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Tisztelt Alsónémediek!!
AKépviselõ-testület szeptember 12-én tartotta idei elsõ õszi
ülését, melyen a napirendi pontok tárgyalása elõtt ünnepé-
lyes esküt tett Kozma Márta új képviselõasszony, aki
Belágyi Tamás képviselõ úr önkormányzati Kft-ben elvállalt
ügyvezetõi tisztsége miatti összeférhetetlensége okából ke-
rült a testületbe.
A Polgármester úr megköszönte Belágyi Tamás képviselõ
úr eddigi munkáját (10 év) és további sikereket kívánt most
kezdõdõ tevékenységéhez.
Tárgyalásra került a 2008. évi költségvetés II. negyedéves
módosítása, az I. félévének teljesülésérõl, valamint a 2008.
évi beruházások teljesülésérõl szóló beszámoló, melyet a
Képviselõ-testület jóváhagyó határozatával vett tudomásul.
Ezt követõen Szalkai Lászlóné nyugdíjas iskolaigazgató
részére aranydiplomája mellé nettó 50.000,- Ft-ot szavaz-
tak meg a Képviselõk, elismerve ezzel is sokunk
tanárnénijének áldozatos munkáját.
A Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselõ-testület meg-
szavazta Bori Teréz pedagógus szabadságának idejére a
helyettesítés finanszírozásához a 162.500,- Ft + járulékai/hó
összeget, a bér és járulékai terhére.
A döntéshozók hozzájárultak az iskolában egy felsõs tanuló-
szobai csoport létesítéséhez a 2008-2009-es tanévben úgy,
hogy a 2009. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor a
Kulturális és Oktatási Bizottság tegyen javaslatot a tanuló-
szoba addigi mûködésének tapasztalatai alapján annak továb-
bi mûködtetéséhez.
Határozat született arról is, hogy Bori Teréz pedagógus ré-
szére Al-só-né-me-di Önkormányzata 1 millió forint kamat-
mentes munkáltatói kölcsönt biztosít, mellyel a család épít-
kezését segíti.
Döntött a Képviselõ-testület az Önkormányzat tulajdonában
lévõ, de az AIRVAC Kft. által használt TOYOTA HILUX
tgk. 100.000,- Ft + ÁFA-ért az AIRVAC Kft. tulajdonába
adásáról.
Az iskolabõvítéssel kapcsolatban a Képviselõ-testület – a
beérkezett árkalkulációt is figyelembevéve –, hogy megbízta
az ABÉVA Kft. ügyvezetõjét, a Pénzügyi Bizottságot és a
Polgármesteri Hivatalt, hogy tárgyaljon a bankokkal a terve-
zett hitelfelvétel részletes kondíciójáról, a tervezõ és a költ-
ségvetést készítõ és az iskola vezetõsége bevonásával a költ-
ségek nagyságrendjének indokairól, és a mûszaki tartalom
esetleges szûkítésérõl, ill. a felvetõdõ további kérdésekrõl.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az elõzetes becslésekhez ké-

pest (nettó 850 millió forint) csaknem 60%-kal kerül többe a
mostani számítások szerint az iskolabõvítés (1.350 millió fo-
rint). Ez a jelentõs költségnövekedés mindenképpen elgon-
dolkodtatta a Képviselõ-testületet, hiszen anyagi erõforrá-
saink jelenleg nem tûnnek elégségesnek a beruházás meg-
valósításához.
Ezután az a fontos határozat is megszületett, hogy az önkor-
mányzati tulajdonban lévõ ingatlanokat és egyéb vagyon-
tárgyakat továbbra is biztosítani kell! A Képviselõ-testület
a vagyonbiztosítási értéket kb. 3 milliárd forint összegben
határozzák meg és megbízta a Polgármesteri Hivatalt, hogy
ezen biztosítási összeg figyelembevételével kérjenek áraján-
latokat mind brókercégektõl, mind helyi biztosítási szakem-
berektõl azzal, hogy a kockázatviselés kezdete 2009. január 1.
A következõ döntés engedélyezte a fogorvosi lakás tetõjaví-
tását figyelembevéve azt az információt, miszerint egy ideje
folyamatosan beázásokat észleltek.
A térfigyelõ kamerarendszer létesítésére sajnos nem nyer-
tünk pályázati támogatást, de a falu közbiztonságát szem
elõtt tartva a Testület fontosnak ítélte és kiépítteti a kame-
rarendszert – 8 db állandó és 4 db ideiglenes kamera felsze-
relésével – az Olasz Tibor szakértõ által korábban elkészített
anyag alapján. A kiviteli terveket ennek megfelelõen elkészít-
teti és a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárás ki-
írására a tervek elkészülte után tér vissza.
Majd az Önkormányzat döntött, hogy az AIRVAC Kft. által
kiépítendõ – az Északi vállalkozói területrõl érkezõ szenny-
víz továbbítására szolgáló – nyomóvezeték nyomvonaláról.
Ezt a Nyárfa u. folytatásában, a Szabályozási Tervben terve-
zett lakóterület kialakításhoz szükséges utca területén
kényszerül szolgalmi jog alapításával megvalósítani úgy,
hogy a mûszaki lehetõségek szerint a kivitelezés a lehetõ leg-
kevésbé korlátozza a 02/40 hrsz-ú ingatlant, ugyanis ezen in-
gatlan tulajdonosa semmilyen mértékben nem kíván ezen ve-
zeték kiépítéséhez, ill. lakóterület kialakításához hozzájárul-
ni. Erre tekintettel a Képviselõ-testület azt is meghatározta,
hogy lehetõség szerint az út céljára korábban Acsai Károly ál-
tal ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába átadott 8 méter
szélességû területen történjen a vezeték kiépítése.
Ezután úgy döntött a Képviselõ-testület, hogy a Kistói utca
mögött létesítendõ lakóterület fejlesztéssel kapcsolatos
végleges döntés elõtt a kérelmezõk költségviselésével, de sa-
ját megrendelése alapján készíttet egy hatástanulmányt. A
hatástanulmánynak tartalmaznia kell a jelenlegi önkormány-
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zati szabad kapacitások felmérését, s hogy a lakóterület bõví-
tés milyen plusz terheltséget jelentene a szabad kapacitások-
hoz képest, milyen forrásokat kívánna az Önkormányzattól a
jelenlegi forrásokhoz képest. Továbbá a tervezett lakóterület
bõvítésnek milyen pozitív, negatív társadalompolitikai hatá-
sai lennének.
A településközpont tervezésére benyújtott, legkedvezõbb
árajánlata alapján (bruttó 5,4 millió forint) a Farkas Építész-
iroda Kft-t bízta meg a munka elvégzésére, a tartalék terhére
a Képviselõ-testület, ugyanis a további ajánlatok 5-10 millió
forinttal voltak ennél magasabbak.
Ezután a Kékesi-féle, immár önkormányzati tulajdonban lévõ
épület további sorsáról született döntés, miszerint a két önkor-
mányzati tulajdonú Kft. (ABÉVA, AIRVAC) használatába ad-
ja, egyrészt megspórolva az AIRVAC Kft. által eleddig irodára
kifizetett bérleti díjat, másrészt az ABÉVA Kft. elhelyezése is
megoldottá válik azzal az ellentételezés kikötésével, hogy a két
Kft. szükséges felújításokat végeztesse el és a továbbiakban
tartsa karban az épületet, annak udvarát és környékét.
A községünkben létesítendõ piaccal kapcsolatos költségek és
követelmények tükrében a Testület úgy döntött, hogy próba-
képpen az Al-só-né-me-di õstermelõk önmaguk által meg-
termelt árujukat értékesíthetik a Dózsa Gy. tér Opál-ház
elõtti területén, közterület-foglalási díj fizetése nélkül!
A következõ határozat a Településfejlesztési, Mezõgazdasági
és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára az volt, hogy Al-
só-né-me-di község helyi építési szabályzatáról és szabályo-
zási tervérõl szóló 8/2004. (V. 03.) sz. rendeletében meghatá-
rozottak szerint az Al-só-né-me-di 0320/13 hrsz-ú ingatlant a
község belterületéhez csatolja. Nevezett területen annak
megosztása után keletkezõ új hrsz-ú területeken gépjármû
(tehergépjármû) kereskedelem (2573 hrsz.); valamint raktá-
rozás és logisztika (2574-2577 hrsz.) fog megvalósulni.
Ezt követõen a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság javaslatára a Testület arról is dön-
tött, hogy Csermák Miklós és Csermák Béla kérelmét tá-
mogatja, azaz az Al-só-né-me-di 081/85-081/86 és a most ki-
alakuló 081/119 (jelenleg 081/83) hrsz-ú ingatlanokra (össze-
sen 42084 m2) a szabályozási terv elkészítését engedélyezi, a
szomszédos Gip-1 övezetû területre érvényes szabályozási
elõírások alkalmazásával, a kérelmezõ teljeskörû költségvi-
selése mellett. A lakosság szíves tájékoztatására közöljük,
hogy ezen területek Al-só-né-me-di Nagyközség Önkor-
mányzatának 2004-ben elfogadott szabályozási tervében már
ipari ingatlanként kerültek meghatározásra.
Takács Ferenc és felesége kérelmének tárgyalására –
figyelembevéve a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatát is – (a 0355/3 hrsz-ú,
6961 m2 nagyságú ingatlan belterülethez csatolása) akkor tér
vissza, ha a Polgármesteri Hivatal utánanéz, hogy a kérelme-
zõ által felajánlott 10 Aranykorona fejében az Önkormányzat
tud-e megfelelõ helyen földet szerezni. Ezen területrõl tudni
kell, hogy a fent hivatkozott önkormányzati szabályozási
tervben sem lakóövezetnek, sem iparterületnek nem került ki-
jelölésre, így tehát a kérés teljesítése elvi szintû testületi dön-
tést is igényelt.
A Képviselõk úgy döntöttek, hogy a most alakuló NYWYG
Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület kérését támogatják,

azaz hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyesület székhelyének a
Faluházat használhatja és foglalkozásaikat a Weisz-tónál
megtarthatják, a „tó” és környéke rendben tartása mellett. A
„Nywyg” név Al-só-né-me-di õsi neve, melyet IV. Béla 1267.
évi oklevele is õriz.
A Képviselõ-testület felhatalmazta dr. György Balázs pol-
gármestert, hogy az Al-só-né-me-di, Hõs u. és Magyari u.
belterületi aszfaltburkolatú utak burkolatfelújítása kapcsán a
burkolat felújítására beszerzendõ kivitelezési árajánlatokat
elbírálja és a munkát a legkedvezõbb ajánlattevõvel végez-
tesse el abban az esetben, ha az a rendelkezésre álló költség-
vetési kereten belül van (cca. bruttó 7.100.000,- Ft). Így meg-
felelõ árajánlat esetén még ebben az évben elkészülhet az
útburkolás. Ezután a Képviselõ-testület fenti
burkolatfelújításra nyert pályázati összeghez biztosította a
szükséges önerõt (50,6 %, azaz bruttó 3.585.200 forintot).
A Testület módosította Szervezeti és Mûködési Szabályzatát
a jogszabályi változásoknak megfelelõen, majd Belágyi Ta-
más képviselõ úr távozása miatt megüresedett Tájékoztató
és Jogi-Ügyrendi Bizottság elnökének Szabó Endre képvi-
selõt választotta. Képviselõi javaslatra az ugyanezen okok
miatt csökkent létszámú Pénzügyi Bizottságba Suplicz Zsol-
tot, mint külsõs bizottsági tagot megválasztotta, aki a koráb-
bi ciklusban már tevékenykedett a Bizottságban.
Ezután a Képviselõ-testület a Polgármester szóban kiegé-
szített beszámolóját fogadta el az elõzõ ülésen hozott hatá-
rozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb in-
tézkedéseirõl.
A Testület az elõterjesztésnek megfelelõen ismét kiírja a
Busra Hungarica pályázatot, melynek elbírálására a Kultu-
rális és Oktatási Bizottságot hatalmazza fel. (A részletes pá-
lyázati kiírás jelen Hírmondóban és www.alsonemedi.hu hon-
lapon is megtalálható!)
Egy korábbi testületi döntés figyelembevételével a Képvise-
lõ-testület felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert,
hogy a 04/7 hrsz-ú út területén a közmûvek elhelyezése érde-
kében a szolgáltatóknál a szolgalmi jog bejegyzése ügyében
segítséget nyújtson a beruházóknak.
A Képviselõ-testület zárt ülés keretében – lévén személyi
ügyrõl volt szó –, az Al-só-né-me-di Gyermekekért és Anyá-
kért Közalapítvány Kuratóriumának lemondással történt
megüresedõ helyére Horváth Évát (a családsegítõ szolgálat
dolgozóját) választotta, majd engedélyezte Rozgonyi Erik
jegyzõ úrnak, hogy Gyálon ideiglenesen jegyzõi helyettesíté-
si feladatokat lásson el 2008. november 30-ig. A Képviselõ-
testület tehetséges gyermekek támogatásáról is döntött, mely
kapcsán 6 nyolcadik osztályból kikerült tanuló részesült 25-
25.000,- Ft-os támogatásban.
Al-só-né-me-di Önkormányzat Képviselõ-testülete terv
szerinti legközelebbi rendes ülését 2008. október 17-én,
pénteken 14 órakor tartja. Kérjük, minél többen jöjjenek el
a testületi ülésekre, mivel itt közvetlenül értesülhetnek a
közösség fontos ügyeirõl.
Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Al-só-né-me-di Hír-
mondóba szánt cikkek leadási határideje a testületi ülést
megelõzõ hét csütörtöki napja.

TÁJÉKOZTATÓ
és JOGI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
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TÁJÉKOZTATÓ
az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 2008. I. félévi tevékenységérõl

2008.I. félév végén az országban mûködõ másfél millió tár-
sas- és egyéni vállalkozás egyharmada Régiónkban tevé-
kenykedett. Az ötszázezer élõ/mûködõ adóalany háromötöde
(288 ezer db) gazdálkodó szerv, az országban tevékenykedõ
gazdálkodók számának 50%-a. Az egyéni vállalkozók és adó-
számmal rendelkezõ magánszemélyek fele-fele arányban te-
szik ki a 220 ezer fõs magánvállalkozók „táborát”. Mûködõ
adóalanyainak összesített száma az év elejéhez képest
22 325 fõvel növekedett, amely az önálló tevékenységet foly-
tató adószámos magánszemélyek létszámgyarapodásának,
valamint a korlátolt felelõsségû gazdasági társaságok számá-
ban bekövetkezett növekedésnek a következménye.
Az év elsõ hat hónapjában a régiós bevételek a fõ adónemek
vonatkozásában meghaladták az 1 300 Mrd Ft-ot, ezzel az
ország (APEH-tõl befolyó) költségvetési bevételeihez 35 %-
ban járultunk hozzá. A bevételekbõl 1178 Mrd Ft a kiemelt
adónemekbõl realizálódott, az összeg 10 %-kal haladja meg a
2007. I. félévben elért bevételt. E jelentõs összeg kétötöde
(505 Mrd Ft) TB bevétel, negyede ( 300 Mrd Ft) általános for-
galmi adóból, 30 %-a pedig személyi jövedelemadóból szár-
mazik. Másfél %-ot tesz ki a költségvetést megilletõ illeték-
bevétel összege (18 Mrd Ft), mely a 2007. I. félévi bevételt 40
%-kal haladja meg.
A behajtási tevékenység eredményeként az I. félév során
összesen 72,2 milliárd Ft bevétel realizálódott, amely az or-
szágos bevétel közel fele. Az elõzõ év azonos idõszakával
összevetve a bevétel-növekedés mértéke 31,5%. A behaj-
tásból befolyt járulékbevételek a
bázisidõszakhoz képest 43,2%-kal, az adóbevételek 18,4%-
kal nõttek.
A szankcióból származó nettó bevétel 7 Mrd Ft, összegében
hasonló az elõzõ évihez, az országos bevétel kétötöde.
Régiónkban 2008. I. félévben összesen 48 369 darab ellen-
õrzés során a revizorok 122,9 milliárd Ft nettó adókülön-
bözetet tártak fel. A tavalyi év azonos idõszakához mérten
az ellenõrzések db-számában 31 %-os, a feltárás összegében
20%-os növekedés figyelhetõ meg.
Az értékelési idõszak végéig jogerõsen visszatartottunk 6,3 Mrd
Ft jogtalan visszaigénylést, amely szinte teljes mértékben a kiuta-
lás elõtti ellenõrzések eredménye. A jogerõsen visszatartott összeg
98,5%-a ÁFA adónemen került visszatartásra.
A Kiutalás elõtti ellenõrzés során jogerõsen visszatartott
adó és támogatás összege
12,1%-kal volt kevesebb, mint a bázisidõszakban. Az orszá-
gosan realizált összeg több mint fele az Igazgatóságon került
visszatartásra.
Az I. félév során 1500-at meghaladó számú vagyongyarapo-
dást vizsgáló ellenõrzés zárult jogerõs határozattal, 4 Mrd Ft
nettó adóhiányt megállapítva.
A Régió az I. félévben feldolgozott egymillió személyi jöve-
delemadó, ötszázezer általános forgalmi adó és mintegy
1,3 millió járulék-bevallást. Félszázezer átvezetési kérelem

és közel ugyanennyi egyszerûsített vállalkozói adóbevallás
került nyilvántartási rendszerünkbe.
Az ügyfélszolgálati szakterület munkatársai a félév során 422
ezer személyesen megjelenõ ügyfél kérését teljesítették, 115
ezer db adó- és jövedelem és együttes igazolást adtak ki, kö-
zel kétszázezer beadványt vettek át. Közel egymillió eset-
ben keresték meg ügyfélszolgálatainkat egyéb ügyekben (át-
utalási-megbízás nyomtatványért, bejelentõlapok átadása ér-
dekében, adókártya igénylõ lap benyújtásával, stb.). Írásbeli
tájékoztatási tevékenységünk keretében két és félezer postai
úton érkezett tájékoztatást kérõ levélre válaszoltunk.
Az önkéntes adófizetést elmulasztók, az adóhátralékkal ren-
delkezõ adózók számának csökkentése érdekében éltünk a
törvényes kényszerintézkedések lehetõségekkel. Közel 110
ezer azonnali beszedési megbízást bocsátottunk ki, mely 13
ezerrel több, mint a tavalyi év azonos idõszakában. Eredmé-
nyesen, mintegy 6500 esetben éltünk a jövedelem letiltások
foganatosításának lehetõségével. A kisebb összegû hátralék-
kal rendelkezõket fizetési felszólítással/felhívással igyekez-
tünk tartozásaik rendezésére bírni: a kiküldött közel 20 ezer
db felszólítás 26 Mrd Ft hátralékot érintett.
A 2008.I. félévi eredményeinket tükrözõ adatokat látva biz-
ton állíthatjuk, hogy amellett, hogy apparátusunk a ránk rótt
központi elvárások teljesítésébõl sikeresen vette ki részét, az
illetékességi területünkön tevékenykedõ adózók bizalmát is
megtartottuk szolgáltatásaink színvonalának emelésével.
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Az olvasó kérdez – dr. Orbán Ildikó, az APEH Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóságának ügyfélkapcsolati
fõosztályvezetõje válaszol

Kérdés: Állandó munkahelyem nincs, alkalmi munkavállalói
könyvvel szoktam dolgozgatni. Ennek alapján jogosult va-
gyok-e az ingyenes egészségügyi szolgáltatásra?
Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás
után megfizetett közteherjegy nem tartalmaz természetbeni
egészségügyi hozzájárulást. Ebbõl következõen az alkalmi
munkavállalói könyvvel foglalkoztatott személy kizárólag
baleseti ellátásra jogosult. Ha nincs olyan jogviszonya,
amelynek alapján az egészségügyi hozzájárulás megfizetett-
nek minõsül, akkor a természetbeni ellátás érdekében, a
T1011-es nyomtatvány benyújtásával be kell jelentkeznie az
APEH-nál , és havonta 4.350 forintot kell fizetnie.

Kérdés: Bérbe adom a lakásomat egy kft-nek. Nyilatkoztam
részükre, hogy az önálló tevékenységre vonatkozó szabályo-
kat választom, ennek ellenére 25 százalék adót vonnak le. He-
lyes az eljárásuk?
A kft eljárása nem helyes. Ha Ön úgy nyilatkozott, hogy a jöve-
delmét az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint ál-
lapítja meg, akkor a kifizetõnek az önálló tevékenységre vonat-
kozó szabályok szerint kellene megállapítania az adóelõleget is.
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Ha a hibát nem sikerül rendezni a kft-vel adóéven belül, akkor
választását az adóbevallásában érvényesítheti.

Kérdés: Kell-e valamilyen igazolvány, ha a lakásom egyik
szobáját bérbe adom diákoknak?
Ha igazolványra nem is, egy adószámra szüksége lesz. A bér-
beadást a tevékenység megkezdése elõtt kell bejelenteni az
APEH-hez a 08T101-es nyomtatványon (interneten letölthe-
tõ, vagy az APEH ügyfélszolgálati irodák rendelkezésre bo-
csátják). A bejelentésnél kapott adószámmal kell számlát ki-
állítania a bérleti díjról.

Kérdés: A gyermekemet szeretném segíteni 1 millió forinttal,
amit a lakásvásárlásához használ fel. Kell-e valamilyen adót
fizetni nekem vagy a gyermekemnek emiatt?
A magánszemélyek egymás közötti ajándékozása adómentes,
ezért sem Önnek, sem a gyermekének adófizetési kötelezett-
sége nem keletkezik. Ha adófizetési kötelezettség nem is, ille-
tékfizetési kötelezettség keletkezhet. Ha a készpénzajándék
értéke meghaladja a 150 ezer forintot, akkor a teljes összeg
után illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. Az ajándékozás

miatti illetékkötelezettség elkerülhetõ úgy, hogy az összeget
nem készpénzben adja át, hanem bankon keresztül utalja a
gyermeke bankszámlájára. Az ajándékozást 30 napon belül
be kell jelenteni az APEH-hez.

Kérdés: Folyószámlakivonatot kaptam az APEH-tõl. Az van rajta,
hogy illetéktartozásom van, de szerintem nem jogos az APEH kö-
vetelése. Hogyan tudom ezt a legegyszerûbben tisztázni?
A folyószámlakivonat az APEH által nyilvántartott adótarto-
zást tartalmazza. Ha a tartozás összegével nem ért egyet, ak-
kor célszerû egy levélben megkeresni az adóhatóságot, mely-
hez csatolja az igazát bizonyító iratok másolatát (például a be-
fizetést igazoló csekkszelvényt) is. A levelet az APEH Kö-
zép-magyarországi Regionális Igazgatóság 1438. Budapest,
Pf. 511. postacímére küldheti meg. Az írásban benyújtandó
észrevételt segíti a Közép-magyarországi Regionális Igazga-
tóság honlapjáról letölthetõ nyomtatvány is.
A kivonatban szereplõ adatok egyeztetése miatt felkeresheti az
ügyfélszolgálati irodákat, kirendeltségeket is, de ezt a megoldást
azért nem javasoljuk, mert a munkatársaink csak átveszik az észre-
vételét, problémáját helyben érdemben nem tudják orvosolni.

Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának külön figyelemfelhívása

a folyószámla kivonattal értesített adózók részére
Tisztelt Ügyfeleink!
Kérjük Önöket, hogy amennyiben a folyószámla kivonattal, illetve a pótlékértesítõvel kapcsolatban észrevételük merülne fel,
úgy azt lehetõség szerint írásban jelezzék a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság felé. Észrevételüket levélben fel-
adhatják az 1438. Budapest, Pf. 511. postacímre, és természetesen ügyfélszolgálati és kirendeltségi irodáinkban munkatársa-
ink is átveszik azt.
Az illetékkel kapcsolatban benyújtandó észrevételeken – amelyek elkészítéséhez segítséget nyújt az Igazgatóság honlapjáról
letölthetõ formanyomtatvány – a név, a lakcím/székhely, az adóazonosító jel/adószám feltüntetése mellett kérjük megadni
napközbeni elérhetõségüket is, mert az ilyen jellegû kapcsolatfelvétel gyorsítja az ügyek megnyugtató rendezését.
Igazgatóságunk a média valamennyi fórumán részletesebb tájékoztatást ad, illetve honlapunkon bõvebb információkat talál-
hatnak e témáról.

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

VÁLTOZÁSOK VÁRHATÓAK A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBAN
Tisztelt Alsónémediek!
Településünkön már hosszú évek óta mindenki számára térí-
tésmenetesen biztosítjuk a házi segítségnyújtás szolgáltatást.
Korábban Zsíros Lászlóné, most pedig Kiss Sándorné látja el
ezt a feladatot, tiszteletdíjas segítõi közremûködésével.
2008. január 01-tõl a „Kertváros” Kistérségi Társulás által
fenntartott intézmény keretein belül folyik az ellátás és az idei
nyáron tárgyalt a Képviselõ-testület a térítési díj esetleges be-
vezetésérõl is. Végül úgy döntött Önkormányzatunk -eltérõen
más településektõl-, hogy az idei évben még térítésmente-
sen biztosítja ezt a szolgáltatást Alsónémedi területén, azon-
ban a 2009. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor idén
novemberben visszatér a kérdéskörre. Terveink szerint térí-
tési díjfizetési kötelezettséget állapítanánk meg a szociális
rászorultságtól függõen, amely intézkedés teljes egészében
összhangban van a szociális törvény és a szociális gondosko-
dás alapelveivel. Ebben az esetben a szolgáltatást igénybe ve-

võ jövedelmi helyzetétõl tennénk függõvé a fizetendõ téríté-
si díjat, azaz az igazán rászorulók továbbra is ingyen kaphat-
nák meg az ellátást, de akiknek magas jövedelmük miatt in-
dokolt, azoktól a szolgáltatás önköltségének és az e célra ka-
pott állami normatíva különbözetének egy részét elkérnénk.
Ez a különbözet 2008-ban 1088,- Ft/óra.
Döntés majd csak novemberben várható és annak eredményé-
rõl decemberben kapnak az érintettek tájékoztatást, de fontos-
nak tartjuk, hogy elõzetesen is informáljunk mindenkit a vár-
ható változásokról. Lényeges, hogy mindenki elfogadja és
megértse, az ingyenesség fenntartása csak a valóban ala-
csony jövedelemmel rendelkezõk esetében indokolt, a töb-
biek pedig anyagi lehetõségeikhez mérten vegyenek részt az
általuk igénybevett szolgáltatás finanszírozásában.

Rozgonyi Erik
jegyzõ
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A 2009. évi BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra

felsõoktatási hallgatók, illetve felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó tanulók számára

„A” típusú pályázat a felsõoktatásban már részt vevõ hallgatók számára:
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat terültén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõ-
oktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, államilag támogatott, teljes idejû ( nappali ta-
gozatos ) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat.
Az ösztöndíj idõtartama: 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév.
A pályázat benyújtásának módja: „A/B” típusú pályázati ûrlapon, amely igényelhetõ az
Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban / Alsónémedi, Fõ u. 58. 3. sz. szoba /.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31.

„B” típusú pályázat a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó hallgatók számára:
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû / a
2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatá-
si intézményben felvételt még nem nyert, érettségizett / fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2009/2010. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézmény keretében állami támogatott, teljes idejû ( nappali tagozatos ) felsõfokú alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíj-
ban, akik 2009-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézményben és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben
ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
A pályázat benyújtásának módja: „A/B” típusú pályázati ûrlapon, amely igényelhetõ az
Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban / Alsónémedi, Fõ u. 58. 3. sz. szoba / .
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31.

Nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és a katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.

A pályázatok elbírálása során a Képviselõ-testület az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– a családban az egy fõre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj

legkisebb összegének 150%-át,
– árva vagy félárva,
– eltartásáról egyedülálló szülõ gondoskodik,
– a családjában élõ eltartottak száma három vagy annál több,
– krónikus betegségben szenved,
– kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül.

A pályázatokat 1 példányban, írásban a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani a fenti határidõre. A pályázatokat a Kulturá-
lis és Oktatási Bizottság legkésõbb 2008. november 22-ig elbírálja. Az önkormányzat a pályázatokat elbírálás után a megyei
önkormányzat, illetve az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázatok Osztálya részére továbbítja

A pályázó a települési önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban Somogyi Istvánnénál kapható a 29/337-101/14. melléken vagy az
ida.varga@alsonemedi.hu e-mail címen.

A pályázati ûrlaphoz mellékelni kell:
• az iskolai tanulmányok folytatásról szóló igazolást,
• a család egy fõre jutó jövedelmének megállapításához szükséges jövedelemigazolásokat,
• az elhalt szülõ halotti anyakönyvi kivonatát,
• elvált szülõk estén a válásról szóló jogerõs bírósági végzést, vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot,
• az eltartott gyermekek születési anyakönyvi kivonatát,
• krónikus betegség fennállásáról szóló orvosi igazolást,
• kollégiumi ellátásról szóló elutasító határozatot.
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FELHÍVÁS !!!
A mezõgazdasági szakigazgatás 2006. január elsejével össze-
vonásra került. A fõvárosban és Pest megyében is létrejött az
új egységes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal. Ahivata-
lon belül négy igazgatóság mûködik: Földmûvelésügyi, Nö-
vény és Talajvédelmi, Erdészeti, Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi. Az igazgatóságok feladatainak össze-
foglalóját e levéllel megküldöm. A fõigazgató minden me-
gyében továbbra is ellátja az eddigi feladatát, nálunk a Föld-
mûvelésügyi Igazgatói feladatokat is. Gráf József Miniszter
úr elvárása az volt, hogy az egységes hivatal létrehozásával
járó szervezési feladatok ne hátráltassák a szakmai munkát, a
gazdálkodók, az ügyfelek ne vegyenek észre semmit. Úgy vé-
lem ezt sikerült teljesítenünk.
Igyekszünk megoldani, hogy az ügyfélfogadás is összevontan
történjen. Több településen már egy helyen szolgálják az ügy-
feleket a különbözõ igazgatóságok munkatársai. A falugazdá-
szok bármilyen agrár-szakmai ügyben tudnak segíteni abban,
hogy a gazdálkodók beadványait az érintett igazgatóságok
mihamarabb megkapják és el is intézzék. Az új szervezetben
a munka felgyorsul és hatékonyabbá válik.
Az EU-ban is feltûnést keltett, hogy a 197000 körüli gazdál-
kodó támogatási kérelmének 97%-át elektronikus úton nyúj-
totta be. Nagy Britannia a második e téren, ott a 60000 gazdál-
kodó mintegy 60%-a adja be az internet segítségével a kérel-
mét. E munkában oroszlánrészt vállaltak a falugazdászok és a
kamarai tanácsadók. Így lerövidülhet a kifizetésig eltelõ elõ-
készítési idõ, a magyar kifizetõ ügynökségi feladatokat ellátó,
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál. A polgármes-
terek, az önkormányzatok segítettek helyiség biztosításával,
internet-hozzáféréssel, számítógép rendelkezésre bocsájtásá-

val. Az Önök együttmûködése nélkül nem tudnánk jól végez-
ni munkánkat. Minden segítséget, együttmûködést ezúttal is
nagy tisztelettel megköszönök.
Bizonyára hallott már a lakosság élelmiszerbiztonságát óvó
folyamatos ellenõrzésekrõl is. Mindez és sok más tevékeny-
ségünk a sikeres magyar mezõgazdaság érdekében történik
Most egy újabb lépést teszünk az egységes és kisebb költségû
mûködés felé. A Földmûvelésügyi Igazgatóság két osztálya
átköltözött, a Falugazdász osztály, pedig várhatóan szeptem-
berben átköltözik a 1135 Budapest, Lehel út 43-47 számú
épületbe. Így a hivatal három egysége, az Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi, valamint a Földmûvelés-
ügyi Igazgatóság és a Gazdasági osztály egy épületben tevé-
kenykedik. Ez munkaszervezési elõnyök mellett jelentõs bér-
leti díj megtakarítást és rezsiköltség csökkenést jelent. Az
ügyfeleknek nem kell behajtási engedélyköteles területen
ügyet intézni és a díjmentes parkolás is biztosított.
Az átköltözés következtében a Fõvárosi és Pest megyei Me-
zõgazdasági Szakigazgatási Hivatal központi címe és a Föld-
mûvelésügyi igazgatóság címe és telefonszámai is megvál-
toztak.
Az új cím a fentebb közölt, mely egyben levelezési cím is. A
hivatal és a munkatársak telefonszámait szintén e levél mel-
lékleteként megküldöm. Kérem Önt, hogy a változásokról az
érdekelteket a helyben szokásos módon tájékoztatni szíves-
kedjen.
Budapest, 2008.07.10.

Miakich Gábor
a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási

Hivatal Fõigazgatója

Új söprû seper a fogászat házatáján!
Tisztelt Alsónémedi nagyközség lakossága!
Megtiszteltetés számunkra, hogy 2008. június elseje óta a
fogászati alapellátást mi végezhetjük az önök nagyközség-
ében. Ennek kapcsán szeretnénk bemutatkozni és pár sort írni
munkánkról és munkánkkal kapcsolatos gondolatainkról.

Dr. Szegedi Anett 2003-ban végzett a
Debreceni orvostudományi egyetem
fogorvosi karán, két év múlva sikeres
szakorvosi képesítést szerzett, majd vi-
déken illetve az istenhegyi klinika ve-
gyes fogászati osztályán szerzett széles-
körû gyakorlatot mind gyermek, mind
felnõtt fogászat területén.
Dr. Jenei András 1996-ban fejezte be
Semmelweis egyetem fogorvos-tudo-
mányi karát Budapesten, majd szakvizs-
gát tett fog és szájbetegségekbõl. Ezu-
tán egy hasonló nagyságú településen
vegyes fogászati rendelõt alapított, me-
lyet máig sikeresen mûködtet.

Ezen rövid szakmai bemutatkozás után néhány szó a munkánkról:
Szeretnénk sikeresen ellátni az önök kezelését, jó hangulatban,
feloldva a fogászattal kapcsolatos megszokott szorongásokat, ezért
kérünk mindenkit, hogy kihasználva a társadalombiztosítási finan-
szírozás adta lehetõségeket rendszeresen látogassák rendelõn-
ket, és ne csak akkor, ha már nagy a „baj” amikor már fájdalom
és gyulladás állapota uralkodik. Nem szabad elfelejteni a gyerme-
kek idõben elkezdett ellenõrzését sem.
Mi hosszútávra tervezzük itteni tevékenységünket, ezért is
szeretnénk jó kapcsolatot kiépíteni önökkel. Bármilyen jelle-
gû fogászati kérdéssel kapcsolatban keressenek fel minket
bátran bizalommal!
Alsónémedi megújult fogászati rendelõjében szeretettel várja
Önöket Dr. Szegedi Anett és Dr. Jenei András fogszakorvos
és a már megszokott kedvességével Farkasné Kerekes Zsu-
zsanna asszisztensnõ.
Kérem, ne feledjék, a teljes egészség szerves részét jelenti
a fogászati higiénia is!

Dr. Szegedi Anett
Dr. Jenei András
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FIGYELEM!!! MUNKAREND VÁLTOZÁS!!!
2008. október 18. szombat munkanap, ügyfélfogadás 8-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban.
2008. október 24. péntek pihenõnap, így a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Polgármesteri Hivatal

Földmûvelésügyi Igazgatóság

Szoba Név Feladatkör Belsõ mellék ISDN Fõvonal Fax

201 Miakich Gábor Fõigazgató 317-6231

201 Árva Bernadett Titkárság 127 412-3550 317-6231

201 Laczkó Tiborné Titkárság 127 412-3550 317-6231

211 Bereczki Attila Földmûvelésügyi Hatósági

Osztály osztályvezetõ 158 412-3559 317-6231

212/b Bukodi Csaba Vízügy, géptámogatás,

integrátorok 142 412-3564 412-3564

208 Csorbai Károly Földkiadás , Kertészet 109 412-3556 317-6231

202 Földi Péter Informatika 118 412-3551 317-6231

203 Gréczi Sándor Humánpolitika 113 412-3552 317-6231

207/b Horvai Zoltán dr. Halászati Felügyelõ 108 412-3555 317-6231

218 Kecskemétiné P. Ibolya Növénytermesztés, elemi károk 171 412-3561 317-6231

207 Kovács Istvánné Halászat 165 412-3555 317-6231

210 Németh László Földkiadás 152 412-3558 317-6231

205 Vincze Mária Vadászat 120 412-3553 317-6231

212 Peresa Miklós Beruházási támogatások,

Rendezési tervek, Ellenõrzés 154 412-3560 412-3564

205/2 Petõ Zoltán Vadászat 111 412-3553 317-6231

209 dr.Simora Csaba Földkiadás 103 412-3557 317-6231

210 Svanterné Nagy Olga Földkiadás 152 412-3558 317-6231

206 Szabó László Vadászat 112 412-3553 317-6231

205 Szabó Zoltán Vadászat Ov. 126 412-3553 317-6231

219 Török Sándor Irattár 167 412-3562 317-6231

219 Zámbó Tímea Iktatás 167 412-3562 317-6231

Igazgatóság/osztály Igazgató/Osztályvezetõ Cím Telefon/fax

Termelési és 06-1/262-2914

Ügyfélszolgálati Osztály Velkei József 1105 Bp,Szent László tér 16. 262-2915

Gazdasági és 06-1/350-6113

Informatikai Osztály Nagy István 1135 Bp,Lehel u.43-47. 239-1378

Állategészségügyi és

Élelmiszerlánc- 06-1/239-0330

biztonsági Igazgatóság Dr. Hajós Ádám 1135 Bp,Lehel u.43-47. 350-6117

Növény-és Talajvédelmi 06-28/512-440

Igazgatóság Benécsné dr. Bárdi Gabriella 2100 Gödöllõ,Kotlán S. u. 3. 512-460

Erdészeti Igazgatóság Klemencsics András 1054 Bp, Széchenyi u. 14. 06-1/374-3400

374-3402
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa

(2360 Gyál, Kõrösi út 54.) pályázatot hirdet a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi
Központja (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48.) intézményvezetõi álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:
– szociális étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
– családsegítés,
– gyermekjóléti szolgáltatás

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:
A Szociális és Családvédelmi Központ tevékenységének kis-
térségi szinten való tervezése, szervezése, vezetése, irányítá-
sa és ellenõrzése.
Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének
3. pontja szerinti szakirányú szakképzettség, valamint a
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I.
rész I/1. pontjában elõírt képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociá-
lis ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás te-
rületén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent: szociális és/vagy gyermekjóléti intézményben
szerzett vezetõi gyakorlat.
Pályázatnak tartalmazni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai

helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– képesítést, szakértõi tagságot igazoló közjegyzõ által

hitelesített okiratokat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban résztvevõk megismerhetik, a gyermekek védelmé-
rõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
tv. 15. paragrafuságnak 8. bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn, pályázatát a Tár-
sulási Tanács nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, újon-
nan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 21/A § (4) bekezdésé-
ben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.
A vezetõi megbízás idõtartama:
5 év, amelynek kezdõ napja a pályázati eljárás eredményes le-
folytatását követõen azonnal.
Illetmény:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
(Kjt.) szerint
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
vezetõi pótlék Kjt. szerint

Pályázat benyújtásának határideje:
a Szociális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 nap
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja és helye:
A pályázatot „Szociális és Családvédelmi Központ vezetõi ál-
lás pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati
példányban, közjegyzõ által hitelesített okiratokkal ellátva)
kell benyújtani Gyál Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi,
Oktatási és Intézmény-felügyeleti Iroda irodavezetõjéhez
(2360 Gyál, Kõrösi út 54.)

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja:
Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.
Pályázat elbírálásának határideje:
a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napon belül
A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ:
a 06-29-540-920 telefonszámon.
A pályázati kiírás további megjelenési helye:
Szociális Közlöny 8. szám 2008. augusztus 29.
KSZK Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján 2008.
szeptember 5.

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
A felsõoktatási intézményben tanulók 2007/2008-as
tanév elsõ tanulmányi félévére vonatkozóan az önkor-
mányzati támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje
2008. október 15.
A felsõoktatási intézmény tanulói részére kiírt Bursa
Hungarica pályázat benyújtási határideje 2008. október 31.
A pályázat részletes leírása jelen Hírmondóban olvasható.

Polgármesteri Hivatal

Közép-magyarországi Regionális

Munkaügyi Központ

Dabasi Kirendeltség

Cím: 2370 Dabas, Berkenye u. 1.
Telefon: (29) 360-394, (29) 361-581
Fax: (29) 361-581
Ügyfélfogadás: H: 8.30-15.00

K: 8.30-15.00

Sz: 8.30-15.00

Cs: 8.30-12.00
(csak az elsõ jelentkezõk
és a munkáltatók számára)

P: 8.30-13.00
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Megkezdõdött a 2008/2009-es tanév
Intézményünkben 2008. szeptember 1-jén kezdetét vette a
2008/2009-es tanév. 410 csillogó szemû kisdiák vette birtok-
ba 181 tanítási napra iskolánkat. Az elsõ tanítási napon ünne-
pélyes keretek között nyitottuk meg a tanévet. Vendégeink
között köszönthettük Dr. György Balázs polgármester Urat,
Szalkai Lászlónét, iskolánk nyugdíjas igazgatóját, Miskolczi
Károlyné dr. közoktatási szakértõt, Dobos Sándorné nyugdí-
jas tanárt, Szappanos Zoltán református lelkészt, a hitoktató-
kat, az óvoda pedagógusait, valamint a kedves szülõket.
A tanévnyitó minden esztendõben egy jelentõs, kitüntetett
esemény. Kezdet minden pedagógus, tanuló és minden szülõ
számára.
Intézményünkben a tanításhoz szükséges személyi és tárgyi
feltételek adottak. A pedagógusok és technikai dolgozók tel-
jes létszámban, rendezett szép, tiszta környezetben fogadták a
diákokat.
Mayer Istvánné igazgató ünnepi beszéde után köszöntötte
Szalkai Lászlóné nyugdíjas igazgatónõt, aki Dr. György
Balázs polgármestertõl vette át aranydiplomáját.
Az Igazgatónõ virággal és egyénre szóló jelképes ajándék-
kal köszöntötte azokat a pedagógusokat, akik több évtize-
de az intézmény dolgozói.
Strupka Margit és Krizsán Ferencné 25 éve, Jakab Mária
és Györgyövits Gáborné 30 éve, Zsin Géza 35 éve lépett a
pedagógusok nagy családjába.
Tantestületünk a tanévnyitó értekezleten meghatározta az
elõttünk álló tanév fõ feladatait, célkitûzéseit.
E tanév jelmondata: Otthonunk a Föld
Szeretnénk megmutatni, milyen változatos és csodás a termé-
szet, mennyi szépség rejlik a Föld különbözõ pontjain. Sze-
retnénk tudatosítani, mennyi veszély leselkedik bolygónkra,
melynek nagy része az emberi felelõtlenségnek, gondatlan-
ságnak tulajdonítható.
„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért az ember lé-
te attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természet-
tel, mennyire érti meg és használja fel erõit a saját haszná-
ra” – írja Nobel-díjas tudósunk Szent-Györgyi Albert.
E fenti gondolatok vezérlik nevelõ-oktató munkánkat.
Érezzük otthonunknak a Földet, óvjuk, védjük, becsüljük
meg értékeit! Iskolai programunk a Föld megmentésének
nemzetközi programjához kíván csatlakozni.
Évfolyamonként bejárjuk és megismerjük községünk és an-
nak környékének természetvédelmi területeit. Megünnepel-
jük a Föld, a Víz, a Madarak és Fák Világnapját. Filmeket né-
zünk, elõadásokat hallgatunk a Föld természeti értékeirõl, kü-
lönösképpen Magyarország természetvédelmi kincseirõl.
Akadályversenyt szervezünk, melynek feladatai a négy alap-
elem: a Föld, a Víz, a Levegõ és a Tûz értékeinek, veszélyei-
nek megismertetése. Osztályonként felépítjük annak a lakó-
környezetnek a makettjét, ahol élni szeretnénk, ahol harmóni-
ában él az ember a természettel. Pályázatot írunk ki, melyben
a gyerekek lerajzolhatják, leírhatják, plakátokon elképzelhe-
tik, hogyan kell megõriznünk a Földet, miként kell megóvni
környezetünket. Ellátogatunk a Természettudományi Múze-

umba. Felkeressük az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkot,
ahol a kiállító tereken a nemzeti és néprajzi hagyományaink
mellett a Kárpát-medence féltett és védett természeti kincsei-
vel is találkozatunk. Reméljük, ebbe a munkába községünk
minél több lakóját bevonhatjuk. Különösen számítunk és kér-
jük a szülõk segítségét, hisz semmi sem hatásosabb a szülõi
példamutatásnál! Várjuk jó ötleteiket, aktív közremûködé-
süket!
Tegyünk meg együtt mindent, hogy községünk, Alsóné-
medi, mindannyiunk szeretett otthona legyen, ahonnan
senki sem kívánkozik máshová, hanem itt tervezi a saját
és utódainak jövõjét is!
A fent leírtak szellemében végezzük nevelõ-oktató munkán-
kat, s bízunk további sikereinkben, jó eredményeinkben.

A Széchenyi István Általános Iskola Tantestülete
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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.
Nyitva tartás:
hétfõ – szerda – péntek: 16-20 óráig
kedd - csütörtök 9-13 óráig!

Mûvelõdési ház hírei
�A Mocorgó torna 1-4 éves gyermekeknek a nyári szünet

után újra indult szeptemberben keddi napokon 930 órától
�A Zenebölcsiben nyári szünet augusztusban ismét szerdai

napokon várja az érdeklõdõket 9 órától

„Fedezzük fel közösen! Együtt lenni jó”
2008. augusztus 11-15-ig a Faluházban nyári szabadidõs
programot szervezett a Mûvelõdési ház, az Együtt lenni jó!”
baráti kör, és néhány lelkes szülõ 9-14 éves korú gyermekek
részére. Az összefogás és a közös gondolkodás eredménye-
ként az érdeklõdõ gyermekek tartalmas foglalkozásokon ve-
hettek részt. A program népszerûségét bizonyította a résztve-
võk lelkesedése, a minimális hiányzás, a jókedv, a vidámság
és nem utolsó sorban a fegyelmezettség. A Hírmondó hasáb-
jain keresztül szeretnénk megköszönni a szülõknek a támoga-
tást, hogy gyermekeiket egy hétre ránk bízták, a pedagógu-
soknak és a foglalkozások vezetõinek – Jobbágy Ilona, Bodó
Anna, Zsin Géza, Suplitcz Zsolt, Suplitcz Erika, Tóth Béla
Ottó és az ÖKOCSIGA Alapítvány – pedig azt, hogy a nyári
szabadságok ideje alatt is a gyermekekre fordították idejüket.

�

Államalapító Szent István király ünnepén augusztus 20-án
ünnepi megemlékezést tartottunk a Szent István téren. A tör-
ténelmi egyházak képviseletében Szappanos Zoltánné tiszte-
letes asszony, Pekker Imre Alsónémedi plébánosa és
Bereczki Béla tisztelendõ úr áldották és szentelték meg az új
kenyeret. Ünnepi beszédet mondott dr. György Balázs Alsó-
némedi polgármestere.

�

Felhívjuk a kedves olvasók alsónémedi lakosok figyelmét,
hogy október második felére és november elejére kulturális
napokat szervezünk. A hirdetõ táblákon, szórólapokon ke-
resztül, melyeken az óvodás és iskolás korú gyermekeken ke-
resztül minden családhoz idõben eljuttatunk közöljük a rész-
letes programokat. Kiállításokkal, a nemzeti évfordulókra
történõ megemlékezésekkel, filmvetítésekkel, elõadóesttel,
népzenei programokkal szeretnénk megajándékozni az ér-
deklõdõ közönséget.

�

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.

4. rész Szüreti felvonulás és bál
Amikor már a szõlõ leve a hordókba került úgy október köze-
pe táján megrendezésre került a falu legkedvesebb rendezvé-
nye a szüreti felvonulás és bál.
Ez nagy elõkészülettel járt, mert minden résztvevõnek párt
kellett szerezni. Ha nem volt meg a leánynak udvarlója, ked-
vesem, akkor a rokonságból is hívhatott maga mellé legényt.
Általában a párban járók, a már bálozó fiatalok szórakozása
volt a felvonulás és az azt követõ szüreti bál.
A szüreti leányok a világos ünnepi ruhájuk aljára 2 sor keske-
nyebb nemzeti színû szalagot varrtak. A fehér buggyos ujjú
blúz összehúzó szalagja is nemzeti színû szalag volt, amit
masnira kötöttek a felsõ karjukon.
A szüreti legények fehér lobogós szárú gatyájuk alján szintén
2 sor nemzeti színû szalag, az ujjason szintén 2 sor nemzeti
színû szalag díszelgett. A bõszárú gatyát és lobogó ujjast ra-
kottan vasalták, hogy az szépen álljon. A fejükön fekete sza-
lagos kalap, amit sorozáskor díszítettek a leányok, vagy az
édesanyák, vagy a leánytestvérek. Lábukon keményszárú
csizma, rajta a csizma kérgét körbefogó pengõ sarkantyú dí-
szelgett. A szelíd járású lóra lópokrócot terítettek, csizmáju-
kat pedig a kengyelbe dugták. A ló haját kifésülték, zabláját és
körmeit feketére festették. A farkát gondosan kimosták, fésül-
ték. A szemellenzõre színes papírszalagokat kötöttek.
A betyárok fekete bõszárú gatyája, ujjasa ráncolt volt. Mellé-
nyüket rézgombos sûrû gombolás fogta elõl össze. Az õ ga-
tyájuk, ráncolt ujjasuk szélét rojt díszítette. Csizmájukon sar-
kantyú pengett. A ló szintén úgy mint az elõbbieknél gondo-
san elõkészített. Akinek volt, nyerget helyezett a ló hátára,
mert abban ülve bátrabban nyargalt a lovas.
A falu bírója, bírónéja díszes, szalagokkal díszített, ünneplõ-
be öltözve feszítettek a kocsin. Két feldíszített ló, rézdíszítésû
lószerszámmal, méltóságteljesen, lassú léptekben vonultak
végig a falun. A díszes ostort sûrûn emelgette a bíró úr, de
csak imitálta a lovak bíztatását. A hajtószárat maga elõtt kissé
felemelve tartotta, hangsúlyozván az Õ elõkelõ voltát a falu-
ban. A bíróné fejkendõben, vállkendõben, csatos cipõben (
mint a szüreti lányok ) ünneplõben feszített az ura mellett. A
bíró kucsmasapkát viselt, kipödrött bajuszát idõnként megpö-
dörte. Kucsmáját sûrûn megemelve köszöntötte a falu lakóit,
jobbra, balra biccentve fejét.
A kisbíró posztó ruhában, pergõ dobbal nyakában minden ut-
casarkon a kisdobját pergõn ütögetve hangos szinte kiabálós
hangerõvel kidobolta a fontos tudnivalókat: „közhírré
tétetik”! A körülállók, a szájtátó gyerekek, felnõttek nagy iz-
galommal lesték, milyen összehordott badarságok hangzanak
el a kisbíró szájából. Pl.: „Felhívom a lakosság figyelmét,
hogy a helyi patikában ismét lehet kapni kis és nagygereb-
lye magot. Az elsõ három vásárlónak a kisgereblye magért
nem kell fizetni”. Ehhez hasonló butaságok hallatán a körül-
állók jókat mulattak.
A legnagyobb sikere a cigány család kocsijának volt. Elõl egy
sovány ló húzott egy lötyögõs kerekû, kopott kocsit. Elõl ült a
cigányasszony, aki legtöbbször férfi volt, mellette a párja,
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hosszúszárú tajtékpipa mindkettõjük szájában. A kocsi dere-
kában kuporgott 5-6 purgyé laska kalapokban, ringyes-
rongyos, ócska, kopott rongyokban, korom arccal. A bakról a
papájuk ócska ostorával idõnként a purgyék közé csapott,
akik éktelenül hancúroztak a háta mögött. A kocsi körül a
gyerekek a sarogjára lógva kísérték a nagy sikernek örvendõ
családot. Találgatták, hogy kik vállalták ezt a szerepet. Ugya-
nis a fölismerhetetlenségig kormozottak voltak.
A szüret menet felállása:
1. Elõl a betyárok, hol jó elõre, hol hátra sebes lóvágtában, sû-
rû ostor, illetve rojtos, díszes, saját készítésû rövidnyelû,
raffia végû kancsikával pattogtatva nyargaltak. (5-6) Ez a
pattogó hang jelezte a menet közeledtét. Kiálltak a kapuba és
integettek az ismerõs fiataloknak az emberek.
2. Abíró és a bíróné kocsija vezette tulajdonképpen a menetet.
3. Mögöttük 3-4-5 kocsin a szüreti lányok. A szüretelõ hordó
körül álltak és szép pattogó ritmusú, ismert népdalokat, csár-
dásokat énekeltek. Pl.: Mindenki által ismert népdal:

Õsszel érik babám a fekete szõlõ.
Te voltál az igazi szeretõm.
Bocsáss meg ha vala-valaha mit tettem,
Ellenedre babám rosszat cselekedtem.

Az egymással szembeálló leányok vállán keresztbe kötött rú-
don lógtak a szõlõkötések, amiket az esti bálon a mennyezet

díszei közé akasztottak, és onnan lopkodták le tánc közben a
legények a kedvesüknek a szõlõfürtöket. Az úgynevezett csõ-
szök, ha elkapták a tolvajt, a bíró asztalához húzták , és ott a
bíró pénzbírságolta õket.
4. A szüreti legények két oldalt lóháton kísérték egymás után lo-
vagolva a lányok kocsiját. Õk is besegítettek a lányok danájába.
5. Az elsõ szüretis kocsin subában, kucsmában ült a csõsz, ta-
risznyával az oldalán. Kereplõt forgatott a kezébe.
6. A kisbíró gyalog ment, hiszen végig pergette a dobját a fel-
vonulás utcáin.
7. A sort a cigányok kocsija zárta. A kocsi oldalára akasztott
üstök, lyukas fõzõedények nagy csörömpölést, zajt keltettek.
Nagy sikerük volt, hiszen õket kísérték a gyerekek, incselked-
ve a kocsin ülõkkel.
Amenet a falu alvégérõl indult végig a Fõ utcán, a Kisfaludy ut-
cán át a Rákóczi utcára, onnan a Haraszti utcán vissza, vagy a
Széchenyi utcán a Vásártérig, a templomig, ismét a Fõ utcán a
kiindulási helyig, vagy maradtak az úgynevezett Nagykocsma
elõtt. Ott ért véget a menetelés. Hazamentek, rövid vacsoraidõ
után, lemosva az út porát, ballagtak a szüreti bálba.

A következõ számban folytatjuk!

Geigerné Moldvai Marianna

Olvastam egy jó könyvet
„A könyvben nem az érték ami le van írva, hanem az amit kiolvasunk belõle. Min-
den szó arra való, hogy megindítson bennünk egy folyamatot s mi ezt hitelesítsük”
Kosztolányi Dezsõ

Könyváradat!

Se szeri se száma a megjelenõ könyveknek. Könyvtárunk is vásárol szép számmal
könyveket, s a sikerkönyvek kézrõl kézre járnak, mint pl. C. Hoffman: Búcsú Afri-
kától, K. Follett: Kulcs a Manderley házhoz, J. Falcone: A tenger katedrálisa,
Agatha C.: Így éltünk Mezopotámiában, P. Coelho több könyve.
Az olvasó megkérdezésemre szívesen elmondja tetszett-e vagy sem a kikölcsön-
zött könyv.
Az egyik kedves olvasó elmondta, hogy sok külföldi szerzõtõl olvasott könyvet, de
lelke húrjait igazán csak a magyar szerzõ tudják megpendíteni. A legutóbbi ilyen
elolvasott könyv: Gárdonyi Géza: Isten rabjai történelmi tárgyú regénye volt. Gár-
donyi ebben a könyvében IV Béla király leányának, Margitnak a Domonkos-rendi
kolostor lakójának írta meg élettörténetét, egy XVI századi nyelvemlék, a Margit
legenda alapján. Ifjúsági könyvként is ajánlható.
Keresett és egyre gyarapodik a Miért? Hiszek címû sorozat könyvei. Kis formátu-
mú zsebkönyv, de mondanivalója annál több. Ismert személyiségek mondják el
gondolataikat a hitrõl: Kerényi Lajos, Csókay András, Bõjte Csaba, Melocco Mik-
lós, Bagdy Emõke és még sokan mások.
Jó szívvel tudom ajánlani Szigeti Andor: Népi konyha címû könyvet, palócok, a
matyók, a bodrogköziek, a felsõ-Tisza vidékiek, a hajdúságiak, a nyírségiek és a
sárrétiek ételeit. A könyvben nem csak ételreceptek találhatók, hanem a tájegység-
re jellemzõ ma is élõ, fõzési szokásokat, hagyományokat mutatja be. Igényes
könyv a téma iránt érdeklõdõk számára.
Keresse fel könyvtárunkat, szeretettel várunk Mindenkit!

Kulinyák Rezsõné

Démonokkal
tusakodó

Nincs barát nincs társ ki a mágus éjben

tartva tûzlámpást az utam vigyázná:

az vajon még nyílegyenes vagy eltért

már a helyestõl?

így magam, bukván, kutatom mi volna

üdvösebb s áldóbb a szívekre nézve

ám ez észvesztõ keresésbe’ mégis

támogat egy holt:

Hamvas! – olya fényár fakadott belõle

Milyre nem volt még precedens se példa

Krisztus áhított születése óta

senki de senki

szellemét híván – örökös segédlet –

indulok büszkén a gonoszt legyõzni

mert a legfõbb rút feneség az ellen –

nem pedig ember

Kovács Sándor István
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Nyári fellépések a Cseppek Gyermektánccsoporttal
Az augusztus hónap igen mozgalmas volt a Cseppek Gyer-
mektánccsoport életében.

Már a nyár elején meghívást kaptunk Tiszaugra, a Falu-
napokra. Megszerveztük nyáron a néptáncos ruhákat, a
buszt és a résztvevõket.

Augusztus 16-án, szombat reggel 8 órakor indultunk
különbusszal. 2 és fél óra út után érkeztünk meg a Tisza
parti településre. Egész nap színes programok várták a
gyerekeket, szülõket egyaránt: csikósbemutató,
lovaskocsizás, táncverseny… stb. A színpadon egymást
követték a néptánccsoportok.
A mi gyermekeink 2 táncot adtak elõ, és nagy sikert
arattak. A finom ebéd után a Groovehouse együttes kon-
certje nagy élmény volt mindenkinek. 8 órára értünk haza
az élményteli, fárasztó nap után.

Augusztus 19-én este 6 órakor Inárcsra indultunk a tánc-
csoporttal. Az aug. 20-i faluünnepségre hívtak bennünket
szerepelni. Józan Renáta Szent Istvánról szóló népi éne-
keket énekelt, utána következett a Cseppek néptánccso-
port. A szép, egyforma ruhákban nagyon jól mutattak a kis
táncosok a megvilágított színpadon. A falu vezetõsége kü-
lön megköszönte, hogy még az esti órákban is volt kitartás
az óvodás korú gyermekekben, és örültek szereplésünk-
nek.

Szeretném megköszönni a szülõknek, hogy a fellépések-
re elkísérték gyermekeiket, és az Önkormányzatnak az
anyagi hozzájárulást, ami lehetõvé tette, hogy ennyi
helyre eljussunk tánccsoportunkkal.

A tánccsoport vezetõje (Ági óvónéni) várja mindazok je-
lentkezését, akik óvodás korú gyermekeiket be szeretnék
íratni a Cseppek gyermektánccsoportba. Próbák ideje: hét-
fõ 4-tõl fél 5-ig a Szt. István téri óvodában, kedd 4-tõl fél 5-
ig a Rákóczi úti óvodában.

Józan Béláné
táncoktató
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Révfülöpi Jubileumi tábor
2008 augusztus 23-24

Izgatottan vártuk reggel 8-kor a buszmegállóban az értünk
jövõ buszt, hisz Révfülöpre vitt bennünket, a 40 éve mûködõ
táborba. Úttörõ tábor volt a neve a mi gyermekkorunkban.
Sok kis gyermek nyaralása valósulhatott meg 1968-tól. A
kezdetben sátor tábor volt, mindenféle komfort nélkül.
Sátorokban laktunk, sátorból volt az ebédlõ. A „fürdõt”
hosszú vályú formájú alumínium képviselte. Mennyi és
mekkora élmény volt egy-egy esõzés után! Mivel dombol-
dalba van a tábor, csak úgy vitte le a lábbeliket a sátorból!
A strandra vezetõ úton, énekszótól volt hangos a táj. Szállt
az ének a „Mint a mókus fenn a fán… -tól az „Újra itt van
a nagy csapat dalig. Nem is éreztük milyen messze van a
strand. Vissza felé újra szólt a sok vidám gyerek nóta.
Jó érzés volt újra ott lenni! Felengedni a hétköznapok szigo-
rú rendjébõl.
Zenés fogadásban volt részünk, majd az elfogyasztott finom
ebéd után, külön hajón, zenés kísérettel élvezhettük a Balaton
lágy hullámzását, körül ölelõ hegyek látványát.
Este tábortûz mellett, megemlékeztünk azokról az emberekrõl,
kiknek köszönhetõ, hogy ez a tábor megvalósulhatott. Sajnos
vannak, akik már ezt a 40 éves jubileumot nem élhették meg, de
emlékük köztünk volt és egy-egy történet elmesélésénél ott
éreztük jelenlétüket. Minden település képviseletében megszó-
lalt egy személy, aki elmondhatta, neki mit jelentett ez a tábor,
mi volt az, ami évrõl-évre visszahozta újra Révfülöpre. Abeszá-
moló után, egy dal eléneklésével folytatódott a következõ él-
ménybeszámoló. Dabas, Gyál, Ócsa, Felsõpakony, Örkény,
Pusztavacs, Inárcs, Kakucs, Alsónémedi képviseltette magát az
ünneplõ 40 éves Révfülöpi táborban. Ennek a jubileumnak em-
lékére fát ültettünk és megemlékeztünk Baji Józsefrõl, táborala-
pítóról, akinek emléktábla hirdeti szeretetét a gyermekek iránt.
Nem kis dolog, hogy ez a tábor még létezik, és gyerekek nya-
ralhatnak ott. Minden Önkormányzat, sokat áldozott, anyagi-
akban, hogy mûködõ képes legyen. Gyerekek százai nyaral-
hassanak tovább fái alatt. Sokan, akik talán olvassák a cikket,
még õk is vettek tégla jegyet az 1972-ben épült ebédlõ meg-
valósításához. Ez az ebédlõ most is áll, lapos tetõs és egy be-
ázás nincs rajta. Jól megépítették.
A sátorokat felváltották a faházak, majd az idõ múlásával, új-
ra Önkormányzatok segítségével, minden község egy-egy
téglaépületet építetett, amiben 8 férõhely van, fürdõszobával,
terasszal kialakítva. A tábor közepén, az elmaradhatatlan tá-
bortûz helye, körül ölelve padokkal.
Ismételni tudom önmagam: Jó volt ott lenni! Emlékeket fel-
idézni, megállni ebben a rohanó világban. Reggeli tornázni,
zeneszóval lefeküdni, majd ébredni, ellazulni, jókat nevetni.
A reggeli teámat a Révfülöpön kapott bögrébõl iszom meg.
Ránézek, ráírva 1968-2008, zászló leng, tábori kép van rajta.
Jó volt ott lenni!!!
Köszönet azoknak, kik megszervezték ezt a tábort. Köszö-
net azoknak, kik segítik, hogy még mûködhessen.
Légy Te is egyszer lakója, ha csak két napra, vagy akár 10
napra.

Józan Zsuzsa
Volt, többszörös táborlakó

Országos állat- és kirakodóvásár

2009. DABAS
2009. január 11. 2009. július 12.
2009. február 08. 2009. augusztus 09.
2009. március 08. 2009. szeptember 13.
2009. április 12. 2009. október 11.
2009. május 10. 2009. november 08.
2009. június 14. 2009. december 13.

Az állatvásárra vészmentes helyrõl érvényes állatorvosi
igazolással mindennemû állat felhajtható. Vásárral
kapcsolatos ügyintézés: Dabas Város Polgármesteri
Hivatalában minden kedden 8.00 – 12.00 óráig.
Garajszki Gábor jegyzõ
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Hagyomány, érték, közösség

Mi jut eszünkbe, ha ezt a három szót olvassuk? Vajon van-e még olyan közösség szûkebb vagy tágabb pátriánkban, amely iga-
zi, maradandó értékeket tud felmutatni? Vajon honnan tudhatjuk, hogy mi az, ami valódi értéket jelent? Vannak-e hagyomá-
nyaink? Ismerjük, ápoljuk-e õket? Miért lenne fontos, hogy legyenek?
Mi az a megtartó erõ, ami egy közösséget – és benne az egyént – tartósan boldoggá teheti?
Ha erre a válaszunk az, hogy mindenkit más tesz boldoggá, hogy mindenkinek az egyéni érvényesülés a fontos, akkor valószí-
nûleg nincs sok keresnivalója annak az új civil kezdeményezésnek, mely néhány hónapja bontogatja szárnyait Alsónémedin.
De ha vannak még, akik fontosnak tartják, hogy hagyományainkra támaszkodva, egy összetartó közösségben együtt dolgozva, valódi
értékeket hozzunk létre, vagy éltessünk tovább, akkor szeretettel várjuk õket a NYWYG Íjász és Hagyományõrzõ Egyesületbe!
Hivatalos alakuló ülésünket
2008. szeptember 24-én 19 órától tartottuk a Faluházban.

Várunk mindenkit, aki szeretne csatlakozni hozzánk, vagy csak szeretne közelebbrõl megismerkedni
céljainkkal, mûködésünkkel, tagjainkkal.
Az Egyesületet olyan lelkes szülõk és gyerekek hozták létre, akiket megérintett az íjászat szépsége. Az
íjászat azonban nemcsak sport, hanem közösség, kultúra, életmód, hagyományápolás, gondolkodásmód,
értékrend is!
A hagyomány a múltat jelenti. Ha csak múzeumban mutogatjuk, ha csak könyvekben olvasunk róla, ha
nem épül be a mindennapjainkba, akkor a múlt része is marad. Pedig ezek a hagyományok rengeteg érté-

ket rejtenek, amik a mai világban is megállják a helyüket, amelyekre a ma emberének is éppen úgy szüksége van, mint volt
nagyszüleinknek, dédszüleinknek. A közösség az, ami segít megtalálni, felszínre hozni és újjáéleszteni ezeket az értékeket.
Ehhez a nem könnyû feladathoz várjuk a tettrekész segítõket.

Mozsár Gabriella Bálintné Sz. Andrea Suplicz Zsolt
NYWYG Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület

2351 Alsónémedi, Iskola u. 1. (Faluház) 29/338-235
nywyg2008@gmail.com www.nywyg.shp.hu

Papp Lajos szívsebész professzor írása:

Magyarokhoz

Minden magyarokhoz fordulok: fõ-, és közemberekhez, bár-
mely párthoz, vallási felekezethez tartozó kétkezi-, vagy szelle-
mi munkával kenyerét keresõ jószándékú Magyar Emberhez.
Kérek mindenkit a közös gondolkodásra, közös munkálkodásra.
Tizennyolc éve az idegen elnyomástól fel- és megszabadul-
tunk. Tizennyolc éve belsõ háborút folytatunk ketté-, idõn-
ként többfelé szakított Magyar Nemzetünkben. Ezen az úton
tovább nem mehetünk.
Értékteremtõ munkánkhoz elsõként rendezni kell közös dol-
gainkat. Rendet kell teremteni. Meg kell teremteni annak le-
hetõségét, hogy ismét az örök erkölcsi törvények legyenek
minden embernek, minden közéleti funkciót vállaló vezetõ-
nek is a legfõbb törvényei.
A jelenlegi ideiglenes Alkotmány, amely a szovjet megszállás
alatt született, idegen, elnyomó hatalom diktátumára. Tizen-
nyolc évvel ezelõtt még világosan látták ezt az Ellenzéki
Kerekasztal résztvevõi, ezért látták el preambulummal a je-
lenleg érvényes alaptörvényt „A többpártrendszert, a parla-
menti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító
jogállamba való békés politikai átmenet elõsegítése érdeké-
ben az Országgyûlés – hazánk új Alkotmányának elfogadásá-
ig – Magyarország Alkotmányának szövegét a következõk
szerint állapítja meg:…”
Tizennyolc éve a magyar parlamenti pártok, a magyar Or-
szággyûlés nem munkálta ki és nem alkotta meg a Magyar
Köztársaság Alkotmányát. Tizennyolc éve a magyar Ország-

gyûlés, nem teljesítette elsõ és legfontosabb feladatát, pedig
az önmaguk által szentesített jelenlegi alaptörvény szerint az
Országgyûlés „A Magyar Köztársaság legfõbb államhatalmi
és népképviseleti szerve (19.§ (1)), „mely e jogkörében meg-
alkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát” (19.§ (3/a).
Tizennyolc éve a magyar Országgyûlés és az azt mûködtetõ
politikai pártok folyamatosan alkotmányos jogsértést követ-
nek el. Pontosan azért, mert nincs közös akarat, nincs leg-
alább kétharmados egyetértés.
Ezért kérek minden felelõsséggel gondolkodó, jó szándékú
magyar állampolgárt, a Magyar Köztársaság Elnökét, minden
politikai pártot, minden vallási felekezetet, minden etnikai
csoporthoz tartozó közösséget, minden tudóst és minden mû-
vészt (Magyar Tudományos Akadémia, Mûvészeti Akadémi-
ák), minden szakszervezetet, minden civil érdekképviseletet,
és minden néven nem nevezett kisebb-nagyobb nemzeti kö-
zösséget, hogy figyelembe véve és tiszteletben tartva a jelen-
leg érvényben lévõ alaptörvényt és annak 2.§ (2) bekezdésben
foglaltakat: „A Magyar Köztársaságban minden hatalom a
népé, amely a népszuverenitást választott képviselõi útján,
valamint közvetlenül gyakorolja”, munkálja ki, teremtse meg
az új, a végleges Alkotmányt!
Tisztelettel kérem, fogjanak össze! Fogjunk össze, amíg nem
késõ, amíg emberáldozat és további nemzetrombolás nélkül
ez megtehetõ.
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Egy éve az éterben
Egy évvel ezelõtt a 93.4 Mhz-en megkezdte sugárzását a Rádió Dabas, ez alatt az idõ alatt stábunk arra törekedett, hogy a vé-
telkörzet rádiójává, az itt élõk mindennapjainak részesévé váljon. 525.600 perc adásidõ, több mint 110 ezer dal, 35.000 orszá-
gos hír, 16.000 kívánság, 6.000 helyi hír, 2.200 sportinformáció, 580 reklámspot, 210 hirdetõ, 68 sztárvendég és 11 lelkes
munkatárs dolgozott a megszámlálhatatlan hallgatókért.
Köszönjük a bizalmat, a szeretet és a rengeteg biztató gondolatot, amit az elmúlt hónapokban kaptunk.
2007. július 30-án a környezõ települések polgármestereivel, a helyi újságok szerkesztõivel, valamint Szûcs Lajossal, Pest
megye Közgyûlésének elnökével vártuk a reggel 8 órát. Majd kigyulladt a piros lámpa – jelezvén, hogy adásban vagyunk, és
Szuróczki Csaba köszöntötte a Hallgatókat. Önöket, akik azóta is velünk vannak, nevetnek velünk vagy éppen rajtunk, elné-
zik botlásainkat, örülnek, ha teljesül egy kívánság vagy bosszankodnak, ha nem.
Egy évvel ezelõtt rádiónk vezetõje, Újvári Tibor azt mondta, olyan rádiót szeretne, amely „nem kopírozza a villámcsapást, ha-
nem mennydörgést okoz a hallgatóknak”. Úgy érezzük, ez valamennyire sikerült. Reprezentatívnak nem mondható közvéle-
mény-kutatásunk szerint a hallgatók igazi hiánypótló médiumként tartják számon a Rádió Dabast. Értékelik, hogy a helyiek-
rõl szól, a helyieknek, helyiek tolmácsolásában.
Indulásunkkor Kõszegi Zoltán, Dabas Város polgármestere azt mondta, hogy ennek a rádiónak az a célja, hogy a térség több
ezer lakójának folyamatosan információt szolgáltasson, erõsítse az itt élõk összetartozását. Helyi híreinkkel, a közelünkben
élõ ismert emberek bemutatásával, a kistérség kulturális életének nyomon követésével minden nap ezen dolgozunk.
Az elmúlt egy évet mi, a rádió munkatársai nagyjából ugyanúgy, de mégis másképp éltük meg. Mindenki máshonnan jött: volt
közöttünk vízimentõ, rendezvényszervezõ, fõiskolai tanár, de rádiós egy sem. Mostanra azonban már mindannyian rádiós-
ként aposztrofáljuk magunkat. Köszönjük az elmúlt idõszakban irántunk tanúsított megértést, a sok bátorítást, és mindazt,
amivel segítették munkánkat!

Rádió Dabas

Bakiparádé és retro party – 1 éves a Rádió Dabas
Jean Reno, Henry Ford, Emily Bronte, Arnold Schwarzenegger, Lisa Kudrow, Rádió Dabas. Hogy mi a közös a színészekben,
a színésznõben, az autógyár-alapítóban, az írónõben és a rádióban? Aszületésük napja. Mindannyian július 30-án látták meg a
napvilágot. Valószínûleg mindannyian megünnepelték, akárcsak a Rádió Dabas. Ugyan mi csaltunk egy picit, hiszen a jeles
napot augusztus 1-jén tartottuk.
Már a mûsor is rendhagyó volt a pénteki napon. Kancsár Krisztián és Szabó Róbert közösen köszöntötte a hallgatókat. A két
nagydumás mûsorvezetõ felelevenítette az elmúlt év legemlékezetesebb bakijait. Voltak félreolvasott SMS-ek, elnevetett hí-
rek, furcsán fûzött mondatok, amelyeken mi magunk nevettünk talán a legjobban. Újra meghallgathattuk az egy évvel ezelõtti
helyi híreket, ahol a két hírszerkesztõ érezhetõen pánikban volt.
A fiúkat Gábor Anikó és Ordasi Brigitta váltotta, akiknek szintén jutott a bakiparádéból. Egy év nagy idõ, fõleg, ha arra átszá-
mítjuk 525.600 perc adásidõre. Ennyit kellett volna hibátlanul végigdolgozni. Nem sikerült, és talán pont ezért kaptunk annyi
biztatást a hallgatóktól. Nyilvánvaló, hogy hibázunk, hiszen nem gépek vagyunk, és talán ezért érzik a rádiót a magukénak a
hallgatóink. Ezért jöttek el több százan augusztus 1-jén a Szent István térre, ahol egy fergeteges retro partival ünnepeltük az
elsõ születésnapunkat.
Volt óriási torta, gitárverseny, a tûzoltók lelkesen locsolták a vizespóló-verseny részvevõit, kiderült, ki utazhat Görögország-
ba. Szuróczki Csaba és DJ Lovi pedig olyan hangulatot csináltak, hogy szinte fájdalmas volt hajnali 1 órakor lefújni a bulit.
Pedig táncolt a tömeg, és minden korosztály képviseltette magát. A Szabó Robi által bemutatott „almaszedõ és locsoló-tán-
cot” idõsek és fiatalok egyaránt utánozták.
Aki eljött, annak köszönjük a részvételt, aki nem tudott velünk ünnepelni, az jövõre bepótolhatja!

Rádió Dabas


