalkoznak. Március végén jártam arra, ami a száraz évszak utolsó harmadának kezdetét jelenti. Esõ csak nagyon ritkán esik
ilyenkor a Mekong vízgyûjtõjén, és ennek eredményeképpen
a folyó vízszintje ilyenkor a legalacsonyabb. Ez jó alkalom
arra, hogy a mellette, vagy sokkal inkább vele lakók a víz alól
csak most kibukkanó szárazulatokat is átkutassák arany után.
Rengetegszer láttam, hogy a falu apraja-nagyja ásókkal és tálakkal felszerelkezve dolgozik a homokos parton, és kicsi szigeteken. Jól esett embereket látnom, kommunikálni velük
egy kicsit. Ez, bevallom abból állt, hogy jó hangosan odakiáltottam: SA-BA-DEE (szábádí). Ezt használják üdvözlésképpen és búcsúzáskor a nap minden szakában. Hát, az esetek
nagy részében érkezett válasz, de nem mindig. Ennek az okát
nem volt nehéz kitalálnom. Valószínûleg a kissé szokatlan
külsõm váltott ki megrökönyödést. A Bangkokban még szürke, mostanra kifakulta térdnadrág és a klasszikus evezzvelem-es, erõsen barnás árnyalatot nyert póló volt rajtam leginkább. Az utóbbit a narancssárga mentõmellény takarta részben, a kompozíciót – melynek alapját én magam tettem ki, de
az arcomat és fejemet borító sok szõrtõl nem igazán látszottam – pedig az induláskor csereberélt vietnámi kalap koronázta. Ha ez nem lett volna elég egy laoszi aranymosónak, aki
valószínûleg még soha nem mozdult ki falujából, akkor hozzáteszem, hogy a derekamra zsineget kötöttem, amire karabinerrel csatlakoztattam a sárga vízhatlan zsákot és állandóan a
lábamnál tartottam arra az esetre, ha borulnék se veszítsem el.
A karabiner azért kellett, hogyha beakadna valamibe, akkor
könnyen leakasszam magamról, mert végzetesen könnyen víz
alá kényszeríthetett volna. A hajóban színes mûanyag (és ezáltal vízhatlan) zsákokban volt minden felszerelésem, s mindez egy másfél méter átmérõjû felfújt gumitömlõhöz volt rög-

zítve. Nem kellett rengeteg ész hozzá, hogy kétszáz méterrõl
rájöjjenek: nem helyi halász csúfolja meg az evezés szent mûvészetét, ilyet csak egy farang (nyugati idegen) tehet.
És ha hozzáadjuk amit az elsõ két éjszakám vendéglátója
mondott, akkor minden világossá válik: - „Mostanában gyakran járnak erre fehér emberek.
- Igen? – kérdeztem.
- Igen. Tavaly is evezett itt egy francia férfi…”
Vele mindenesetre érdekes lett volna tapasztalatokat cserélni.
Általában reggel tíz körül sikerült elindulnom, a délelõtti órák
voltak a legértékesebbek, ilyenkor még viszonylag pihent
voltam és a hõség sem emelkedett elviselhetetlen magasságokba. Ha nem kényszerített rá semmi, hogy megálljak és legyalogoljak körülnézni, akkor órákig eveztem, csak enni álltam meg egyszer. A második napon vettem észre, hogy másfajta veszély is fenyeget a folyón kívül. Már négy-öt órája haladtam lefelé komolyabb akadály nélkül, amikor hirtelen úgy
éreztem meg kell állnom, sõt ideje táborhelyet keresnem. Láttam, hogy a parton több asszony aranyat mos, ezért gondoltam megállok és megkérdezem a falujuk nevét, legalább sejtésem legyen mekkora távolságot tettem meg. Ahogy kitéptem sajgó hátsófelem az ülésbõl hirtelen szédülni kezdtem,
majdnem vízbe estem. Rájöttem, hogy egész nap alig ittam
valamit, teljesen ki voltam száradva. Ráadásul mivel csak pár
centivel ültem a víz felett, ezért az állandó ringatózás észrevétlenül tönkretette a koordinációmat, aznap éjjel úgy hullámzott alattam az ágy, mintha még mindig a hajóban lettem
volna. Pihentem pár percet, ittam, és csak ezután tudtam
annyira összeszedni magam, hogy felsétáljak az aranymosókhoz. Itt, a vidéki kis falvakban az asszonyok még általában a
hagyományos alsó öltözéket, a sarong-ot hordják. Ez egy
nagy, téglalap alakú, színes, nagyon vékony anyagból készült
ruhadarab, melyet a derekuk köré tekerve viselnek. Bár a világnak ezen a táján a versenyszellem szinte ismeretlen fogalom, de sokszor a szebbnél szebb darabokat elnézve mindig
úgy éreztem, hogy abban azért õk is éppúgy versenyeznek,
mint a nõk a Föld többi pontján, hogy kinek a legszebb ruhája.
A nagyobb városokban (amibõl európai mértékkel nézve alig
van) már nyugatiasabban öltöznek. Miután beszélgetést kezdeményeztem (értsd: mutogatás és összefüggéstelen szavak
ismételgetése), kiderült, hogy már több, mint harminc kilométert eveztem, az állandóan erõs sodrás szépen lehozott. Végül a továbbhaladás mellett döntöttem fél óra beszélgetés
után, ami fõként mutogatásból és az általam büszkén ismételgetett „pai hua Huai Xai” mondatból állt. Ezzel azt próbáltam
elmesélni minden lao tudásomat latbavetve, hogy Huai Xaiból kenuztam le a falujukig. Majd mindig hozzátettem, hogy
„pai hua Luang Prabang”, vagyis az említett várost szeretném
hasonló módon leírni. Jópofa, hogy minden nap egyre nagyobb tisztelettel néztek az elsõ mondat hallatán, és egyre kevésbé értékelték az utóbbit. Hiszen Luang Prabang egyre közelebb volt, csak pár kanyar még…
Általában délután négy óra körül már nagyon fáradt voltam,
ezért ha a már jól ismert banánlevelekkel fedett háztetõket
pillantottam meg, akkor kikötöttem. Ilyenkor a parton játszadozó pár éves gyerekek sikítva menekültek elõlem, szaladtak
fel a házak felé. De mindig kicsit úgy éreztem, hogy ebben
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benne van a játék öröme, hogy végre történik valami nagyon
izgalmas, nem csak egymással lehet bolondozni, hanem itt
van egy (nyilvánvalóan teljesen hibbant, honnan jön, hová
megy, de fõleg miért?) idegen, aki életszerû okot és lehetõséget kínál egy kis rohangálásra. Ráadásul egy valamirevaló
lao-nál legalább egy fejjel magasabb, az erõs naphoz érthetetlenül túl világos a bõre, és mindehhez férfi létére hosszú, göndör haját összefogva tartja…
Mire felsétáltam a magas homokparton addigra már általában
a felnõttek is észre- és körbevettek. A fenn említett bonyolult
lao mondatok segítségével elmagyaráztam nekik utazásom
célját és körülményeit, és elmutogattam, hogy nagyon fáradt
vagyok. Csak egyetlen, az utolsó alkalommal esett meg, hogy
nem az elsõ ember kínálta fel a házát éjszakára. Ekkor a kicsiny wat-hoz küldtek, (ezt a szót használja a lao, a thai és a
khmer, vagyis kambodzsai nyelv is a buddhista templomok és
kolostorok megnevezésére) ahol találkoztam a képeken is látható három fiatal szerzetessel. Aznap éjjel a kolostor (vagyis
egy facölöpökön álló épület, nagy verandával és két helyiséggel) egyik szobájában aludtam. Az összes többi alkalommal a
falusiak ajánlották fel, hogy töltsem náluk az éjszakát. Mindenhol végtelen, szívbõl jövõ kedvességgel találkoztam, az
volt az érzésem, hogy itt a vendégszeretet szó igazi tartalmat
nyer, büszkén és boldogan segítenek. Elõfordult, hogy finoman versengtek kinek a házát válasszam. Persze én rögtön elfogadtam az elsõ ajánlatot, nem akartam válogatósnak tûnni
és különben is nagyon egyformák voltak, sokkal inkább az érdekelt, hogy milyen aki benne lakik, de aki azonnal felajánlja
a házát egy ismeretlennek az biztosan csak jó ember lehet.
Ebben sosem csalódtam. A házak éppúgy, mint a kolostor lábakon állnak, a földszint istállóként szolgál a vízibivalyok
számára. Így mindkét fél jól jár, az állatok szárazban alhatnak, az embereket pedig melegíti a hatalmas testekbõl felszálló hõ, bár ez utóbbi erõs és kellemetlen szagokkal járt együtt,
mely nemcsak a ruhába, hanem talán még a ház deszkáiba is
mélyen beleivódott. Azt azért tudni kell, hogy a „hideg”, esõs
évszakban sem esik a hõmérséklet 10 fok alá.
Esténként bõségesen megvendégeltek, sosem felejtem azoknak a vacsoráknak a hangulatát. A földön ültünk egy nagyon
kicsi, vesszõbõl font, mozgatható asztal körül, amin sokféle
étel volt. Mindenki tört magának khao niao-t (ragadós rizs,
melyet számomra ismeretlen módon, de valószínûleg fõtt rizs
párolásával készítenek el. Dél-kelet Ázsiában minden étkezés
alapja és tényleg annyira ragad, hogy vízzel lehet csak lemosni étkezés után az ember ujjáról. Olyan jelentõségû az ázsiai
konyhakultúrában, mint a magyarban a kenyér, és nagyon hasonló szerepet is tölt be.) Ezután a khao niao-t belemártották
valamelyik szimpatikus mártásba, vagy mekongi halból készült levesbe és így fogyasztották. Többször is találkoztam
egy furcsa, zöldszínû, gyenge ízû porral, fogalmam sem volt
mi lehet. Mivel nem akartam éhen maradni, ezért mint mindenbõl, ebbõl is szedtem. Késõbb megtudtam, hogy kiszárított majd porrá õrölt mekongi zöldmoszat volt. Nem ütött nagyon szíven a dolog, elõzõ hónapokban már ettem rostonsült
szöcskét, férget és pókot is.
Az emberek annyira közvetlenek voltak egymással, mintha az
egész falu egyetlen család lenne csupán, mindent áthatott a
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béke, a kedvesség és a szeretet. Nem egyszer fordult elõ, hogy
megpróbálták rámbeszélni valamelyik eladósorban lévõ menyecskét mondván, hogy maradjak ott velük. Csábító volt az
ajánlat, de nem feledkezhettem meg a célomról, így mindig
udvariasan visszautasítottam az ajánlatot. Az egyik estén
tényleg a fél falu összegyûlt (kb.50 ember) és hatalmas kártyacsatát rendeztek a verandán, ahol eredetileg aludni szerettem volna. Hogy mi volt a játék célja nem sikerült rájönnöm,
de bevallom nem is törtem magam túlságosan, egy biztos:
nem kisebb lendülettel játszották, mint mi otthon. Így végül
saját hálószobáját kínálta fel egy hatvan év körüli matróna,
aki a közösség vezetõjének tûnt. Szerencsére nem igazolódott
be a félelmem, és az éjszakát néhány motoszkáló egér társaságában töltöttem el.
Még az elsõ este kicsit beteg lettem, tipikus náthás tüneteket produkáltam. Nem nagyon értettem a dolgot, mert sosem szoktam
megfázni, de mivel elég rosszul éreztem magam, azért úgy döntöttem, hogy abban a faluban még egy napot eltöltök. Nem bántam
meg, mert így valamivel mélyebb betekintést nyertem a helyiek
életébe, részt vehettem egy disznóvágáson is. Az itteni házi sertések eléggé elütnek a magyarországi rokonaiktól. A színük meghatározhatatlan, szürkéskékhez közelít. Rövidebbek, magasabbak, a
púpos gerincük pedig vicces külsõt kölcsönöz nekik. Ráadásul
hosszabb farkukat állandóan csóválják és ettõl sokkal inkább tûnnek házikedvencnek, mint haszonállatnak. Bár az, hogy mindkét
jószágot egy óra alatt feldarabolták, az ellentmond ennek. A nap
során sikerült vendéglátóm félénk fiának kegyeibe is férkõznöm,
aki aztán megmutatta nekem a falut. Késõbb rájöttem, hogy valószínûleg a levegõben lévõ nagyon vékony füst irritálhatta a nyálkahártyámat és attól voltam rosszul.
Eredeti tervem az volt, hogy Hui xai-tól Luang Prabang-ig
evezek, ami kb. 320 kilométert jelentett volna. De azt is elhatároztam, akármi történik nem élem meg majd kudarcként.
Egy lehetõségem volt, hogy elõbb befejezzem a túrát, ugyanis
a hajók, melyek a folyó ezen szakaszán járnak két nap alatt teszik meg az utat. Az éjszakát a többnyire helyi utasok a Pak
Beng nevû egy utcából álló városkában töltik el. Nekem öt
kemény napba tellett, hogy idáig eljussak. Már induláskor
úgy gondoltam, hogy itt majd újra megkérdezem a kapitányokat a további veszélyekrõl és általános körülményekrõl. Mivel nem akartam befolyásolni õket, ezért nem meséltem el
milyen jármûvel tervezem a dolgot. Az elsõ csak azt mondta,
hogy szerinte lehetetlen leevezni a folyó további szakaszán,
de ez nem hatott meg különösebben. A következõ viszont annál inkább. Válasz helyett elkezdett az ujján számolni és közben lao szavakat mondani hozzá. A mellette álló srác magyarázatként hozzáfûzte, hogy azoknak a falvaknak a nevét sorolja, melyek közelében gyorsfolyású, veszélyes zúgók vannak. Kilencig jutott a számolásban. Bevallom, ez elrémített.
Nyolc életveszélyen (és hány fel sem ismert veszélyen) voltam már túl, istenkísértésnek éreztem még kilencnek nekivágni. Úgy gondoltam mindent megadott a Mekong amit adhatott, felesleges mohóság lenne tiszteletlennek lenni ilyen
nagylelkûséggel.
Ekkorra már borzasztóan kimerült voltam, nehezemre esett
felsétálni a parton vagy kicsit erõsebb tempóban evezni ha
úgy hozta a szükség. Az egyetlen lábbelim egy szandál volt,

ami igencsak megsínylette a sziklákon kapaszkodást, így két
nap után elszakadt. Ezt követõen mezítláb jártam mindenhol,
ami a talpamnak nem tett túl jót, éppen ennek a napnak a délelõttjén szakadt le róla a bõr elég nagy (nekem már a kicsi is túl
nagy lett volna ebben a helyzetben, amikor állandóan telement a seb forró, szúrós homokkal) területen.
Ez, és még sok más tényezõ hatására úgy döntöttem Pak
Beng-ben fejezem be a túrát. Eladtam a hajót, a mentõmellényt és még néhány dolgot, amik csak akadályoztak volna a
továbbjutásban, a kalapot pedig egy parton játszadozó kíváncsi gyerkõc fejébe nyomtam. Egy éjszakát aludtam a városban, tele kétellyel, hogy vajon jól döntöttem-e, mi van ha a
kapitányok tévedtek és van esély továbbmenni. Azzal a tudattal feküdtem le, hogy másnap felszállok egy menetrend szerinti hajócskára, és úgyis meglátom. A laoszi menet rendjérõl
annyit, hogy négy órát várakoztam, mire megjött a hajó, kiderült, hogy az utasok a parton töltötték az éjt, mert az alacsony
vízszint miatt nem lehetett biztonságosan áthaladni egy zúgón. Teszem hozzá, ott engem is egy halász húzott át.
A döntésem helyességérõl pedig annyit, hogy ezen a hajón találkoztam egy buddhista szerzetessel, aki fél óra alatt több
kérdésemre adta meg a választ a világ dolgairól, mint elõtte

bárki. Vele tartottam Kínába, majd az otthonába Thaiföldre,
és rengeteg dolgot tanultam tõle. Miközben beszélgettünk a
hajón egy ideig a vizet néztem, és azt találgattam vajon lett-e
volna esélyem. Aztán ráébredtem, hogy nem ez a fontos és inkább belemélyedtem egy beszélgetésbe, ami két hónapig nem
ért véget. Már azt hittem nem adhat többet a folyó, de talán
cserébe mert tisztelettel bántam vele és gondoltam rá, hatalmas kinccsel ajándékozott meg.
Juhász Gedeon bácsi unokája Gárdonyi Zsolt

Nyugdíjas „Szilveszter”
2006. december 30-án az Opál házban szilveszteri bált rendezett – már hagyományosan – az Alsónémedi Nyugdíjas Klub.
A buli este 6 órakor vette kezdetét, a fergeteges jó zenérõl –
szinte családias hangulatról – régi megszokott zenészünk gondoskodott. Ezért megtisztelésünk jeléül Morvai Jánost tiszteletbeli „nyugdíjasnak” fogadjuk, mert annyira velünk tud érezni,
amit ezúttal is köszönünk. Bár Õ azt még nem érezheti milyen
egy igazi nyugdíjas, ugyanis olyan hosszú számokat játszott,
hogy azt csak egy Õ korabeli bírja. Tehát húzta végkimerülésig,
illetve kisebb-nagyobb szünetekkel hajnal 4 óráig.
De hát volt ott még más esemény is. Nagyon finom és gusztusosan feltálalt finomságok. Sült, töltött husika, francia saláták, sütik és a „pezsgõ”, amit mind köszönhetünk klubvezetõnknek és kedves családjának, akik nagy erõbedobással készítették a sok finomságot. Mindezt annak ellenére tették,
hogy egy szomorú esemény történt a családban. Ugyanis

Zsuzsikának meghalt az Édesanyja. Ezúttal a Nyugdíjas Klub
és a magam nevében is fogadják ÕSZINTE RÉSZVÉTÜNKET. Így még kétszeresen is köszönjük, hogy ennek ellenére
a szilveszteri bál és annak sikeressége nem volt veszélyben.
Ugyanis a felsoroltak – ételek, italok – feltálalása után Õk hazamentek, csendes gyászukba, mély fájdalmukba. De az Élet
felülírja a tragédiákat és rossz dolgokat.
Mi a Klub tagjai, akiket közvetlenül nem, csak közvetve érintett, újból bizonyossá lettünk, hogy jó összetartozni egymással és egy-egy vidám alkalmat átélni. Boldognak lenni ilyen
alkalmakkor is – MÍG LEHET.
Köszönet mindenkinek, akinek ez köszönhetõ, és minden
kedves résztvevõnek, akik ezt jó kedvükkel, vidám, bohókás
bolondozásukkal, táncukkal lehetõvé tették.
Alsónémedi, 2007. január 15.
Tisztelettel: egy klubtag

Kirándulók és színházlátogatók figyelmébe!
2007. február 13-án délután a Stefánia Palota Színháztermébe, Barabás Sándor jubileumi koncertjére hívom az érdeklõdõket. Címe: „Szeretni kell”. Elõadók: Máté Ottilia, Madarász Katalin, Erdõs Melinda, Dalos Gizi.
2007. február 24-én este a Vígszínházba hívom Alsónémedi érdeklõdõ lakóit. Marton László rendezésében a „Sylvia” címû
vígjátékot nézzük meg. Néhányan a szereplõk közül: Lukács Sándor, Halász Judit, Tóth Enikõ, Tahi Tóth László.
Február 19-én (vasárnap) a mohácsi busójárásra kirándulunk. Ezen a napon kelnek át a busók a Dunán, és ekkor történik a
farsangi koporsó vízrebocsátása is.
A Szépmûvészeti Múzeumban március 20-ig látható Vincent Van Gogh kiállítása. A nagyszabású kiállítás öt egységbõl
áll. 43 festményt, 24 rajzot és 10 grafikát (litográfiát és rézkarcot) mutatnak be a közönségnek. Aki szeretne velünk tartani
március 3-án szombaton, az jelentkezzen. Felejthetetlen élményben lesz része.
2007. május 26-31-ig olaszországi kirándulásra hívok minden érdeklõdõt. A programról röviden: Róma, Firenze, Nápoly,
Pompei, Vezúv nevezetességeivel ismerkedünk. Bõvebb felvilágosításért jelentkezzenek!
Telefon: 29/337-861 vagy 06-30/357-1441
Üdvözlettel:
Szántó Erzsébet a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
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„Az Úrnak az égben hála…” Katolikus bál 2007.
2007. január 27-én lezajlott falunkban a „katolikus bál”, a
Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány jótékonysági bálja. Immár harmadik alkalommal „gyûjtött Krisztus szeretete minket egybe” ilyen célból.
Minden eddiginél több embert mozgatott meg ebben az esztendõben a rendezvényünk. Szeretnék ez úton is köszönetet
mondani mindenkinek, aki felajánlásával és segítségével támogatott minket, a közös célunkat, mely idén ismét a római
katolikus templom orgonájának felújítása volt. A bevétel gyarapította azt az összeget, melyet elkülönítetten kezelünk e cél
megvalósulása érdekében.
A mûsort az elõzõ évhez hasonlóan most is az Énekkar szolgáltatta. De csak hasonlóan! Ugyanis meglepetésünkre teljesen új dallamok szólaltak meg a már jól ismert hangokon. Kamarakórus formációban a kar 4 fiatal tagja az „Éljen minden
bájos víg nõ…” énekével igencsak megdobogtatta a nõi szíveket. „Parasztkantáta”, „Zöld fû közt árva kék ibolyácska…” igazán feledhetetlen élményt nyújtott a hallgatóságnak.
Aztán persze felhangzottak a jól ismert közösségépítõ énekek
is, melyek egybekovácsolták a teremben jelenlévõk szívétlelkét, felszítva bennünk az összetartozás érzését. Köszönjük
Benkó Péternek és minden énekkarosnak.
A bál minden kelléke, minden mozzanata felajánlás útján valósult meg. A meghívókat Gyõrvári Erzsébet és Kiss Viktor, a
virágdíszeket Surányi Sándorné, az ajándékokat Kiss Tímea
és Surányi Szilárd, a süteményeket Gyõrvári Pálné, Kerekes
Mónika és Surányi Sándorné áldozatkészsége varázsolta oda.
Köszönetem szeretném kifejezni Surányi Szilárdnak az áldozatos és fáradhatatlan szervezõ munkájáért, valamint a bál lebonyolításában nyújtott segítségért.

Rengeteg tombola felajánlás érkezett ebben az esztendõben
is. Hála mindenkinek, aki hozott ajándék tárgyat és aki vásárolt tombolát. A sorsolás lebonyolításában nyújtott segítséget
köszönöm a fiataloknak. Nagyon jó hangulatban telt a sorsolás és remélhetõleg mindenki vihetett magával némi emlékként pár ajándéktárgyat a nagy választékból.
Szeretném kiemelni a zenészek önzetlen felajánlását. Reggel 6
óráig fáradhatatlanul gondoskodtak szórakoztatásunkról. Bálint
Dániel, Borbély Ferenc, Farkas Gellért, György Balázs, Morvai
János és Tóth János megható meglepetéssel szolgáltak a hajnali
órákban, ugyanis egész éjszakai borravalójukat is felajánlották a jó
cél szolgálatára.
Zenei felajánlás volt az MW Trió fellépése is. Gazdagító élmény volt a legkisebb tehetségeink játékára mulatni. A srácoknak sikerült Benkó tanár urat (alias Kántor urunkat, vagy
ahogyan õ szereti Péter, Peti) ismét a „kör közepére állítani.”
Sajnos az õ szólókarriere most rövid volt, ám hajnal felé megragadta a gitárt és beállt a zenekarba. Ismét új arcát ismerhettük meg, és elmondhatjuk, hogy zenekarban is remekül megállja a helyét. Lassan már a könnyûzenei tehetségkutatóktól
is féltenünk kell pótolhatatlan személyét.
Végül utoljára, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni
Istennek, ki ismét lehetõvé tette számunkra, hogy felejthetetlen, óriási élménnyel gazdagodjunk. Köszönjük, hogy megtartott és ismét egybegyûjtött minket, és megajándékozott
bennünket egymással, egymás szeretetével. Hála neki mindenért, mindezekért!
Dr. Tóth Éva

HÁLA ÉS KÖSZÖNET
Jól sikerült katolikus bálunk kapcsán nem feledkezhetünk meg köszönetet mondanunk a szervezõknek, dr. Tóth Évának és
Surányi Szilárdnak. A bál teljes bevételét az idei évben is templomunk orgonájának restaurálására fordíthatjuk. Mint a
hangszer használója, s az egyházközség egyik tagja, köszönöm, hogy fáradhatatlan munkájuk által közelebb juthatunk orgonánk megújulásához. Másrészt pedig hálás vagyok azért is, mert lelkes odaadásukkal lehetõvé tették oly sok ember önfeledt
kikapcsolódását, szórakozását, a közösség élményének egyfajta megtapasztalását. Isten áldását kérem rájuk, hogy még sok
hasonló élményben részesüljünk általuk!
Köszönettel:
Benkó Péter

Idén újra Ki Mit Tud?
A Monori Mûvelõdési Központ a 2007. éveben újra megrendezi az elmúlt években nagy sikerû tehetségkutató és tehetséggondozó vetélkedõjét, a Regionális Ki Mit Tud?-ot. A vetélkedõ a tavalyi évben a Mûvelõdési Központ épületének felújítása miatt nem került megrendezésre, de az idei évben
megszépült épületben rendezhetjük meg ismét a méltán népszerû rendezvénysorozatot.
Ha általános vagy középiskolába jársz; és úgy gondolod,
hogy tehetségedet és szorgalmadat a színpadon is meg szeretnéd mutatni, akkor várjuk jelentkezésedet az alábbi kategóriákban: komolyzene, modern tánc egyéni és kiscsoport, modern tánc nagycsoport, könnyûzene, népzene egyéni, népzene
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csoport, népdal egyéni, népdal csoport, néptánc, társastánc,
egyéb.
A részletes felhívást és a jelentkezési lapokat keresd az iskoládban vagy a Mûvelõdési Központban január végétõl.
További információ és felvilágosítás a Monori Mûvelõdési
Központ ideiglenes irodájában (Helytörténeti Kiállítóterem,
Kossuth Lajos u. 84.), a 29/413-212-es telefonszámon vagy a
muvkozpont@monornet.hu e-mail címen kérhetõ Gál Zoltántól.
A jelentkezések beérkezési határideje március 1., a Regionális Ki Mit Tud? elõdöntõinek ideje pedig április 27-28-29.
Várjuk jelentkezéseiket!

TÜDÕSZÛRÕ VIZSGÁLAT

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!

Alsónémedin 2007-ben a kötelezõ éves tüdõszûrés
2006. február 19. és március 01. között lesz
és az alábbi rend szerint mûködik:
A tüdõszûrés helye: Alsónémedi, Fõ út 73., Mûvelõdési Ház
A tüdõszûrés idõpontjai:
2006. február 19. (hétfõ)
12-18
2006. február 20. (kedd)
8-14
2006. február 21. (szerda)
12-18
2006. február 22. (csütörtök)
8-14
2006. február 23. (péntek)
8-14
2006. február 26. (hétfõ)
12-18
2006. február 27. (kedd)
8-14
2006. február 28. (szerda)
12-18
2006. március 01. (csütörtök)
8-14
A tüdõszûrésen minden 30 év feletti állandóra vagy ideiglenesen bejelentett, illetve huzamosabb ideig Alsónémedin tartózkodó lakosnak kötelezõ a megjelenés! Névre szóló értesítést külön nem kap senki!
A szûrõvizsgálaton nem kell részt venni azoknak a személyeknek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan átestek – kérjük az igazolást lehetõség szerint bemutatni –, illetõleg azoknak, akik tüdõgondozó intézetben
gyógykezelés alatt állnak.
A szûrésre kérjük szíveskedjenek magukkal hozni a
személyi igazolványuk mellett a TAJ kártyájukat is!
Rozgonyi Erik
jegyzõ

2007. február 28.
a felsõoktatási támogatás második féléves igénylésének
határideje.
2007. március 19.
gépjármûadó, építményadó, iparûzési adóelõleg
2007. évi I. féléves részletének megfizetése. Amennyiben az új gépjármûadót megállapító határozatot nem kapják kézhez 2007. február 14-ig, úgy a fizetési határidõ a
kézhezvételtõl számított 30. nap lesz.
2007. március 31-ig
kell eljuttatni az igénylõlapokat a Magyar Államkincstárhoz ahhoz, hogy visszamenõlegesen 2007. január 01-tõl
megkaphassák a gázár-támogatást.
2007. április 02.
a 2006. évi talajterhelési díj bevallási nyomtatványok
benyújtásának és az esetleges különbözet megfizetésének a határideje.
2007. április 02.
a lakásépítésre, -felújításra, -vásárlásra vonatkozó önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtásának a
határideje.
2007. május 02.
a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek
igénybevételéhez a kérelmek benyújtásának határideje.

DAKÖV KFT FELHÍVÁSA!!!
Tisztelt Alsónémediek!
A közelgõ tél beállta, fagyos idõszak közeledte miatt itt
hívjuk fel lakótársaink figyelmét a csapok, vízakna
fagymentesítésére. Ez nem az üzemeltetõ DAKÖV
KFT feladata, hanem minden ingatlantulajdonos, illetve használó kötelezettsége.
A fagymentesítés elmulasztása esetében keletkezõ
károk az ingatlan tulajdonosát, illetve használóját
terhelik!
DAKÖV KFT

A Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft.
(2723 Nyáregyháza, Kölcsey F. út 2/A., tel.: 06-29-490304) értesítése alapján az elõírt kötelezõ kéményseprõipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat Alsónémedi községben 2007. január 02. –március 14. közötti
idõszakban végzik. Arcképes igazolvánnyal rendelkezõ
dolgozóik látják el a feladatot, akik díjat is szednek.
Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

FIGYELEM! MUNKAREND VÁLTOZÁS!
2007. március 10. szombat munkanap,
ügyfélfogadás 8-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban.
2007. március 16. péntek pihenõnap,
így a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Polgármesteri Hivatal

FIGYELEM!
A Széchenyi István Általános Iskola Igazgatósága szakképzett szakácsot keres, Nyerges Miklósné nyugdíjba vonulása miatt.
Bérezés: a közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint.
Az állás 2007. augusztusában tölthetõ be.
Érdeklõdni az intézmény vezetõjénél a 337-140-es telefonszámon lehet!

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik a
nehéz napokban mellettünk álltak és osztoztak mély
fájdalmunkban.
Köszönjük azoknak, akik drága szerettünket velünk
együtt kísérték utolsó útjára és virággal borították sírját.
özv. Kiss István és gyermekei
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Tisztelt Olvasók! Kedves Szülõk!
Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány kéri Önöket, családtagjaikat, ismerõseiket,
hogy amennyiben más jótékony célú szervezet javára még
nem kötelezték el magukat, tiszteljenek meg minket azzal,
hogy a „Rendelkezõ nyilatkozat a befizetett adó 1%-áról”
c. nyomtatványon Alapítványunk adószámát tüntetik fel:

19184771- 1 – 13
Ebbõl az összegbõl az Alapítvány céljainak megfelelõen,
az oktatás tárgyi fejlesztését, eszközbeszerzést és a tanulók
sportolási lehetõségeinek javítását kívánjuk támogatni.
Elõre is köszönjük támogatásukat!
Mayer Istvánné
igazgató

Tisztelt Alsónémedi SZJA-t fizetõ állampolgárok
A 2007. évben ismét lehetõsége nyílik arra, hogy 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:
19184764-1-13
Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány:
19184771-1-13
Alsónémedi Sport Egyesület:
19831167-1-13
Szivárvány Naköziotthonos Óvodáért Közalapítvány:
18679717-1-13
Magyar Katolikus Egyház:
0011
Magyarországi Református Egyház:
0066
2007-ben 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 2007. évi költségvetési törvényben meghatározott kiemelt elõirányzat javára adományozhatja. A nyilatkozata csak
akkor érvényes, ha az 1% legalább a 100 forintot eléri. A lezárt borítékot aszemélyi jövedelemadó bevallásával
együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak.
Ha az Ön 2007. 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
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