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Inárcs Községi Önkormányzat Képviselô-
testülete jan. 27-i ülésén 1-51/2010. (I. 27.)
kt. számon 51 határozatot, febr. 17-i ülésén
52–63/2009. (II. 17.) kt. számon 12 határo-
zatot hozott, továbbá 1-2/2010. (I. 28.) ör.
számon 2, majd 3/2010. (II. 18.) ör. számon
1 rendeletet alkotott. A testületi ülés nyilvá-
nos, a polgárok által megtekinthetô
jegyzôkönyve alapján a határozatok kivona-
tait az alábbiakban közöljük. (szerk.)

1/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (11 igen,
1 tartózkodás) a r. kmb. kérésére 2010-re ha-
vi 1300 km üzemanyagköltség-hozzájárulást
biztosított.

2/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (12
igen) hozzájárult 0139/43 hrsz. külterületi
ingatlan a „Vadvirág tanya” elnevezéséhez
és a lakcímnyilvántartásba történô bejegyzé-
séhez.

3/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (12
igen) az ócsai önkormányzatra kiszabott
földvédelmi bírság 30%-ának (833.736 Ft)
az inárcsi önkormányzatra való áthárítását
jogszerûtlennek tartotta és kifizetését eluta-
sította.

4/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (9 igen,
3 tartózkodás) a helyi építési szabályzatról
szóló 7/2001. (VIII. 08.) rendelet, ill. a tele-
pülésszerkezeti tervének módosításának
megtárgyalására zárt ülést rendelt el.

5-6/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (10
igen, 1 tartózkodás) településrendezési célra
elfogadta nevezettek 60 millió Ft-os felaján-
lását a 0172/3 hrsz. inárcsi ingatlan értékesí-
tésébôl; a 2007. júl. 3-án kötött településren-
dezési szerzôdést (11 igen) közös megegye-
zéssel felbontotta és új szerzôdés kötését
rendelte el.

7/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (11
igen) hozzájárult a 137/2001. (VIII. 8.) szá-
mú képviselô-testületi határozattal elfoga-
dott településszerkezeti terv mellékelt terv-
ben foglaltak szerint történô módosításához.

8/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (12
igen) hozzájárult, hogy a Széchenyi út 33.
sz. önkormányzati lakást dr. Bitay Márton
bérlô a havi lakbérbe beszámított 995.000 Ft
értékben felújítsa.

9–19/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat
(egyaránt 12 igen) elfogadta a Rozmaring
Nyugdíjasklub; a Kelet-Európai Misszió Ala-
pítvány; az Inárcsi Citerás Közhasznú Egye-
sület, az Inárcs-Örkény KC; az Inárcs Vasas
SE; az EPK Újszövetség Gyülekezet ifjúsági
csoportja; a Mozgáskorlátozottak Inárcsi
Egyesülete; a Royal Rangers Keresztény
Vándorok Ifjúsági Egyesületének inárcsi ön-
szervezôdése; az Inárcsi Nagycsaládosok
Szeretet Egyesülete; az Inárcsi Zenei Alapít-
vány és a KB 35 Inárcsi Színjátszó Közhasz-
nú Egyesület pénzügyi beszámolóját.

20/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (10
igen, 2 tartózkodás) lezárta a Krizsán Sán-
dorné kérelme ügyében folyt vitát.

21/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (1 igen,
9 nem, 2 tartózkodás) elutasította Balogh
Ferenc civilszervezetek támogatási összegé-
nek felosztási szabályaira vonatkozó javas-
latát.

22/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (4 igen,
5 nem, 3 tartózkodás) nem ért egyet azzal,
hogy 100 ezer Ft támogatása felett a PIK
egyesületnek ítéljék oda a civilalapból meg-
maradt 140 ezer Ft-ot.

23–29, 31–38, 40–41/2010. (I. 27.) kt.
sz. határozat a pályázati kiírás feltételeit
és az oktatási közmûvelôdési és sportbi-
zottság által javasolt támogatási összeget
figyelembe véve (egyaránt 10 igen és 2 tar-
tózkodás mellett) pályázatukat elfogadva az
Inárcs Óvodás Gyermekeiért Alapítványt
200 ezer Ft, a Rozmaring Nyugdíjasklubot
280 ezer Ft, a Kelet-Európai Misszió Ala-
pítványt 300 ezer Ft, az „Együtt a Jövôért”
Baráti Kört 100 ezer Ft, a Polgárok Inárcs
Községért Egyesületet 100 ezer Ft, a Gyer-
mekekért, Iskoláért, Községért Közalapít-
ványt 100 ezer Ft, az Inárcsi Citerás Köz-
hasznú Egyesületet 400 ezer Ft, az Inárcs-
Örkény Kézilabda Clubot 300 ezer Ft, a
Tolnay Lajos Általános Iskola Tanulóiért
Közhasznú Alapítványt 100 ezer Ft, az
Inárcs Vasas SE pályázatát 1 millió Ft, az
EPK Újszövetség Gyülekezet ifjúsági cso-
portját 100 ezer Ft, a Mozgáskorlátozottak
Inárcsi Egyesületét 320 ezer Ft, az Inárcsi
Római Katolikus Egyházközségért Alapít-
ványt 100 ezer Ft, a Royal Rangers Keresz-
tény Vándorok Ifjúsági Egyesületének inár-
csi önszervezôdését 100 ezer Ft, az Inárcsi
Nagycsaládosok Szeretet Egyesületét 200
ezer Ft, az Inárcsi Zenei Alapítványt 400
ezer Ft, a KB 35 Inárcsi Színjátszó Köz-
hasznú Egyesületet 500 ezer Ft támogatás-
ban részesítette.

30, 39, 42/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat
(egyaránt 10 igen, 2 tartózkodás mellett) a
Hagakure Kudo SE, az Otthonteremtés Ala-
pítvány és a NÍVÓ Ifjúsági és Rendezvény-
szervezô Egyesület pályázatát elutasította.

43/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (10
igen, 1 nem, 1 tartózkodás) a Leader-prog-
ram kiírására a „térség helytörténetének fel-
tárása” céljából pályázatot nyújt be az Euró-
pai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
hoz.

44/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (12
igen) elfogadta a község 2010. évi közmû-
velôdési és kulturális programtervezetét és
rendezvény-naptárát.

45–47 /2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (8
igen, 2 tartózkodás) elfogadta az önkor-
mányzat és (8 igen, 2 tartózkodás) bizottsá-
gai beszámolóit a 2009. évi munkájukról és
(12 igen) az önkormányzat 2010. évi ülés-
tervét.

48/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (11
igen, 1 tartózkodás) a polgármester elôzô
ülés óta végzett munkáról szóló jelentését
elfogadja.

49/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (7 igen,
3 nem, 1 tartózkodás) Heimler Tiborné fizi-
koterápiás tevékenységét 2010-ben havi 30
ezer Ft támogatásban részesítette.

50/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (2 igen,
9 nem) a dr. Bitay Márton kérelmére vonat-
kozó döntéshozatalból Sebján György kép-
viselôt személyi érintettsége ellenére nem
zárta ki.

51/2010. (I. 27.) kt. sz. határozat (10
igen, 1 tartózkodás) megbízta a polgármes-
tert, hogy bruttó 24.813.134 Ft összegben
(ebbôl 4.962.627 Ft költségvetésben biztosí-
tott saját erô) nyújtson be pályázatot a köz-
pontosított állami normatívára a Tolnay La-
jos Ált. Iskola Fekiács utcai telephelyének
felújítására (homlokzati nyílászárók és tan-
termi padozat cseréje, vizesblokk felújítása
vagy a Tolnay utcai épület külsô fali hôszi-
getelése).

52/2010. (II. 17.) kt. sz. határozat (11
igen) a hiányzó adatok pontosításáig Sallai
János és Faragó Attila kérelme ügyében a
döntést elnapolta.

53/2010. (II. 17.) kt. sz. határozat (10
igen, 1 tartózkodás) elfogadta a helyi adóbe-
vételek alakulásáról szóló beszámolót.

54/2010. (II. 17.) kt. sz. határozat (9
igen, 2 tartózkodás) a kamaszpark kialakítá-
sa tárgyú közbeszerzési eljárást eredményes-
nek nyilvánította, nyerteséül (nettó
29.033.224 Ft) a ceglédi TIEF Terra Kft.-t
hirdette ki, és felhatalmazza a polgármestert
a szerzôdés megkötésére.

55/2010. (II. 17.) kt. sz. határozat (11
igen, 1 tartózkodás) az „Útfelújítások Inár-
cson” (TEÚT) tárgyú közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánította, nyerteséül
(nettó 29.523.249 Ft) a ceglédi TIEF Terra
Kft.-t hirdette ki, és felhatalmazza a polgár-
mestert a szerzôdés megkötésére. 

56/2010. (II. 17.) kt. sz. határozat (10
igen, 2 tartózkodás) elfogadta a hivatal köz-
tisztviselôinek 2010. évi kiemelt teljesít-
ménycéljait.

57–58/2010. (II. 17.) kt. sz. határozat
(egyaránt 12 igen szavazattal) megválasztot-
ta az ápr. 11. és 25. napjára kitûzött ország-
gyûlési választások szavazatszámláló bizott-
sági tagjait és póttagjait (ld. a 11. o. tájékoz-
tatót!); és hozzájárult az 1. sz. szavazókör
állomási vendéglôbôl a Hunyadi utcai óvo-
dába történô áthelyezéséhez.

59/2010. (II. 17.) kt. sz. határozat (6
igen, 2 nem 4 tartózkodás) nem értett egyet
azzal, hogy a következô parlamenti ciklus-
ban a pártok által delegált szavazatszámláló
bizottsági tagok étkezése térítésmentes le-
gyen.

60/2010. (II. 17.) kt. sz. határozat (6
igen, 3 nem, 3 tartózkodás) a választási bi-
zottságok megbízott (delegált) tagjainak a
választás vagy népszavazás napján a teljes
ellátás (ebéddel együtt) térítési díját a dele-
gáló párt, jelölô szervezet vagy független je-
lölt részére nem számlázza ki.

61/2010. (II. 17.) kt. sz. határozat (11
igen, 1 tartózkodás) jóváhagyta az önkor-
mányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervet
és felkérte a polgármestert, hogy 5 napon
belül küldje meg a Magyar Államkincstár-
nak és a Közép-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központtal együttmûködve
kezdje meg a közfoglalkoztatás elôkészíté-
sét.

62/2010. (II. 17.) kt. sz. határozat (10
igen, 2 tartózkodás) elfogadta a polgármes-
ter havi jelentését.

63/2010. (II. 17.) kt. sz. határozat (11
igen, 1 tartózkodás) felkérte az önkormány-
zati intézmények vezetôit, hogy vizsgálják
felül intézményük létszámkeretét és ha van

Képviselô-testületi döntések
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E számunk szerzôi
Ádámku Ottóné pü.-i vez., Ambrus András sajtófônök, Bartáné Harsányi Nóra országgyûlésiképvi-
selô-jelölt, Czagányi László tanár, Csontos József ref. lelkész, Faldina Ágnes kg.-i képviselô, könyv-
táros, Forczek János, a polgárôrség elnöke, Forczek Sándorné (interjú), Garajszki Jánosné klubve-
zetô, dr. Gedai Viktória gyógyszerész, Golda Andrea mûv. ház.-ig., Göndör Ákos jegyzô, Kovács Gá-
bor erdész, Kovács Tímea anyakönyvvezetô, Krizsán Ferenc kirendeltség-vezetô, Laczkó Mihály
plébános, Laczy Károly polgármester, Lauter György kg.-i képv, r. kat. világi elnök, Mráz Jánosné
óvodavezetô, Romhányi Istvánné logisztikai ügyintézô , dr. Szûcs Lajos országgyûlési képviselô, a
Pest Megyei közgyûlés elnöke, Tanács Attila kertépítô, Ulicska Hajnalka rehabilitációs menedzser,
Végh Tibor országgyûlési képviselô, Volner Ferenc országgyûlésiképviselô-jelölt, Vörösné Blahó
Rózsa tanár. A fotókat Golda Andrea, Talapka István és a szerzôk készítették, az írások számítógépre
tételében Róth Jánosné és Várnagy Judit segített. Valamennyiük munkáját ezúton köszöni, és további
együttmûködésüket kéri Laczy Károly polgármester.

Inárcs község önkormányzati, kulturális és köz-
életi folyóirata. Megjelenik évi tíz alkalommal

1.650 példányban térítés nélkül, költségvetési támogatásból. Lapalapító: Inárcs Község Önkormányzata
(Inárcs, Rákóczi u. 4.), eng. sz.: B/PHF/640/P/91. Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt., felelôs kiadó Bálint
Ferenc ügyvezetô igazgató. Szerkesztô Czagányi László, a szerkesztôbizottság tagjai: Blahó Józsefné, Gol-
da Andrea, Kiss Lászlóné, Sebján Györgyné, Ulicska Hajnalka. Készült a Pressman Nyomdaipari Bt. gon-
dozásában, Dabas (telefon: 29/365.564, GSM: 06-30-9-403-139).

I n á r c s i Ú J H í r m o n d ó

Friss hírekért regisztrálj a www.inarcs.hu honlapon!

A lap következô száma április végén jelenik meg.
A szerkesztôség minden lapszám esetén az elôzô hó
20-áig beérkezett publikációs kéréseket tudja elbí-
rálni, és a megfelelô színvonalú (kért vagy megren-
delt) cikkeket, hirdetéseket legkésôbb a tárgyhó 5-i
lapzártáig elfogadni. A publikációs kérelmek, az el-
készült írások kézirata és fotói valamint az ingye-
nes nekrológok és köszönetnyilvánítások írásban (s
ha lehet, CD-n) a polgármesteri hivatalban Róth Já-
nosnénál adhatók le (vagy név és cím feltüntetésé-
vel e-mailen az in.uj.hirm.szerk@freemail.hu cí-
men küldhetôk be). A hirdetések kérelme, leadása
és alábbi tarifa szerinti kifizetése Golda Andrea
igazgatónál a mûvelôdési házban. Valamennyi írás-
ra „Az Inárcsi Új Hírmondó formai, tartalmi és
etikai szabályai” c. dokumentum szempontjai az
irányadók, mely Róth Jánosnétól vagy a szer-
kesztôtôl a fenti e-mail-címen kérhetô.        (szerk.)

A központi orvosi ügyelet hétvégeken, ünnepnapo-
kon 24 órán át, hét közben pedig 16 órától reggel
fél 8-ig a 06-30-244-2212 számon érhetô el. Sürgôs
esetben a 104 számon a mentôállomás hívható. A
fogászati rendelés hétfôtôl csütörtökig 13-18,
kedd, szerda 8-12, péntek 8-11 óráig. Az állatorvosi
ügyeletrôl lásd a polgármesteri hivatal elôtti táblát.
Hét közben dr. Rausch Ferenc hétfô-kedd, csütör-
tök-péntek 18-1930, szerda 19-20, szombat 14-15
óráig rendel.

✟
Fájó szívvel és ôszinte meghatottsággal mond

köszönetet a rokonoknak, barátoknak, 
ismerôsöknek és mindazoknak, akik tisztelték

és szerették, hogy tragikus hirtelenséggel 
elhunyt szeretett halottunk,

Nagy Kálmánné Kozsnyák Mária
temetésére eljöttek, sírjára elhelyezték 

a kegyelet virágait és a végsô búcsú óráiban
velünk voltak, hogy olthatatlan fájdalmunkat

enyhítsék 
– férje, gyermekei, szülei és egész gyászoló

családja –

(Köszönjük, hogy hirdetésével 
szponzorálja lapunkat!)
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Ezúton kívánjuk tájékoztatni Önt
és azokat az embereket, akik internet
hiányában nem értesülnek a hazánkat
érintô fontos kérdésekrôl, esetleg te-
levízióban sem nézik a politikai mû-
sorokat vagy akiket a Jobbik Magya-
rországért Mozgalom programjáról
nem vagy félretájékoztattak. Elsôsor-

ban Önöket szeretnénk megszólítani.
Mint Pest megye 14-ik Dabasi választókerülete országgyû-

lésiképviselô-jelöltjének, nekem jutott az a megtisztelô fel-
adat, hogy pár sorban köszönthetem Önöket. A Jobbik nem
rendelkezik olyan médiahálózattal, mint a jelenlegi parlamen-
ti pártok, amelyek szinte egymást túllicitálva szélsôségesez-
nek le minket. Miközben a tönkretett Magyarország a csôd
szélén áll, nemzetünk megalázták, a parlamenti pártok nem-
zetközi érdekeket szolgálnak ki. 

Ki is a szélsôséges?
Az Európai Parlamentben többek között a magyar gazdák

uniós versenyhátrányával és az emberi szabadságjogokkal
foglalkozó Morvai Krisztina – vagy az izraeli elnök Magyar-
ország felvásárlására vonatkozó kijelentését figyelmen kívül
hagyó és azóta is hallgató, magát magyarnak nevezô Ország-
gyûlés?

Az Aradon koszorúzó és a hôsök elôtt fejet hajtó jobbikos
alapszervezeti tag – vagy a homoszexuális-felvonuláson tan-
gában vonagló – nemi szervéhez rózsaszín Bibliát nyomó, Jé-
zusnak is két apja volt feliratú transzparenssel vonuló – aber-
ráltat támogatásáról biztosító, ott megjelenô volt miniszterel-
nök, Gyurcsány Ferenc? Kérem, tisztelt Olvasó, döntse el Ön,
ki a szélsôséges! 

A Jobbik nemzeti párt, a radikalizmus pedig nem eszme,
hanem egy hozzáállás. Szó nincs itt sovinizmusról, antiszemi-
tizmusról vagy bármilyen szélsôségrôl! Az egészséges élet-
ösztön és az egészséges hazaszeretet követeli meg, hogy a ma-
gyar érdekeket és értékeket tekintsük a legfontosabbaknak.
Magyarország jelenlegi helyzete nagyon rossz, állapota nap-
ról-napra súlyosbodik, melyre csak határozott és kemény vá-
laszok adhatók. A nemzeti radikalizmus hiánya vitte oda az
országot az elmúlt húsz évben, ahol most van. A tüneti keze-
lés, amit a Magyar Országgyûlésben tespedô, liberális és glo-
balista, idegen érdekeket kiszolgáló nemzetáruló pártok tesz-
nek, már nem elég. 

Magyarország csak úgy lehet újra erôs, ha
❖ öntudatra ébred, kivívja szabadságát és függetlenségét,
❖ gazdaságát, hadseregét, kultúráját fölvirágoztatja,
❖ törôdik népével és a gúnyhatároktól függetlenül, megte-

remti a nemzeti egységet!

A 2006-os elcsalt választásokat követô „ôszödi beszéd”
utáni lázadás vérbe fojtása világosan rávilágított a hatalmon
lévô diktatúra és az álellenzéki pártok cinkos üzelmeire, ami a
hatalom minden áron való megtartására és átjátszására irá-
nyult. Sehol Európában – az EU-ban pláne – egyetlen kor-
mány sem maradhatott volna a helyén egy ôszödihez hasonló
beszéd – vagy az azt megelôzô ténykedés – után! Szinte min-
denhol maguktól álltak volna fel, megnyitva az utat az elôre-
hozott választások elôtt. 

Nem úgy nálunk! A politikusaink itt mindent megtehetnek
büntetlenül, mert az ellenzék hagyja. Nincs még egy ellenzéki
párt – fôleg nem 60%-os támogatottsággal –, amely ilyen si-
mán végignézné országa és népe kifosztását, elnyomását anél-
kül, hogy minden eszközt meg ne ragadna a kormány eltávolí-
tására a polgárok érdekében!

A politikai és egyéb bûnözôkkel
szemben mi, magyarok teljesen jog-
fosztottak és kiszolgáltatottak lettünk a
saját hazánkban! Nemzeti érdekeket
képviselô programunknak a cionista
nagytôke kezében lévô média elhallga-
tása ellenére is ismertté kell válnia! Meg kell, értessük a vá-
lasztópolgárokkal azt, hogy nemzetünknek ez lehet az utolsó
esélye a teljes gyarmatosítás elôtt a visszafordíthatatlan folya-
matok megakadályozására! 

Választókerületem lakosságának érdekeit fogom képvisel-
ni minden szinten. Ezen érdekek ellen semmilyen törvény el-
fogadásában nem veszek részt, nem szavazok meg. Választó-
kerületemben az összes település vezetôjének „segítô Jobbik”-
ot nyújtok párthovatartozásra tekintet nélkül, hogy segítsem a
településükért és az ott élô lakosság érdekében végzett mun-
kájukat. Hiszek abban, hogy a települések vezetôinek elsôsor-
ban a saját lakosságuk érdekeit kell képviselniük a pártérde-
kek elôtt, figyelmen kívül hagyva az esetleges európai parla-
menti frakciós elhatározásokat is, netán teljesen szembemenni
a globalista-cionista nagytôke szándékaival.

A vidéki életnek vissza kell adni az értelmét és rangját a
társadalomban. A választókerületi gazdáknak és vállalkozók-
nak segítséget kell nyújtani a multik garázdálkodása miatt kia-
lakult helyzetben. Az áruházláncokat szigorúan kötelezni kell
a hazai termékek átvételére és árusítására! Legalább 90%-ban
hazai élelmiszert kellene a polcaikon árusítani polcpénz és
egyéb sarc követelése nélkül, rövid fizetési határidô mellett.
Vissza kell, változtassuk Pest megyét a spekulánsok paradi-
csomából a fôváros éléskamrájává!

Becsaptak és kiraboltak, kiraboltattak minket gátlástalanul
azok a politikusaink, akik a parlamentben ülnek. Pedig az lett
volna a feladatuk, hogy a rájuk bízott országnak és népének a
javát szolgálják. Az úgynevezett „rendszerváltás” utáni húsz
évet a magyar társadalom valójában tragédiaként élte meg,
vesztesként az elszalasztott lehetôségek és a teljes kiszolgálta-
tottság miatt. A legtöbben nem élhetnek úgy, ahogyan élhetné-
nek. Külön fejezetet érdemelnek azok a polgárok is, akik a
szándékos népirtás áldozataivá váltak, miközben helytartóink
egészségügyi reformokat emlegettek. Ezeknek az ügyeknek
mind utána fogunk járni, és a felelôsöket meg fogjuk büntetni. 

Én, Volner János, amennyiben az Önök bizalmának kö-
szönhetôen bejutok képviselôként a Magyar Országgyûlésbe,
két feladat elvégzésére teszek ígéretet:

1.) Nemzetiségre, párthovatartozásra tekintet nélkül köve-
telem nemzetünk kirablóinak és tönkretevôinek felelôsségre
vonását. Szószólója leszek az elszámoltatásnak és a fe-
lelôsségre vonásnak.

Könyörtelenül utána kell járni annak, hogy kik raboltak ki
minket. Itt az összefogás és a közös cselekvés ideje! Ebben a
munkában számítok minden magyar állampolgár segítségére,
adatok és tények közlésére kérve fel mindenkit!

2.) Parlamenti képviselôként, kormányra kerülésünk esetén
pedig rendvédelmi miniszterként, szeretném a magyar nép be-
csületét megvédeni a lejárató kampányokkal szemben. Ezt a
lejáratást jelenlegi kormányunk a cionista kézben lévô média
segítségével végzi ellenünk. Mindenkinek joga van megtudni,
idehaza és külföldön is, mi az igazság a „rasszista” magyar
néppel és a cigányokkal kapcsolatban.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat és április 11-én
megtisztel bennünket bizalmával!

Volner János,
a Jobbik Magyarországért Mozgalom

országgyûlésiképviselô-jelöltje

Tisztelt
Választópolgárok!



teles, az eljárás pedig
több hónapig tart. Elsô
lépésben március végi
ülésén a képviselô-tes-
tület kiválasztja a köz-
beszerzési szakértôt, aki
lefolytatja az eljárást.
Ezt követôen az abban
részt vevô vállalkozá-
sok közül a nyertes

szerzôdést köt az önkormányzattal, és utána
kezdheti meg a munkát, várhatóan az év
második felében. Az újabb fejleményekrôl
a Hírmondó hasábjain értesítjük a lakossá-
got.

Ádámku Ottóné pénzügyi vezetô

Az Új Magyaroszág Fejlesztési Terv Kö-
zép-magyarországi Operatív Program kere-
tében Laczy Károly polgármester február
21-én aláírta a Közép-magyarországi Fej-
lesztési Tanácsnál a támogatási szerzôdést,
amely a belterületi utakra Inárcs községnek
66,3 millió Ft-os önrész biztosítása mellett
154,9 millió Ft-os támogatást biztosít. 

Az összesen 221.317.860 Ft értékû be-
ruházás keretében építjük meg a Gagarin
u. (Széchenyi út és Tanács utca közötti sza-
kasz, 512 m, 1.838 m2), az Árpád u. (492
m, 1831 m2), a Béke utca (472 m, 1.827

m2), a Tanács u. (Árpád
utca – Bajcsy-Zsilinszky
utca közötti szakasza,
671 m 1933 m2), a Már-
cius 21. u. (700 m, 5012
m2), a Rákóczi utca
(Hunyadi u. és a vasút
közötti szakasza, 600 m,
5066 m2) és a Bajcsy-
Zsilinszky u. (Lengyel
Rezsô u. – belterületi határ közötti szakasz,
898 m 3207 m2) utcák aszfaltburkolatát.

E hatalmas beruházás közbeszerzés-kö-
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Május 5-én 1700 órakor

1. A 2009. évi költségvetési rendelet

módosítása (Laczy Károly polgármester)
2. A 2009. évi zárszámadás (Laczy

Károly polgármester)
3. A 2009. évi belsô ellenôrzés megáll-

apításai (Göndör Ákos jegyzô)

2010. június 2-án 1700 órakor

1. Az önkormányzat gazdasági társas-

ágainak beszámolója (Czinege István

InárcsVíz Kft., Radnóthy László Ócsa és
Tsai. Közmû-üzemeltetô Nonprofit Kft.
ügyvezetô igazgatók)

2. A központi orvosi ügyeleti szolgálat
munkája (Laczy Károly polgármester)

3. A 2009. évi gyermekvédelmi és
gyámügyi tevékenység (Göndör Ákos
jegyzô)

(Változások: a választás miatt az ápri-
lisra, pünkösd miatt pedig a május végére
tervezett ülés tervezett idôpontja módo-
sul.)

Laczy Károly polgármester

A képviselô-testület május–júniusi üléseinek napirendje
olyan álláshelyük, melynek munkaköre a
munkaszervezési változtatásokkal más állás-
helye(ke)n is ellátható, tegyenek elôterjesz-
tést megszüntetésére.

1/2010. (I. 28.) ör. sz. rendelet (11 igen)
módosította a helyi építési szabályzatról szó-
ló 7/2001. (VIII. 8.) rendeletét.

2/2010. (I. 28.) ör. sz. rendelet (7 igen, 4
nem, 1 tartózkodás) módosította a lakások
és helyiségek bérletérôl, valamint az elide-
genítésükrôl szóló 11/2009. (VII. 30.) rende-
letét.

3/2010. (II. 18.) ör. sz. rendelet (11 igen,
1 nem, 1 tartózkodás) elfogadása az önkor-
mányzat 2010. évi költségvetésérôl.

L. Göndör Ákos jegyzô

Laczy Károly polgármester aláírta

AZ ÚTPÁLYÁZAT 221 MILLIÓS TÁMOGATÁSI SZERZÔDÉSÉT!

BEÍRATÁSOK
Boglárka Néphagyományôrzô Óvoda

Az új óvodások beíratása április 12-tôl április 15-ig délelôtt 8-
tól 16 óráig a Hunyadi utcai központi óvodában történik. Várjuk
azokat a gyerekeket, akik 2011. május 31-ig betöltik 3. életévüket
vagy már idôsebbek. Akik az 5-ik életévüket 2010. szeptember 1-
jéig betöltik, legalább napi 4 órát kötelesek részt venni az óvodai
nevelésben, tehát ôket mindenképpen be kell íratni! Kérem, hogy
a beíratásra hozzák magukkal: a beíratandó gyermeket, a szülô
személyi igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivo-
natát, a gyermek lakcímbejelentô kártyáját és a gyermek TAJ-
kártyáját!

Maczák Jánosné

Tolnay Lajos Általános Iskola

Ebben az évben kell gyermekét beíratnia az iskola elsô osztá-
lyába annak, akinek gyermeke 2010. május 31. napjáig betölti a
6. életévét és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte. A
beíratás április 19-tôl április 21-ig 10 – 19 óráig történik a Tolnay
utcai központi épületben Talapka Istvánné iskolatitkárnál. A be-
íratáskor be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivo-
natát, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsí-
tó igazolást és a gyermek TAJ-számát tartalmazó kártyát. Ké-
rem, hozzanak magukkal 550 Ft-ot a diákigazolvány megrende-
léséhez, egy darab szabványos méretû igazolványképet és a
tankönyvtámogatáshoz kiadott igénylôlapot, a hozzá szükséges
igazolásokkal.

Nyitrai Attila

A kéményseprôk felhívása

A Pest Megyei Kéményseprô- és Tüzeléstechnikai Kft. értesíti
az inárcsi lakosságot, hogy a 27/1996. (X. 3.) BM-rendelet 3–7.
§-a értelmében elôírt kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás
körébe tartozó feladatokat a község közigazgatási határain belül
április 1-jétôl június 30-áig arcképes igazolvánnyal rendelkezô
dolgozóink látják el, aki díjat is szednek.

Krizsán Ferenc

Elektrotechnikai hulladékok begyûjtése
A vecsési székhelyû Enviroinvest–Waste Kft. április 10-én 9 órá-

tól Inárcson begyûjti a hulladékká vált elektromos és elektrotechni-
kai berendezéseket. E hatályos jogszabályok alapján végzett munka
környezetünk védelmét szolgálja, melyrôl partnerei részére a szak-
szerû áramtalanítást és megsemmisítést követôen hivatalos igazolást
ad. A lakossági szervezett elektronikai hulladékbegyûjtés és elszállí-
tás díjmentes és bármikor elérhetô. Szükség esetén gyûjtôkonténert
tud adni a közintézmények elé és idôpont-egyeztetéssel a lakások elé
kihelyezett e-hulladékok begyûjtése is megoldható. A teljesség igé-
nye nélkül ezek a készülékek a következôk: hûtôszekrény, fagyasztó,
mosogatógép, mosógép, villanytûzhely, szárítógép, vízmelegítô, venti-
látor, vasaló, mikrohullámú sütô, grillsütô, hajszárító, porszívó, TV,
rádió, monitor, mobiltelefon, varrógép, fûnyíró, búvárszivattyú, elekt-
romos- és barkácsgépek, információs és távközlési berendezések stb.
Számítógépek esetén jelenleg cégünk fizeti a legmagasabb felvásárlá-
si árat (70 Ft/kg). Bármilyen egyébkérdésben készséggel állunk ren-
delkezésre (tel.: 29/551-836, fax: 29/551-835, www.e-hulladek.net,
e-mail: info@enviroinvest-waste.hu).

Romhányi Istvánné
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Nyilatkozott lapunknak a polgármester!

Mérlegen a 2009-es önkormányzati munka
Január 27-i ülésén a képviselô-testület

megvitatta az önkormányzat 2009-ben vég-
zett munkájáról szóló értékelést. A tapasz-
talatokról a napirend elôadója, Laczy Ká-
roly polgármester adott lapunknak tájékoz-
tatót.

– Az önkormányzat fennállása óta a
2009-es volt a legszigorúbb költségvetés.
Sikerült-e betartani a költségvetés szerinti
gazdálkodást?

– Valóban, 1991 óta ez volt a legnehe-
zebb, de már most látjuk, hogy a 2010-es
költségvetés ezt is felülmúlja majd! Két éve
az állami normatívákhoz 40%-ot kellett az
önkormányzatnak hozzáadnia, a harmadik
negyedév adatai szerint ez tavaly 50%-ra
módosult. 2008–2009-ben az iskola mûkö-
dési fedezetét 60,3–65,3 millió, az óvodáét
15–28 millió, a mûvelôdési házét 17,5–19,8
millió Ft-tal kellett kiegészítenünk. Az idei
pénzügyi koncepció szerint az intézmé-
nyeknél és a hivatalnál is számos feladat
vár megoldásra. Pályázatok nélkül fejlesz-
tésre nincs esély, és maga az önrész is több
mint 120 millió Ft.

– Tehát még nehezebb év elôtt állunk.
Nézzünk rá néhány példát!

– Vegyük például az iskolafenntartást! A
népesség-nyilvántartás szerint a tanköteles-
korúak száma nô, de iskolánkba évrôl évre
kevesebb gyermek jár. Noha a fenntartási
költségek rohamosan nônek, emiatt csök-
ken a normatív állami támogatás. Újra kell
tehát vizsgálnunk a gyermeklétszám alaku-
lását, melyre az iskola korábbi elemzése
nem adott kielégítô választ! Amíg a villany,
gáz ára folyvást nô, az energiaellátás húsz-
harminc éve tervezett gazdaságtalan mû-
szaki megoldásokkal (nyílászáró, hôszige-
telés) üzemel, de korszerû, takarékos meg-
oldásokhoz nincsenek erôforrásaink.
Egyetlen megoldás marad: a pályázati le-
hetôségek kiaknázása. Addig pedig a taka-
rékosabb üzemeltetés, mert költségvetési
tartalékaink lassan elfogynak. S ha már itt
tartunk: mint számos panaszügy világított
rá, az integrációs oktatást is gondok terhe-
lik. A kormányzat évtizedeken át bevált
módszert szüntetett be. Az új forma alkal-
mazása a diákok beilleszkedése és a peda-
gógusok szempontjából is nehézségekkel
járt, ami a tanulók tanórán és iskolán kívüli
magatartásában is megmutatkozott.

– Fenntartói szempontból milyen a falu
kulturális élete?

– A 2003-as közmûvelôdési rendelet el-
fogadása és felkészült szakember alkalma-
zása óta kulturális életünk óriási fejlôdésen
ment keresztül. A mûvelôdési ház kihasz-
náltsága egészében szinte 100%-os. A
könyvtár látogatottsága jó, az internetet szí-
vesen használják s nagyrendezvényeink
már az egész környékre vonzást gyakorol-
nak. A kultúra egyúttal persze áru, mégpe-
dig nem is olcsó árucikk. Tehát a fenntartó-
tól is jelentôs ráfordítást igényel, hiszen
csak azt várhatjuk el, amihez a feltételeket
is biztosítjuk! Megfelelô finanszírozással

és szakszerû szervezéssel számos színes,
változatos, a lakosság minden rétegét érintô
programot sikerült megvalósítanunk, s kö-
rülményeinkhez képest elértük lehetôsége-
ink maximumát.

– A programok látogatottságáról viszont
kritika is elhangzik olykor!

– Ez sajnos valóban változó. Míg a szó-
rakoztató programokon sokan, nemzeti ün-
nepeink megemlékezésein alig vesznek
részt. A testvérfalvak magyarsága minde-
nütt fontosabbnak tartja a méltó megemlé-
kezést a hazainál! Errôl azonban nem elég
egy hordó tetejérôl prédikálni, tenni is kell
valamit érte! A mi feladatunk a nívós prog-
ramok és jó propaganda biztosítása. Ez
évrôl évre javul, a mozgósításban viszont
egyedül talán az iskola vesz részt. A csalá-
dok még mindig nem heverték ki az
1950–90 idôszak ellenhatását, a civilszer-
vezetek és pártok pedig, noha ez alapvetô
felelôsségük, nem tesznek érte semmit! Ha
úgy gyakorolnak kritikát a nemzettudat
gyengülésérôl, hogy fogalmuk sincs róla,
mit tesz érdekében a történelemtanítás és
milyen színvonalasak az iskola rendezvé-
nyei, akkor ez tömény demagógia. De mit
várjunk a tanulóifjúságtól, ha azt látja,
hogy tíz éve mindig ugyanaz a két-három
személy jelenik pártja, szervezete he-
lyett(!), és a koszorúzással kipipálja felada-
tát, akár hajdan egy szocialista brigád!
Eszerint van, aki saját tagságát sem képes
mozgósítani (ha egyáltalán vannak tagjaik,
hiszen ôket még soha nem látta senki!),
mintha csak hivatkozási alapnak lennének
jók.

– A jegyzôkönyvek szerint a képviselôk
zöme mindent megtesz, hogy a szûkös le-
hetôségek ellenére pályázati úton biztosít-
sa a község fejlesztését, más meg mintha
azért hadakozna, hogy ezt megakadályoz-
za.

– A 31 millió forintos támogatásból meg-
valósuló kamaszpark elleni hajsza is mutat-
ja, ezzel sajnos naponta szembesülünk. Pe-
dig ennek mostani „élharcosa” néhány éve
még azért hadakozott, hogy nincs hol talál-
kozzanak, leüljenek a fiatalok a közpark-
ban. Nemrég olyan kijelentést is hallottunk,
hogy itt húsz éve semmi sem történt. Volt,
aki a Hírmondóban dokumentált 0,8 milli-
árdos sikeres pályázati programra is legyin-
tett: az semmi, csak „propaganda”. Amikor
nem voltak útépítési pályázatok, azt hiá-
nyolták. Mióta erre a pályázatok lehetôsé-
get biztosítanak (lakossági hozzájárulás
nélkül!), az ideivel együtt 10 km utat asz-
faltozunk, többet, mint három szomszédfa-
lu együtt! Bizonyára nagyon vastagtalpú
cipôt viselnek s ezért nem veszik észre,
hogy nem „propagandán”, hanem aszfalton
járnak! 

Amikor az elsô utcák készültek, volt, aki
a fekvôrendôrt követelte, sôt meg is mutatta
a melósoknak, hogyan kell azt csinálni. Az
eredményt kerékpáros-balesetekben és au-
tórugó-törésekben lehetett mérni, ezért szét

kellett veretni a tanácsai szerint készült
„sáncokat”. Aki ilyen károkat okoz, az fej-
lettebb demokráciákban meg is fizeti az
árát, itt meg szónokol tovább!

Jellemzô a történelmi emlékpark építése
is, melyre még az útpályázatok megjelené-
se elôtt pályáztunk és kaptunk félszáz mil-
lió Ft-ot. Volt, aki akkor azt akarta megaka-
dályozni, mert az útépítés szerinte fonto-
sabb lett volna. Ez igaz, de se forrás, se pá-
lyázat nem volt rá! Amikor az emlékpark
elkészült, legfôbb ellenzôje úgy vezette fel
a templomtól a felszentelésre igyekvô fôpa-
pokat, mintha nem ô akadályozta, hanem ô
találta volna ki és valósította volna meg az
egészet. Valami hasonlót láttunk legutóbb a
lengyel menekülttábor emlékmûvénél is...

Amikor lehetett és végre beadhattuk a
pályázatokat, senki sem tudta, még, lesz-e
eredménye, és ha igen, mikor. A véletlen
hozta úgy, hogy az útépítési pályázatok épp
napjainkban érnek be, s a legnagyobb pro-
jekt feltehetôleg az önkormányzati válasz-
tás elôtt lesz kész. Úgy tûnik, van, aki eb-
ben szándékosságot lát. És mivel a válasz-
tás elôtt valamit mégis kell neki mondani,
most új ötlettel bombázza a testületet: miért
nem építünk járdát?! Arról persze nem szól,
hogy az útépítés támogatással történô foly-
tatása és befejezése helyett vagy támogatás
híján a lakosságra terhelve tegyük. A járda
is fontos, és ha lesz rá pályázat vagy más
forrás, meg is oldjuk. De mint látják, a
kampányidôszak hordószónokainak mindig
fontosabb a népszerûség-hajhászás, mint az
igazság és a lakosság érdeke! Bár felmutat-
ni még soha semmit nem voltak képesek,
vakon bíznak abban, hogy „Aki semmit
sem csinál – Tolsztoj bölcsessége szerint –,
annak mindig sok segítôje van”, és nekik is
lesz. Inárcs népe azonban nem hittérítôknek
és hódítóknak kiszolgáltatott bennszülöt-
tekbôl, hanem a faluért dolgozni kész, gon-
dolkodó emberekbôl áll!

– Mit mutatnak a valóságban a pályáza-
ti adatok?

– Mint a legtöbb önkormányzatnak, fej-
lesztô beruházásra nekünk sincs saját forrá-
sunk, a hitelbôl történô megvalósítás pedig
igen kockázatos, mely már nem egy önkor-
mányzatot vitt csôdbe már (lásd Sziget-
vár!). Tehát esély kizárólag a pályázatok-
ban maradt. Nem akarok ismétlésbe bocsát-
kozni, csak megemlítem, hogy a kedvezôen
elbírált pályázatok számát és összegét il-
letôen is pozitív rekordot döntöttünk. A
Hírmondó korábban ágazatonként közölt
sorozatot a pályázatokról, januárban pedig
tételesen ismertette a 2002–2010-es
idôszak 0,83 milliárd Ft értékû pályázati
eredményeit. Ha ezen kívül a – hasonló
munkaráfordítással készült – elutasított pá-
lyázatokat is közreadjuk, talán a teljes lap-
szám is kevés lett volna rá. De minél többet
nyújtunk be, annál több az esély a támoga-
tásra.

– Pályázatkészítésre sok cég szer-
vezôdött, s a siker érdekében több önkor-



Aranylakoda-

lom: Szeretettel
köszöntjük az
50. házassági
évfordulójukat
ünneplô Prigye-
ni Pál – Kozma
Magdolna és
Kubik Sándor –
Raczki Mária
házaspárt, akik 1960. jan. 16-án, valamint febr. 13-án Inár-
cson fogadtak örök hûséget egymásnak Ki gondolta akkor,
hogy ötven év ilyen hamar elrepül s hogy a szeretet és a köl-
csönös megbecsülés milyen sok mindenen átsegíti az össze-
tartozó embere-
ket? Ezúton is
kívánjuk, hogy
egészségben ,
szeretetben és
békességben él-
jenek sok-sok
évet együtt, sze-
retteik körében.

Kovács Tímea 
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Magas vérnyomás? Fagyöngy!
Az utóbbi idôben a sok idôjárásváltozás alaposan megviselte az

arra érzékenyeket. A vérnyomás erôs változása, ingadozása ilyenkor
sok problémát okozhat. Szerencsére ismét fordulhatunk természet
anyánkhoz, aki rég elfelejtett lehetôségeket kínál terményeibôl.

A fehér fagyöngyöt nem csak a kelta druidák tisztelték, a régi
magyar füvészkönyvek is hasznos gyógynö-
vényként emlegetik. Epilepszia ellen, króni-
kus görcsökre és hisztériás panaszokra is
ajánlják. Bár a termése mérgezô, a levele és a
szára nem! Disznózsírral keverve, külsôleg a
fagyásra is hatásos. Mirigyrendszerünket is
kedvezôen befolyásolja, kiváló anyagcsere-
szabályozó szer, a cukorbetegeknél pedig a
hasnyálmirigyre fejt ki jó hatást. Használha-
tó még a hormonháztartás javítására, érelme-

szesedés ellen, vérzéscsillapítóként, szívgyógyszernek, és igen: a
vérnyomás szabályozására is! Lehetetlennek hangzik, de a magas
vérnyomást csökkenti és az alacsonyt felemeli, mert hatóanyaga
összehangolja a keringést.

Hogyan használjuk? Évente legalább egyszer, hathetes kúrában
igyuk: az elsô három hétben napi háromszor, két hétig napi kétszer,
végül az utolsó héten napi egy csészét ajánl a szakirodalom. Elké-
szítésénél fontos, hogy nem szabad forrázni! Egy púpozott teáska-
nál fagyöngyöt adunk negyed liter vízhez, éjszakára állni hagyjuk,
reggel leszûrjük és kézmeleg hômérsékletre melegítve fogyasszuk.
Napközben termoszban tárolhatjuk vagy újramelegíthetjük. Egész-
ségünkre!

Tanács Attila

Üröm az örömben
Sajnálattal olvastuk Opóczki Magdolna Honvéd utcai olvasónk

levelét, aki a karácsonyi rejtvénypályázat egyik nyertese volt és
egy ismert újságíró két könyvét kapta jutalmul. Mint megtudtuk, a
kiadó munkatársai úgy vélték, hogy a szerzô két korábbi mûvével
is megörvendeztetik a nyerteseket. Nos, a levélírásra az adott okot,
hogy ezzel némi üröm is az örömbe csöppent. Ô ugyanis azok közé
a szerencsés megfejtôk közé tartozott, aki az eddig megjelent 19
pályázat közül egyet már megnyert. Csakhogy annak épp a ráadás-
ként kapott két korábbi két kötet volt a jutalma, amit egyébként:
„Nagy örömmel olvastam el, majd elraktam és azóta is idônként
megmutatom látogatóimnak a nyereményemet”, írta.

Tavaly a hirdetésfelvételt, a könyvjutalmak intézését és az e cél-
ra idáig vásárolt könyvek felhasználását is másra bízta az önkor-
mányzat. A korábbi nyerteseket nem ismerhették, és jó szándékkal
gondolták úgy, hogy a kettô helyett egy négykötetes „sorozattal”
nagyobb örömet fognak szerezni nekik. Amikor a kiadótól kapott
csomagot felbontották, a könyveket nem lapozták át darabonként, s
nem vehették észre, hogy egy olyan példány is volt közöttük, amit
egyik olvasójának dedikált a szerzô, aki azóta bizonyára a könyvet,
a szerzô meg az ô válaszát várja hiába...

Ha 1991 óta a nyertesekrôl és jutalmaikról listát vezettek s min-
den csomag tartalmát kötetenként átlapozták volna, most pedig
csak a legújabb könyvekkel jutalmazták volna a nyerteseket, ez a
malôr is megelôzhetô lett volna (ha a sok „volna” ott nem volna).
Sajnos nem így történt, ezért mind a nyertesektôl, mind pedig a de-
dikált könyvet eddig hiába váró olvasótól elnézést kérünk! Öröm-
mel olvastuk, hogy „Lelkes olvasójuk voltam, vagyok, és mara-
dok... Szeretem a rejtvényeket és mindig nagyon várom a Hírmon-
dót is. Ha van benne rejtvény, meg is fejtem és fel is adom.”

Reméljük, ezután is így lesz! Az pedig, hogy jövôre a nyertesek
között lesz-e vagy sem, nem e levelén fog múlni, hanem azon, hogy
kinek a megfejtését fogják kihúzni. Tizenkilencbôl kétszer már si-
került, miért ne sikerülne harmadszor is? Tisztel Olvasónk! A tör-
ténteket sajnáljuk, a könyveket kicseréltük, a dedikál példányt el-
juttattuk a címzetthez, és hogy hasonló eset ne fordulhasson elô,
ezután elôre közöljük a jutalomkönyvek adatait. Szíves megértését
kérve, ezúton is köszönjük levelét, mely figyelmünket e problémá-
ra irányította. Megfejtéseit ezután is várja a

kiadó és a szerkesztôség

2010. január 8-tól március 2-ig

Újszülötteink: Faragó Gábor és Tan-
dari Nikolett leánya Jázmin, Halmi Gá-
bor és Adamicza Adrienn fia Hunor,
Koller Róbert és Volstramer Ivett fia
Bence, Maksai Péter és Tóth Éva fia
Hunor (képünkön), Pribék Jenô és Keindl Renáta lánya Petra,
Rafael Rozália fia Erik, Szabó Zsolt és Balogh Adrienn fia
Ákos, Tóth Sándor és Zahorcsák Ágnes lánya Izabella, Zsigár
Alexandra lánya Ramóna.
Házasságot kötött: Vas Antal (Inárcs) és Sebestyén Adrienn
(Inárcs)
Elhunytak: Somogyi Józsefné élt 88, Szûcs Imre élt 74, Nagy
Kálmánné élt 49, Oláh Mária élt 91, Szabó Ferenc élt 62, Ba-
tuska Józsefné élt 79, Pálfi László Tibor élt 60 évet.

(anyakönyvvezetô)

Anyakönyvi hírek

A PÉNZÜGYIVÁLSÁG ELLENÉRE HATÉKONYAN,
GYORSAN

HITELPROBLÉMÁIVAL FORDULJON HOZZÁNK

LAKÁSVÁSÁRLÁSI HITELEK,
JELZÁLOG ALAPÚ HITELEK,

TERHELT, VÉGREHAJTÁS ALATT ÁLLÓ 
INGATLANRA IS

CÉGÜNK BIZTOSÍTJA ÜGYVÉD, KÖZJEGYZÔ
KÖZREMÛKÖDÉSÉT, SZERZÔDÉSEK KÉSZÍTÉST

06-30/408-5536, 06-30/409-5844

HITELÜGYINTÉZÉS 
BUDAPESTEN
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Egyedülálló összefogás
három megye között

Február 18-án Fejér, Pest és Komárom-Esz-
tergom megye kihelyezett közös bizottsági ülést
tartott Érden. A Fejér Megyei Önkormányzat
kezdeményezésére, egyedülálló módon a há-
rom megye vezetôi és az érintett települések
polgármesterei összefognak, hogy a közös
problémákra megoldást keresve egységesen
lépjenek fel a stratégiai jelentôséggel bíró terü-
leteken. Az elôzetesen megfogalmazott célkitû-
zések sokrétû együttmûködés kialakítását irá-
nyozzák elô. Az ülésen beszédet, illetve tájékoz-
tatót tart T. Mészáros András, Érd polgármeste-
re és Szabó István, Pest Megye Közgyûlésének
alelnöke tartott tájékoztatót.

A Fejér és Pest megye közötti együttmûkö-
dés erôsítését szolgáló határozatot a közgyûlés
is elfogadta. Ez kiterjedhet a területrendezési és
szerkezeti tervek összehangolására, a közleke-
dés (összekötô utak, elkerülô utak, elôvárosi
vasút), a foglalkoztatás, az egészségügyi és
szociális szolgáltatások, a környezet- és termé-
szetvédelem, az örökségvédelem, a kommuná-
lis hulladékgazdálkodás kérdésköreire. A hatá-
rozat részletesen tartalmazza a lehetséges
együttmûködési területeket, a települési önkor-
mányzatokon alapuló javaslattételi folyamat je-
lentôségét, a megvalósítás során kiemelten fon-
tosnak tartott prioritások részletes listáját, és fel-
hatalmazza a közgyûlés elnökét a további tár-
gyalások lefolytatásához.

Ambrus András

Gyógyszerészdoktorok a megye patikáiban
Széleskörû politikai konszenzus övezte

egy évvel ezelôtt azt a törvénymódosítást,
mely szerint 2009 januárjától – az orvo-
sokhoz, fogorvosokhoz, állatorvosokhoz
és jogászokhoz hasonlóan – valamennyi
gyógyszerész jogosult a doktori cím hasz-
nálatára. A hivatalos indoklás szerint a
gyógyszerészeket a képesítésük alapján
már régebben is megillette volna a „társa-
dalmi megbecsülés” doktori címmel való
megerôsítése, de a „prevencióban illetve a
gyógyító folyamatban való aktív részvéte-

lük” is in-
d o k o l j a
ezt. Tény
az is, hogy
a magyar
gyógysze-
részi diplo-
mát fenn-
tartás nél-
kül elfo-

gadják Európa minden országában.
A Parlament fôrendi házi dísztermében

2009. április 19-én akadémiai tudósok,
egyetemi és politikai vezetôk jelenlétében,
felemelô és méltóságteljes keretek között
adták át a gyógyszerészek 100 kiválasztott
képviselôjének az elsô doktori díszokleve-
leket, majd a késôbbiekben erre megyei
keretek között került sor. A Pest megyei
díszoklevél-átadó ünnepséget a Magyar
Gyógyszerészi Kamara Pest megyei szer-
vezetének gondozásában Budapesten a

Megyeháza Kossuth Lajos dísztermében
2009. december 12-én rendezték meg. 

A zsúfolásig megtöltött teremben az ün-
neplô gyógyszerészeknek a képzésükben
részt vevô budapesti egyetem részérôl dr.
Noszál Béla professzor, gyógyszerészkari
dékán, a szegedi egyetemrôl dr. Hohmann
Judit dékánhelyettes professzorasszony
adta át a díszoklevelet. A gyógyszerészek
Pest megye szinte minden települését kép-
viselték. Egybehangzó véleményük szerint
csodálatos és felemelô érzés volt Petôfi,
Kossuth és Rákóczi képei alatt, a hatalmas
adventi koszorúval díszített teremben újra
hallani a hajdani gyógyszerészavatáskor is
elhangzott Gaudeamus igiturt, közösen el-
énekelni a Himnuszt és az ünnepség végén
a Szózatot. Az ünnep hangulatát emelte,
hogy megjelent rajta Szabó István a me-
gyei közgyûlés alelnöke, dr. Rádóczyné dr.
Kovács Zsuzsanna regionális tiszti
fôgyógyszerész és dr. Horváth Tamás a
Magyar Gyógyszerészi Kamara országos
elnöke is, akik egyben beszéddel is kö-
szöntötték a gyógyszerészeket. 

A szép aktus remélhetôen nemcsak a
gyógyszerészeknek jelent örömet és elôre-
lépést. Doktori címük ugyanis elôtérbe ál-
lítja a betegekért végzett munkájuk fontos-
ságát és a társadalom elôtti felelôsségüket
is. Magyarné dr. Pintér Gabriella a kama-
ra megyei szervezetének elnöke ajándék-
kal és virággal köszönte meg az elnökségi
asztalnál ülôknek, hogy eleget tettek a fel-

kérésnek és hozzájárultak az ünnep fényé-
nek növeléséhez. Fodor József versével
búcsúzott, amely hite szerint nemcsak a
költô, hanem a gyógyszerészek ars poeti-
cáját is hûen tükrözi: élni, hatni és küzdeni
az emberiség javára.

(MGyK megyei elnöksége)

Nem az önkormányzatok felelôsek 
a növekvô államadósságért!

Közlemény
Pest Megye Önkormányzata tiltakozik

Molnár Csaba, a Bajnai-kormány kancellári-
aminiszterének megdöbbentô és cinikus kije-
lentése miatt, mellyel az államadósság hihe-
tetlen mértékû megugrásáért egyértelmûen
az ellenzéki vezetésû önkormányzatokat te-
szi felelôssé. A valóság ezzel szemben a kö-
vetkezô: a Pest Megyei Önkormányzat köt-
vénykibocsátása mintegy 7 milliárd Ft-ra te-
hetô, amit kizárólag olyan fejlesztésekre for-
dított, amelyeket az elmúlt 4-8 év folyamatos
halasztása után már nem lehetett tovább kés-
leltetni. Mindezt a munkahelyek megmenté-
séért, és a vállalkozók támogatásáért tette.

A Pest Megyei Önkormányzat szigorú ta-
karékossággal elérte, hogy a kormány által
sorozatban áthárított, de meg nem térített fel-
adatok, valamint a bajba került településektôl
átvett intézmények fenntartása miatt ne kell-
jen növelni az adósságot. Tette ezt a Pest me-
gyei emberek és az önkormányzat által fenn-
tartott intézményekben dolgozó mintegy
7000 munkavállaló iránti felelôsség teljes tu-
datában. 

Meghökkentô, hogy a miniszterelnöki hi-
vatalt vezetô miniszter nincsen tisztában e té-
nyekkel, és elkeserítô, hogy olyan állításokat
fogalmazott meg, amelyre Gyurcsány Ferenc
hírhedt ôszödi beszédének kimagyarázása
során sem vetemedett a baloldal.

(megyei sajtófônök)

Fodor József

Semmi se késô
Még itt jársz e földön, még semmi sem 
Késô; egy nap jó emlékkel vigyen, 
Hogy nem rosszul használtad itt idôd,
Több vagy, mint mikor lábad idejött. 
Ha nem gondoltál rá, tedd ezután, 
Szörnyû, késôn bánkódni volt hibán,
S még nem késô: Még fürgén mozgasz itt,
Hát tedd rendbe, barátom, dolgaid;
Mert száll az élet, fogy a fürgeség,
Még minden itt, éld, küzdve, tûrve még;
És itt még annyi nagyra alkalom,
Jaj, ha fecsérled, nincsen irgalom.
Mulasztás kínja jön csak, bûntudat,
Hogy megmutasd, ki vagy, ez itt az utad.

Közös 
ünnepség!

Március 15-én Dabas város és Pest Me-
gye Önkormányzata közösen tartott meg-
emlékezést Dabason. A rendezvények
1330-kor a Kossuth-ház Galérián vette kez-
detét – ahol dr. Szûcs Lajos, a Pest Megye
Közgyûlésének elnöke mondott ünnepi
beszédet –, majd az alsódabasi református
templomban, a városház elôtt, a Szent Ist-
ván téren és a DDS-ben folytatódott és
Kossuth László köztemetôben lévô dísz-
sírhelyénél ért véget.

(tudósítónktól)

Inárcsról dr. Gedai Viktória gyógyszerész
(a MGYK megyei elnökségének tagja) is
ezen az ünnepségen vehette át doktori
díszoklevelét, melyhez a szerkesztôség és a
község lakossága nevében is gratulálunk! 

(szerk.)



mányzat sem sajnálja rá a magas dotációt.
Nálunk hogy zajlik ez?

– A pályázatok elkészítése, figyelemmel
kisérése, elszámolása rendkívül nehéz, bü-
rokratikus folyamat. Nálunk jelentôs részét
a gazdálkodási csoport és a mûvelôdésiház-
vezetô, kisebb részét egy vele megbízott
szervezet készíti. Teljes elszámolásuk is a
gazdálkodási csoportra hárul, amiért ezúton
is köszönetet kell mondanom. Míg más ön-
kormányzatok a siker reményében nagy
összegeket áldoznak erre, hiszen megéri,
nálunk – munkaköri kötele-
zettségeiken túl – többnyire
a mi munkatársaink dolgoz-
nak rajta, mondhatnók: tár-
sadalmi munkában. Ezért ja-
vasoltam a testületnek, hogy
a sikeres pályázatok késztôit
anyagilag is ismerjük el, és
tegyük érdekeltté ôket a si-
kerben! Az ô tapasztalataik
értek be 2008–2009-ben,
amikor a község közel fél-
milliárd Ft pályázati forrás-
hoz jutott hozzá!

– Váltsunk témát! Tör-
tént-e elôrelépés a környe-
zetvédelem terén?

– Nem egyformán. A bel-
terület elfogadható képet
mutat, a szemétkupacokkal szegélyezett
külterületi dûlôutak, erdôk, parlagfüves
szántók ellenkezôleg. A lakóházak, elôker-
tek, udvarok, kertek harmada szépen gon-
dozott, esztétikus, de egy másik harmadu-
kat igénytelenség, rendezetlenség jellemzi.
Ezért hatékonyabbá kell tenni az el-
lenôrzést és következetesen szankcionálni a
szabályok megsértését. Gond van a csapa-
dékszikkasztó árkok kezelésével, néhol
visszatemetik, felgátolják, s a csapadékvi-
zet az utcára engedik. Egyesek indokolatlan
ideig tárolják a közterületen az építési vagy
tüzelôanyagot, télen nem gondozzák a jár-
dát, és sok az elhanyagolt, gyomos kert is.

Sokkal problematikusabb azonban a kül-
terület! Különösen a mezôôri szolgálat
megszûntetése óta sok a határban a szemét,
gyakori az illegális hulladéklerakás, a szi-
gorú szankciók ellenére is sok a mûvelet-
len, gyomos terület. Veszélyes hulladékot
termelô üzemünk nincs, de a három barom-
fivágó egyikével évek óta sok a gond. A
mûködtetô figyelmen kívül hagyja a ható-
ságilag elôírt feltételeket, amit sajnos a ha-
tóságok közömbösen elnéznek.

– Milyen az önkormányzati ügyintézés
színvonala?

– Ügyfélfogadási idôben a hivatalt na-
ponta 50-60 polgár keresi fel. Az ügyiratok
száma is egyre nô, és feldolgozásuk is több
idôt vesz igénybe, különösen a szociális és
a panaszügyekben. A szakelôadók töreked-
nek a határidôn belüli ügyintézésre, de pél-
dául állásfoglalás bekérése vagy a környe-
zettanulmányhoz szükséges iratok hiánya-
kor nehéz tartani a határidôt.

– A vállalkozói szféra mennyiben jelent
partnert?

– Inárcson zömmel kisvállalkozások mû-
ködnek és néhány, fôleg fuvarozási tevé-
kenységet folytató középvállalkozás. A

szállóhely-kapacitás a térségben nálunk a
legnagyobb, de ezzel nincs arányban a befi-
zetett idegenforgalmi adó. Ez az idôszak a
vállalkozóknak is nagyon nehéz, s legfôbb
céljuk a válság túlélése. Segítésüket köte-
lességünknek tartjuk. Adóügyi vagy pályá-
zati témakörében szakmai elôadásokat is
próbáltunk tartani nekik, de nem mutattak
iránta kellô érdeklôdést. Pozitívum viszont,
hogy a szûkülô anyagi lehetôségek ellenére
számos vállalkozó támogatja a község és az
intézmények rendezvényeit, amit ezúton is

megköszönök.
– Hogyan mûködnek a

civilszervezetek és alapít-
ványok?

– A számuk örvendete-
sen nô, ezért fontos, hogy
velük is rendszeres kapcso-
latot tartsunk és figyelem-
be vegyük véleményüket a
döntéseknél. A kép vegyes
és tevékenységük színvo-
nala is változó. Vannak régi
rutinos szervezetek, ame-
lyek öntevékenyen, tagjaik
támogatásával, értékterem-
téssel, hasznos programok
szervezésével gazdagítják
községünket. Mások a köz-
ség szûkös erôforrásaira tá-

maszkodva akarják eltartatni programjai-
kat. Örömmel látjuk az új önszervezôdése-
ket is, melyek még keresik az önmegvalósí-
tás lehetôségeit. Tudjuk, hogy ahol a civil
szféra erôtlen, a közösség kiszolgáltatottá
válik az államhatalommal, a csak magánér-
dekeiket szem elôtt tartó karrieristákkal, az
önjelölt prófétákkal szemben! Támogatá-
sunkra ezért minden valós közösségi igény-
re épülô egyesület számíthat.

– Mi a helyzet az 14-24 éves inárcsi ifjú-
sággal?

– A fôvárossal ugyan nem versenyezhe-
tünk, de községünk ma már számos sporto-
lási, kulturális és más lehetôséget biztosít
számukra a szabadidô kulturált eltöltésé-
hez. Ha valaki akar, az itthoni és a könnyen
elérhetô budapesti kínálatból is bôven vá-
laszthat. A többség helyesen él vele, és egy
része városi szinten teljesít. Azok az általá-
nos-, középiskolás és egyetemista fiatalok s
ifjú felnôttek, akik mint színjátszók, citerá-
sok vagy éppen kézilabdások és akik a
szakma országos legjobbjai között kitünte-
téssel szereznek képesítést és kapnak díja-
kat, sok száz órát fordítanak tehetségük
ápolására és szerte az országban öregbítik
községünk hírnevét. 

Baj tehát a fiatalság évrôl évre „kiter-
melôdô” igénytelenebb rétegével van. E
szülôk helyett az utca által „nevelt”, magá-
val semmi értelmeset kezdeni nem tudó ré-
tegbôl kerülnek ki az „unalmukban” rongá-
ló, italozó, randalírozó, drogos fiatalok. Le-
hetôség szerint figyelemmel kell kísérnünk
magatartásukat, hogy tudják, a deviáns vi-
selkedés nem marad büntetlenül. De mit
várhatunk az olyan családoktól, ahonnan a
14-18 éves kiskorú éjjel 11-kor a lezárt park
szobrait rongálja, ott cigarettázik, iszik, de a
szülôk ezt észre sem veszik, s ha szólnak
nekik miatta, közlik, hogy magánügy?!

– Történt-e változás a lakossági infor-
mációcsere terén?

– A hajdani falugyûlés és az új közmeg-
hallgatás egyike sem mûködik már. Husza-
dik éve adjuk ki az Inárcsi (Új) Hírmondót.
A testület úgy döntött, hogy községünk ön-
kormányzati, kulturális és közéleti folyóira-
ta 2007. január 1-jétôl február és július ki-
vételével évi tíz számban tájékoztat a köz-
ség eseményeirôl. A Dabas Tv kéthetente
sugároz aktuális tudósításokat, s jó lenne,
ha honlapunkat is többen látogatnák. Szín-
vonala sokat javult, de az aktuális frissíté-
sekre jobban oda kell figyelni. A helyi saj-
tóból a falu közbiztonsági helyzete is nyo-
mon követhetô. Jóllehet, egyesek vitatják,
lehetôségeinken belül mindent megteszünk
érte, és polgárôrségünk eredményeit mind a
lakossági visszajelzések, mind a statisztikai
adatok igazolják. Szükség lenne persze egy
új körzeti megbízotti álláskeretre is, de ezt
eddig nem sikerült elérnünk.

– Testvérkapcsolatainknak már ötéves
múltja van...

– Igen, az együttmûködési megállapodá-
sokat épp a (sajnálatosan végzôdô) kettôs
állampolgárságról szóló népszavazás elôtt
írtuk alá. A történtek hatása ma is érzôdik,
de szerencsére nem befolyásolta kapcsola-
tainkat. Tapasztalataink szerint, ha települé-
si szinten mindenki teszi a dolgát, az egyik
magyar tudatosan keresi a másikat, a kap-
csolat élô és gyümölcsözô lesz. Együttmû-
ködésünk kitûnô, és sok tanulsággal szol-
gál. Törekszünk a bevált formák bôvítésére,
és felvetôdött a lengyel-magyar kapcsolat
lehetôsége is. Ez a Zakopane környéki sípa-
radicsom és a Budapest közeli inárcsi pan-
ziók és kulturális intézmények között tarto-
gat kiaknázásra váró lehetôségeket.

– Hogyan mûködnek a kistérségi koope-
rációk?

– Az orvosi ügyelet, a családsegítô szol-
gálat, a kistérségi együttmûködés és most
már az építéshatóság is jól mûködik. Elége-
detlenek az Ócsa és Társai Kft.-vel és az
Remondis Zrt.-vel vagyunk. Az ócsai csa-
tornaszolgáltató négy éve 4-7 millió Ft tisz-
títási díjjal tartozik a víztisztítónak, ami ál-
landó likviditási gondokat okoz, a Remon-
dis viszont nem kevés pénzért csak az
„elégséges szolgáltatást” nyújtja. Az elôde-
ink által kötött elônytelen szerzôdés miatt
azonban eddig sajnos nem tudtunk változ-
tatni a helyzeten. 

– Várható-e gazdasági fellendülés eb-
ben a helyzetben?

– A ciklusprogramban nagy reményeket
fûztünk iránta, de ezeket másfél éve meghi-
úsította a válság. Fejlôdésünk egyik záloga
a mûködô tôke letelepítése volna, melyrôl
nem mondhatunk le, bár a recesszió miatt a
befektetôk várakozó álláspontra helyezked-
tek. Hogy megakadályozzuk a fejlôdés
stagnálását, egyik fô feladat gazdasági éle-
tünk fellendítése, mely – mint az infrastruk-
túra terén az utóbbi években történt – a vá-
lasztásig tartó és a következô ciklusra is
bôven ad számunkra munkát.

– Polgármester Úr, Olvasóink nevében
köszönöm a beszélgetést!

Czagányi László

ÖNKORMÁNYZAT 5 Inárcsi ÚJÚJ Hírmondó 2010. március



§

Inárcsi ÚJÚJ Hírmondó 2010. március 6 ÖNKORMÁNYZAT

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓZÁS SZABÁLYAIBAN
Tisztelt Inárcsi

Adózók! A helyi
adókról szóló tör-
vény január 1-jé-
vel több ponton is
változott, melyrôl
az alábbi tájékoz-
tatást adom. Ké-
rem, hogy figyel-
mesen olvassák el
a tájékoztatót. To-
vábbá mindenkit
szeretnék emlé-
keztetni arra,

hogy önkormányzatunk számláit 2009. júli-
us 1-jétôl az Erste Bank Nyrt. vezeti, ezért
kérünk minden adózót, hogy figyeljen a
megfelelô bankszámla használatára!

Helyi iparûzési adó

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vényt (Htv.) módosította a közteherviselés
rendszerének átalakítását célzó törvénymó-
dosításokról szóló 2009. évi LXXVII. tör-
vény. A legfontosabb változás, hogy a helyi
iparûzési adóval összefüggô hatásköröket
2010. január 1-tôl kezdôdô adóéveket
érintôen az APEH gyakorolja.

- A 2010. január 1-jét megelôzô adóéve-
ket érintô adókötelezettségeket az adózók az
önkormányzati adóhatóságokhoz teljesítik.

- Az átmeneti rendelkezések értelmében a
2010. március 15-én esedékes helyi iparûzé-
si adóelôleget a fizetési meghagyás alapján
még az önkormányzati adóhatósághoz kell
teljesíteni (az eltérô adóévet választóknak az
üzleti év elsô napjától számított harmadik
hónap 15. napját kell érteni).

- A 2010. május 31-én esedékes bevallást
a helyi iparûzési adóról (elôleg, pozitív adó-
különbözet) szintén az önkormányzati adó-
hatóságokhoz kell benyújtani és megfizetni.

- A 2010. szeptember 15-én esedékes
elôleget az adózónak már az APEH-hoz kell
teljesítenie.

- A tevékenységüket 2009. december 31-
ig megszüntetô adózók az adókötelezettsé-
geiket az önkormányzati adóhatósághoz tel-
jesítik, mely az ezzel összefüggô adóztatási
feladatokat végzi.

- A tevékenységüket 2009. december 31-e
után megszüntetô adózók 2010. január 1.
utáni idôszakot érintô adóügyeiben az
APEH jár el.

- Az APEH jár el a települési önkormány-
zatot megilletô helyi iparûzésiadó-követelé-
sek tekintetében a csôdeljárásban, a felszá-
molási eljárásban, a végelszámolásban, a va-
gyonrendezési és adósságrendezési eljárás-
ban, illetve ezen követelések tekintetében a
végrehajtási eljárásban a végrehajtás foga-
natosítója.

- Az iparûzési tevékenységet ideiglenes,
alkalmi jelleggel folytató adózó, 2010. jan.
1-jétôl bejelentési kötelezettségét az APEH-
nél teljesítse a tevékenységének megkezdése
elôtt, és az iparûzési adót is az APEH-nél

kell megfizetnie legkésôbb a tevékenység
befejezése napján.

Az iparûzési adó 2010. január 1-jétôl az
APEH hatáskörébe kerül át. 2010. még az
átmenet, átállás éve lesz. Ebben az évben
még lesznek az adózóknak olyan kötelezett-
ségei, amelyeket a helyi önkormányzatoknál
kell teljesíteni, illetve olyan kötelezettségek,
melyeket már az APEH-nél. A követ-
kezôkben az adózókat 2010-ben érintô vál-
tozásokat idôrendi sorrendben tekintjük át.

Márc. 15. – a 2010/I. félévi adóelôleg be-
fizetése a helyi önkormányzati számlára, az
elôzô évekhez hasonlatosan.

Máj. 31. – a 2009. évi adóbevallások be-
nyújtása a helyi önkormányzathoz. Akinek a
2009. évre befizetett elôlegnél több a 2009.
évi adója, ezzel egyidejûleg az adót is meg
kell fizetni, a túlfizetés ugyanitt igényelhetô
vissza.

Szept. 15. – a 2010/II. félévi adóelôleg
megfizetése az APEH beszedési számlájára.

Dec. 20. – az iparûzési adó feltöltése a
várható éves adó 90%-ára az APEH számlán.

Az iparûzési adó hatálya alá 

bejelentkezés

Akinek 2010. jan. 1. elôtt keletkezett adó-
kötelezettsége az önkormányzat illetékessé-
gi területén, de 2010. jan. 1-jéig nem jelent-
kezett be az iparûzési adó alá, az 2010-ben a
helyi önkormányzatnál jelentkezhet be, és
adhatja be az elôzô évek iparûzésiadó-beval-
lásait. A 2010. jan. 1. után kezdôdô iparûzé-
siadó-tevékenység esetén az adózó már az
APEH-nél teljesíti bejelentkezését és – a
változást követô 15 napon belül – a változá-
sok bejelentését (megszûnés, székhely, te-
lephelyváltozás, egyéb adatok változása) az
APEH által rendelkezésre bocsátott adatla-
pokon.

Iparûzési adó tevékenység 
megszûnése

Aki iparûzési tevékenységét 2009. dec.
31-ig befejezte, a záró iparûzésiadó-bevallá-
sát még a helyi önkormányzat adóosztályán
kell benyújtania. A 2009. dec. 31. után meg-
szûnt iparûzésiadó-kötelezettségek esetén
már 2010-ben is az APEH jár el.

Fizetési könnyítés, adómérséklés

Az adózó fizetési könnyítés, adómérsék-
lés iránti kérelmét az APEH-hoz nyújtja be,
mely a kérelmet 5 napon véleményezésre
megküldi az illetékes önkormányzatnak. A
birtokában lévô információk alapján – figye-
lembe véve adózó addigi adózói magatartá-
sát, a fizetési nehézség kialakulásnak körül-
ményeit – a helyi önkormányzati adóhatóság
30 napon belül nyilatkozik az APEH-nak a
fizetési könnyítés megítélésérôl vagy eluta-
sításáról és feltételeirôl. Az APEH az ezt kö-
vetô 15 napon belül hozza meg a nyilatko-

zatnak megfelelôen határozatát, mely ellen
az adózó jogorvoslattal élhet. Az eddigi gya-
korlatnak megfelelôen a kérelmet írásban
kell benyújtani. Fizetési könnyítés befizetett
adóra nem kérhetô, és a részletfizetést nem
teljesítô adózó hátraléka egy összegben vá-
lik esedékessé.

Idegenforgalmi adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vénynek, a 2009. évi CXVI. törvény általi
módosítása révén kikerült az idegenforgalmi
adókötelezettség alóli mentességek körébôl
a 70. életévét betöltött magánszemélyek
adómentessége.

Gépjármûadó

A gépjármûadó 2010-ben általában 15%-
kal emelkedik, de a légrugós tehergépjármû-
veknél nem. A gépjármûadóról szóló 1991.
évi LXXXII. törvényt 2010. jan. 1-jétôl a
közteherviselés rendszerének átalakítását
célzó törvénymódosításokról szóló 2009.
évi LXXVII. törvény 78-80.§-aiban módosí-
totta. A légrugós vagy azzal egyenértékû ru-
gózási rendszerû tehergépjármûveket (ide
értve a pótkocsikat, félpótkocsikat is) és au-
tóbuszokat az idén hatályos gépjármû-adó-
mérték szerint adóztatja. A mértékemelés
csak a nem légrugós tehergépjármûvekre,
autóbuszokra, valamint a lakókocsikra, la-
kópótkocsikra vonatkozik. 

Akik a kedvezményezett légrúgós jármû-
típusoknak 2010. jan. 1-jén változatlanul
üzembentartói, és ezt a tényt a forgalmi en-
gedély még nem tartalmazta, mielôbb keres-
sék meg a közlekedési hatóságot hatósági
bizonyítvány és az igazságügyi gépjármû-
közlekedési mûszaki szakértôt szakvéle-
mény beszerzése végett. Akik már rendel-
keznek „útkímélô tengely” bejegyzést tartal-
mazó forgalmi engedéllyel, annak sze-
mélyes bemutatásával vagy másolatban tör-
ténô csatolásával válnak jogosulttá a csök-
kentett adómértékkel történô adófizetésre.
Az adó alapja: személyszállító gépjármû
(kivéve autóbusz) esetén a gépjármû hatósá-
gi nyilvántartásban feltüntetett teljesítmé-
nye, kW-ban kifejezve, tehergépjármû ese-
tén az önsúly, növelve a raksúly felével; au-
tóbusz, nyergesvontató, lakókocsi esetén az
önsúly. Az adó mértéke személyszállító gép-
jármû esetén a gyártási évben és az azt kö-
vetô 3 naptári évben 345 Ft/kW; a gyártási
évet követô 4-7. naptári évben 300 Ft/kW, a
gyártási évet követô 8-11. naptári évben 230
Ft/kW; a gyártási évet követô 12-15. naptári
évben 185 Ft/kW; a gyártási évet követô 16.
és azt követô naptári években 140 Ft/kW.
Tehergépjármû, autóbusz, nyergesvontató,
lakókocsi esetén az adóalap minden meg-
kezdett 100 kg-ja után a légrugós vagy azzal
egyenértékû rugózási rendszerû nyerges
vontató, tehergépjármû, autóbusz esetén
1200.-Ft, egyéb esetben: 1380 Ft.

Göndör Ákos jegyzô
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Farsangi hét a Hétszínvirág Óvodában
Az idén február 8. és 12. között farsangoltunk. Hétfôn mindenki bohócnak öltözött és vi-
dám történetekkel, mulatságos mozdulatokkal, névcsúfolóval vidítottuk fel egymást. Ked-
den rongyokba öltöztünk, hogy elijesszük a telet. Szerdán a fiúk lovagokká, a lányok vá-
rúrnôkké változtak és ügyességi játékokkal: „lovagi tornával” mérték össze erejüket, bá-
torságukat. Csütörtökön állatos napot tartottunk: s a fiúk kiskutyák, a lányok lóidomárok
voltak. Farsangi hetünk csúcspontja a pénteki jelmezbál volt, s minden gyermek a
kedvenc jelmezét öltötte magára. Bemutatkozásukat a szülôi közösség produkciója kö-
vette, majd az óvodai dolgozók meseelôadásán mulathattak a gyermekek. Az ünnepség
után megettük a dadusok által sütött finom fánkot, majd tánccal folytatódott a bál. „Elmú-
lott a rövid farsang, de mi azt nem bánjuk…” A farsangi képeket a weboldalunkon
(www.hetszinvirag.eoldal.hu) is megnézhetik.  Mráz Jánosné

Farsang a Tolnayban
Minden évben nagy várakozás és ké-

szülôdés elôzi meg farsangi bálunkat. Ez
idén sem volt másképp. Sok-sok éve ha-
gyomány az iskolánkban ez az esemény,
ami a legnagyobb szabású rendezvényünk
az év folyamán. Mindenki, aki kapcsolat-
ban van az iskolánkkal, valamilyen szinten
érintett az elôkészületekben, szervezésben,
lebonyolításban. Gondolok itt a szülôkre,
akik a finom süteményeket hozták, segítet-
tek a jelmezek elkészítésében, anyagilag fi-
nanszírozták a ruhákat, kellékeket. A
SZÜK tagjaira, akik a büfében szorgoskod-
tak. A tanárokra, akik már a téli szünet után
azon gondolkodtak a gyerekekkel, hogy
milyen ötletes, jól kivitelezhetô produkció-
val szerepeljenek a farsang napján. 

A tanulók is lelkesen részt vettek a felké-
szülésben és lebonyolításban, ami minden
évben egyre nagyobb kihívás. Sokszor ka-
punk kritikát is, persze olyanoktól fôleg,
akik a segítô szándék helyett, némi akadé-
koskodást és rosszindulatot igyekeznek
csempészni a munkánkba. Mi nagyon örül-
nénk, ha a szülôk nagyobb számban, sokkal
aktívabban vennének részt az iskola min-
dennapi életében! Szeretnénk, ha ötleteik-
kel, jó szándékú reagálásaikkal nem elle-
nünk, hanem mellettünk lennének! Idén a
nyolcadikos lányok báli öltözéke krémszí-
nû és lila volt. Természetesen ehhez a fiúk
is igazodtak. Azért, hogy egységet, össz-
hangot keltsünk, az aula is ilyen színekben
pompázott.

A díszítés így farsang táján nemcsak arra
az egy napra készül, hanem a szülôk báljára
is, amit évek óta a SZÜK azért szervez,
hogy a gyerekek év végi kirándulásaihoz,
táboroztatásához és nem utolsó sorban a

gyereknapi meglepetésekhez anyagi támo-
gatást szerezzen. A bál sajnos elmaradt!
Miért? Mindannyian átéljük a mindennapi
gondokat, anyagi nehézségeket, amit
igyekszünk megoldani, kiutat keresni. Idén
a pedagógusok közül 20 vett belépôt (támo-
gatást) a bálra, a szülôi érdeklôdés 35 fô
volt. Nem hiszem, hogy 3000 Ft-on múlna.
Látni kellene a gyerekek arcát, amikor vár-
ják a gyereknapot, a kirándulásokat vagy
azt, hogy egy-egy hamburger, csoki, milyen
örömöt okoz nekik. Úgy tûnik, ebben az
évben csak magunkra számíthatunk! A pap-
írgyûjtés és a saját farsangi bálunk bevéte-
lét fordíthatjuk csak jutalmakra, díjazások-
ra, sportfelszerelésekre, dekorációra vala-
mint támogatásokra. Idén mi pedagógusok
is beöltöztünk, és nemcsak a katedrán adtuk
elô magunkat. Hatalmas élmény volt szá-
munkra, és jólesett a taps, az elismerés.
Persze ez a produkció közel sem volt olyan
színvonalas és jól felkészült, mint a gyere-
keké, akik most is sokféle jelmezbe bújtak.

Az elsô hat évfolyam felvonultatta szinte
az összes lehetséges jelmezt. Volt köztük:
királylány, kobold, hercegnô, boszorkány,
robot, törpe, indián, cigánylány, kannibál.
Születtek nálunk is „kiscsillagok”, ismét el-
jöttek a Hupikék törpikék, jártunk Mada-
gaszkáron, és egy karaván sajtot is hozott
nekünk. Most is a hetedikesek feladata volt
a belépôjegyek és a tombola árusítása.
Évek óta ugyanazon az áron adjuk ôket,
mert azt szeretnénk, hogy minél többen el-
jöjjenek. Örülünk, ha sokan vannak, az vi-
szont zsúfoltságot, helyszûkét is jelent.
Ilyenkor rendszeresen felvetik, hogy tago-
zatonként külön napokon kellene megren-
deznünk jelmezbálunkat. Mivel a két tago-
zat az év folyamán külön épületben van,
szinte nincsenek közös programjaink. Fon-
tosnak tartjuk, hogy legalább ilyen alkal-

makkor együtt legyenek, ismerkedjenek
egymással a gyerekek, és a szülôk is lássák,
hogy a sok kis aprónép milyen körülmé-
nyek és társak közé kerül a felsô tagozat-
ban. A 8. évfolyam tánca nagyon szép volt.
Borsos Ernô tanár úr irányításával – akinek
ezúton is köszönjük a segítségét – komo-
lyan készültek rá! A szülôk joggal lehettek
büszkék rájuk. 

A közös tánc, majd mulatozás után volt
tombolahúzás, ahol az általunk megvásárolt
tombolatárgyakon kívül, néhány felajánlást
is kaptunk: Tolnay Lajos Általános Iskola
Diákjaiért Közhasznú Alapítvány: 20 ezer
Ft; Garajszki Ágnes: torta; SZÜK: torta;
Gyulay Tamás: édességcsomagok; Nagyné
Kátai Edit: 5 ezer Ft; Erôs Fitness: szauna-
bérlet; Margó munkaruházat: 3 ezer Ft-os
vásárlási utalvány; Állomás vendéglô: utal-
vány; Fülöp Kornélné: mesekönyvek. Na-
gyon szépen köszönjük a gyerekek nevé-
ben! A keringôhöz és a jelmezesek bevonu-
lásához szükséges zene biztosítása Urbán
Géza segítségével történt. A tombola után a
diszkót Horváth Gábor szolgáltatta. Na-
gyon jó hangulatú, remélhetôleg emlékeze-
tes napot szereztünk mindannyiunknak, és
köszönjük azoknak, akik jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényünket. 

Vörösné Blahó Rózsa
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A Boglárka Néphagyományôrzô Óvoda
farsangi bálját január 30-án tartottuk a Tol-
nay Lajos Általános Iskola aulájában. A ta-
vaszvárás pogány kori ünnepeitôl eredô
farsang hossza évrôl évre változik. A január
6-i vízkereszttôl hamvazószerdáig, a húsvé-
tot megelôzô negyvennapos nagyböjt kez-
detéig tart. A zajos mulatozás, tréfacsinálás,
bolondozás, eszem-iszom idôszaka ez. A tél
végén, a mezei munkák megkezdése elôtt
falvakban és városokban is rendeztek bálo-
kat, táncmulatságokat, melyeknek vidéken
általában a kocsma vagy a fonó adott he-
lyet. A szakmák közösségei mellett külön
báloztak az asszonyok, sôt a gyermekek is.
Mi is a jeles naphoz igazodva rendeztük
meg az óvodások farsangi bálját. 

A táncokat az óvónôk tanították be, a

jelmezeket a szülôk készítették a gyere-
kekkel. A farsangi mûsorban egymást kö-
vették a színpadon a csoportok, hogy be-
mutassák táncukat a közönségnek. Nagy
sikere volt a József utcai kiscsoportosok
pomponjainak, a József utcai nagycsopor-
tosok esernyôtáncának, a Hunyadi utcai
kiscsoportosok bohócainak, a középsôsök
mulatozásának és a Hunyadi utcai nagy-
csoportosok tigris- és boszorkánytáncá-
nak. A néptáncot oktató Józan Béláné Ági
óvó nénivel táncházat is tartottunk a
szülôknek és gyermekeknek. Volt, aki rö-
vid, volt aki hosszabb ideig táncolt kitûnô
hangulatban. Ezt versenyjátékok követték.
A legérdekesebb az a játék, amelyben a
szülôk lábára kötöttünk egy léggömböt,
amit a gyermekeknek lehetett kidurranta-

A mûvelôdési ház február 21-én szerve-
zett borversenyén Gavlik Kálmán albertir-
sai, Váradi János újlengyeli borász és az
inárcsi képviselôk két kategóriában zsûriz-
ték a borokat. A rendezvényt az inárcsi zene-
iskola hegedû-tanszakának növendékei:
Nyíri Naomi, Nyíri Nárcisz, Nyíri Sámuel,
Debreczeni Gabriella nyitották meg, aki ró-
katáncot és székely népdalokat adtak elô. 

Az idén 34 bortermelô mérette meg borát:
Barócsi László, Blahó János, Cserna
György, Csuka János, Faragó Ferenc, Fojta
Mihály, Gérnyi Gábor, Gula Ferenc, id. Gula
Ferenc, Gula Ferencné, Hunyadi Imre, Jani-
csák Pál, Kemencei István, Kókai János,
Kosiba Lajos, Kosteleczki János, Kovács
Gábor, Kökényesi László, Kucsák János,
Kuris Ferenc, Lauter István, Lestár József,
Magó Mihály, Papp Tibor, Reiszki György,
Rónaszéki József, Schludt Antal, Stöckler
István, Surman Pál, Szabó Imre, Szivesi Jó-
zsef, Ulicska János, Zsíros István, Zsíros Jó-
zsef. A „felhozatal” szerint mindenki sokat

dolgozott vele, és jóízû borokat készítettek.
A minták közt több volt a fehér, mint a vö-
rösbor, többségben Amerika kincse, csersze-
gi fûszerese, ezerjó, furmint, hárslevelû, Ir-
sai Olivér, izabella, jubuliem 75, kadarka,
kékfrankos, mézes, muskotály, olaszrizling,
oporto, otello, pirosszlanka, szürkebarát, za-
lagyöngye fajtájú. 

A verseny gyôztesei az inárcsi szôlôbôl
készült borok kategóriájában: fehérborok
közt 1. Kökényesi László (Bajcsy-Zsi-
linszky út), 2. Hunyadi Imre (Március 21.
u.), 3. Gulal Ferencné (Március 21. u.); vö-
rösborok közt 1. Csuka János (Gagarin u.),
2. Lestár József (Bajcsy-Zsilinszky út), 3.
Szívesi József (Rákóczi út); az idegen
szôlôbôl készült borok kategóriájában pe-
dig 1. Gérnyi Gábor (Széchenyi út). 

A borkóstoló és verseny, melynek ered-
ményeit a zsûri jónak értékelte, kellemes be-
szélgetéssel és énekléssel fejezôdött be. 

Faldina Ágnes

Farsang 
a nyugdíjasklubban

A nyugdíjasklub február 13-án farsangi
bált szervezett a mûvelôdési házban. Jer-
zsele Zoliék szolgáltatták hozzá a zenét,
amit ezúton is megköszönünk. Megállás
nélkül húzták a
talpalávalót, s a
hangulatot a jel-
mezbe öltözött
„bevállalós lá-
nyok” fokozták.
A bevételt a ze-
nekarral együtt
a tájház javára
ajánlottuk föl.
Vidáman bolondozgattunk és igen jól érez-
tük magunkat, hisz „Nemcsak a húszévese-
ké a világ”. Ha Te is úgy érzed, gyere kö-
zénk bátran, és érezd jól magad! Megtalálsz
bennünket minden hétfôn délután a mû-
velôdési házban. Várunk szeretettel!

Garajszki Jánosné

Tisztelt Támogatóink! A Boglárka Néphagyományôrzó Óvoda összes
munkatársa és óvodásai nevében megköszönöm mindennemû támogatá-
sukat, amelyet az óvodának nyújtottak. Kívánok további munkájukhoz jó
egészséget és sok sikert: Maczák Jánosné óvodavezetô

Bálunk megvalósulását segítették: Ádám Zoltán péksége, Autósbolt – Golda
Kft., Állomás vendéglô, Bagolyvár éterem, Balázs Györgyné, Bennárik Benô.
Bartuszek György – Tüzép, Békiné Gombár Andrea, Biztos Kft. Korga László,
Bor Imréné –cukrászda, Club 2. Miki kocsma, Corner italker – Gyulai Rózsa,
Csiszárikné Krizsán Regina, Csonka Lajos, Demjén Róbert, Diófa sörözô, Erika
virágbolt, Erôs-fitnesz, Faház büfé (Talapkáné E.), Faragó Péter, Femingerné
Zsíros E. fodrász, Fodrászkellék bolt, Gedai Patika, Guriga bababolt, Hampó
Imre, Horváth mosópor – Szôlô u., Húsbolt – Inárcs, Inárcs Pizzéria Center,

Inárcsvíz Kft., INKA Mezôgazd.-i Kft., Jerzsele-zenekar, K+K benzinkút, Kalde-
nekker Andrásné, Kaldenekker rózsaszín ABC, Kaldenekker Attiláné, Karibi
presszó, Két torony ABC, Kínai bolt, Kossuth utcai ABC, Kulcsár József, Kutya-
eledel-bolt, Madár és fia Kft., Margó munkaruhaüzlet, Marika virágbolt, Manyi
kozmetika, Márti divat, Matuska György – Pont ami kell, Miterli Miklós és csa-
ládja, Molnár Tibor, OMV Benzinkút, Padlóleum Kft.-Suhajda László, Park álla-
teledel, Park papír, Póra Béla, Puncs bazár, Rangadó sörözô, Simiglai Ferenc,
Sóbarlang – Arany János u., Sport presszó, Suhajda Lászlóné kozmetika, Sza-
bó Angelika ABC, Szivesi ABC , Táder Viktor, T.Transzport Kft., Textil üzlet – Ka-
kucsi út, Tóth Istvánné – Bori butik, Üvegház eszpresszó – Újhartyán, X szállító,
Vécsei Lászlóné boltja – Ócsa, V-RED Bt. ABC – Ócsa, Vénusz 89. Kft. Birizdó
Imre, Zöldségbolt (Alma–Start), Zsíros István építôipari vállalkozó, Zsírosné
Tóth Betrix – könyvesbolt, 100 Ft-os bolt, pártolójegy-vásárlók, szülôk.

Farsang a Boglárkában ni, majd a szülôknek kellett megborotválni
a szappanhabbal bekent léggömböket. Jót
játszottak a gyerekek és a felnôttek is, akik
közben a Miterli család büféjében vehet-
tek enni és innivalót, zsákbamacskát, álar-
cot, tombolát.

Ahhoz, hogy a rendezvénynek ilyen si-
kere volt, munkájukkal, támogatásukkal
nagyon sokan – óvónôk, szülôk és szülôi
közösség – egyaránt hozzájárultak. Miterli-
né Erzsike és Békiné Andika sorra felkeres-
ték a helyi és másutt élô vállalkozókat és
magánszemélyeket, és számos támogatóra
találtak. Így a sok-sok sütemény és a pénz-
támogatás mellett sok-sok ajándék gyûlt
össze a tombolára is – nagy örömére a
nyertes gyerekeknek –, a zenét pedig a Jer-
zsele Family szolgáltatta. A báli bevételt
óvodai bútorok vásárlásra fordítjuk.

Faldina Ágnes 

Mérlegen a 2009-es bortermés
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Hernád község február 27-i testületi
ülésén díszpolgári címet kapott dr. Fodor
István. Az ünnepélyes átadáson dr. Szûcs
Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés elnöke is
részt vett. 

Dr. Fodor István [*Csepreg, 1945. márc.
2.] állatorvos, a rendszerváltozás közismert
vezetô politikusa. 1980. június 27-tôl 1994.

június 28-áig választókerületünk független
országgyûlési képviselôje, 1989. januártól
júliusig a függetlenek csoportjának elnöke.
1989. júliustól október 20-ig az Országgyû-
lés alelnöke, majd 1990. máj. 2-ig megbí-
zott elnöke. 1990 májusától 1994 júniusáig
a függetlenek frakciójának vezetôje, 1994.
november 17-tôl 1998. június 17-ig a Hon-

Vendégek Argentínából
Ofner Irén ismét hazalátogatott Dél-

Amerikából és eljött a család hajdani
inárcsi birtokára is. A Kelet-Európa
Misszió székházán, mely a régi kú-
ria helyén áll, Laczy Károly polgár-
mester segítségével két éve helye-
zett el márványtáblát, mely ôseinek
állít emléket. A családias hangulatú
megemlékezésen Fekete Imre a
misszióvezetô és Laczy Károly mon-
dott beszédet, amit most is Elena tolmá-

csolt. Az idén Igor fia is elkísérte Irént, akire
szintén mély benyomást gyakorolt az egyko-

ri birtok. A vendégeket a misszió irodájá-
ban fogadták, ahol elbeszélgettek a

magyar és az argentin sajátosságok-
ról, szokásokról. Az eseményrôl a
Dabas TV Inárcsi Krónika címû
mûsora interjút is készített. Már
nagyon várták már ezt az utazást s
hónapok óta készültek rá, mondta

Irén. Igornak is nagyon tetszik Ma-
gyarország. Két testvérével együtt ô

is kettôs állampolgár, hisz az argentin

mellett édesanyjuk révén a magyar állam-
polgárságot is megkapták. Ez nagyon fontos
lelki késztetés volt nekik és édesanyjuknak,
aki megígérte, hogy legközelebb hosszabb
idôre látogat haza és Inárcsra, hogy jobban
megismerje az itteni embereket. 

Barátnôje, Elena és Kubából érkezô férje
a missziós munkában szeretne együttmû-
ködni a helyiekkel. A polgármester az Inár-
csi Új Hírmondó egy-egy példányával aján-
dékozta meg ôket, majd a régi birtok hajda-
ni pincéjét tekintették meg.

Sebján Emese

A polgárôrség tájékoztatása
A 2009. november 27-tôl ez év február 26-ig terjedô három hónap

és az elôzô év azonos idôszaka adatainak egybevetése azt mutatja,
hogy az inárcsi bûnelkövetések száma a – a járôrszolgálatok aktív
munkájának és a lakosság éberségének köszönhetôen – a felére csök-
kent. Ennek ellenére ez idôszakban is történtek sajnálatos események.

December 2-án az éjszakai órákban besurranásos lopás történt egy
Honvéd utcai családi házba, ahonnan közel 200 ezer forintot és egy
gépkocsi-indítókulcsot loptak el.

29-én délután V. G. vállalkozó telephelyérôl rézcsöveket, más szí-
nesfémet és szerszámokat loptak.

Január 3-án éjjel egy külterületi magánterületrôl kb. 50 méter
150-es kerítésfonatot bontottak le és tulajdonítottak el.

Február 6-án 1 óra 10-kor egy Március 21 utcai családi házban
füstölthús-lopásra történt kísérlet. A tulajdonos észrevette a behato-
lást, értesítette a járôrszolgálatot, mely két percen belül a helyszínen
volt, s a tettes, akiben a sértett F. J.-t ismerte fel, zsákmány nélkül me-
nekült el.

Február 16-án délután a Széchenyi úton ismeretlen utcai árusok
orvosi mûszert árultak(!), ami 15 ezer forint kárt okozott a jóhiszemû
vásárlónak (se mûszer, se pénz!). A gépkocsi forgalmi rendszáma
alapján a rendôrség gyorsan felderítette, hogy a tettesek más megye
ismert csalói voltak. A történtekbôl is okulva ismételten kérjük tisztelt
Lakótársainkat, hogy ismeretlen utcai árusokkal ne üzleteljenek!

Az utóbbi héten egyik napján egy lakatlan házból loptak ingóságo-
kat a behatolók. Ebben az idôszakban egy gyógyszertári lopás és két
drótkivágásos behatolási kísérlet is történt, amit a polgárôrség meghi-
úsított.

A felsorolt esetetekben rendôrségi nyomozás és eljárás indult. Ezú-
ton is kérem a tisztelt lakótárs segítségét a közbiztonság megszilárdí-
tása érdekében. Bejelentéseiket 21 órától 5 óráig a 06 (29) 371-171-es
számon fogadjuk.

Forczek János

SEGÍTÜNK, HOGY NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!

A Dabasi Rendôrkapitányság felhívása
az idôskorúak sérelmére elkövetett 

bûncselekmények megelôzésére
- Lakását, udvarát tartsa zárva, illetéktelen személyek az Ön tudta nél-

kül ne juthassanak be.
- Ne engedje be a lakásába az áramszolgáltató, a vízmûvek, gázmûvek

alkalmazottjait, a rendôrség tagjait, csak akkor, ha személyesen ismeri,
vagy ha megfelelôen igazolja magát. Ha kétsége van, kérje el az igazolvá-
nyát és jegyezze fel adatait, aki nem tudja igazolni magát, ne engedje be.

- Házaló árusokat ne engedjen be a lakásába és az udvarába.
- Rosszullétre hivatkozó, vizet kérô vagy más ürüggyel a lakásba be-

menni akaró személyeket ne engedjen be. Ha szükséges, hívja a 107
vagy a 112 segélyhívószámot.

- Ha munkát végeztet, szolgáltatást vesz igénybe, mindig csak az el-
végzett munkát fizesse ki, elôleget ne adjon.

- Megtakarított pénzét ne vegye elô idegenek jelenlétében.
- Pénztárcájában csak a napi vásárláshoz szükséges pénzösszeg le-

gyen, vásárláskor, piacon, üzletekben vigyázzon értékeire.
- Értékeit sehol ne hagyja ôrizetlenül.
- Ha valamit értékesít vagy árul, nagycímletû pénzt ne fogadjon el, ne

váltson fel idegeneknek. Legyen óvatos, mert sok a fénymásolat, hamis
pénz.

- Készpénzt, nyereményt, hatóságok, szolgáltatók, intézmények nem
küldenek ki magánszemélyekkel.

- Ha teheti, szereltessen technikai védelmet (pl. SOS szomszédhívót,
pánikjelzôt).

Ha mégis bûncselekmény áldozatává válik, hívja a rendôrséget a
107 vagy a 112-es segélyhívó számon, vagy a Dabasi Rendôrkapi-
tányság ügyeletét a 06-29-360-107-es telefonszámon!

Dr. Fodor István Hernád Község Díszpolgára védelmi Minisztérium politikai államtit-
kára. 

Tizennégy éves képviselôi munkája során
intenzíven támogatta községünk fejlesztését
s Inárcs vonatkozásában minden idôk leg-
aktívabb képviselôje volt. Jelentôs szerepet
játszott – egyebek között – az iskolaépítés-
ben, az autópálya-csatlakozó és a gázhálózat
kiépítésének elôkészítésében is. A kitüntetô
címhez tisztelettel gratulálunk! (Cz. L.)

Dr. Fodor István családja körében
A díszpolgári oklevelet és Janzer Frigyes szobrászmûvész kisplasztikáját Zsadányi Lászlóné polgár-

mester adta át (Fotó: Varga)
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A református egyházközség 
gyülekezeti alkalmai

✣ Istentiszteletek minden vasárnap dél-
után 3 órakor. 

✣ Március 28-a virágvasárnap 15 óra-
kor ünnepi istentisztelet.

✣ Április 2-án 18 órakor nagypénteki
istentisztelet. 

✣ Április 4-én 15 órakor húsvétvasárna-
pi ünnepi istentisztelet.

Az alkalmakra mindenkit szeretettel
hív és vár a gyülekezet.

Piero della Francesca: Krisztus 
feltámadása

1% személyi jövedelemadó
egyházunk javára!

Az „Inárcsi Római Katolikus Egyházközsé-
gért” Alapítvány már fogadhatja az adózók
1%-os felajánlásait. Akinek lehetôsége van rá,
kérjük, hogy közösségünk szellemi és anyagi
gyarapodása érdekében az szja 1%-ával támo-
gassa alapítványunkat és egyházunkat (Alapít-
ványunk adószáma: 18715967-1-13; a Magyar
Katolikus Egyház technikai száma: 0011)!

Új temetési lobogók a katolikus
templomban

A katolikus temetések lobogói az évek során
úgy elhasználódtak, hogy már nem díszei, csak
viseltes kellékei voltak a szertartásoknak. Sze-
rencsére ismét akadtak támogatóink, akik év
végén az elsô szóra az ügy mellé álltak. A segít-
ségükkel beszerzett új lobogókat március 7-én,
a 11 órás szentmisén szenteltük fel. A Feltá-
madt Krisztust ábrázoló fekete lobogót egyház-
községünk, a két lila közül azt, amelyik Szûz
Mária szívét ábrázolja, Laczy Károly polgár-
mester és neje, dr. Misák Piroska Tünde, a Jé-
zus Szívét ábrázolót pedig Szegedi István, a
SZIGÜ Pestmegyei Temetkezési Zrt. igazgató-
ja ajánlotta fel. Mindegyiküknek köszönjük,
hogy önzetlen segítségükkel újra a méltó dísz-
ben kísérhetjük utolsó útjára halottainkat.

Lauter György 

Húsvét
Az igazi ünnepek képesek megmozgatni

lelkünket és testünket. A húsvét is ezek közé
tartozik. Számon tartjuk a dátumát, készü-
lünk rá gondolatban és ünneplôbe öltözünk
nem csak fizikailag és lelkileg is. Az ünnep
tartalma – lehántva róla az évezredek óta rá-
rakódott szokásokat és hiedelmeket – Jézus
Krisztus feltámadása, másfelôl életünk
egyik legfontosabb és legszemélyesebb kér-
dése: mi lesz velem miután meghalok? El-
porladnak a csontjaim és néhány generáció
múlva már senki nem fog emlékezni rám,
vagy létezésem több mint a látható valóság
és lelkileg élni fogok? 

Az ember halandó, de a kérdés halhatat-
lan. Mindannyiunkat foglalkoztat és min-
denki ad rá valamilyen választ. A Biblia hús-
véti történetei arról szólnak, hogy Jézus
Krisztus feltámadt, de ez tanítványai és más
emberek számára is hihetetlennek tûnt. A
feltámadott Jézus Krisztus pedig megjelent
nekik. Megmutatta magát és meggyôzte
ôket, hogy tényleg van élet a halál után.
Ezúttal arról kívánok elmélkedni, kiknek je-
lent meg a feltámadott Jézus Krisztus és kik-
nek nem.

Elôször megjelent azoknak, akik szerették
ôt és hittek benne. Megjelent követôinek, a
tanítványoknak és az asszonyoknak. Feltéte-
lezem, ôket akarta elôször megerôsíteni hi-
tükben. A keresztyénség azért lehet még ma
is vallás, mert Jézus Krisztus a benne
hívôknek ma is ajándékoz hitet erôsítô jele-
ket. Utána megjelent azoknak, akik kétel-

kedtek benne. Tamás, a tanítvány szeretett
volna hinni a feltámadásban, de nem volt
képes rá. Ma is sok kételkedô van, aki nem
tudja meggyôzni saját értelmét és nem tudja
érvekkel legyôzni kételyeit. Jézus Krisztus
megjelenését úgy értelmezem, mintha azt
mondaná: kételkedjetek, a kételkedés egész-
séges gondolkodásmódra utal, majd én
meggyôzlek titeket! 

Végül meglepô módon, de megjelent an-
nak is, aki üldözte ôt és követôit. Saulnak,
akit ez a megjelenés és találkozás annyira
meglepett és megváltoztatott, hogy megke-
resztelkedett és Pál apostollá lett. A feltáma-
dás után történô ellenséges indulatú ember-
rel való találkozást csak egy jézusi mondás-
sal tudom magyarázni: „bárcsak hideg vol-
nál vagy forró, de mivel langyos vagy ki-
köplek a számból...”.

Szerintem nem véletlen, hogy Jézus
Krisztus nem jelent meg a cinikusoknak,
akik szenvedései közepette sem sajnálták,
sôt gúnyolták ôt. Nem jelent meg a fent idé-
zett mondás szerint a „langyosoknak”, akik
nem tartoznak sehová, akik nem hisznek és
nem vallanak semmit. Nem jelent meg a kö-
zömbösöknek és érdekteleneknek, akik talán
azt sem tudták, mi történt Jeruzsálemben.

Mostani húsvét ünnepünkön is érvényes
az egykori bátorító üzenet: „A Mester itt van
és hív téged!” Jézus Krisztus hívja azokat,
akik szeretik ôt, akik kételkednek benne és
azokat is, akik ellene vannak, de nem hívja a
cinikusokat, langyosokat és közömbösöket.

Te melyik táborba tartozol?

Csontos József

„Katolikusok! Gyertek haza!” Pell bíbo-
ros, Sydney érseke nem is olyan régen ezzel
a felszólítással írt levelet az ausztrál katoli-
kusoknak. Kicsit megdöbbentô lehet, hogy
az Egyház így fogalmazza meg üzenetét,
mert aki ilyet kér, annak azzal is számolnia
kell, hogy valaki meghallja a kérést és haza-
megy.

Mi kell ahhoz, hogy otthon érezzem ma-
gam, nem pedig vendégnek? Mi miért nem
tudunk szemtôl szembe olyan szépen szót
érteni, mint mikor a világ végérôl SMS-t, e-
mailt vagy képet küldünk egymásnak? Hol
tévedtünk el a felszínen, a tengerszint felett?
Van-e nekünk hová hazamenni? Márai azt
mondja, nincs nagyobb rabság a vendéges-
kedésnél. Megmondják, mit egyél, mikor
egyél, mikor mehetsz fürödni stb. A vendég-
ségben csak idôvel találjuk fel magunkat.
Ezért kéri Pell bíboros, hogy ne múzeumlá-
togató legyek, vagy teremôr, hanem házi-
gazda. A hit közösségében, az Egyházban
neked most hol a helyed? Teremôr vagy, lá-
togató, vendég vagy házigazda? Segítenünk
kell egymásnak otthon lenni és hazatalálni!

Korunk embere inkább hisz a tanúknak,
mint a tanítóknak, inkább a tapasztalatnak,
mint a tanoknak; jobban az életnek és a tet-
teknek, mint az elméleteknek (II. János Pál
pápa). Tehát: ami fontos. Mi akarunk tanú-

ságot tenni hitünkrôl és mindezt új és régi
eszközökkel. Megmutatni az élô Krisztust.
Fontos, hogy valamit szeretnénk elindítani.
Tehát ez nem valaminek a vége, hanem vala-
minek a kezdete! Egy lehetôség, hogy meg-
rázzuk lelkünk grabancát.

Ezekkel a programokkal hívunk Titeket!
Gyertek Haza! Még nem értünk célba,
nem cövekelhetünk le a jelen pillanatban,
mindig újra el kell indulnunk. Világunk és
Egyházunk még nem ért célba, úton van. Az
út a világon és annak ideiglenes céljain túl
vezet minket a jövôbe, de egyúttal vissza
is vezet minket eredetünkhöz. Egy cél felé
zarándokolunk, de a célban nem valami tel-
jesen ismeretlen dolog vár ránk, hanem va-
lami, ami hív minket és meg akar velünk ba-
rátkozni. Isten, Aki el fog jönni, az az Isten,
aki Jézus Krisztusban már közénk jött. Az ô
közelségében kell élnünk, hogy áramló for-
rásaiból új élet és új kezdet fakadjon szá-
munkra. A negyedik és utolsó igazság: a za-
rándokút közös út. Ugyanazon remény hí-
vott össze mindannyiunkat, a hitnek ugyan-
az az üzenete szólított meg bennünket,
ugyanazon szeretet által kapcsolódunk
össze, hogy együtt járjuk az utat. Ha egy-
másnak segítünk, egymást kísérjük, egy-
mást hordozzuk, akkor van köztünk az Úr.

Laczkó Mihály

Inárcs–Kakucs katolikus missziós
hét (május 5-9.)

„Öröm és vidámság lesz benne” (Iz. 51.3)



Új képviselô, új összefogás – az
ország közepén

Végh Tibor foglalkozását tekintve politikus, országgyûlési képvi-
selô. A 2006. évi országgyûlési választásokon Pest megye 13. vá-
lasztókerületében a Magyar Szocialista Párt színeiben szerzett egyé-
ni mandátumot. A Parlament költségvetéssel és az ország pénzügyei-
nek ellenôrzésével foglalkozó költségvetési bizottságban dolgozik.
Feladatai közé tartozik a feketegazdaság, az adócsalások, a korrupci-
óellenes törvényjavaslatok kidolgozása, a gazdasági verseny el-
lenôrzése. Több törvényjavaslatot nyújtott be a vállalkozások életét
megkeserítô jogszabályok megváltoztatása ellen, a közbeszerzési
törvény átfogó módosítási munkáinak vezetôje volt. 2002-2006 kö-
zött gazdasági alelnöke a Pest Megye Közgyûlésének, lakóhelyén,
Gyálon, önkormányzati képviselô. 53 éves, családos ember. Felesé-
ge családi vállalkozásuk vezetôje, helyi és megyei önkormányzati
képviselô, Pest megye mûvelôdésének szakértô ismerôje. Három
gyermeke közül, a két nagyobbik saját háztartását vezeti már, legki-
sebb lánya az idén érettségizik. 

1989-ben szakértôi feladatot vállalt a rendszerváltó törvényeket
kidolgozó parlamenti Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon. Alapítója
a Magyar Szocialista Pártnak. 1999 óta az MSZP Pest megyei alel-
nöke, részt vesz a megye gazdaságpolitikai döntéseinek elôkészíté-

sében. 1990-ben diplomázott jeles
eredménnyel az Államigazgatási
Fôiskolán. Géplakatosként, majd gép-
gyártás-technológusként bányagépek
összeszerelését irányította. A fôváros
IV. kerületi tanácsának építéshatósági
elôadójaként részt vett az Újpesti la-
kótelep, a metró építésének enge-
délyezési eljárásaiban. Segítette a kis-
termelôi szövetkezések újraindulását,
a Hangya Szövetkezeti Rt. gazdasági-
vezérigazgató-helyetteseként.

Autópálya-építéssel kapcsolatos
nagyberuházást irányított a Vegyép-
szer Rt. cégcsoportnál. Az elmúlt ti-
zenöt-húsz évben nagyvállalatok ve-
zetését végezte, vezérigazgatója volt
a Fôtaxi Közlekedési Rt.-nek, és a
Futura Kereskedelmi Rt.-nek. Vá-
lasztott baloldali országgyûlési kép-
viselô hiányában, az elmúlt években
aktívan részt vett a 14. számú vá-
lasztókörzet településeinek fejlesz-
téséhez kapcsolódó munkákban.

A települések vezetôivel való kö-
zös együttmûködések eredménye-
képpen, nagyszámú és jelentôs
összegû nyertes pályázatokon keresztül vált és válhat élhetôbbé Ta-
társzentgyörgy, Hernád, Örkény és Ócsa településközpontja.
Bölcsôde jöhet létre Inárcson, óvoda vagy iskolafejlesztések valósul-
hattak meg Hernádon, Dabason, Újhartyánon, Tatárszentgyörgyön,
Nyáregyházán és Pilisen. A lakosok közérzete és életszínvonala
szempontjából lényeges ivóvízminôség-javító beruházásra került sor
Újlengyelben, továbbá megindulhat a dabasi Halász Géza Szakorvo-
si Rendelôintézet bôvítése, korszerûsítése. A romatelep felszámolá-
sának megindítása mellett a közlekedésbiztonság szempontjából
fontos járdaépítés valósult meg Kakucson, felújításra került több bel-
területi út egyebek között Vasadon, Dabason, Hernádon és Inárcson,
összekötô utak újultak meg több település között, ezzel javítva a
megközelíthetôséget például Örkény és Tatárszentgyörgy között.
Csévharaszton, és Dabason új ravatalozó épült, Kakucson, Táborfal-
ván, Tatárszentgyörgyön pedig felújították a meglévôket.

Kérjük, kövessék nyomon tevékenységünket! Jöjjenek el a ren-
dezvényeinkre, olvassák el az újságjainkat, szórólapjainkat! Teremt-
senek kapcsolatot velünk weboldalunkon, közösségi oldalakon vagy
a munkatársainkon keresztül.

MSZP Pest megyei Terület Szövetség 14. sz. választókerület

2370 Dabas, Kossuth Lajos u. 1.

Tel.: 06-20/289-0570, www.veghtibor.hu
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Bemutatkozik Volner János,
választókerületünk jobbikos parlamenti képviselôjelöltje

Budapesten születtem 1969-ben. Az általános iskolai tanulmá-
nyok után gimnáziumot, majd rendôrtiszthelyettes-képzô iskolát
végeztem. A Budapesti Rendôr-fôkapitányság állományában
járôrként dolgoztam egy évig, majd hosszú ideig közelharc-ki-
képzôként és körzeti megbízottként tevékenykedtem. Átfogó el-
méleti ismeretekkel és jelentôs gyakorlati tapasztalatokkal rendel-
kezem a bûnüldözés és a bûnmegelôzés terén. 

A rendôrségnél eltöltött éveim alatt ezeken a területeken szá-
mos alkalommal nyújtottam be parancsnokaim részére a mûködé-
si hatékonyság javítását célzó, szakmailag kidolgozott kezdemé-
nyezéseket. Munkavégzésemért két alkalommal részesültem so-
ron kívüli elôléptetésben és hat alkalommal különbözô pénzjutal-
makban, kimagasló eredményességemnek köszönhetôen pedig

három éven át komoly esélyem
volt az „Év Rendôre” címre. Csa-
ládommal a Pest megyei Csemôn
lakunk, jelenleg saját innovatív
vállalkozásaimban gyártással, ke-
reskedelemmel és kutatás-fejlesz-
téssel foglalkozom. 

A magyar nép utolsó védel-
mezôjeként megalakult Magyar
Gárda Mozgalomhoz 2007-ben
csatlakoztam. Szakasz- majd szá-
zadparancsnokként jelentôs szere-
pet vállaltam a Pest megyei állo-
mány szervezésében és vezetôi
modelljének felállításában. Jelen-
leg az Új Magyar Gárda Mozga-

lom országos szóvivôi feladatait lá-
tom el. A Jobbikba 2009-ben léptem
be, jelenleg a Rendvédelmi Kabine-
tet vezetem, és tagja vagyok a Gaz-
dasági Kabinetnek is. A párt 2010-es
választási programjának rendvédel-
mi fejezete az én irányításom alatt
készült.

Pest megye 14-es Dabasi válasz-
tókerületének jobbikosai tavaly ok-
tóberében felkértek, hogy egyéni
képviselôjelöltként induljak el az or-
szággyûlési választásokon, képvisel-
ve mindazt, amit úgy lehetne megfo-
galmazni: NEMZETI ÉRDEK! 

Hatalmas megtiszteltetésnek érzem ezt a felkérést. A közös si-
ker reményében, az emberek igazságérzetére apellálva és támoga-
tásukra számítva, elvállaltam ezt a nagy felelôsséggel járó megbí-
zatást. A Jobbik jövôbeni kormányra kerülése esetén, én fogom
vezetni az új rendvédelmi minisztériumot.

Amennyiben az Önök bizalmának köszönhetôen bejutok képvi-
selôként a Magyar Országgyûlésbe, két feladat elvégzésére teszek
ígéretet:

1.) Nemzetiségre, párthovatartozásra tekintet nélkül követelem
nemzetünk kirablóinak és tönkretevôinek felelôsségre vonását.
Szószólója leszek az elszámoltatásnak és a felelôsségre vonásnak.
Ebben a munkában számítok minden magyar állampolgár segítsé-
gére, adatok és tények közlésére kérve fel mindenkit!

2.) Országgyûlési képviselôként, kormányra kerülésünk esetén
pedig rendvédelmi miniszterként, szeretném a magyar nép becsü-
letét megvédeni a lejárató kampányokkal szemben. Mindenkinek
joga van megtudni, idehaza és külföldön is, mi az igazság a
„rasszista” magyar néppel és a cigányokkal kapcsolatban.
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Magyarország változást akar!
Itt az idô, hogy lezárjuk a kudarcok korszakát!

Itt az idô, hogy mi, magyarok végre együtt 
dolgozzunk nemzeti ügyeink sikeréért!

Tisztelt Választópolgár!

Itt az idô, hogy változtassunk! 2010. április 11. végre lehetôsé-
get nyújt az összefogásra. Az együttes cselekvésre. Arra, hogy új-
rakezdjük, és felépítsük együtt romjaiból ezt az országot. Képesek
vagyunk rá. Mert mi itt, választókerületünk településein már meg-
mutattuk, hogy képesek vagyunk a cselekvésre. Iskolák épültek.
Csatornáztunk, utakat és járdákat aszfaltoztunk.

Együttes erôvel, az ország ügyét szolgálva, még több feladatot
oldhatunk meg a következô években: az úthálózat felújításának
folytatását, a vasúti közlekedés fejlesztését, iskoláink és óvodáink
korszerûsítését. A közbiztonság javítását.

Dr. Szûcs Lajos vagyok. Ócsa polgára, Pest Megye Önkor-
mányzatának ve-
zetôje, Pest megye
14. sz. választókerü-
letének országgyûlési
képviselôje. Az or-
szággyûlés jegyzôje.
1990-óta dolgozom e
vidék boldogulásáért,
1998-ban választot-

tak meg a megyei közgyûlés,
2001-ben az Országgyûlés tagjá-
nak. Azóta újra és újra megkap-
tam a bizalmat. Az Önök bizal-
mát. 

Köszönöm! Rendkívül felemelô
érzés, hogy kitartottak mellettem.
Mert most nagyobb szükségünk van
rá, mint valaha, hogy megbízzunk
egymásban! Hogy talpra állítsuk a
gazdaságot, munkahelyeket teremt-
sünk és megmentsük az egészség-
ügyet. Hogy végre rend legyen min-
den faluban és portán, és ne féljenek
az emberek a holnaptól. 

Tudjuk, hogy a bizalom minden
cselevés alapja. Én se lennék az, aki,
ha nem bíztak volna bennem. Önök,
a barátaim, és mindenekelôtt a csa-
ládom. Szüleim, feleségem és a két
gyermekem. Akik nem csak a mun-
kában támogattak, hanem abban is, hogy felnôtt fejjel járjam ki az
egyetemet. Nekem, akinek a szülei kétkezi munkával keresték a
kenyeret és nem is mertek álmodni arról, hogy a gyermekük or-
szággyûlési képviselô lehet, meghatározó élmény ez. 

A tudás, a szorgalom és a becsület mindennek felett álló dol-
gok, mert azt senki nem veheti el az embertôl. Viszont cserébe
mindent elnyerhet. Mert bizalmat kap és egy emberként állnak
mellé, a közös ügy mellé, ha érzik a szándékot és az akaratot. Ha
látják a sikeres jövô iránti hitet és elkötelezettséget. 

Nekünk van hitünk és vannak terveink. Hogy összefogással,
helytállással és alázatos munkával szembenézzünk az elôttünk ál-
ló feladatokkal. Bizonyos vagyok abban, hogy az együttes csel-
evés elementáris erôvel bírhat. Tudom, mert ezt az itt élô embe-
rektôl tanultam meg. Önök ébresztettek rá az összefogás erejére.
Ezért bátran azt mondom: itt az idô, éljünk a lehetôséggel, és cse-
lekedjünk. Most.

Dr. Szûcs Lajos
az Ön országgyûlésiképviselô-jelöltje, Fidesz–KDNP

Lehet Más a Politika
Az LMP társadalmi kezdeményezésként indult, alig egy éve

alakult párttá. Azoknak kínál lehetôséget, akik nem akarnak sem a
hitelüket vesztett parlamenti pártokra, sem a szélsôségekre sza-
vazni, és akik hisznek a változásban, és ezért tenni akarnak. 

Az LMP szándéka, hogy az utódaink életfeltételeit befolyásoló
kérdésekben a jövô nemzedékek érdekének képviseletével szüles-
senek a döntések. Számunkra fontos érték a társadalmi szolidari-
tás alapegysége, a közösséget összetartó kulturális minták átörö-
kítésére is képes család. Kiemelt jelentôséget tulajdonítunk a ki-
terjedt, nagymértékû szegénységnek és a munkaerô-piaci kire-
kesztettség problémájának. Magyarország bajban van. A megol-
dásokat csak közösen találhatjuk meg, nem bízhatjuk azt azokra a
pártokra, amelyek idáig juttatták az országot. Nem csak egyszerû-
en kormányváltásra, alapvetô szemléletváltásra van szükség a po-
litikában. Új gondolatokra, új politikai stílusra, új politikusokra.
Csak Önnel együtt Lehet Más a Politika.

Az LMP képviselôjelöltje: 

Dr. Bartháné Harsányi Nóra

42 éves vagyok, férjemmel és három gyermekünkkel élünk Da-
bason. Örkényben nôttem fel, de nagyszüleim révén Táborfalvá-
hoz is kötôdöm. Tanítói, valamint angol nyelv- és irodalom sza-
kos fôiskolai és egyetemi diplomával rendelkezem. Hiszek az
egész életen át tartó tanulásban.

Inárcson az általános iskolában vagyok angoltanár. Koráb-
ban Sáriban a katolikus iskolában tanítottam, elôtte pedig a gyer-
mekeimet neveltem fôállású anyaként. A Dabasi Református Egy-
házközség tagja vagyok, ahol négy éve presbiterré választottak. 

Mindig fontosnak tartottam a
közösséget, a közösségért végzett
munkát. Önkéntesként segítettem
és jelenleg is segítem karitatív
szervezetek, alapítványok munká-
ját. Az elmúlt évben kezdeménye-
zésemre elindult egy olyan fórum,
ahol roma és magyar értelmiségi-
ek folytatnak párbeszédet egy-
mással közös jövônkrôl. Hiszek
abban, hogy csak békés úton lehet
politizálni és vallom, hogy az
erôszak erôszakot szül.

Éveken át tevékenyen részt vet-
tem a Dabasi Lokálpatrióta Egye-
sületben. Úgy gondolom, hogy az
embereknek közvetlenül is van beleszólásuk a környezetüket
érintô kérdésekbe. A környezetvédelem, és a magyar mezôgazda-
ság talpra állítása mindannyiunk érdeke. Fontos, hogy egészsé-
ges, magyar élelmiszer kerüljön az asztalunkra, munkahelyek lé-
tesüljenek és maradjanak meg vidéken is.

Szemléletváltozásra van szükség a politikában, és a régi, rossz
beidegzôdésekkel szakítani kell. Meg kell teremtenünk, hogy utó-
daink egy élhetôbb Magyarországon nôjenek fel.

Hiszem, hogy van remény!

Telefon: (29) 360 228
Mobil: (20) 378 46 91
E-mail: 
Bartha.Nora@lehetmas.hu
Honlap: www.lehetmas.hu
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„Ebben az életben nem tehetünk nagy
dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk,

nagy szeretettel.” (Teréz anya)

Mai világunkban egyre több a lehetôsé-
günk arra, hogy úgy szórakozzunk, hogy
egy lépést sem kell tennünk érte. Digitális
televízióink számtalan csatornája ontja
ránk a rengeteg (sokszor felesleges) infor-
mációt, és színes villogó ürességgel tölti
meg agyunkat. Az internet az „enyém a vi-
lág” illúziójával ejt rabul. Persze mindez
nem rossz, ha képesek vagyunk válogatni,
és nem hagyjuk, hogy lakásunkba zárjon a
technika. Az ember társas lény, szüksége
van emberi kapcsolatokra. Amíg az új ge-
neráció ezt az interneten keresi, a régebbi
klubokba jár, hogy embertársaival múlassa
idejét. „Netes” közösség ide meg oda, a
személyes kapcsolatok fôleg a sérült és az
idôs emberek fontosak. A megosztott prob-
léma ugyanis kisebb teher és az öröm is na-
gyobb öröm, ha az ember nem magányosan
örül.

A Zrumeczky elôdje, a klubkönyvtár ak-
kori vezetôi: Stégner Éva és Faldina Ágnes
is úgy gondolta közel negyed százada, hogy
az idôseknek fontos a társaság és a közös-
ség. Életre hívták hát a
nyugdíjasklubot. A ve-
zetôjét is megtalálták
Forczek Sándorné sze-
mélyében, aki azóta is
nagy kitartással és ren-
geteg szeretettel végzi
feladatát az – irányítá-
sával egyre sikereseb-
ben mûködô – klubban.
Bár tenni akarása a régi,
negyed század múltán
ôt is utolérte az idô. Ja-
nuár óta így már nem ô
vezeti a klubot, persze ahol tud, ott segít ma
is.

– Huszonhárom év bizony nagy idô, de
Teri néni még most is mozgékony és tet-
terôs. Miért köszönt le?

– Sajnos a hallásom annyira megromlott
már, hogy nehézségeim voltak az ügyinté-
zések során, fôleg amikor telefonon kell va-
lamit elintézni. Kértem a lakosságot még az
újságban is, hogy jelentkezzen valaki a he-
lyemre, de sajnos nem vállalta senki. Én
azonban addig magyaráztam a többieknek,
hogy nem megy ez már nekem, hogy janu-
árban az utódom is meglett. Garajszki Já-
nosné (Kosiba Teréz) jelentkezett, hogy ô
már gondolkodott rajta. Látja ô – tette hoz-
zá azonban –, hogy mekkora felelôsség ez,
ezért tart is tôle, hogy nem tudja miként fog
boldogulni. Segítek ahol tudok – nyugtat-
tam meg –, csak vállald el nyugodtan! Hát
így kezdôdött, és úgy látom, jól is csinálja.

– Nyugdíjazása elôtt mivel foglalkozott?
– Lányként az állami gazdaságban kezd-

tem dolgozni. Azóta is jó szívvel gondolok

Laczy Károly polgármester úr szüleire,
mert akkor ôk sokat segítettek nekem. In-
dult akkor egy szôlészeti tanfolyam. Tizen-
ketten mentünk el rá, és kiváló ered-
ménnyel végeztem. Ott is voltam csoport-
vezetô. Késôbb, amikor a Május 1. Ruha-
gyár kihelyezett üzemágat szervezett,
melyhez bedolgozókat kerestek, a nôvérem
engem is felíratott, pedig még varrni sem
tudtam. Szereztünk egy varrógépet, én meg
a napi munka után három éjszaka alatt
megtanultam varrni. Így otthon maradtam
varrni. Végül ott is megválasztottak cso-
portvezetônek. Huszonhét bedolgozóm volt
és több mint húsz évig dolgoztunk együtt.

– És a klub hogyan jött?
– Hatan voltak, amikor elôször ott jár-

tam. Az uramnak csontvelôgyulladása volt,
és sorozatosan amputálták a lábait. Egyszer
ôt vittem el a klubba, hogy egy kicsit más
emberek között legyen. Én maradni sem
akartam, mondván nem érek én rá, sietek
haza dolgozni. De mindig hívtak, hogy
menjek közéjük én is, hisz eleget dolgoz-
tam már, nekem is kell egy kis kikapcsoló-
dás. Végül valóban nem vállaltam varrást,
csak a bedolgozók vezetése maradt rám,
így hétfônként én is eljártam a klubba. Az-

tán ott is gyorsan megválasztottak ve-
zetônek.

– Azóta is hétfônként van klubdélután?
– Bizony, azóta is. Így egyeztünk meg!

A hétvége a családé, hétfôre meg szinte
mindenkinél van valami étel vasárnapról,
így nem kell a fôzéssel törôdi, hanem nyu-
godtan lehet klubozni.

– Milyen volt a kezdet?
– Évekig szinte semmi segítségünk nem

volt, legfeljebb az autóbusz-kirándulásunk-
hoz kaptunk segítséget. Az évek során azért
sok mindent összegyûjtöttünk. A téesztôl
például egyszer 20 ezer forintot kaptunk.
Ebbôl mi asztalokat, kancsókat meg csészé-
ket vettünk. Így már le tudtunk ülni teadél-
utánt tartani, de a farsangi és más rendezvé-
nyekre, névnapi ünnepségeinkre mindig
kölcsön kellett kérni a tányérokat. Aztán
összeadtuk a rá pénzt, vettünk egy üstöt
meg nyolcvan személyre étkészletet, amit
Szabó Bözsi nénivel hoztunk el Kecske-
métrôl. Bizony, jó sokat cipekedtünk, mert
vonaton hoztuk haza. 

– Milyen programjaik voltak?
– Mindig nagyon jól éreztük magunkat.

Szerettünk verselni, sokat beszélgettünk,
melybôl aztán gyakran éneklés lett, abból
meg persze tánc. Vida Józsefné csak két hó-
napot volt köztünk, mert meghalt, de ránk
hagyott egy színes tv-t. Azt ugyan eladtuk,
de az árából vettünk egy olyan jó magnót,
ami még most is mûködik. Nagy mulatások
voltak. Most hiányolom is ezeket.

– Jártak-e kirándulni is?
– Az egész Magyarországot bejártuk.

Egynapos utakra mentünk autóbusszal,
meg párnapos pihenésre Hajdúszoboszlóra.
Télen általában színházba jártunk. S persze
állandó fellépéseink voltak és vannak most
is a nyugdíjas-találkozókon, népzenei talál-
kozókon és más ünnepi rendezvényeken. Jó
érzés volt, hogy már mindenütt vártak min-
ket, és az is, hogy mindig nagyon jól szere-
peltünk.

– Hányan szoktak fellépni?
– Eleinte mindenki fel akart lépni, aztán

persze ez nem volt lehetséges. Most egy ti-
zenkét fôs csoporttal szoktunk fellépni.

– A kezdetekhez képest sokat változott a
klubélet?

– Változott, hiszen az emberek is változ-
nak. De egy csoportot vezetni sosem
könnyû. Minden ember más, és mindenki-
nek nem lehet a kedvére tenni, sokat kell al-
kalmazkodni. Én meg mindig arra töreked-
tem, hogy egyedül sosem hozzak döntést,
hanem mindent megbeszéltem a tagokkal.

– Mekkora most a tagságuk?
– Az én csoportomban 55 nyugdíjas volt,

de volt olyan is, amikor 80 felett volt a tag-
létszám. Most a Terinél már vannak 48-an,
de ez mindig változik. A jelenlegi tagság fi-
atalabb, mint akik nálam voltak, az idôseb-
bek meg lassan elmaradnak.

– Hogy nem Teri néni a vezetô, azért
most is rendszeresen eljár a klubba?

– Persze, ez természetes. De azért most
kezdem érezni, hogy megöregedtem és csu-
pa fiatal vesz körül. Mások a témáink is
meg a tapasztalataink is. De nagyon jó,

Huszonhárom sikeres esztendô a nyugdíjasklub élén

Beszélgetés Forczek Sándorné Teri nénivel
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Jubileumi DVD!
Az Inárcsi Férfi Népdalkör és Citerae-

gyüttes 15 éve alakult meg Prigyeni Pál ve-
zetésével. Ezalatt sokfelé bemutatkozott s
elvitte a falu hírét határon innen és túl. Or-
szágos minôsítôn háromszor kapott Arany-
páva-díjat, ami a népdalkörök egyik legma-
gasabb elismerése. Az évforduló tiszteleté-
re egy DVD állít emléket a csapatnak, mely
a népdalok, a hagyományôrzés szeretete
miatt dolgozik töretlenül másfél évtizede. A
felvétel, amelyen 16 dalcsokor, több mint
60 népdal és katonadal örökíti meg a 15 év
fellépéseit, jelképes (1000 Ft) áron az inar-
csiciteras@freemail.hu e-mail címen, a
+36306189499-es telefonszámon (Benko-
vics György) vagy 18 órától a szerdai pró-
bákon vásárolható meg a Zrumeczkyben.

Kovács Gábor

Nônapi ünnepség!
Március 6-án délután négykor teltházas

nônapi rendezvény volt a mûvelôdési ház-
ban. A köszöntô, vers és ének után az ön-
kormányzat nevében a rendezvény védnöke
Laczy Károly polgármester és neje dr. Mi-
sák Piroska Tünde köszöntötte virággal a
hölgyeket, majd terített asztalnál kellemes
beszélgetéssel telt el a hangulatos rendez-
vény.

(–)

hogy van ez a klub. Az öregeknek is szük-
ségük van emberi szóra, és nem szabad a fi-
atalokra „rátelepedni”. Jó lenne, ha még
többen jönnének. Nagyon boldog vagyok,
hogy az élet megadta nekem, hogy sikerült
nagy szeretetben élnem, és ezt másoknak is
át tudtam adni a családomban és a klubban
is.

– Mire emlékszik vissza szívesen?
– Mindenre! Voltak nehézségek is, de jó

volt. És persze jó érzés az a sok elismerés,
amit kaptam. Amikor a Tolnay-szobor
2000. évi avatásán millenniumi zászlót ka-
pott a falu, mint zászlóanya, én vehettem át
Katona Kálmán miniszter úrtól. Közösségi
munkám elismeréséül a Fônix Egyesület
2003-ban nekem adományozta a „Nagy-
asszony” címet. 2007-ben húszéves nyug-
díjasklub-vezetôi eredményeimért kaptam
kitüntetést, az augusztus 20-i ünnepségen a
községi önkormányzat pedig az „Inárcs
Községért Díjjal” – oklevéllel és emlékpla-
kettel – ismerte el a községért végzett ki-
emelkedô munkásságomat, és a kitüntetés-
hez egy szép Závodszky-festményt is kap-
tam ajándékba. Ezúton is megköszönöm azt
a tiszteletadást, amellyel 23 éven át legjobb
tudásommal és nagy szeretetemmel végzett
munkásságomat értékelték és elismerték. A
klub új vezetôjének pedig erôt kitartást és
hasonló sikereket kívánok.

– Teri néninek mi is erôt és egészséget
kívánunk a továbbiakra is, hogy sokáig
aktív tagja maradhasson az inárcsi nyug-
díjasklubnak!

Ulicska Hajnalka

DVD: A rejtélyes maják, A
rejtôzködô etruszk város, A szamurájok
titokzatos élete, A templomos lovagok,
A velencei csatornák titkai, Ami a Bibli-
ából kimaradt, Az 1001 éjszaka meséi,
Az Azték Birodalom titkai, Az örök fia-
talság forrása, Boszorkányok, az ördög
cinkosai, Hitler és a „tökélete gyerek”
program, Káma-szútra, Machu-Picchu –
város a felhôk fölött, Marco Polo és a
mesés Kelet, Múmiák az Andokban,
Raszptyin igaz története, Robin Hood
legendás élete, Sárkánymítoszok, Szent
rítusok és szertartások, Szodoma és Go-
mora, Titokzatos lények legendái, Vi-
kingek– Az éjszaki tûz 

Folyóirataink: Könyv, Könyvtár,
Könyvtáros, National Geographic, Nati-
onal Geographic Kids, Nôk Lapja, Ott-
hon, Pesti Mûsor, Praktika, Természet-
búvár

A könyvtár április 1-tôl kedden
14–21, szerdán 8–12, csütörtök
16:30–20, pénteken 13–21 óráig tart
nyitva.

A közelmúltban Pankovics Anna
adományozott könyveket a könyvtárnak,
amelyért ezúton is fogadja köszönetün-
ket!

(könyvtáros)

Új könyvtári szerzemények

TTTTaaaavvvvaaaasssszzzziiii     pppprrrrooooggggrrrraaaammmmooookkkk    
aaaa    ZZZZrrrruuuummmmeeeecccczzzzkkkkyyyybbbbeeeennnn

Tisztelettel meghívjuk Önt, családját, barátait
a Dabasi kistérség mûkedvelô alkotóinak

március 19-én, pénteken 18 órakor
kezdôdô 

2. képzô- és iparmûvészeti vándorkiállíta
megnyitójára.

Megnyitja Aros Éva festômûvész. 
Megtekinthetô március 19-tôl 26-ig 9-16 óráig

A Magyarok Szövetségének inárcsi baráti
köre szeretettel vár minden érdeklôdôt 

a Szabó József János hadtörténész március
12-én, pénteken 1830-kor 

Mítosz és valóság 
– „emlékezés egy régi márciusra” 

címû és Éger Ákos ökológus március 
26-án, pénteken 1830 órakor 

JÖVÔKERESÔ – Magyarország helye 
a globalizált világban

címmel tartandó ingyenes elôadására.

A mûvelôdési ház várja az érdeklôdôket a
VÍGSZÍNHÁZ

Mozart: VARÁZSFUVOLA
– SZVÉTEK LÁSZLÓ fôszereplésével

március 25-én, csütörtök 19 órakor tartandó
elôadására. Jegyár: 3.500 Ft/fô; 
Jegyrendelés: +36 (30) 680 1519

Az autóbusz 1730-kor indul, ára 1000 Ft/fô.

2010. március 30. kedden délelôtt VÉRADÁS
a Magyar Vöröskereszt szervezésében

MANÓTORNA indul 1-3 éves gyerekeknek
szerdánként 10-11 óráig a mûvelôdési 

házban. Az elsô alkalom ingyenes! 
Információ: +36 70 427 16 50.

Március 15-i megemlékezés
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc megünneplésére március 15-

én, hétfôn 17 órakor a Tolnay Lajos Általános Iskolában került sor. A rendez-
vény most is a Forradalmak emléktáblájának megkoszorúzásával vette kez-
detét. Serfôzôné Kulcsár Ilona megemlékezése után az Inárcsi Színjátszók
adtak szép emlékmûsort az aula színpadán. Községünk egy-egy küldöttsége
az erdélyi Rétyen s a felvidéki Nádszegen kapcsolódott be testvérközségek nagyszabá-
sú rendezvényeibe s ott élô magyar testvéreinkkel együtt emlékezett a jobbágyfelszaba-
dító forradalom hôs napjaira. (tudósítónktól)

A Dabas Tv INÁRCSI 
KRÓNIKA címû mûsora

Március 19., péntek, 1915-kor (ismétlés:
szombat 1915, vasárnap 1800 óra után)
Április 2., péntek 1915-kor (ismétlés: szom-
bat 1915, vasárnap 1800 óra után)
Április 16., péntek, 1915-kor (ismétlés: szom-
bat 1915, vasárnap 18 óra után)
Május 7. péntek, 1915-kor (ismétlés: szombat
1915, vasárnap 18 óra után)

Tisztelt Olvasók! Kedves Sportszeretôk!
Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa 

Ön is a községtörténet legsikeresebb sport-
egyesületét, az NB1/B-s INÁRCS-ÖRKÉNY

Kézilabda Clubot.
Köszönjük! 

Adószámunk: 18696853-1-13.
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Választási információs szolgálat

Országos Választási Iroda: 1051 Budapest,
Roosevelt tér 1. E-mail: visz@otm.gov.hu, : 06-
40/200-717

Pest megyei választási iroda: 1052 Buda-
pest, Városház u. 7. E-mail: valasztas@pestme-
gye.hu, : 06-1485-6823

Helyi választási iroda: 2365 Inárcs, Rákóczi
út 4. E-mail: jegyzo@inarcs.hu, : 06-29/370-
021/113-as mellék.

FIGYELEM!!! VÁLTOZÁS!!!

AZ INÁRCS 1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR a 9.
számú állomási vendéglô helyett a HUNYADI

UTCA 1/a SZÁMÚ ÓVODA ÉPÜLETÉBEN
LESZ!

A Helyi Választási Iroda tagjai

Göndör Ákos irodavezetô, tagok: Pribékné
Forgács Ildikó, Ádámku Ottóné, Kovács Tímea,
Róth Jánosné

A helyi szavazatszámláló bizottságok

1. sz. szavazókör, Hunyadi utca 1. sz. óvo-
da – Tag: Hackl István elnök, Szilágyi László,
Alstädler Zoltánné; póttag: Garajszki Jenôné,
Tanácsné Tóth Viktória, Talapka Istvánné; jkv.-
vezetô: Burián Zsuzsanna, 

2. sz. szavazókör, Tûzoltó utca 3. sz. iroda-
ház –Tag: Kaltenecker Tiborné elnök, Strupkáné
Kulima Mária, Benkovics György; póttag: Kubik
Ibolya, Reiszki Györgyné, Vigh Réka; jkv.-ve-
zetô: Prigyeniné Stöckler Virág.

3. sz. szavazókör, Bajcsy-Zsilinszky út 94.
sz. kultúrház – Tag: Gula Ferenc elnök, Prigye-
ni Gáborné, Várnagy Judit, Nagy Zalánné, Varró
Józsefné; póttag: Sallai Gyuláné, Kulima István,
Vörösné Blajó Rózsa; jkv.-vezetô: Zámbó Ist-
ván Zoltán.

4. sz. szavazókör Fekiács József út 4. sz.
iskola – Tag: Bárány Lajosné elnök, Kun Jó-
zsefné, Pelle György; póttag: Faragóné Sallai
Anikó, Kulcsár Pálné, Majoros Pál; jkv.-vezetô:
Rónaszéki Erika.

Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmá-
nyos jogunkkal élve – szavazatunkkal döntsünk
arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyû-
lésben. Hazánkban 2010. április 11-én kerül
sor az országgyûlésiképviselô-választás elsô,
április 25-én pedig a második fordulóra. Ön
kézhez kapta már a választói névjegyzékbe tör-
ténô felvételérôl szóló értesítôt, valamint a képvi-
selôjelölt ajánlásához szükséges ajánlószel-
vényt. Amennyiben Ön csak a második forduló-
ban jogosult szavazni, az ajánlás jogával még
nem élhet, így ajánlószelvényt nem kapott. Ha az
értesítôn feltüntetett adatai tévesek, kérjük, for-
duljon a polgármesteri hivatalhoz!

MIT KELL TUDNI A SZAVAZÁS 
HELYÉRÔL?

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az értesítôn feltün-
tetett szavazókörben szavazhat. Amennyiben
mozgásában (például egészségi állapota miatt)
akadályozva van, a szavazást megelôzôen a
jegyzôtôl írásban kérhet mozgóurnát, amivel ez
esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja
fogja Önt felkeresni. Mozgóurnát végsô eset-
ben a szavazás napján – szintén írásban – a
szavazatszámláló bizottságtól kérhet.

HOGYAN SZAVAZHAT, HA
A SZAVAZÁS NAPJÁN 

A LAKÓHELYÉTÔL ELTÉRÔ 
TELEPÜLÉSEN TARTÓZKODIK?

Ha a szavazás napján Magyarországon, de lakó-
helyétôl eltérô településen tartózkodik, a
jegyzôtôl kapott igazolással szavazhat. Igazolás
személyesen vagy meghatalmazott útján leg-
késôbb 2010. április 9-én 16 óráig kérhetô. Ha
ajánlott levélben kéri az igazolást, a kérelemnek
legkésôbb április 6-án meg kell érkeznie a
jegyzôhöz. A kérelem benyújtásához letölthetô
nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasz-
tas.hu honlapon és bármely választási irodában
elérhetô. Fontos tudnivaló, hogy akár az elsô,
akár a második fordulóra kér igazolást, azt a fenti
idôpontig kell megtennie. Az igazolási kérelem-
ben meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját
(ismertebb nevén személyi szám), lakcímét, an-
nak a településnek a nevét, ahol a szavazás nap-
ján tartózkodik, valamint hogy az igazolást az

elsô, a második vagy mindkét fordulóra kéri-e. Az
igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt
szavazókörben szavazhat.

HOGYAN SZAVAZHAT, 
HA A SZAVAZÁS NAPJÁN 

KÜLFÖLDÖN TARTÓZKODIK?
Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik,
hazánk nagykövetségén vagy fôkonzulátusán ad-
hatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme
szerinti jegyzônél kell kérnie a külképviseleti név-
jegyzékbe történô felvételét. A külképviseleti név-
jegyzékbe történô felvételét személyesen vagy meg-
hatalmazott útján, illetve ajánlott levélben kérheti,
amelynek legkésôbb 2010. március 19-én 16.00
óráig kell megérkeznie a jegyzôhöz. A kérelem be-
nyújtásához letölthetô a nyomtatvány a
www.inarcs.hu honlapon vagy a polgármesteri hiva-
talban kérhetô. A külképviseleti névjegyzékbe vé-
tel iránti kérelemben meg kell adnia nevét, személyi
azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám), szü-
letési helyét és idejét, anyja nevét, magyarországi
lakcímét, annak a külképviseletnek a megnevezé-
sét, ahol választójogát gyakorolni kívánja, illetve kül-
földi értesítési címét, ha a kérelemmel kapcsolatos
döntést nem a magyarországi lakcímére kéri. Ha a
kérelmet meghatalmazott útján nyújtja be, a megha-
talmazás akkor fogadható el, ha a választópolgár a
meghatalmazást saját kezûleg írta és aláírta. Ha a
meghatalmazás nem saját kezûleg írta, azon – a vá-
lasztópolgár aláírása mellett – két tanú nevének és
lakóhelyének feltüntetése, továbbá a tanúk aláírása
is szükséges. Fontos tudni, hogy a választás elsô
fordulójára külföldön 2010. április 4-én (az amerikai
kontinensen 2010. április 3-án), a második fordulóra
a hazai választás napján, azaz 2010. április 25-én
(az amerikai kontinensen 2010. április 24-én) kerül
sor.

HOL SZAVAZHAT, HA 
LAKÓHELYET VÁLTOZTAT A KÉT 

VÁLASZTÁSI FORDULÓ KÖZÖTT?
Az elsô és második választási forduló között la-
kóhelyet változtató választópolgár a második for-
dulóban nem az új, hanem a korábbi lakóhelyén
szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme beje-
lentésekor az ügyintézôtôl szavazásra szolgáló
lakcímigazolást kap. Ezen lakcímigazolás birto-
kában keresheti fel az értesítôben megjelölt sza-
vazóhelyiséget.

MIT VIGYEN MAGÁVAL 
A SZAVAZÁSKOR?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazo-
nosságát és lakcímét megfelelôen igazolja az
alábbi igazolványok valamelyikével: a) lakcímet
tartalmazó érvényes személyazonosító iga-
zolvány (azaz a régi típusú személyi igazol-
vány); b) személyazonosító igazolvány (kártya
formátumú), útlevél, 2001. január 1-jét követôen
kiállított kártyaformátumú vezetôi engedély,
ezek azonban csak érvényes lakcímigazol-
vánnyal együtt fogadhatók el. Ha a szavazás
napján lakóhelyétôl eltérô településen tartóz-
kodik, az „Igazolás a lakóhelytôl eltérô helyen
történô szavazáshoz” megnevezésû nyomtat-
ványt is magával kell vinnie a szavazókörbe. Ha
a két forduló között lakóhelyet változtat, vigye
magával a „Szavazásra szolgáló lakcímigazolás
a második fordulóra” elnevezésû nyomtatványt.
Javasoljuk, hogy az értesítôt a szavazatszámlá-
ló bizottság munkájának megkönnyítése érdeké-
ben a szavazásra vigye magával.

MIT KELL MÉG TUDNI 
A SZAVAZÁSRÓL?

Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától
este 7 óráig lehet. Amikor felkeresi a szavazó-
kört, a szavazatszámláló bizottság köteles el-
lenôrizni az Ön személyazonosságát és lakcí-
mét. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt
szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék
aláírásával kell igazolnia. A szavazás titkossága
érdekében javasoljuk, használja a szavazófülkét.
Érvényesen szavazni a jelölt, illetôleg a lista neve
alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egy-
mást metszô vonallal lehet (+ vagy X). A szava-
zólapokat a borítékba helyezve az urnába kell
dobni. Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését,
és ezt még a szavazat urnába dobása elôtt jelzi,
a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazó-
lapot egy alkalommal kicseréli.

Tisztelt Választópolgár! Ha az országgyûlési
képviselôk választásával kapcsolatosan bármi-
lyen egyéb kérdése merül fel, keresse fel a pol-
gármesteri hivatalban Pribékné Forgács Ildikót, a
helyi választási iroda tagját vagy pedig a
www.valasztas.hu internetes oldalt. Kérem, éljen
választójogával!

Göndör Ákos 
a helyi választási iroda vezetôje

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!


