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Belföld

Az éj leple alatt kisemmizték az országot

Ha hatályba lép az MSZP és az
SZDSZ által tegnap elfogadott va-
gyontörvény, akkor az megteremti
Magyarország kiárusításának, ki-
semmizésének lehetõségét - hang-
zott el Varga Mihály sajtótájékozta-
tóján.

Tegnap a szocialisták és a szabad-
demokraták szavazataival elfogadta
az állami vagyonról szóló törvényt
a parlament. A vagyontörvényrõl
éjjel, a nyilvánosság minél kisebb
része elõtt szavaztak.

A törvény elfogadásával reálissá
vált annak a veszélye, hogy Ma-
gyarország állampolgárait a meglé-
võ közvagyonból kisemmizik - húz-
ta alá Varga Mihály. A politikus
hangsúlyozta, a kormány a mai na-
pig nem tudott arra válaszolni: a köz-
vagyon mely része minõsülne stra-
tégiai vagyonnak.

Emlékeztetett: Hiller István
már 2005-ben azt ígérte, hogy le-
zárják a privatizációt.

Ehhez képest azóta megállás nél-
kül folyik az állami vagyon értéke-
sítése, kiárusítása – tette hozzá.

Varga Mihály felhívta a figyelmet
arra, hogy az elmúlt években több
száz, több ezer milliárd forintnyi ál-
lami vagyont értékesített a kormány.
Eladták többek között a Budapest
Airportot, Bábolna Rt.-t, a Malévot,
és a Földhitel és Jelzálogbankban
levõ állami részesedést is. Úgy tû-
nik, ez a folyamat megállás nélkül
tart - jegyezte meg.

Magyarországon a magyar kor-
mány egyáltalán nincs tisztában az-
zal, hogy az energiaellátás, az ener-
giabiztonság, nemzetbiztonsági
szempontok, egyáltalán a közszol-
gáltatási feladatok ellátásához mi-

lyen állami vagyonra van szükség.
Csak egy szempontból közelítettek
az állami vagyonhoz: hogyan lehet
minél gyorsabban túladni rajta, és az
ezer sebbõl vérzõ államháztartás lyu-
kait hogyan lehet betömködni az érte
kapott pénzzel – jegyezte meg.

A Fidesz rendkívül káros-
nak tartja a vagyontör-
vény elfogadását.

Ha hatályba lép a vagyontör-
vény, akkor az megteremti Magyar-
ország kiárusításának, kisemmizésé-
nek lehetõségét.  A politikus felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a vagyon-
törvény által a kormánynak lehetõ-

sége nyílik eladni több regionális
vízközmû vállalatot, vagyis a ma-
gyarországi ivóvízkészlet, ivóvízbá-
zis privatizációjára is sor kerülhet.
Stratégiai vállalatokat is értékesíthet-
nek, többek között a Magyar Villa-
mos Mûveket, de eladhatják a Ma-
gyar Postát is, és felmerülhet a Bu-
dapest Airportban, a Nemzeti Tan-
könyvkiadóban, a Nemzeti Autópá-
lyakezelõben lévõ állami részesedés
értékesítésének a lehetõsége is - hívta
fel a figyelmet a Fidesz alelnöke.
Ezeket a stratégiai vagyon részének
tekintjük, és ezek értékesítése ellen-
tétes nemzeti érdekeinkkel - húzta alá
Varga Mihály.

www.fidesz.hu

Olyan országot akarunk, ahol a tudásnak becsülete van, ahol
minden életkorban lehet és érdemes tanulni, ahol saját tudása,
tehetsége és szorgalma révén mindenki elõbbre juthat

– ez az MSZP ajánlata a nemzetnek.

Ezzel a címmel hirdetnek tanévnyi-
tó fesztivált az ország háza elé a di-
ákoknak szeptember közepén. Bu-
lira invitálják az ifjúságot, éppen oda,
ahova néhány nappal késõbb
ugyanaz a diákság tüntetést szervez.
Tiltakozást a kormány oktatáspoliti-
kája, a tandíj bevezetése ellen.

Kemény õszre számítanak a
magyarok az idén is , a nagycsalá-
dosok már felvonultak, élõláncot
vontak Budapest belvárosában a til-
takozók, a fiatalok pedig elõbb Sze-

geden, majd más nagyvárosokban,
végül Budapesten szerveznek de-
monstrációt.

Suli-buli. Megannyi gonddal, baj-
jal nekilódultunk az új tanévnek, ter-
mészetesen a reform jegyében.

Reform? Már Magyar Bálint
szadeszes oktatási minisztersége alatt
beindultak a változások, de akkor is
tiltakozást váltottak ki intézkedései.
Akárcsak az egészségügyben, az
ugyancsak szadeszes Molnár Lajos,

Folytatás a 7. oldalon 

Suli-buli
Tényleg akarjuk a „reformokat”?
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Választókörzetben történt

Egészsége meg-
romlik, 1659
utolsó napján tü-
dõsorvadásban
hal meg.

„Mert a tanu-
lás gyökerei kese-
rûek, de a gyü-
mölcsei édesek”
– ez a Szókratész-
tõl való gondolat
vezette végig élet-
útját.

Az immár
Apáczai Csere János iskola pedagó-
gusai szeretnék tovább hordozni a
nagy elõd gondolatait, szellemiségét,
megismertetni és elfogadtatni a ta-
nítványaikkal azokat az örökös em-
beri értékeket és a hazaszeretet, amit
Apáczai Csere János képviselt.

2007. augusztus 31-én iskolanév-
adóval egybekötött tanévnyitóval
kezdõdött a 2007/2008-as tanév,
ahol az iskola felvette Apáczai Cse-
re János nevét.

A  XVII. század nagy reformpe-
dagógusa 1625-ben Apácán  született,
németalföldi tanulmányai után  Gyu-
lafehérváron lett kollégiumi tanár.

1655-ben jelenik meg fõmûve a
Magyar Enciklopédia.

Az iskola neki társadalmi, nem-
zeti és a tudás intézménye, az tesz
mûveltté, gazdaggá és szabaddá.
Élesen kritizálja a kollégiumok mû-
ködését, ezért áthelyezik Gyulafe-
hérvárra.

Tanítványaira rendkívüli hatással
volt, ezért sokan követték. Itt is na-
gyon tevékeny, szegény tanulók ta-
níttatásáról gondoskodik.

Az ünnepségen részt vett az Apá-
czai Kiadó képviseletében Fülöp
Mária kiadási igazgató és Lackó
Gábor szakreferens.

Az iskola ebbõl az alkalomból
zászlót és emlékplakettet kapott, va-
lamint bázisiskolája lett a kiadónak.

Névadó ünnepség a váchartyáni
Általános Iskolában

Augusztus 20-a Vácdukán

Szent István államalapító királyunk
ünnepét Falunappal egybekötve ün-
nepelte a település lakossága.

A reggel 8 órai szentmisét
Marozsi Ferenc plébános celebrálta
a helyi Szent Anna templomban. A
Falunap délután 2 órától vette kez-
detét, amikor a Mûvelõdési Házban
az ünnepi köszöntõt Vágó Sándor
polgármester mondta el. Beszédében
a ma jelentõségét emelte ki a múlttal
és a jövõvel szemben.

A mûsor a Nyugdíjas Klub tag-
jainak vidám énekével folytató-
dott. Ezután a plébános megszen-

telte az új kenyeret, amibõl min-
den megjelent vendég kapott. Tóth
Tímea és Tóth Edit reneszánsz
örökzöld dallamokat játszottak gi-
táron és fuvolán.

A helyi Nyugdíjas Klub tagjai
kukoricalisztbõl különbözõ reform-
ételeket készítettek.

Az ünnepség után minden kor-
osztály megtalálta a magának való
szórakozási lehetõséget. A gyereke-
ket ugrálóvár, lufihajtogatás,
kitûzõkészítés és arcfestés várta. A
felnõtteknek kispályás foci és aszta-
litenisz-bajnokság volt szervezve.

Továbbá volt tûzoltó-, rendõr-,
nyomozókutyabemutató, célbalövés
íjjal és lovaglás.

Az érdeklõdõk számára lehetõ-
ség volt vérnyomás-, vércukor-, test-
súly- és testmagasságmérésre, ta-
nácsadással egybekötve.

Sertéspörkölt várta a megéhezett
embereket, amit jó étvággyal fo-
gyasztott el a falu apraja-nagyja.  A
konyha dolgozóinak munkáját siker
koronázta.

A vidám szórakozásnak a hirte-
len jött vihar vetett véget.

Vágó Sándorné
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Bemutatkozunk

A település  története

Ha a múlt kútjába tekintünk és a
szõdiek identitását keressük egy do-
log rögtön feltûnik; ez pedig a tót
eredet. Mint tudjuk a török kiverése
után több száz község kipusztult,
csak a nevük maradt fent, ez a kö-
rülmény tette szükségessé a várme-
gye újjátelepítését. A török kiûzése
utáni újjátelepítésben fõként a felsõ-
magyarországi szlovákok jöhettek
számításba. A birtokosok között
Grassalkovich Antal is a jól alkal-
mazkodó szlovákokat telepítette bir-
tokaira. Földesúri támogatással az
idegen települõk  egész áradata in-
dult meg a 18. században az Alföld
felé. Az országos telepítések nyo-
mán ekkor alakult ki a legnagyobb
Pest megyei szlovák nyelvsziget is,
mely Csõváron, Acsán, Püspök-hat-
vanon át kelet felé Galgagyörkön,
Váckisújfalun, Vácbottyánon, Vác-
egresen, Domonyon és Aszódon, il-
letve nyugat felé Vácdukán, Vác-
rátóton, Csomádon és Szõdön hú-
zódott keresztül. A 18. század kö-
zepén nem volt nehéz rábírni a job-
bágytelekkel nem rendelkezõ föld-
mûveseket életterük megváltoztatá-
sára. Korábban nemzetiségi össze-
tételére nézve teljesen szlovák
anyanyelvûnek tekintették
Szõdöt. Olyannyira használatos volt
a szlovák nyelv, hogy 1754-ben
Szõdön, Rátóton és Csomádon min-
denki szlovák nyelven beszélt, kivé-
ve 15 személyt, aki magyarul is tu-
dott. A szõdiek, valamint a földbir-
tokos-kegyúr, Grassalkovich I. An-
tal 1771-ben a váci püspöknek írt
levelükben azt kérik, hogy szlovák
plébánost kapjanak, mivel a hívek
csak a szlovák prédikációt értik.
1828-ra a magyar nyelvet „a szom-

Szõd

szédokkal való sûrû kapcsolatok ré-
vén majd minden szõdi megtanulta
megérteni. Az 1946. február 27-én
megkötött magyar-csehszlovák la-
kosságcsere-egyezmény, rendkívül
elõnytelen volt Magyarország, kü-
lönösen pedig a felvidéki magyar-
ság számára. E törvény a trianoni
ország-területen élõ szlovák lakos-
ság önkéntes áttelepülési lehetõségé-
rõl és a Szlovákia területén élõ ma-
gyarok egy részének Magyarország-
ra történõ átköltöztetését volt hiva-
tott szabályozni. Kezdetben érzelmi-
leg igyekeztek megnyerni a szlovák
kisebbséget, majd a csehszlovákiai
gazdasági kilátásokat (állást, házat,
földet, vállalkozási lehetõséget) aján-
lották hallgatóságuk figyelmébe. A
szõdiekre is hatott a beígért „kol-
bászból font kerítések” és „mézes-
kalács-házak” víziója. 1946-1948

között 176 szõdi személy települt át
Csehszlovákia, helyettük csak né-
hány család jött.

A község lakói a 20. század de-
rekáig földmûvelésbõl éltek, késõbb
Vácott, Dunakeszin és Újpesten he-
lyezkedtek el az iparban. Ez a lakó-
és a munkahely közötti napi ingá-
zás gyorsította fel a népviselet elha-
gyását, a „kivetkõzést” is.

A település épített örökségébõl
ki kell emelni az 1743-1744 között
épült barokk templomépületet, ill.
az abban látható barokk faszobrokat,
valamint az egyház 1778-1781 kö-
zött épült copf stílusú plébániaházát.
Mindkettõ a nagylelkû kegyúr, gróf
Grassalkovich Antal bõkezûségé-
bõl került felépítésre.

Volentics Gyula
helytörténész
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Kovács K.: Csendélet

 A hétköznapok feladatai

Mondhatni kegyurak híján és az
1990-es évek végére elapadó forrá-
sok miatti ellehetetlenülés miatt vál-
toztatásra volt szükség. 2001-ben, az
idõközi önkormányzati választáson
a polgármesteri székbe Hertel Lász-
ló került megválasztásra. Innen íród-
nak Szõd történetének talán legszebb
lapjai, igaz a település dinamikus fej-
lõdésérõl kevés tudósítás jut el az or-
szágos médiába. Talán azért nem ír-
nak arról, hogy a Dunakanyar Több-
célú Önkormányzati Kistérségi Tár-
sulás 19 települése közül az infrast-
ruktúra és az intézmények vonat-
kozásában Szõd az egyik legna-
gyobb eredményeket felmutató
község, mert a pozitív hírekre senki
sem kapja fel a fejét? Arra, hogy ez
a jobb sorsra érdemes, 750 éves falu
összefogott és megvalósította a ma-
gyar önkormányzati „csodát”? Élve
a Budapest közelsége miatti agglo-
merációs vonzással és kihasználva
a 2/A autóút megépítése utáni fel-
gyorsult közlekedést, területére csá-
bított néhány jól prosperáló nagyvál-
lalkozást, valamint a mezõgazdasá-

gi mûvelésre kevéssé alkalmas terü-
letét telekparcellázásra bocsátó be-
fektetõt. Ezek a vállalkozói beruhá-
zások a település már korábban
megkezdett gáz-, csatorna-, és asz-
faltúthálózat további bõvítésében is
fantáziát láttak. Az elmúlt néhány év
eredményeként elmondható, hogy az
utak 99%-a aszfaltburkolatú, teljes a
település csatornázottsága, saját
szennyvíztisztító-telepe és annak ki-
szolgálását biztosító szennyvíziszap-
komposztálója is van. Kiépítésre ke-
rült a kábeltévé-hálózat, megvalósult
a tornacsarnok tetõszerkezetének és
homlokzatának rekonstrukciója, az
iskola homlokzatának felújításán túl,
pedig az intézmény bõvítve lett két
tanteremmel és egy szertárral is. A
korábban elhanyagolt önkormányzati
épület kívül-belül modernizálva lett,

valamint a hivatal mellett Szõdy Szi-
lárd Hunnia szobrának (I. világhábo-
rús emlékmû) helyet adó tér is meg-
újítása került. A családos fiatalokra
gondolva, több mint 24 milliós beru-
házással új védõnõi- és gyermekor-
vosi rendelõ épült, felújításra került a
könyvtár, abban teleház kezdte meg
mûködését, de hosszan folytathat-
nánk még a sort.

A településen legutóbb egy hó-
napja, augusztus 20-án volt ismét
átadási ünnepség, ekkor a több mint
50 millió forint összegû önkormány-
zati beruházásban, a hat hónap alatt
bõvített óvoda épülete került átadás-

ra. A bõvítés után már egy épület-
ben mûködik az öt óvodai csoport,
de az új épületszárnyban a tornaszo-
bán és egy új csoportszobán kívül
az óvodapedagógusok is kényelmes
nevelõi szobát vehettek át. A régi
épületszárny külsõ szigetelése és
színezése is az elmúlt hónapokban
készült el, ezzel is egységessé téve
a modern és a 21. századi kihívások-
nak megfelelõ épületkomplexum tel-
jes homlokzatát.

A fenti felsorolásban nem lenne
semmi különleges, ha a település
vezetõi több százmilliós hitelbõl va-
lósították volna meg a beruházáso-
kat, de fehér hollóként elmondható,
mindez hitel felvétele nélkül is, jó és
tudatos gazdálkodással sikerült a
szõdieknek!

A település jövõje szempontjából
meghatározó lesz, még ebben a vá-
lasztási ciklusban felépülõ „mûve-
lõdési ház-faluház”, mely egy
többfunkciós épület lesz. Ebben
kap majd helyet a színházterem,
sportöltözõk, iskolai étkezde, büfé,
könyvtár, teleház, klubszobák és a
helytörténeti gyûjtemény.

Volentics Gyula
önkormányzati képviselõ
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A képviselõ oldala

A legtöbb településen tartanak falu-
napot. Ennek idejét tavasztól õszig,
valamelyik hétvégi napon, ünnephez
kötõdve vagy attól függetlenül vá-
lasztják meg. Választókerületünkben
idén eddig több mint húsz helyen
vettem részt ezen az egész falut meg-
mozgató eseményen. Ahány hely,
annyi megoldás, akkor is, ha min-
denhol hasonló elemekbõl épül fel
a program. Van megnyitó beszéd,

Falunapok kulturális mûsor, sportrendezvény és
természetesen fõzõverseny.

Utoljára Szõdön voltam faluna-
pon. A helyiek minden évben szín-
vonalas kulturális programot állíta-
nak össze. Sokszereplõs, pörgõs
mûsort láttunk. Teltház volt az alkal-
mi nézõtéren, a hideg szél sem riasz-
tott el senkit.(Lehet persze, hogy ez
a jó ágyas pálinkának is köszönhetõ
volt.) Aki mozogni akart, az focizott
vagy kipróbálta az íjászok eszközeit.

Kellemes nap volt, szerintem
hasznos is. Miért? Elsõsorban azért,

mert erõsítette a település közössé-
gét. Erre pedig szüksége van az
egyénnek, aki közösségben érzi jól
magát, családban, egyházi közös-
ségben, a lakóközösségben és per-
sze a nemzet közösségében. Szük-
sége van közösségekre a társadalom-
nak is, mert csak akkor lesz egész-
séges, ha azokra épül.

Jó volt barátok között lenni és el-
felejteni a gondokat.

Sok sikert a szõdieknek!
Harrach Péter

Választókörzeti események

hirmondo07-szep.pmd 2007.09.18., 12:596



72007. augusztus Vác-vidéki Hírmondó

Egy keresztény értelmiségi gondolatai

A ritmikus kiszámítható állandóság
része életünknek. Vagy természete-
sen van jelen,vagy az ember mes-
terségesen alkotott olyan készüléke-
ket berendezéseket melyek a ritmi-
kusságon és az állandóságon alapul-
nak. Sok ilyen ritmikus állandóság
van. Ilyen a patak csobogása, az óra
kattogása, vagy a távoli világûrben
lévõ neutroncsillagok pulzálása. De
fellelhetõ az írásban,a  beszédben.
Megtalálható az imádságok, vallásos
énekek között is. Talán annyira nem
vesszük észre magát a ritmikus-

ságot,és az állandóságot sem. Mikor
gyöngyöt fûzünk az sem akkor szép,
ha mindenféle színû és alakú gyön-
gyökbõl van fûzve. Úgy szép az, ha
sorrendet követ. Mert sort követ,
egymásutániságot és rendet. Kicsit
kötött pályán is mozog. De a folyó
patak sem folyhat visszafelé, hogy
aztán a forrásban visszajusson a föld
alá. Ha elmegyünk mellette a par-
ton úgy kötötten, azt a kötöttséget
érezzük. Mikor kilépünk abból a kö-
töttségbõl, és nem kötötten figyeljük,
leülünk egy csobogó folyó vagy  pa-

Elér az égig így ritmikusan is. tak mellett akkor halljuk, hogy mi is
az a vízcsobogás. Nagy valószínû-
séggel tudjuk, hogy holnap is ugyan
oda leülhetünk, mert a csobogás
holnap is ott lesz. Az is lehet hogy
nem. Akkor kialakul máshol. De biz-
tos, hogy lesz. A ritmikus kiszámít-
ható állandóságnak helye van a kez-
dettõl fogva. Egyszerûen azért, mert
hely van neki szánva. Ugyan úgy az
imádságok, vallásos énekek között is
helye van. Még az idõ radírja sem
képes kitörölni. Ilyen olyan formában
így vagy úgy elõkerül. Ugyanúgy rit-
mikusan és kiszámíthatóan.

Ifj. Behany Ferenc

majd most már Horváth Ágnes vehe-
mens irányításával. Igaz az oktatásügy
mára a nagyobbik koalíciós párt mar-
kába került, a meglehetõsen összébb
zsugorodott SZDSZ kezébõl,  az
ámokfutás még tart. Az egészségügyi-
ek lassan felismerik, hogy mindent
fordítva kellett volna csinálni, a re-
formhoz sok pénz is kell, kezdenek
korrigálni, kiigazítani. Az oktatásügy-
ben is eljutottunk odáig, hogy a mi-
niszterelnök a Parlamentben, a napok-
ban elismerte: ezentúl, kiemelt priori-
tást kap az oktatás. Merthogy az isko-
larendszernek az oktatást, a nevelést
és a szocializációt kell biztosítania.

Na ja, reform van. A reform min-
dig gondokkal jár, meg nem értéssel
párosul.  De a tények makacsok, a
statisztikai adatok kommentár nélkül
is beszédesek. Ha az oktatásügy a
kormány számára tényleg olyan
fontos, akkor miért vonnak ki
ebben az évben 30 milliárd forin-
tot az ágazat kasszájából?

Másról sem hallani nap mint nap,
mint sorozatos iskolabezárásokról,

hatezer pedagógus elbocsá-
tásáról, tankönyvmizériáról,
az ingyenes tankönyvellátás
korlátozásáról, szûkítésérõl,
az iskolai felújítások, fej-
lesztések elmaradásáról, a
súlyos anyagi gondokról.
Tényleg akarjuk mi a „refor-
mokat”?

Botrányoktól hangos a
vidék és a város, az óvodák
és az egyetemek, fõiskolák.
Tiltakoznak a kis gyerekeikkel tün-
tetõ szülõk, és az utcára vonulnak a
felsõoktatási intézmények hallgatói,
akik nem értik, nem tudják, mire fi-
zetnek tandíjat, ki, mire használja az
õ pénzüket. Mert senki nem is
mondja meg. Nem jó, ha a diákság,
a jövõ nemzedéke a tanulás helyett
tüntetni megy és nem jó, ha a hata-
lom csak azt üzeni, majd abbahagy-
ják. Nem jó, ha a fiatalok nem értik
mi is folyik körülöttük, miért jelen-
tenek ekkora gondot az államnak,
miért õk isszák meg a hibás, rossz
gazdasági döntések, a fulladozó gaz-

daság levét? Miért rajtuk verik el a
port?  Vagy éppen erre nevelik, ok-
tatják, szocializálják õket?

A reform a mindenkori haladást
jelenti. A reformot mindig és min-
denhol sokan ellenzik, hátráltatják,
meg nem értéssel fogadják. A refor-
mot csakis társadalmi kiegyezés-
sel lehet végrehajtani. Párbeszéd
helyett, egyoldalú döntésekkel, a
folyamatokban résztvevõk együtt-
mûködése nélkül nincsenek sikeres
reformok. Az oktatásban sem. Az
egészségügyben sem. Hát hajrá!

Szõke László

 Folytatás a 2. oldalról (Suli-buli)
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Az ügyvéd válaszol  Dr. Pálházi Gábor rovata

Az ajándékozás
Mik az ajándékozásnak a törvényi elõírásai, és milyen feltételek mellett
követelhetõ vissza az ajándék?

A mindennapi életben gyakran elõ-
fordul, hogy szeretteinket, hozzátar-
tozóinkat, ismerõseinket megajándé-
kozzuk. Azonban ritkán gondolunk
arra, hogy az ajándékozással szer-
zõdést kötünk, ahol az ajándékot
adó fél ajándékozóként, az ajándé-
kot elfogadó fél megajándékozott-
ként szerepel.

A jogszabályszöveg pontos
meghatározása szerint az „aján-
dékozási szerzõdés alapján az
egyik fél saját vagyona rovására
a másiknak ingyenes vagyoni
elõny juttatására köteles”.

A legfõbb különbség, amely az
ajándékozást megkülönbözteti más
szerzõdésektõl az „ingyenesség”,
azaz egy meghatározott szolgáltatás-
sal szemben, melyet az ajándékozó
teljesít, nem áll megfelelõ ellenérték.

Az ajándékozás tárgya bármely
forgalomképes dolog lehet, így ingó
és ingatlan dolog egyaránt. A tör-
vény az ajándékozási szerzõdés ér-
vényességéhez általában nem írja elõ
az írásbeliséget, azaz

ajándékozási szerzõdés szó-
ban, vagy ráutaló magatartással
is érvényesen létrejöhet,

azonban ingatlan ajándékozása ese-
tén érvényes jogügyletet csak a szer-
zõdés írásba-foglalásával köthetünk.

A törvény szabályoz olyan körül-
ményeket is, amely feltételek fenn-
állása mellet szóba jöhet az ajándék
visszakövetelése. A törvény ezeket
a körülményeket taxatív módon so-
rolja fel, ami annyit tesz, hogy a tör-
vénytõl eltérõ körülmények fennál-
lása esetén az ajándék visszaköve-
telésének nincs helye. A jogszabály
az ajándék visszakövetelésének
alábbi eseteirõl rendelkezik: 1. Az
ajándékozó a még meglévõ ajándé-
kot visszakövetelheti annyiban,
amennyiben arra létfenntartása érde-
kében szüksége van, és az ajándék
visszaadása a megajándékozott lét-
fenntartását nem veszélyezteti; 2. Az
ajándékozó visszakövetelheti az
ajándékot, vagy követelheti az aján-
dék helyébe lépett értéket, amennyi-
ben a megajándékozott vagy vele
együtt élõ hozzátartozója az ajándé-
kozó vagy közeli hozzátartozója ro-
vására jogsértést követ el; 3.  Az
ajándékozó visszakövetelheti az
ajándékot, vagy követelheti az aján-
dék helyébe lépett értéket akkor is,

ha az a feltevés, amelyre figyelem-
mel az ajándékot adta utóbb végle-
gesen meghiúsult, és anélkül,  az
ajándékozásra nem került volna sor.

A lényegi különbség a három fel-
sorolt körülmény között az, hogy
míg az 1. pont alatti esetben csak
maga az ajándék, míg a 2. és 3. pont
alatt meghatározott esetekben az
ajándék és a már helyébe lépett ér-
ték is visszakövetelhetõ. Mindemel-
lett a jogszabály külön kiemeli, hogy
a 2. pont alatti esetben nincs helye a
visszakövetelésnek, ha az ajándék
vagy a helyébe lépett érték a jogsér-
tés elkövetése idõpontjában már nincs
meg, továbbá ha az ajándékozó a sé-
relmet megbocsátotta. Továbbá a tör-
vény rendelkezik arról is, hogy a szo-
kásos mértékû ajándékot nem lehet
visszakövetelni. Az, hogy adott eset-
ben egy ajándék mikor tekinthetõ
szokásos mértékûnek konkrét eljárás
keretén belül a bíróság mérlegelési
jogkörében, a felek vagyoni viszo-
nyaira kiterjedõen vizsgálja.

Külön kiemelném, hogy az aján-
dékozás esetében is, mint általában
minden vagyonszerzés esetében, a
megajándékozottnak vagyonszer-
zési illetéket kell fizetnie, melynek
mértékét – figyelemmel az ajándék
jellegére, értékére, és arra, hogy ki-
nek ajándékozunk – az illetéktör-
vény részletesen szabályozza.

Julianus Tours
Zarándok Utazási Iroda õszi ajánlatai

1. Szentföldi körút okt. 21-28-ig  198.000 Ft
2. Pozsony- prága okt. 20-23-ig  38.000 Ft
3. Itália kincsei – Róma okt. 20-25-ig  79.000 Ft
4. Krakkó- Czestohowa okt. 20-23-ig 35.000 Ft

Jelentkezés és felvilágosítás:
1055 Budapest, Szent István krt. 11.

Tel/fax: 36-1/374-0037  • Tel: 36-1/374-0038

Az ügyvéd urat az alábbi címen személyesen is elérheti: 2682 Püspökhatvan, Váci utca 29.

Sírkõkészítés, Sírkõfelújítás
Volentics Mihály

kõfaragó

Cím: 2134 Szõd, Petõfi S. u. 2.
Tel: 27-388-425

Mobil: 30-458-6733
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Borászat és humor

Esti táncház Acsán

A borok világába nem csak a szak-
lapok hasábjait olvasva, vagy egy
borkereskedésben vásárolt palack
otthoni felbontásával kerülhetünk
közelebb, módunk lehet 4-5 nap
alatt akár 100 korty különbözõ bor
megízlelésére (ha bírjuk). Hol talá-
lunk ilyen helyet, hol lehetséges
szánk és gyomrunk kipróbálása napi
10-30 bor kóstolásával?

Idén szeptember 5-e és 18-a kö-
zött zajlott le Hazánk legnagyobb
borkiállítása és vására; a 16. Buda-
pesti Bor- és Pezsgõfesztivál.

Beszámolóm arra a 4 napra kon-
centrál, amelyen jelen tudtam lenni
a Budai Várban helyet kapott borá-
szati standok mellett. Bár a budapesti
borfesztivál számos helyszínen érde-
kes programokkal örvendeztette meg
az érdeklõdõket, legfontosabb hely-
színe mégis Budapesten, a Budai
Várban volt: két színpadon naponta
6 neves tánccsoport és zenekar lé-
pett fel, akik mellett 190 borász és
gasztronómiai cég látta el a borked-

velõ látogatókat. Az idei év nem
szült rekordot érdeklõdõk terén (ta-
valy 70 ezren voltak kíváncsiak a
jórészt magyar borokra), azonban
meghaladta a 45 ezres létszámot a
felemás idõjárás ellenére is.

A borfesztivál évrõl-évre lehetõ-
ség a borbarátok számára, hogy pa-
zar környezetben, a szüreti idõ kel-
lõs közepén kóstolhassanak, próbál-

hassanak ki borokat úgy, hogy ne
csak otthon derüljön ki a vásárolt pa-
lackról, valójában milyen ízû! A Vár-
ban ilyenkor odamehetünk egy kivá-
lasztott borvidék tetszõleges pincésze-
tének standjához, az ott felkínált szor-
timentbõl kóstolhatunk ízlésünkre
úgy, hogy akár a poharunkban tán-
coló bor alkotóját is megkérdezhet-
jük készítésének csínjáról-bínjáról.

Rengeteg információ rejlik a kí-
váncsi borkedvelõ számára a Buda-
pesti Borfesztiválon, és ez így lesz
jövõre is!

Borbarátsággal:
A Borász

…szokássá váltak!  Borfesztivál 2007

A munka jelképei

A munka jelképei megváltoztak. Az
eddigi sarlót-kalapácsot felváltja a
fagyi és a galamb.
Aki nem nyal, repül.

– • –

A figyelmesség netovábbja

Karfiol egy étteremben ül a felesé-
gével. Körülnéz, majd azt mondja:
- Érdekes! A legszebb nõknek van
a leghülyébb férjük.
Karfiolné hálásan ránéz.
- Látod, tudsz te bókolni is!

– • –

A ló

Mindenki vadul dolgozik az erdõ-
ben, kivéve a lovat. Odamegy hoz-
zá a farkas, és kérdõre vonja.
- Te ló! Te miért nem dolgozol?
A ló laza cigarettázás közben odaveti:
- Tudod, farkas komám, amit ti ezért
a munkáért kaptok, az már itt van a
lábam között.

Nem jók? Akkor küldj be Te is!

Humor
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Egészségére - Dr. Kõvári Zita egészségügyi rovata

2006 óta törzskönyvezett, és immár
Magyarországon is rendelkezésre áll
az az oltóanyag, mellyel a méh-
nyakrák keletkezése nagy bizton-
sággal megelõzhetõ.

A méhnyakrák az összes rosszin-
dulatú daganatoknak mintegy 10 %-
át teszi ki, Magyarországon évente
2-3000 re tehetõ az újonnan meg-
betegedettek száma. A betegség leg-
inkább a 30-40 éves nõket veszé-
lyezteti, de elfordulására ennél fia-
talabb életkorokban, szinte a nemi
élet megkezdõdésével van esély.
Ennek a rákfajtának a keletkezésé-
ben kóroki szerepe van a humán-
papilloma-vírusok bizonyos fajtái-
nak, az oltóanyag ezek tisztított
fejérjekivonatából készül.

A paillomavírusok a kóros sejt-
burjánzások közül a daganatok

Védõoltással a méhnyakrák ellen

mellett a nemi szerveken képzõdõ
szemölcsök kialakulásáért is fele-
lõsek. Az oltóanyag hatására a
szervezetben keletkezõ ellen-
anyagok – egy késõbbi esetleges
fertõzés esetén – ártalmatlanná tud-
ják tenni a bejutó vírusokat és meg-
akadályozzák a kóros sejtszaporo-
dások keletkezését.

A védettség kialakításához az ol-
tásból 3 adag beadása szükséges, az
elsõ oltás után 2 és 4 hónapnyi idõ-
közökkel. A hatékonyság érdeké-
ben mind a három oltást be kell adni
1 év leforgása alatt. Az oltás mel-
lékhatásaként kis, és átmeneti helyi
bõrpír, gyulladásos beszûrõdés,
vagy enyhébb láz keletkezhet. Az
oltás receptre írható fel, s három
adagja összesen kb. 100 ezer forint-
ba kerül. A védõoltásos védelmet 9

és 30 éves kor között ajánljuk, és  az
oltás fiúknak is adható, mivel a
papilloma-vírusoknak a férfi nemi
szervek rákos daganatainak kialaku-
lásában is szerepet tulajdonítanak,
mind e mellett szekszuális partner-
ként az aktív nemi élet szakaszában
a férfiak is közvetíthetik a fertõzést.

Virágzó üzlet a
virágzó ültetvény?!

Augusztus 7-én egy szervezett ak-
ció keretében számolták fel a váci
nyomozók azt az õrbottyáni kender
ültetvényt, amely egy családi ház
udvarán lévõ fészerben volt. A fel-
számolás során 32 tõ, ami egyenként
a 2 métert is meghaladó növényt fog-
laltak le a rendõrök. A kiterjesztett
házkutatás során több olyan haszná-
lati tárgyat, illetve leírást is találtak,
melyek kétséget kizáróan alátámasz-
tották, hogy rendszeres növényter-
mesztéssel foglalkoztak a rejtett ül-
tetvényen. Eddig három gyanúsított
került elõzetes letartóztatásba, ne-
gyedik társuk azonban még ismeret-

len helyen van, ellene elfogató pa-
rancsot adtak ki. Az eddig beszer-
zett bizonyítékok és vallomások
alapján a gyanúsítottak rendszeres
anyagi haszonszerzés céljából ter-
mesztették a tiltott növényt, ellenük
visszaélés kábítószerrel bûntett meg-
lapozott gyanúja miatt indult meg az
eljárás. Az ügyben szakértõk bevo-
násával folyik a további vizsgálat.

Ismét egy cserbenhagyót
keresünk...

2007. július 16-án délután Õrbottyán
lakott területén belül a Rákóczi úton
egy zöld színû, dobozos, rendszám
nélküli UAZ tehergépkocsi vezetõ-
je hátulról nekiütközött a vele azo-

nos irányba közlekedõ Ford sze-
mélygépkocsinak, majd ezt kikerül-
ve a mentirány szerinti baloldalon
összeütközött egy Mazda tehergép-
kocsival. Az ismeretlen sofõr meg-
állás nélkül tovább hajtott. Kérjük,
hogy a balesettel kapcsolatban bár-
milyen érdemleges információval
rendelkezik, az jelentkezzen a Váci
Rendõrkapitányság Közlekedésren-
dészeti Osztályán személyesen.

Segítségüket elõre is köszönjük!

Rendõrségi hírek
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Hirdetési áraink 2007 júniustól

Az itt feltűntetett árak bruttó árak. Lapzárta minden hónap 10-én.
Három hónapon túli hirdetés esetén 10% kedvezményt adunk.

Méret Színes Egyszínű, fekete-fehér
Fél oldal (189X130 mm) 30000Ft 26000 Ft

Negyed oldal (91X131 mm) 16000 Ft 13000 Ft
Nyolcad oldal ( 91X 63 mm) 12000 Ft 85000 Ft

Tizenhatod oldal (44X63 mm) 6000 Ft 4500 Ft
Harmincketted oldal ( 44X29 mm) 3500 Ft 2000 Ft

8500
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Érdeklõdni:

Agárdi Lászlónál Agárdi Krisztiánnál
06-20-9821-435 06-70-598-98-28

1600-1700 között hívjon!

Szezonális gyümölcsfelvásárlás:

Blufree, stanley szilvát,
csemege szõlõt,

körtét és almát vásárolok!
Fizetés készpénzben átvételkor,

felvásárlási jegyre.

Termelõk, kistermelõk, kiskerttulajdonosok!

A hónap képe
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