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sára egy véleményezõ „csapatot” hozott létre, melynek tagjai:
Zsin Géza, Józan Sándor, Kiss Balázs, Tüske Pál és a Polgár-
mester. Természetesen a Testület szakemberekhez is fordult a
gátak ügyében. Az elõzetesen várható költségek és egyéb körül-
mények miatt a Testület úgy döntött, hogy helyszíni bejárást kér
mindkét jelentkezõ szakértõi csoporttól, majd az írásos ajánla-
tok, valamint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Me-
zõgazdasági Bizottság véleményezése után tér vissza a további
lépések tárgyalására.
Településünk közbiztonságának javítása érdekében a Testület
úgy döntött, hogy két településõrt foglalkoztat, melyhez ál-
lami támogatásra is pályázik.
A biztonságos közlekedés elõsegítésére – de bízva az elkészü-
lõ M0 csatlakozás jótékony forgalomcsökkentõ hatásában –
döntött a Haraszti úton az elkészült CBA Cent Áruház közelé-
ben lámpa nélküli gyalogos átkelõhely létesítésérõl, mely-
nek költségeit felméri.
A Képviselõ-testület törvényi kötelezettségének eleget té-
ve elfogadta 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét.
A Testület ezután elfogadta a Polgármester beszámolóját az
elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között tett fontosabb intézkedéseirõl.
Az iskolai konyhabõvítés ideje is elérkezett végre. Elõzetes
ajánlatkérés után az iskolabõvítés megvalósítója magas árat

adott, így a Képviselõ-testület felhatalmazta Belágyi Tamás
ügyvezetõt az ár csökkentése érdekében további tárgyalások-
ra, s amennyiben a Képviselõ-testület által meghatározott árat
a tárgyalások során nem sikerül elérnie, úgy nyílt közbeszer-
zési eljárás lefolytatására is felhatalmazást adott.
A Képviselõ-testület két rendeletet is alkotott az ülésen. Az
egyik a helyi adókról szóló rendelet jogszabálynak megfelelõ
módosítása volt, illetve elfogadta a Képviselõ-testület a lak-
címbejelentés helyi szabályairól szóló 1/2010. (II. 01.) sz.
rendeletet, melyrõl külön cikkben olvashatnak tájékoztatást.
A rendeletek a Polgármesteri Hivatal folyosóján lévõ hirdetõ-
tábláján, ill. a www.alsonemedi.hu honlapon olvashatók.
Tisztelt Olvasó! Amennyiben a Hírmondó elolvasása után az
abban foglaltakkal, de általában a település életével, az Ön-
kormányzat mûködésével kapcsolatban, további érdeklõdé-
sére tarthatunk számot, úgy kérjük jelezze nekünk és igyek-
szünk legjobb tudásunk szerint válaszolni. Ha pedig mi nem
tudnánk a választ, akkor azt továbbítjuk.
Képviselõ-testületünk soron következõ rendes ülését 2010.
február 26-án 14 órakor tartja, az azt megelõzõ héten pedig
a testületi ülést elõkészítõ bizottsági ülések is megtartásra ke-
rülnek.

Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság

Szaporodunk, de milyen áron!!?
Népesedési adatok az 1990-2010 közötti években

*Megj.: mindig január 01-i állapot

ÉVEK
Állandó
lakosok
január
1-én

Inaktív
0-17 és 60

felett
20-30
éves

Születések
száma

Halálozások
száma

1990 4635 1937 Nincs
adat 47 63

1991 4599 1913 672 59 69
1992 4577 1926 671 55 73
1993 4610 1926 701 68 76
1994 4607 1928 708 48 83
1995 4592 1908 723 39 75
1996 4564 1900 728 64 64
1997 4646 1930 752 46 59
1998 4687 1934 749 58 72
1999 4682 1934 757 44 57
2000 4712 1936 775 44 65
2001 4726 1942 787 56 52
2002 4764 1960 797 35 63
2003 4759 1943 773 49 60
2004 4748 1919 764 52 66
2005 4721 1913 748 47 52
2006 4728 1905 718 53 60
2007 4756 1900 709 53 58
2008 4889 1912 724 61 70
2009 5001 1944 752 58 71
2010* 5034 1907 765 ? ?

Megjegyzéseim:
- már tavaly - 2009. január elsején - átléptük a bûvös 5 ezres
“lélektani” határt,
- a 2010-as “adatsor” saját nyilvántartásunk szerinti, míg a
többi a KSH adata,
- az állandó lakosság létszáma 1997-tõl 2002-ig folyamatos
növekedést mutat, ezt követõen 2005-ig kisebb visszaesés ta-
pasztalható,
- 2006 és 2010 januárja között - 4 év alatt - 306 fõvel lettünk
többen, számszakilag,
- sajnálatos, hogy e húsz év alatt 1308 temetés, míg születés
csak 1036 volt, 20 év átlagában kerekítve 52 születésre 65
haláleset jutott,
- míg 2006-ban azt írtam, hogy az ide, illetve elköltözés
vélhetõen már nem változtatja jelentõsen az adatokat,
napjainkban ez nem írható le, sõt biztos, hogy a bûvös 5 ezres
lélekszám átlépését a beköltözések, a külföldi “munkások”
beendegése okozzák a beköltözések, a külföldi “munkások”
beendegése okozzák (2002=797) Pgm.

Népesedési adatok 1990-2010 - Lakosságszám
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ORSZÁGGYÛLÉSI   VÁLASZTÁSOK  2010.
Tisztelt Alsónémediek!
Dr. Sólyom László köztársasági elnök úr 2010. április 11-re
tûzte ki a következõ országgyûlési képviselõ választások el-
sõ fordulóját. Az elmúlt évek tapasztalata alapján várhatóan
második fordulóra is sor kerül majd, melynek idõpontja
2010. április 25.
A választásokat megelõzõen természetesen több feladata is
van mind a Helyi Választási Irodának, mind a pártoknak és je-
lölteknek, mind esetlegesen az állampolgároknak.
Február 12-ig minden választójogosultnak értesítést kell
kapnia arról, hogy a választók névjegyzékében szerepel. Az
értesítõ tartalmazza a szavazás pontos helyére és idejére vo-
natkozó információkat is.
Alsónémediben továbbra is 5 szavazókörben lehet a szava-
zatokat leadni, a szavazókörök között átcsoportosítás most
nem történt. Ennek megfelelõen az Alsónémedi szavazókö-
rök a következõk lesznek:

1. Kossuth L. u. 66. sz. alatti iskolaépület
2. Fõ út 58. sz. alatt található Polgármesteri Hivatal
3. Rákóczi u. 20. sz. alatti óvodaépület
4. Dózsa Gy. tér 2. sz. alatti Községi Könyvtár
5. Szent István tér 8. sz. alatti óvodaépület.

Aki nem kapott értesítõt, az a Polgármesteri Hivatalban feb-
ruár 10. és 17. között kifüggesztett névjegyzéken ellenõriz-
heti választójogosultságát és ezen idõszak alatt tehet kifogást
a névjegyzékbõl történt kimaradása esetén.
A választáson jelöltet ajánlani az értesítõvel együtt megka-
pott hivatalos ajánlószelvénnyel lehet 2010. március 19-ig
úgy, hogy a kitöltött ajánlószelvényt átadják a jelölteknek, il-
letve jelölõ szervezeteknek. Az ajánlószelvényre rá kell ve-
zetni az ajánló családi és utónevét, lakcímét, személyi azono-
sítóját (személyi szám) a jelölnek ajánlott személy családi és
utónevét, a párt nevét vagy azt, hogy „független jelölt” és sa-
ját kezûleg alá is kell írni. Az ajánlás vissza nem vonható,
azért elõnyt adni vagy ígérni, illetve elõnyt kérni, elfogadni
vagy annak ígéretét elfogadni tilos.
Nem lehet ajánlószelvényt gyûjteni:
- munkahelyen, munkaidõben vagy munkaviszonyból illetve
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munka-
végzési kötelezettség teljesítése közben,
- a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szol-
gálati viszonyban lévõ személytõl a szolgálati helyen vagy
szolgálati feladat teljesítése közben,
- tömegközlekedési eszközön,
- állami és önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
Természetesen most is lesz lehetõség arra, hogy ha valaki a
szavazás elsõ vagy második fordulóján Alsónémeditõl távol
tartózkodik, de szeretne szavazni, úgy ezt megtehesse. Bel-
földi szavazáshoz igazolást kell kérni a Polgármesteri Hiva-
talban Bebesi József Ferencnétõl személyesen vagy megha-
talmazott útján április 9-ig, ajánlott levélben pedig úgy, hogy
az április 6-ig megérkezzen a Hivatalba. Az igazolás kiadásá-
hoz közölni kell az igazolást kérõ nevét, személyi azonosító-
ját, lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a szavazás

napján tartózkodik, valamint az igazolást az elsõ, a második
vagy mindkét fordulóra kéri. Nagyon fontos, hogy a második
fordulóra szóló igazolás is csak a fenti idõpontokig kérhetõ.
Április 08-ig van lehetõség egy alkalommal arra, hogy a már
kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg kérjék az Alsóné-
medi névjegyzékbe visszavételüket azok, akiket az igazolás
kiadása miatt már töröltünk.
Lehetõség lesz a külföldön történõ szavazásra is, ebben az
esetben szintén a Polgármesteri Hivatalban Bebesi József
Ferencnétõl kell kérni a külképviseleti névjegyzékbe való fel-
vételt. Ezt a kérelmet a Polgármesteri Hivatalban beszerezhe-
tõ formanyomtatványon kell kérni március 19-ig a fent em-
lített módokon. A külképviseleti szavazás az elsõ forduló
idõpontját megelõzõen egy héttel lesz, azaz április 4-én, illet-
ve az amerikai kontinensen április 3-án. A második fordu-
ló valamennyi külképviseleten a magyarországi szavazás
hétvégéjén lesz, bár az amerikai kontinensen szintén 1 nappal
korábban lesz a szavazás.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen lehetõség lesz a
mozgásukban gátolt választóknak arra, hogy mozgóurnát
kérjenek, melyet már a választást megelõzõen megtehetnek a
Polgármesteri Hivatalban.
A Képviselõ-testületnek március 22-ig kell megválasztania a
Szavazatszámláló Bizottságok tagjait, míg a pártok, jelölõ
szervezetek, illetve jelöltek április 02-ig jelenthetik be dele-
gáltjaikat.
Valamennyi fenti határidõ az adott napon 16 órakor jár le,
így kérjük, idõben keressék fel problémájukkal a Polgármes-
teri Hivatalt.
A Hírmondó következõ számában további aktuális tudnivalók-
ról, illetve a szavazás napi teendõkrõl tájékoztatjuk Önöket, de
elöljáróban kérjük, mindenki ellenõrizze személyi okmányai-
nak érvényességét annak érdekében, hogy a szavazás napi kel-
lemetlenségek elkerülhetõek legyenek. Amennyiben kérdésük
lenne, úgy a névjegyzékkel, igazolással, mozgóurnával kap-
csolatban Bebesi József Ferencnét, míg egyéb esetekben
Rozgonyi Eriket, a HVI vezetõjét és Tornyainé Horváth Ka-
talint a HVI vezetõ-helyettesét keressék a Polgármesteri Hiva-
tal ismert telefonszámain, illetve az alsonemedi@monornet.hu
e-mail címen.

Rozgonyi Erik jegyzõ

KÖSZÖNET!
Köszönetet mondunk ifj. Varga Frigyesnek. 2010. január
21-én menetrend szerint közlekedõ kora reggeli buszjárat
árokba csúszott a jegesedés miatt. Ifj. Varga Frigyes se-
gítségünkre sietett traktorával, amiért ezúton szeretnénk
kifejezni köszönetünket.
Köszönik:
az ott közlekedõ utasok és Összefogás a Jövõnkét Egye-

sület Alsónémedi
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FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
Minden hónap 15. napja az elõzõ hónapban beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
A felsõoktatási intézményben tanulók 2009/2010-es tanév második tanulmányi félévére vonatkozóan az önkormányzati tá-
mogatás iránti kérelmek benyújtási határideje 2010. március 01.
2010. március 16. az építményadó, iparûzési adóelõleg 2010. évi I. féléves részletének megfizetése. A gépjármûadó kap-
csán mindenki új határozatot fog kapni, így a fizetési határidõ a határozat kézhezvételétõl számított 30. nap lesz, de legko-
rábban március 16.
2010. március 31. a 2009. évi talajterhelési díj bevallási nyomtatványok benyújtásának és megfizetésének határideje.
2010. március 31. a fiatalok lakáshoz jutásának önkormányzati támogatása iránti kérelem benyújtásának a határideje.
2010. április 30. a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételéhez a kérelmek benyújtásának határideje.

Polgármesteri Hivatal

Szállásadók figyelmébe!
Szíves tájékoztatásukra közöljük, és figyelmüket külön felhívjuk arra, hogy Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete elfogadta a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 1/2010. (II. 01.) sz. rendeletet. A rendelet egyik cél-
ja az Alsónémedire történõ lakcím bejelentkezések szabályozása, figyelemmel arra a körülményre, hogy az eddigi tapasztala-
tok szerint számtalan esetben emberi lakhatásra alkalmatlan helyiségeket vagy egyéb létesítményt adnak egyesek bérbe.
A Képviselõ-testület határozott álláspontja, hogy minden embert megillet az egészséges lakókörnyezethez, és az emberi
méltósághoz való jog, amely csak megfelelõ lakóépületekben biztosítható. Erre tekintettel a Képviselõ-testület a vonatkozó
rendeletében szabályozta a lakás és a szükséglakás fogalmát, továbbá meghatározta azt is, miszerint ezen építményekben
egy lakóra legalább 10 m2 lakrésznek kell jutnia. Kérjük, hogy a rendeletet részletesen szíveskedjenek áttanulmányozni,
hiszen abból kiderül az is, hogy a 10 m2-es határ mellett milyen egyéb mûszaki paramétereknek kell megfelelnie az épü-
letnek. A szállásadó köteles a lakcímbejelentéskor, ill. az idegenforgalmi adóbevallás megtételével egyidejûleg nyilatkoz-
ni, hogy hány m2 alapterületû lakásba kíván új lakót bejelenteni, illetve mekkora ingatlan adott ki.
Felhívjuk minden érintett figyelmét arra is, amennyiben bejelentési kötelezettségét elmulasztja, alkalmanként, ill. bejelentési
kötelezettségének teljesítéséig 30.000,- Ft-ra bírságolható. Ugyanígy tájékoztatjuk az érintetteket arról is, amennyiben vala-
ki hamis bejelentést tesz (tehát hamisan adja meg az adott bérbeadásra szánt lakás területét avagy az ott lakók száma nem iga-
zodik a rendelet szerinti minimális lakásnagysághoz), úgy szintén szabálysértési bírság szabható ki 10.000,- Ft/fõ/alkalom
összegben, ha az ott lakó személyre, személyekre nem jut legalább 10 m2 nagyságú lakrész.
Fontos továbbá, hogy a jelenleg kiadott ingatlanoknak is legkésõbb február 28-ig meg kell felelniük a rendeletben szabá-
lyozott kívánalmaknak (mûszaki követelmények, lakásnagyság), ezen idõpont után a szállásadók bírságolhatók.
Kérjük, hogy a jövõben a rendeletben írt szabályoknak megfelelõen járjanak el!

Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Alsónémediek!
Az Alsónémedi AIRVAC Kft. már a harmadik télen végzi falunkban a síkosságmentesítést: sózást, hókotrást.
Rég nem volt ilyen igazi telünk, mint most, ez az idei.
Bár a sok telet megért embereknek ez azért nem rendkívüli, de bizony az utóbbi években elszoktunk tõle.
Hideg van és sok hó hullott. Ez télen természetes is, és ezért az Önkormányzat megbízásából társaságunk végzi utjaink járha-
tóságának biztosítását.
Igyekszünk – egy fontossági sorrendet tartva – mindenhova eljutnunk
A földutakon a járhatóságot biztosítani, az aszfaltos útjainkon amennyire lehet, a hó és jégmentességet elérni.
Az utak ellenõrzése során megdöbbenve tapasztaltam, hogy többen a már megtisztított közterületre tolják ki udvarukból,
kapubejárójukból, parkolókból a havat.
Ez egyrészt szabálytalan – hiszen a csapadékot mindenkinek a saját telkén belül kellene elhelyezni, elszikkasztani – másrészt
veszélyes, hiszen egy megtisztított útfelületen haladó jármû váratlanul buckás havas, jeges szakaszra ér, bizony balesetet
szenvedhet.
Arról nem beszélve, hogy az igen komoly költséget jelentõ munkát néz semmibe, tesz tönkre, aki ilyet tesz.
A legtöbb ilyen helyen lenne arra megoldás, hogy a kapubejáróból, stb. a havat az út menti padkára, jobb esetben az árokba
tolják, lapátolják az érintettek.
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy a közösség érdekét tartsa szem elõtt, megkönnyítve, tiszteletben tartva a mi munkánkat.

Kozma Miklós
Alsónémedi AIRVAC Kft.
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Elektronikus Lakossági Bûnmegelõzési Információs Rendszer – LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL (2010. január)

IDÕSEK VESZÉLYBEN
Csoportosan elkövetett rablás bûntett miatt indult nyomozás
négy ismeretlen férfi ellen akik 2009. december 2-án 17 óra
körüli idõben Ózd, Gyár úton lévõ autóbuszmegállóban rátá-
madtak egy 75 éves férfire, majd lefogták, a földre lökték, a
kabátja zsebébõl eltulajdonították személyes iratait, valamint
közel 30.000.-Ft készpénzét. A sértett könnyebb sérüléseket
szenvedett.
Az elkövetõk felkutatása érdekében azonnal megkezdõdtek a
rendõri intézkedések, kézre kerülésük esetén 5-tõl 10 évig ter-
jedõ szabadságvesztésre számíthatnak.

A közterületi útonállásszerû rablás jellemzõi
Sajnos számolni kell azzal, hogy értékeit fenyegetéssel
vagy bántalmazással próbálják megszerezni, mely rablást
képez. A helyszín általában a közterület, városok gyér for-
galmú utcája vagy aluljáró sötétedés után, ahol mások
nincsenek jelen. Az elkövetõk általában váratlanul tá-
madnak, a táskát letépik, az áldozatot bántalmazzák, fe-
nyegetik. Elõfordul, hogy szórakozó helyek közelében ve-
szik el az alkoholos befolyásoltság állapotában lévõ sze-
mélytõl értékeit, elõzõleg kifigyelve mozgását.
A 60 éven felüli korcsoport esetében a sértettek aránya 18-
20% körüli, múlt évben 64 rablás során váltak károsulttá.

Az áldozattá válás megelõzhetõ, ennek érdekében az aláb-
biakat ajánljuk.

– Értékes dolgot, jelentõs készpénzt ne vigyen magával vagy
azt ne viselje feltûnõen, mert felkeltheti a bûnözõk figyel-
mét! Ruházata belsõ zsebeiben helyezze el értékeit.

– Forgalmas kivilágított útvonalon közlekedjen, kerülve az
ismeretlen elhagyatott utat és a rossz hírben álló szórako-
zóhelyeket vagy más környéket. Figyeljen fel a közelében
gyanúsan viselkedõ személyekre, kerülje közelségüket! A
veszélyeztetett korosztályba tartozók lehetõleg egyedül ne
keljenek útra!

– Ha az utcán egyedül veszélyeztetve érzi magát vagy észle-
li, hogy követi valaki, készüljön fel, hogy megtámadhatják,
mielõbb menjen olyan helyre, ahol mások is tartózkodnak
vagy menjen be egy üzletbe. A lakáskulcsait ne az ajtóban
kezdje keresni, hanem készítse elõ és ne szálljon be idegen-
nel egyedül egy liftbe.

– Bankjegykiadó automatáknál, pénzintézetben történt pénz-
felvétel, bevásárlás során lehetõleg ismerõssel közleked-
jen, és figyelje meg követik-e, hívatlan idegen veszélyt je-
lenthet! Gépkocsival közlekedve elõfordul, hogy parko-
lókban kiszúrják a gumiabroncsot, majd a kerékcsere ideje
alatt a nyitva hagyott utastérbõl elvisznek minden mozdít-
ható dolgot!

– Házaló árus vagy bármely indokkal megjelenõ idegen sze-
mélyt ne engedjen be lakásába, lépcsõházba, amennyiben
megjelentek figyelje meg Õket és gépjármûvüket, mert

bûncselekmény esetén fontos nyomravezetõ adat lehet!
Nem zárható ki, hogy a napközben megjelenõ személyek
kifigyelik élethelyzetüket és tippet adva más elkövetõi kör-
nek, azok éjjel visszatérnek és erõszakot alkalmazva tá-
madják meg. Több esetben súlyos sérüléssel járó rablás tör-
tént.

– Hivatalos eljárásra hivatkozó személy esetén kérje meg,
igazolja magát, majd ellenõrizze le, hogy valóban a hivat-
kozott szervezet dolgozója-e! Hívja fel a küldõ szerv köz-
pontját, abban az esetben is, ha rendõrnek mondja magát az
illetõ.

– Hasznos szempont ezen esetben is, hogy ismerje az értékei
ismertetõ jeleit, amelyek a késõbbi azonosítást megkönnyí-
tik (mûszaki cikk esetén: típus, gyári szám, IMEI szám)!

Gyakorlati tanácsok támadás esetére

– Õrizze meg lélekjelenlétét, ne essen pánikba és ne kapkod-
jon, mert a támadó emiatt még agresszívabbá válhat!

– Ha vannak a közelben más személyek, hangosan kérjen se-
gítséget vagy használjon figyelemfelkeltésre alkalmas esz-
közt és így jelezze környezetének, hogy segítségre szorul!

– Amennyiben a szituációs lehetõvé teszi meneküljön el,
menjen olyan helyre a közelben, ahol segítségre számíthat
másoktól! Megvédheti magát, hiszen a törvény jogos vé-
delmi helyzetben büntetlenséget biztosít, amennyiben a tá-
madás és a védekezés ereje arányban áll!

– Ha mindez nem lehetséges hajtsa végre azt, amire az elkö-
vetõ kényszeríti, adja át értékeit és nem álljon ellen, mert
legfontosabb testi épségének, életének védelme! A tettes
felderítése a hatóság feladata!

– Figyelje meg alaposan támadóját, hogy értékelhetõ sze-
mélyleírást tudjon adni a hatóságnak (a személy testalkatát,
arcát, különös egyedi vonását, a támadás eszközét, mene-
külése útját, eszközét, bûntársait próbálja emlékezetében
tartani)!

– A helyszínt õrizze meg eredeti állapotában – kivéve, ha el-
sõsegélynyújtás szükséges- és ne nyúljon ahhoz a dolog-
hoz, amit a tettes megérintett, vagy hátrahagyott!

– A cselekményt követõen azonnal értesítse a nyomozó ható-
ságot, abban az esetben is, ha érdemi információval nem
rendelkezik az elkövetõrõl. Várja meg a kiérkezõ rendõrt,
ilyen súlyú cselekmény miatt a nyomozó hatóság halaszt-
hatatlan nyomozati tevékenységet foganatosít a tettes kéz-
re kerítése érdekében, melynek során jogunk és kötelessé-
günk is a közremûködés!

– A keletkezett sérülésével kapcsolatban forduljon orvosi
ügyelethez, egészségügyi szervhez, tájékoztassa a bántal-
mazás módjáról az orvost és kérjen látleletet!

– Amennyiben más sérelmére elkövetett cselekménynek volt
tanúja, adja, meg az Öntõl elvárható segítséget vagy érte-
sítse a rendõrséget, tanúskodjon az eljárásban, ugyanis aki
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elhallgatja az általa észlelt eseményt, hamis tanúzást követ
el!

Kit hívjon ha bekövetkezett a támadás?

Értesítse azonnal a rendõrséget, a bárhonnan ingyenesen hív-
ható 107-es számon, illetõleg a 112-es általános segélyhívó
vonalon (bármely bûncselekményre utaló adat esetén
névtelenül hívhatja a rendõrség által mûködtetett Telefontanú
ingyenes számát: 06 /80/ 555-111)

A bankkártyával kapcsolatos bûncselekmények megelõ-
zése
– Bankkártyáját, annak PIN-kódját, valamint személyes ok-

mányait biztonságos helyen tárolja és lehetõleg ne egyazon
helyen!

– Fokozottan legyen óvatos bankautomatánál, pénzfelvétel
során figyelje meg, hogy nincs a nyílásokban idegen tárgy,
bármely szokatlan eszköz, esetleg idegen személy a közel-
ben, aki kifigyelheti a kódját! Fedje el egyik kezével a bil-
lentyût, ha gyanús körülményt észlel. A kiadott bizonylatot
se hagyja a helyszínen, mert felhasználható adatot tartal-
mazhat!

– Érdemes a pénzintézet SMS szolgáltatását (pld. kártyaõr)
igénybe venni, amely azonnal küld értesítést a bankkártya-
tranzakciókról. Idõben tud intézkedni, ha visszaélést ta-
pasztalt.

– Amennyiben kártyáját ellopták vagy elveszítette, esetleg
más probléma merült fel, azonnal hívja fel a bankot, tiltsa
le a számláját vagy az azon lévõ összeget kösse le!

Hasznos segítség lehet egy technikai eszköz a „Személyi
riasztó” készülék

A zsebben hordható, gyufásdoboz méretû készülékhez csatla-
kozik a zsinóros szeg mely egy mozdulattal könnyen kihúz-
ható, és ezzel beindult az erõteljes szirénaszerû hangjelzés. A
közelében lévõk figyelmét felhívhatja, a támadót megzavar-
hatja. Utcai rablás alkalmával a kézitáskához rögzítve vagy
zsebben hordva bármikor aktiválható. Javasoljuk személyi tá-

madás esetén a szeg kihúzását követõen a közelben eldobni,
hogy a süvítõ hang elnémítása érdekében az elkövetõnek utá-
na kelljen mennie. Típus: PPA 003. Kibocsátott hangerõ telje-
sítmény 98 dB
Ára: bruttó 500.-Ft (minimum 30 db rendelése esetén)
A készülék megrendelhetõ:

Global Export- Import Kft.
1149 Budapest, Angol u. 36 sz.
Tel: 06-1-267-6470; Fax: 06-1-267-6474
E-mail: alexandra.global@t-online.hu

Érdemes tudni, milyen jogokkal rendelkezik a sértett a
büntetõeljárás során

– Döntsön – magánindítványra büntethetõ bûncselekmény
esetén – az elkövetõ büntetõjogi felelõsségre vonásának
kérdésében. Feljelentést bármely hatóság elõtt megteheti,
írásban, vagy személyesen.

– Polgári jogi igényének biztosítására – kárának megtérítése
céljából – indítványozza az elkövetõ vagyonának vagy
egyes vagyontárgyainak zár alá vételét.

– Megalapozott bejelentést tegyen olyan kizárási (elfogultsá-
gi) okról, amely a büntetõügyekben eljáró hatóság vezetõ-
jére, tagjára bármely más hatósági oldalon résztvevõ sze-
mélyére (tolmács, szakértõ) vonatkozik.

– Megtekintheti az Önt érintõ iratokat, másolatot kaphat ké-
relmére a feljelentési, vagy tanú vallomását tartalmazó
jegyzõkönyvrõl, illetve a nyomozás befejezését követõen a
teljes nyomozati iratot megtekintheti, és másolatot kérhet
azokról.

– Elõterjesszen igazolási kérelmet, határidõ vagy határnap
hibáján kívüli elmulasztása esetén.

– A büntetõeljárás tartalma alatt, illetve az eljárás befejezését
követõen bizonyos esetekben személyi védelemre jogosult
a sértett és a képviselõje, melynek feltételeit Kormányren-
delet szabályozza.

– Jelen lehet a helyszíni szemlénél, helyszínelésnél, a bizo-
nyítási kísérletnél, felismertetésre bemutatásnál, szakértõ
meghallgatásánál.

– Indítványokat és észrevételeket tehet az eljárás bármely
szakában, és kezdeményezheti az ügy áttételét, egyesítését,
elkülönítését.

– Igényelheti megjelenésével felmerült költségei megtéríté-
sét (jogszabályban megállapított mértékben). A bûncselek-
mény áldozata állami kárenyhítésben részesülhet, valamint
szakjogászi segítséget kaphat, melyet igényelhet az Igaz-
ságügyi Hivatalnál (tel. szám: 46/500-291)

– Felvilágosítást kérhet eljárásbeli jogairól a törvényben
meghatározott esetekben.

– Közremûködhet a bizonyításban, jogorvoslattal (pa-
nasszal) fordulhat a nyomozó hatósághoz, jogait vagy ér-
dekeit sértõ határozatok, intézkedések ellen, illetve az in-
tézkedések elmaradása miatt.

KELLÕ ÓVATOSSÁGGAL, ODAFIGYELÉSSEL
CSÖKKENTHETÕ AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS!
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VARJU LÁSZLÓ ÁLLAMTITKÁR ÚR

KÖZLEMÉNYE
1 Újabb nagyprojekt kapott brüsszeli jóváhagyást -

Uniós forrásból bõvülhet az M0 autópálya
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megkapta az Európai Bi-
zottság jóváhagyását az M0 budapesti körgyûrû déli szektora,
M1 és M5 autópálya közötti szakaszának megépítését, bõví-
tését elõirányzó magyar nagyprojektre. A mostani döntéssel
immár 15 nagyprojekt kapott brüsszeli igent, melyek összes
támogatási értéke meghaladja a 605 milliárd forintot, teljes
beruházási értékük pedig a 750 milliárdot. Ezeken felül to-
vábbi 14 nagyprojekt van túl a kormánydöntésen, amelyek
közül 9 már Brüsszelben várja a támogató döntést.
A hazai fejlesztéspolitika sikere, hogy az Európai Unió tagor-
szágai közül Magyarország dobogós helyen áll a legtöbb nagy-
projektet benyújtó tagállamok között, az összes tervezett nagy-
projekt arányát tekintve azonban Magyarország az elsõ. Aberu-
házások azért is kiemelt jelentõségûek, mert a magas színvona-
lon elõkészített nagyberuházások jelentenek választ azokra a
kihívásokra, amelyekkel a nemzetközi pénzügyi- és gazdasági
válság miatt szembesül az építõipar, a hazai munkaerõpiac.
Az elfogadott nagyprojektnek köszönhetõen újabb lépés tör-
ténik a magyarországi autópálya hálózat teljes kiépítése felé.
Az uniós társfinanszírozás összege ebben az esetben 453,6
millió euró, azaz csaknem 95 milliárd forint. A projekt kor-
mány által megítélt Közlekedés Operatív Programból nyúj-
tott támogatása 111 Mrd forint, az összköltségvetése pedig
több mint 120 Mrd forint. Az elkerülõ teljes déli szakaszának
szélesítése 85 százalékban uniós támogatással valósul meg. A
projekt végrehajtásért a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt.
felelõs. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. március 9-én
nyújtotta be a Bizottságnak a nagyprojektet.
Akörgyûrûn óriási a nehéz-tehergépkocsi forgalom. Jelenlegi
kapacitása és kétszer kétsávos kivitelezése nem alkalmas ar-
ra, hogy eleget tegyen a folyamatosan növekvõ forgalmi kö-
vetelményeknek. Ezért a fejlesztés keretében kétszer három-
sávos autópálya kerül kialakításra, leállósáv építése mellett.
A második pálya a már meglévõ autóút mellé fog épülni, és a
szomszédos csomópontok fejlesztésére is sor kerül. Megépül
16 felüljáró, egy aluljáró, emellett Hárosnál egy 770 méter
hosszú, Soroksárnál pedig egy 500 méter hosszú Duna-híd is.
A körgyûrû vonalának kiegészítéseként egy kétszer három
sávval + leállósávval rendelkezõ autópálya is épül, amely az
51. sz. fõutat az M0–M5 csomópontnál közvetlenül köti majd
össze a körgyûrûvel. Az új nyomvonalon épülõ szakasz men-
tesíti és kiváltja az M5 autópálya azon szakaszát, mely ma
még összeköti az M0 déli és keleti szektorát.
A fejlesztés eredményeképpen gyorsabban járható, de emel-
lett biztonságosabb is lesz az eddig baleseti statisztikáiról
elhíresült útszakasz. A tranzitforgalom terhét elhárítja a fõvá-
ros belterületi úthálózatáról, jelentõsen könnyítve és gyorsít-
va ezzel a belsõ gépjármû forgalmat, nem mellékesen pedig
tisztább, élhetõbb környezetet is teremt. Az új kiépítés több
forgalmi sávot és leállósávot is tartalmaz, mely nagyobb ka-
pacitást és jobb forgalmi viszonyokat eredményez. A lassab-
ban haladó nehézforgalom jobban elkülönül, ezáltal várható-
an növelve az átlagsebességet. A jobb forgalmi viszonyok, a
kevesebb torlódás várhatóan jobb közlekedésbiztonsági hely-
zetet, várhatóan 30%-kal kevesebb balesetet is eredményez.

FELHÍVÁS !
az idõskorúak sérelmére elkövetett

bûncselekmények megelõzésére

SEGÍTÜNK, HOGY NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!
– Lakását, udvarát tartsa zárva illetéktelen személyek az Ön

tudta nélkül ne juthassanak be.
– Ne engedje be a lakásába az áramszolgáltató, a vízmûvek,

gázmûvek alkalmazottjait, a rendõrség tagjait, csak akkor,
ha személyesen ismeri, vagy ha megfelelõen igazolja ma-
gát. Ha kétsége van? Kérje el az igazolványát és jegyezze
fel az adatait, aki nem tudja igazolni magát, ne engedje be.

– Házaló árusokat ne engedjen be a lakásába és az udvarába.
– Rosszullétre hivatkozó, vizet kérõ, vagy más ürüggyel a la-

kásba bemenni akaró személyeket ne engedjen be. Ha
szükséges hívja a 107 vagy a 112 segélyhívó számot.

– Ha munkát végeztet, szolgáltatást vesz igénybe, mindig
csak az elvégzett munkát fizesse ki. Elõleget ne adjon.

– Megtakarított pénzét ne vegye elõ idegenek jelenlétében.
– Pénztárcájában csak a napi vásárláshoz szükséges pénz-

összeg legyen, vásárláskor, piacon, üzletekben vigyázzon
értékeire. Értékeit sehol ne hagyja õrizetlenül.

– Ha valamit értékesít, vagy árul nagycímletû pénzt ne fo-
gadjon el, ne váltson fel idegennek. Legyen óvatos, mert
sok a fénymásolt hamis pénz.

– Készpénzt, nyereményt, hatóságok, szolgáltatók, intézmé-
nyek nem küldenek ki magánszemélyekkel.

– Ha teheti, szereltessen technikai védelmet (pl. S.O.S.
Szomszédhívót, pánikjelzõt).

Ha mégis bûncselekmény áldozatává válik, hívja a rendõr-
séget a 107 vagy 112-es segélyhívó számon vagy a Dabasi
Rendõrkapitányság Ügyeletét a 06-29-360-107-es telefon-
számon.

Dabasi Rendõrkapitányság

MEZÕÕRSÉG 06-30-508-6827
KÖTERÜLET-FELÜGYELÕ 06-30-931-3783
POLGÁRÕRSÉG 06-30-484-7658
RENDÕRSÉG 107, 112

Nappali idõszakban kérjük
Dernóczi Zoltán településõrt hívják
a 06-70/607-96-01-es telefonszámon!

vagy körzeti megbízottakat:
Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21
Szadai Attila r. törzsõrmester 06-20/489-67-22

Kérjük Önöket, hogy gyanús személy
vagy cselekmény esetén azonnal hívják

a megfelelõ telefonszámot!
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Tájékoztatás a szerzõdéskötésekrõl
A vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve ezúton adunk tájékoztatást a 2009. évben

megkötött nagyobb összegû szerzõdésekrõl.
Szerzõdõ fél Munka megnevezése Bruttó összeg Munka össz.

KÁ-BÉ Bt. Ady 20/a költségbecslés-tetõtér beép. 48 000 Ft

KÁ-BÉ Bt. Ady 20/a költségbecslés-hõszigetelés 48 000 Ft

Robben Kft. Ady 20/a- ablakcsere 2 771 208 Ft

Józan Kft. Ady 20/a - kõmûves munkák 5 714 635 Ft

Ladányi Tibor Ady 20/a - gázvezeték áthelyezés 70 520 Ft

Györgyövics József Ady 20/a - villanyszerelési munkák 24 920 Ft

Bircsák János Ady 20/a - festés,mázolás 252 500 Ft

Tüzépker Kft. Ady 20/a - burkoló anyag 111 575 Ft

Ladányi Tibor Ady 20/a - víz-gáz szerelési munkák 150 766 Ft

Robben Kft. Ady 20/a - belsõ párkányok 61 806 Ft 9 253 930 Ft

Patina Bt. Óvoda bõvítés munkálatai 36 344 710 Ft

KÁ-BÉ Bt. Óvoda bõvítés mûszaki ellenõrzése 737 500 Ft

Patina Bt. Óvoda terasz héjazat csere 5 312 307 Ft

Patina Bt. Óvoda- vízelvezetési munkálatai 1 247 500 Ft

Patina Bt. Óvoda- térburkolása 1 150 000 Ft

Motors for Gates Kft. Óvoda riasztó bõvítéshez anyag 58 725 Ft

Juhász Alajos Óvoda pince vakolás 580 000 Ft

Srágli Bt. Óvodában tisztasági meszelés 728 255 Ft

Srágli Bt. Óvoda fejlesztõ szoba festése 133 115 Ft

Kozma Attila Óvodába szekrények készítése 375 083 Ft

Kozma Attila Óvodába ágyazó szekrény készítése 120 000 Ft

Kozma Attila Óvoda titkárságra bútor készítés 270 000 Ft

Kozma Attila Óvoda vezetõi szobába irodabútor 275 000 Ft 47 332 195 Ft

HUN-PLAN Mérnöki Iroda szennyvíztelep bõvítés-KEOP pályázat 5 450 000 Ft

Absolvo Consulting Bt. szennyvíztelep bõvítés-KEOP pályázat 5 500 000 Ft

Patrióta Média Kft. szennyvíztelep bõvítés-KEOP pályázat 3 437 500 Ft

RTK Központ Kft. szennyvíztelep bõvítés-KEOP pályázat 10 588 152 Ft

Novum Forum Bt. szennyvíztelep bõvítés-KEOP pályázat 2 500 000 Ft 27 475 652 Ft

Juhász Alajos járda javítási munkálatok 671 000 Ft

Juhász Alajos járdakészítés Árpád u. 262 000 Ft

Juhász Alajos járdakészítés Fõ út-Halászy sarok 98 000 Ft

Juhász Alajos járdakészítés Akácfa u. 188 000 Ft

Juhász Alajos járdabõvítés Szabadság téri buszmegálló 77 000 Ft

Zeolit Kft. járdajavítás anyaga Fõ út 44. elõtt 68 300 Ft 1 364 300 Ft

Dura Miklós útjavítás, kátyúzás 350 400 Ft

Christov István útjavítás, kátyúzás 244 000 Ft
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Dura Miklós útjavítás, kátyúzás 216 000 Ft

Dura Miklós kátyúzás - Iskola u. 60 000 Ft

Sziget Szilárd Kft. kátyúzás utakon 683 630 Ft

Christov István ároktisztítás 150 000 Ft

Dura Miklós ároktisztítás 300 000 Ft

Christov István ároktisztítás - Hunyadi u. 207 000 Ft

Dura Miklós Árokszél,padka tisztítás- Hunyadi u. 605 000 Ft

Christov István 5-ös útszél takarítás,sitt szállítás 200 000 Ft

Dura Miklós terület tisztítás, murvázás 80 000 Ft

Dura Miklós murvázás 112 500 Ft

Christov István murva-útjavításhoz 96 000 Ft

Wholker Kft. kaszálás - utak széleinél 615 600 Ft

Bálint és Orbán Kft. kertészeti hulladék elszállítása 216 000 Ft

Wholker Kft. kaszálás - utak széleinél 347 500 Ft

Bálint és Orbán Kft. kertészeti hulladék elszállítása 187 500 Ft

Wholker Kft. kaszálás - Sertéstelepi u. 56 250 Ft

Bálint és Orbán Kft. kertészeti hulladék elszállítása 75 000 Ft

Dunavölgyi Vízgazd.T. növényzetmentesítés 1455 720 Ft

Dunavölgyi Vízgazd.T. növényzetmentesítés 1 066 875 Ft

AIRVAC Kft. kül- és belterületi utak gréderezése 1 267 200 Ft

Utcabur-ROHR Bt. pollerek kihelyezése 550 972 Ft 9 143 147 Ft

BR-BAU Bt. Magyari-Hõs u. mûszaki ellenõrzése 360 000 Ft

Sziget-Szilárd Kft. Templom u. útépítés 4 018 320 Ft

Sziget-Szilárd Kft. Magyari u. útépítés pótmunkái 347 880 Ft

Boldis Bt. védõkorlát: Szabadság tér-Magyari u. 137 500 Ft 4 863 700 Ft

Farkas Építésziroda Kft. Településközpont tanulmányterve 5 040 000 Ft

Juhász Edit szántóföld vásárlás 97 696 800 Ft

Harmincas Ügyvédi Iroda szántóföld vásárlás-jogi dokumentuma 312 500 Ft

Közbeszerzések Tanács Titkársága Szántóföld vásárlás-kötelezõ megjelentetése 180 000 Ft 98 189 300 Ft

Szaller János Szüreti bálra: sátor,pad kölcsönzés 250 000 Ft

Csillagjelmez Kft. Szüreti bálra: jelmez kölcsönzés 130 385 Ft

CBA Plusz Kft. Szüreti bálon: fõzõverseny jutalmai 83 470 Ft

Némedi Öregtó Kft. Szüreti bál lebonyolítása 250 000 Ft

Némedi Öregtó Kft. Szüreti bál megszervezése 365 655 Ft

Gábor György Szüreti bálon: ajándékcsomag lovasoknak 116 625 Ft 1 196 135 Ft

Nebuló Könyvház Kft. tankönyvek és tartós könyvek vásárlása 1 961 671 Ft

CompuTrend Kft. pénzügyi program Hivatalba 2 612 500 Ft

Kozma Attila üdvözlõtáblák 992 380 Ft

Daköv Kft. vízmûkút felújítása 5 433 684 Ft

ABÉVA Kft iskola üzemeltetése 40 000 000 Ft

Rozgonyi Erik
jegyzõ
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DAKÖV KFT FELHÍVÁSA!!!
Tisztelt Alsónémediek!
A fagyos idõszak miatt ismét felhívjuk lakótársaink fi-
gyelmét a csapok, vízakna fagymentesítésére. Ez nem
az üzemeltetõ DAKÖV KFT feladata, hanem minden
ingatlantulajdonos, illetve használó kötelezettsége.
A fagymentesítés elmulasztása esetében keletkezõ
károk az ingatlan tulajdonosát, illetve használóját
terhelik!

DAKÖV KFT

Tisztelt Alsónémediek
Köszönhetõen Önöknek 2010. február 1-tõl megkezdhetem
gyermek-háziorvosi munkámat községükben. Ezúton né-
hány szót szeretnék szólni magamról és családunkról.
2002-ben végeztem a budapesti Semmelweis Egyetemen. Ezt
követõen kezdtem el a csecsemõ-és gyermekgyógyászat kép-
zést, fõállásban a Szent János Kórházban. Ehhez hozzátarto-
zott majdnem 6 évnyi szakgyakorlat a gyermekgyógyászat
minden területén a megfelelõ kórházakban és klinikákon. Zá-
rásként 2009 novemberében tettem le szakvizsgámat.
Az élet rendjének megfelelõen közben családi életünk is ala-
kult-2006-ban ikergyermekeink születtek, Árpi és Dani. A
gyermekek érdekében ekkor úgy döntöttünk, hogy elköltö-
zünk Budapestrõl- Inárcsra, ahol jelenleg is lakunk.

Zárásként szeretném még megemlíteni 2010. február 1-tõl
változó rendelési idõket.

Hétfõ: 09:00-13:00
Kedd: 13:00-17:00
Szerda: 09:00-13:00
Csütörtök: 09:00-13:00
Péntek: 09:00-13:00

Csecsemõ tanácsadás: védõnõkkel történt megbeszélés
szerint.
Iskola-egészségügy: Kedd 11:00-13:00
A rendelés helye és hivatalos telefonszáma változatlan.
Sürgõs esetekben hívható mobiltelefonszámom:
06-70-360-4211
Kérdéseikre szívesen válaszolok az alábbi e-mail címen:
xyi@freemail.hu

dr. Szlivka Gabriella

A Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft. (2723
Nyáregyháza, Kölcsey F. út 2/A., tel.: 06-29-490-019,
www.pmkemenysepro.hu;
nyaregyhaza@pmkemenysepro.hu) értesítése alapján az elõ-
írt kötelezõ kéményseprõ ipari közszolgáltatás körébe tar-
tozó feladatokat Alsónémedi községben 2010. január 06-tól
2010. március 31-ig tartó idõszakban végzik. Arcképes iga-
zolvánnyal rendelkezõ dolgozóik látják el a feladatot, akik dí-
jat is szednek.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosok!
A 2010. évi kommunális hulladék begyûjtési díja a követ-
kezõképpen alakul:
– 50 vagy 60 literes ûrtartalmú gyûjtõedény egyszeri ürítési

díja: 220,- Ft + 25% ÁFA
– 110 vagy 120 literes ûrtartalmú gyûjtõedény egyszeri ürí-

tési díja: 330,- Ft + 25% ÁFA
– 1db 60 literes emblémás zsák díja: 308,- Ft + 25% ÁFA
– 70 év felettiek gyûjtõedényének ürítési díja havonta (a

gyûjtõedény méretétõl függetlenül): 308,- Ft + 25% ÁFA
– a 2 fõs háztartások az 50/60 literes kuka díját fizetik a ké-

relem benyújtását követõ hónaptól, a 110 literes kuka hasz-
nálata esetén is: 220,- Ft + 25% ÁFA/hét

– az 1 fõs háztartások az 50/60 literes kuka díjának 50%-át
fizetik a kérelem benyújtását követõ hónaptól: 110,- Ft +
25% ÁFA/hét

Felhívom azon lakosok figyelmét, akik a havi díjat átutalással
egyenlítik ki, azok a jövõben a fenti díjszabásnak megfelelõ
összeget utalják át a Kovács Dust-Mann Köztisztasági Kft.
számlaszámára havonta:
– 50 vagy 60 literes ûrtartalmú gyûjtõedény ürítési díja:

1192,- Ft (bruttó)
– 110 vagy 120 literes ûrtartalmú gyûjtõedény ürítési díja:

1788,- Ft (bruttó)
– Az egyszemélyes háztartásban élõk: 596,- Ft (bruttó)
Az átlag összegek az átutalással fizetõ lakosok kérésére 52
begyûjtési héttel számolva 12 hónapra osztottuk el. Így elke-
rülhetõ a 4 vagy 5 hetes hónapok miatt különbözõ havi díjak-
ból adódó kellemetlenségek!

A 2010. évben az ürítések száma és az ügyfélfogadási idõ-
pontok a következõképpen alakulnak:

Hónap Ürítések száma Ügyfélfogadás

Január 4 28

Február 4 26

Március 5 25

Április 4 29

Május 5 25

Június 4 24

Július 4 29

Augusztus 5 -

Szeptember 4 30

Október 4 28

November 5 25

December 4 -

Ügyfélfogadás a megadott napokon 16-18 óráig a Mûvelõdé-
si házban lesz!
Üdvözlettel:

Kovács György ügyvezetõ
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Alsónémedi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
Alsónémedi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal

adócsoport

idegenforgalmi adóügyi elõadó
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fõ út 58.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:
1/16 adóigazgatási feladatok
Ellátandó feladatok:
az idegenforgalmi adóztatással kapcsolatos valamennyi feladat ellátása, különös tekintettel a szálláshelyek helyszíni
ellenõrzésére
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
idegenforgalmi adóügyi ügyintézõ
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény , valamint a a köztisztviselõk juttatásairól és támogatásáról szóló 23/2002.(XII.16.) sz. önkormányzati
rendelet, az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségérõl szóló 23/1997.(XII.01.) sz. önkormányzati rendelet,
Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mûködési Szabályzata, Közszolgálati
Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvõképesség,
• Büntetlen elõélet,
• Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli

szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemzõ- és szakstatisztikai ügyintézõ, banki
ügyintézõ, számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi szakképesítés. ,

• Felhasználói szintû Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• közigazgatási versenyvizsga (vagy a mentesség igazolása)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 01.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi Erik nyújt, a 29/337-101 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal címére történõ megküldésével (2351

Alsónémedi, Fõ út 58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
74/2010., valamint a munkakör megnevezését: idegenforgalmi adóügyi elõadó.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Jegyzõ dönt a Polgármester egyetértésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. március 05.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.alsonemedi.hu - 2010. február 10.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.alsonemedi.hu honlapon szerezhet.



13

Hírek iskolánk életébõl
2010. január 16-án befejezõdött a tanév elsõ féléve, így isko-
lánkban január 18-án 411 tanuló vehette kezébe az eddigi tel-
jesítményérõl tanúskodó félévi bizonyítványát.
Az esztendõ elsõ hónapja igencsak eseménydús idõszak volt
iskolánk életében. Januárban zajlott a végzõs diákjaink szá-
mára kiemelkedõ fontosságú esemény: a központi felvételi
vizsga. Bízunk abban, hogy mindenki tudása legjavát adva,
sikeres vizsgát tett és felvételt nyer az általa választott közép-
iskolába.
A farsangi idõszak korán kezdõdött az idén. Január 23-án ren-
deztük meg a Szülõk-Pedagógusok bálját, melyet hagyomá-
nyainkhoz híven a hetedik évfolyam tanulói nyitottak meg vi-
dám táncukkal, megalapozva ezzel a báli hangulatot. Köszö-
net illeti azokat a pedagógusokat és szülõket, akik segítettek a
bál megszervezésében, valamint mindazokat, akik részvétel-
ükkel, támogatói jegyek vásárlásával, tombolaajándékok fel-
ajánlásával, a zene szolgáltatásával hozzájárultak a rendez-
vény sikerességéhez. A bál bevétele a tavalyihoz hasonlóan
közel fél millió forint. Ezt az összeget az iskola belsõ udvará-
nak szebbé, kellemesebbé tételére szeretnénk fordítani.
Az alsó tagozatosok farsangi báljára január 29-én került sor,
melyet a harmadik évfolyam szervezett. A felvonuló gyere-
kek ötletes, szép jelmezekkel, szórakoztató produkciókkal
tették kellemessé ezt a délutánt. Az iskola továbbra is a far-
sangi készülõdéstõl hangos, hiszen a felsõsök is izgatottan ké-
szülõdnek a február 5-én tartandó karneváljukra. Rendezõ a
hetedik évfolyam.
A második félév nagyszabású eseménye iskolánk hagyo-
mányõrzõ rendezvénysorozata, a Széchenyi Napok és az ez-
zel egybekötött új sportcsarnok átadása. A sportlétesítmény
birtokba vételével egy régi álom válik valóra!
Az ünnepségsorozat idõpontja: március 5-6-7. A progra-
mokról részletes tájékoztatót plakátokon teszünk közzé.
Programelõzetes:
Március 5. (péntek) 17 óra: Ünnepélyes megnyitó. Ünnepi
beszédet mond: Dr. Cserháti László a Széchenyi Társaság al-
elnöke. Az ünnepi mûsort iskolánk tanulói adják, melynek
mottójául választottuk Szent István király intelmeit, fiához
Imre herceghez intézett szavait: „Hallgass fiam atyád intel-
mére, s ne vedd semmibe anyád tanítását!”
Díszvendégek:
Kovács István, olimpiai bajnok, magyar ökölvívó
Dr. Vígh László mesteredzõ, iskolánk egykori pedagógusa.
6-án, szombaton családi sportnapot rendezünk az új sport-
csarnokban. A foci és kézilabda mérkõzések mellett ezen a
napon fellép a bugyi „Fitnesskids” fitness-tánccsoport, a
dabasi „Szimultán” tánccsoport, valamint megnézhetjük az
ócsai birkózó szakosztály bemutatóját is. Eljön hozzánk ezen
a napon az óbudai Kézilabda Sport Iskola szivacskézilabdá-
zóinak bajnokcsapata is, bemutató edzést tartanak.
Délután a régi idõk tornájából kaphatunk ízelítõt egy korabeli
jelmezes bemutató keretében. Majd ez után „Az egészséges
test is tõke” címmel Monspart Sarolta tájfutó világbajnok elõ-
adása következik.
A napot egy koncert zárja.

A rendezvénysorozat harmadik napja a foci jegyében telik.
Reggel kilenc órától egy nosztalgia-mérkõzésen a némedi
„öregfiúk” mérik össze erejüket. A nap hátralévõ részében a
falu kispályás focicsapatai mérkõznek meg egymással.
A rendezvénysorozat ideje alatt kiállítások és vásárok is gaz-
dagítják programkínálatunkat.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit rendezvényeinkre!

p p p

Végül szeretném felhívni a leendõ elsõ évfolyamosok szülei-
nek figyelmét az iskolai beíratás idõpontjára!
Március 29-én 8-16 óráig

30-án 14-18 óráig
A beíratáshoz szükségesek:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– óvodai szakvélemény
– a gyermek társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ)
– lakcímkártya

A tavasz folyamán a leendõ elsõsöket vendégül látjuk, az ér-
deklõdõ szülõk részére pedig nyílt napot szervezünk. Ezek
idõpontjáról késõbb küldünk tájékoztatót, valamint ez az is-
kola honlapján is megtekinthetõ.

Sticzné Szántó Ilona
igazgató helyettes

TISZTELT ALSÓNÉMEDIEK,
ADÓZÓ POLGÁROK!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy az Alsónémedi
Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány számlájára a
2008-ban fizetett SZJA-juk 1%-ából
413.442.-Ft érkezett.
Ezt az összeget teljes egészében a tornatermi berendezé-
sek beszerzésére fordítjuk
Továbbá ezúton köszönjük meg kiemelt támogatóinknak
nagylelkû felajánlásukat:
- a szelektív gyûjtésekben résztvevõ minden családnak
- adójuk 1%-ának felajánlását az óvodánknak
- magát megnevezni nem akaró szülõk karácsonyi hozzá-
járulását a gyermekek ajándékozásához
- több alkalommal fuvarozást az óvoda beszerzéseihez
- ünnepélyekre, jeles napokra díszítmények kellékek, jel-
mezek biztosítását vállaló szülõk támogatását
- Penny Market támogatását, gyermekek szállításában
- szülõ papíráru ellátmány támogatását
- szülõk a csoportok textíliáinak megvarrását vállalta ön-
ként, térítés nélkül
- színes fénymásolást az iskolaérettségi vizsgálatokhoz
Megköszönöm nagylelkû felajánlásaikat, áldozatos mun-
kájukat, és segítségüket gyermekeink és a nevelõtestület
nevében:
Alsónémedi, 2010.01.06

Mikusné Végh Magdolna óvodavezetõ
Kuratórium elnöke
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Gyulai ingatlan bérlésének lehetõsége
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata felkínálja Alsóné-
medin állandó lakhellyel rendelkezõ lakosai részére a gyulai
ingatlan eddig le nem kötött idõszakára az ingatlan bérlésé-
nek lehetõségét.
Az ingatlan másfél szoba, konyha, fürdõszoba, elõszoba he-
lyiségekbõl álló lakótelepi lakás, teljesen berendezve. (Ágy-
nemût vinni kell.)
A lakás igénybevétele esetén a bérlõ az Önkormányzattal
megállapodást köt.
Részletes információ kapható a Polgármesteri Hivatalban
személyesen Tornyainé Horváth Katalinnál vagy a 337-101-
es telefonszám 17-es mellékszámon.
A lakás bérlet díja 5.000,- Ft/éjszaka.
Szabad idõszakok:

2010. 02. 22. – 2010. 03. 14.
2010. 03. 22. – 2010. 03. 30.
2010. 04. 06. – 2010. 05. 15.
2010. 05. 30. – 2010.06. 20.
2010. 06. 28. – 2010. 07. 11.
2010. 08. 09. – 2010. 08. 15.
2010. 08. 30. – 2010. 12. 31.

Polgármesteri Hivatal

TÜDÕSZÛRÕ VIZSGÁLAT
Alsónémedin 2010-ben a kötelezõ éves tüdõszûrés 2010.
február 12. (péntek) és március 01. (hétfõ) között lesz és az
alábbi rend szerint mûködik:
Atüdõszûrés helye: Alsónémedi, Fõ út 73., Mûvelõdési Ház

A tüdõszûrés idõpontjai:
2010. február 12. (péntek) 8-14
2010. február 15. (hétfõ) 12-18
2010. február 16. (kedd) 8-14
2010. február 17. (szerda) 12-18
2010. február 18. (csütörtök) 8-14
2010. február 19. (péntek) 8-14
2010. február 22. (hétfõ) 12-18
2010. február 23. (kedd) 8-14
2010. február 24. (szerda) 12-18
2010. február 25. (csütörtök) 8-14
2010. február 26. (péntek) 8-14
2010. március 01. (hétfõ) 12-17

Névre szóló értesítést külön nem kap senki!
A szûrõvizsgálat nem kötelezõ, de ajánlott.
A szûrésre kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a sze-
mélyi igazolványuk mellett a TAJ kártyájukat is!

Rozgonyi Erik
Jegyzõ

A nátha a leggyakoribb gyermekbetegség
A nátha évente többször, minden gyermeket érint. Minél fiatalabb egy szervezet,annál inkább megterheli a nátha.,és
általános tüneteket is okoz Az orrnyálkahártya hirtelen lehûlés kapcsán fogékonyabb lesz a levegõben lévõ víru-
sok,baktériumok számára,ezért tartják a náthát megfázásnak. A túlzott meleg és száraz levegõ is kedvez a nátha kiala-
kulásának,mert a nyálkahártya kiszárad,elveszti védekezõképességét.
A náthás gyermek tüsszentéssel, köhögéssel - cseppfertõzés révén - a kórokozók millióit juttatja a levegõbe,sõt a tár-
gyak ,játékok,ajtókilincs,cumi is közvetítik a nátha kórokozóit.
Az orrfolyás kezdetben vízszerû,orrdugulással jár,hiszen az orrüreget bélelõ nyálkahártya vizenyõsen megduzzad. A
gátolt orrlégzés másodlagosan torokpanaszokat okozhat. Ha náthát komolyan vesszük megelõzhetjük az un. szövõd-
ményeket,orrmelléküreg,középfül,orrmandula-gyulladását és légcsõhurutot.
Meghûlés ellen a meleg az elsõ ellenszer. Meleg ülõfürdõ,meleg illóolajos,kamillás inhalálás. Mindkét fület melegítõ
fülmelegítõ gyógysapka használata
Hársfavirágból és a bodzavirágból készített tea izzasztó és váladékoldó hatású.
Mindezeket kiegészíti a Miriszlai professzor úr által kifejlesztett, és dr. Somi Ildikó gyermek fül-orr-gégész által to-
vábbvitt – orr higiéné fogalmának- megvalósítása: az orrjáratokban megtelepedett vírusok, baktériumok orrszívóval
való eltávolítása. Annyiszor kell egy kisgyermek orrváladékát leszívni, ahányszor egy náthás felnõtt kifújja az orrát, a
helyes orrfújásra s meg kell tanítani a gyermeket. Az orrszívás lehetõleg ülõ helyzetben történjen, a leszívás elõtt és
után is célszerû orrsprayt az orrba fújni. Ez lehet sós víz, kombinált orrspray. A fülmelegítés már a náthás gyermek ese-
tében is célszerû,mert reflexesen javítja a középfül szellõzését.
Sajnos elkerülhetetlen ,hogy az egészséges gyermekek közé ne kerüljenek félig gyógyultan,még orrfolyással és köhö-
géssel küszködõ gyermekek. A többi gyermek is náthás lesz és a tünetek heteken,hónapokon át tartanak és kialakulnak
a szövõdmények. Ez a felismerés képezte az alapját annak a törekvésnek,hogy a kórokozókat szívótechnikával el le-
het, és el is kell távolítási az orrból a,melléküregekbõl, fülbõl.

dr. Jákli Györgyi
gyermekorvos

Dr. Gerle Adél háziorvos csütörtöki rendelési ideje

megváltozott, délután 13-15 óráig rendel.
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Kulturális események az elmúlt esztendõ végén
2009. december 5-én ismét meglátogatta Alsónémedit a Mi-
kulás. Négylovas hintón érkezett segédeivel a jóságos Kram-
puszokkal. A Víztoronynál több százan várták izgatottan a
fáklyákkal, kolompszóval közeledõ vendéget. A gyerekek
verseket szavaltak, együtt énekeltek a Mikulással, majd
egyenként felülhettek a hintóba. Mindenki – gyermek és fel-
nõtt – apró ajándékot kapott. A négyes fogat végigkocsizott a
településen, ahol minden megállóhelyen izgatottan várták a
Mikulást. Köszönjük Szabó Ferencnek és segítõinek, vala-
mint Rapcsányi Istvánnak, hogy a közösség Mikulás napi
ajándékának megvalósításában részt vettek.
December 13-án a katolikus templomban Karácsonyi kon-
certet szervezett a Mûvelõdési Ház. Geiger György Kos-
suth-díjas trombitamûvész és mûvészbarátai voltak Alsóné-
medi vendégei. A zeneirodalom gyöngyszemeit szólaltatták
meg Maros Éva hárfán, Skoff Zsuzsanna és Honinger
László énekmûvészek, Dúlfalvy Éva hegedûn és Pfeiffer
Gyula orgonán. Bach, Handel, Mozart, Cesar Franck,
Marcello, Vivaldi, Massenet, Schubert, Debussy, Albinoni,
Rimszkij Korszakov, Csajkovszkij és Liszt Ferenc mûveinek
szívet - lelket gyönyörködtetõ megszólaltatásával varázsolták
el lelkes közönséget. Köszönjük Pekker Imre plébános úrnak
és Mikoly Istvánnénak a koncert megrendezéséhez nyújtott
támogatásukat.
December 19-én a katolikus templom kertjében ismét megren-
deztük az „Élõ Betlehemet”. Igazi téli fagyos, nap köszöntött
ránk, sõt a kora délutáni órákban sûrû havazás kezdõdött. 4 órá-
ra már vastag hótakaró födte a tájat. A kellemetlen idõjárás elle-
nére szép számú érdeklõdõ gyûlt össze az istálló elõtt. Szamár,
birkák és kecskék várták az Üdvözítõt a pásztorokkal. Igazi ka-
rácsony éjszakai hangulat uralkodott a téren. Angyalok hírül
adták a kis Jézus születését, pásztorok és királyok fejezték ki
hódolatukat a hava jászol elõtt. Köszönjük a szereplõknek, a se-
gítõknek, az állatok gazdáinak, a plébános úrnak és a plébánia
munkatársainak a támogatást és a segítséget.

Kulturális események az új év kezdetén

Január 21-én Sebõ Ferenc, Halmos Béla és Székely Orso-
lya rendezõnõ látogattak hozzánk. Halmos Béla már régi is-
merõsünk, jó barátunk. Sebõ Ferenccel, akivel évtizedekkel
ezelõtt az országszerte ismert Sebõ - Halmos duót alkották
elõször köszöntöttük együtt Alsónémedin. Székely Orsolya
1972-ben filmet forgatott a zenészpárosról, akik elõdeik -
Bartók és Kodály – hagyományait követve gyûjteni kezdték a
népdalokat, néptáncokat, majd elindították útjára a Táncház
mozgalmat. Ezekrõl a történelmi pillanatokról készült a 45
perces film. Igazi élmény volt a közönség számára, hiszen
ezekrõl a dolgokról akkortájt nagyon keveset és kevesen tud-
tunk. Afilm után az alkotó és a zenészek egyórás elõadást, kö-
tetlen beszélgetést tartottak felidézve a film születésének kö-
rülményeit, az akkori társadalom hozzáállását a tiszta forrás-
ból gyûjtött népzenéhez és néptánchoz. A találkozó végén
elõkerültek a hangszerek, a mûvészek megszólaltatták a cso-

dálatos népdalokat, majd a jelenlévõkkel együtt vidám nótá-
zással zárult az este. Szép élmény volt! Emlékezetes estét töl-
töttünk együtt.
Január 27-én a Kincses Színház két elõadásában a kisisko-
lások és az óvodások Grimm „A brémai muzsikusok” címû
meséjét nézhették meg a Mûvelõdési Ház nagytermében. A
gyermekeket elvarázsolta az elõadás, remek szórakozás volt.
Január 30-án az iskola új aulájába hívtuk az alsónémedieket,
hogy közösen emlékezzünk meg most már hagyományosan a
Magyar Kultúra Napjáról. Vendégünk volt a Fõnix Mûvé-
szeti Mûhely. Elõadásukban Wass Albert „A funtineli bo-
szorkány” címû regényébõl készült drámát nézhettük meg. A
történet egy nagy ívû, szerteágazó, a XIX. századi erdélyi vi-
lágot bemutató hatalmas cselekményre épül. A társadalmi és
gazdasági változás Erdélyt is elérte. Megjelenik a vasút, de a
hegyek között, fenn a havasokban még érintetlen az élet. A
gazdag úrfi, és tisztalelkû, jövõbe és múltba látó leány törté-
nete is olyan mint a mesében, de a valóság már árt ennek az
idilli románcnak. Megjelenik az akkori Erdély társadalmának
sokszínûsége, az örmény, a szláv, a székely, akik akkor még
ezen a tájon meg tudtak élni egymás mellett. Az egyszerû,
szinte jelzésértékû díszletek, a zenei és hangeffektusok meg-
idézték a havasokat, az erdõket, a tájat. Mindannyian a kerek
faház mellett ültünk, bárcsak külsõ szemlélõi voltunk az elõ-
adásnak. Testben és lélekben együtt éltünk a történettel. Kí-
vánjuk az alkotó mûhelynek, hogy a jövõben is legyen erejük,
bátorságuk, tehetségük, legyenek olyan színészeik, akikkel
ezt a nemes, lélekemelõ, embert formáló tiszta értéket terem-
tõ mûvészi munkát folytatni tudják.
Kedves Alsónémedeik! A Magyar Kultúra Napján egy kicsit
elszomorodtunk, akik az esemény kitalálásában, megszervezé-
sében, megvalósításában részt vettünk, vagy csak nézõként vol-
tunk ott a remek elõadáson. Új iskolarész! Új aula! Igazi szín-
ház! Szombat délután! Csodálatos téli nap! És mégis maradtak
üres székek a nézõtéren. A helyi értelmiségnek példát kellene
mutatni a magyar nemzeti kultúra ápolásában, megjelenésével
erõsíteni és tudatosítani az emberekben, hogy mindenkinek a
lelkét nemesíti, a testét lelkét erõsíti e nemes dolgok, gondola-
tok, látványok befogadása. Nagyon sokan hiányoztak. Sokkal
szebb és felemelõbb lett volna ez az este velük együtt. AKodály
Zoltán által megfogalmazott gondolatok is megerõsítik szere-
pünket és feladatunkat a kultúra jövõjét tekintve. „Kultúrát
nem lehet csak úgy örökíteni. Az elõdök kultúrája egy-ket-
tõre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg
nem szerzi magának. Csak az a mienk igazán, amiért meg-
dolgoztunk, esetleg megszenvedtünk.”
Wass Albert hazájától, Erdélytõl halála pillanatáig nem sza-
kadt el, bár az élet messze elûzte onnan. Mûvein keresztül ri-
mánkodik, kér minket, hogy a nemzet kincsét a magyar nyel-
vet, a történelmet ismerjük meg, adjuk át a következõ nemze-
déknek családban, iskolában, templomban, a nagyobb közös-
ségben. Fogadják el intelmeit, kéréseit, amelyeket a ma em-
berének, nekünk is megfogalmaz.

Geigerné
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A MAGYAR NEMZET

HÉT PARANCSOLATA

Az Úristen kegyelmébõl azonban nincsen veszedelem a meg-
maradás lehetõsége nélkül. Ha fölismerjük a veszedelmet, és
él bennünk az akarat, hogy segítsünk magunkon, az Úr is ve-
lünk lesz! S ha már egyebet vénségemnél fogva nem is tehe-
tek: szavakba foglalhatom a törvényt, mely részben minden
nemzetre egyformán vonatkozik, de különösképpen a ma-
gyarra. És elnevezhetem ezt a törvényt A

MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATÁNAK:

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedbõl,
minden erõdbõl, és rajta kívül más istened ne legyen. Bál-
ványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség.
Érdekimádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és
nemzetet egyaránt.

2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne ta-
gadd soha! Õrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig
marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek ma-
radtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg, s el-
vész nyom nélkül a népek tengerében.

3. De ne gyûlöld azt, aki más nemzethez tartozik. A gyûlölet
méreg, mely megmérgezi az elmét, és gyûlöletet terem.
Rokonod minden isten-fia ember, bármely nyelvet beszél-
jen is.

4. Szeress minden magyart, mert testvéred Õ: nemzeted fia.
Segítsd és támogasd, mert közös hazát adott nektek az Úr.
Ki testvére ellen fordul, vagy megcsalja azt: önmagát rö-
vidíti meg ezzel, saját nemzetét gyöngíti, s az Úr parancsa
ellen vétkezik. Ki széthúzás magját veti el: romlást arat.

5. Ki bántja a magyart: téged is üt. Nemzeted jussát, iga-
zát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erõsek, ha
megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége a te
veszteséged is.

6. Légy becsületes, tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi
értékek, melyeken nemzeteknek, országoknak épülniök
kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet. Aki
csalásra épít: nyakát töri. A felelõtlen ember homokra
épít, amit elfúj a szél, és elmos az esõ. A becsületesség
olyan, mint a sziklakõ: kemény és maradandó. Bár úgy tû-
nik ma, mintha csak a hamisak, gazok és gonoszok számá-
ra gyümölcsözne az élet; ne irigyeld õket! Összeomlik
alattuk a csalásra épült világ. A jövendõ az igazaké. Ha-
ladj csak bátran a becsület és tisztesség útján, a jövendõ az
igazakkal van.

7. Legyetek bátrak és hûségesek egymáshoz és a magyar
nemzethez, mert az Úr szereti a bátrakat és a hûségeseket,
s megsegíti azokat, akik az igazság útjain járnak.

Õrizzétek szívetekben ezeket a parancsolatokat, s meglás-
sátok: az Úr veletek lesz!
/1993. május/

Geigerné

A NYWYG Íjász és Hagyományõrzõ

Egyesület hírei

Legyél Te

is Bajnok!

Ez újévben is érdemes új és jó dolgokat elkezdeni, ilyen az
Íjászat is! Várunk csapatunkba 7-tõl 99 éves korig minden
gyermeket és felnõttet, hogy felfedezze õseink által ránk ha-
gyott íjászat szépségét.
Íj nélkül is bártan csatlakozhatsz, egyesületünk felszereléssel
és gyakorlott oktatókkal vár téged.
Hetente kétszer találkozunk , pénteken 18 órakor, vasárnap 16
órától a Schuller csarnokban  tartjuk edzéseinket.
Mint, az élet bármely területén az íjászatban is a szorgalmas
gyakorlás, kitartó odafigyelés meghozza gyümölcsét. Közös-
ségünk tagjaként versenyeken is részt vehetsz és támogatunk
abban, hogy jó eredményeid legyenek, sõt , hogy Te is Bajnok
legyél!!

Meghívó!

II. NYWYG Kupa Alsónémedin
2010 Február 27.-én, szombaton,

Íjász teremverseny
a volt Suzuki Szalon és szerviz épületében

Program: 9-16-ig

Verseny: 2-3D célok. 15x3 lövés
Verseny után 2 fõs csapatoknak

íjászpárbajt tartunk külön díjazással.

Kategóriák: Tradicionális, vadász reflex,
long- bow, Csigás CU CB 3D,

Távok: 15-35m Díjazás: érem, oklevél,

Büfé a helyszínen üzemel.

Elõnevezés: picinkebt@upcmail.hu
vagy Suplicz Zsolt 06-20-313-94-71

Szeretettel várjuk régi és leendõ barátainkat!

Üdvözlettel
Suplicz Zsolt

A NYWYG elnöke
www.nywyg.shp.hu

fotók a 2. oldalon
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Alsónémedi SE 2009. évi beszámoló
II. ASE utánpótlás korosztályok
Aszeptemberben indult 2009/2010-es bajnoki évre a Pest me-
gyei Labdarúgó Szövetség és a megyei körzetek által kiírt
korosztályos bajnokságokba U7-tõl U14-ig neveztük be után-
pótlás csapatainkat.
A következõkben õszi szereplésüket az edzõk szemszögén
keresztül mutatjuk be:

U7” (2003.01.01. után születettek) és U9’(2001.01.01.után
születettek): - bajnokság: Ócsai körzet
Edzõ: ifj. Hajdú Gusztáv és Hajdú Gusztáv
az U7 korosztályban 20- 30 m pálya és 2x1m nagyságú kapura,az
U9-ben pedig kézilabda kapura és pályaméreten, játszák a mérkõ-
zéseket. A bajnokság un. torna rendszerben történik. Egy-egy hét-
végén egy helyszínen több fordulót (2-3 mérkõzés csapatonként)
bonyolítanak le. 2009. október 25-én az ASE is rendezett egy tor-
nát. Az eredmények a szezon végén kerülnek összesítésre.

Edzõi értékelések:
„U7”:
Ez a bajnoki év az ovisoknál elsõsorban az ismerkedésrõl
szól, mivel a csapatban egyetlen 2003-as (Häger Attila) szüle-
tésû gyermek van. A többiek 2004 es születésûek. Fiatal ko-
ruktól függetlenül az edzéseken lehet igen tartalmas gyakor-
latokat végeztetni. Az idei edzés látogatottság is sokkal jobb
az elõzõ évihez képest, mivel tavaly 3-4-gyermek járt edzésre
az idén ezzel szemben 7-8 gyermek vesz rész az edzéseken. A
bajnoki tornákon az eredmények váltakozóak. Ez függ attól
is, hogy milyen teljesítményre képesek adott napon. Ha a
Häger Attila, Németh Benjámin, Kiss Gergely hármasnak jó
napja van egész érett dolgokra is képesek, de ha fejben nin-
csenek ott akkor az eredmények is olyanok.

„U9”:
Az egyesületen belül ez az a korosztály, mely eredményes-
ségben és játékban is az 1996-1997-es csapat utóda lehet. Eh-
hez a korosztályhoz 15-16 gyermek tartozik. Éppen ezért eb-
ben a korosztályban a bajnoki tornákon kettõ csapat szerepel.
Az úgynevezett elsõ csapatnál már az eredményességre is fi-
gyelünk, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy ez
a csapat 11 meccsen 47 gólt szerzett és csak 4 gólt kapott. A
47 rúgott gólból 14-et Balogh Ádám, 13-at Mikulecz Zakariás
és 10-et Farkas János szerzett. Az un. második csapatnál az a
lényeg, hogy játszanak és tanuljanak a lehetõségekhez képest
minél többet. A korosztály 5 – 6 legjobbja már rendszeresen
játszik az „U11” –es csapatban is. És erejüket bizonyítja,
hogy ott is megbízható jó teljesítményre képesek.

U11’(1999.01.01. után születettek): – bajnokság : Ócsai körzet
Edzõ: Hajdú Gusztáv
A gyerekek ebben a korosztályban félpályán 5x2 m méretû
kapura játszanak. Edzõi értékelés:
Erre a csapatra is az a jellemzõ, hogy létszámban a nyári kez-
déskor igen kevesen voltak, de ez szerencsére már változott,

mert egyre több 99-es születésû gyerek jelentkezik edzésre.
Jelen pillanatban az õ képességeik felmérése tart. Az elõzõek
következménye, hogy a bajnokságban az „U9” –es csapat
több tagjának is kell szerepelni. Ezen korosztály meghatározó
játékosai: Harsányi Balázs, Kotán Ágnes, Somogyi Sándor és
a legnagyobb ígéret Szlovicsák Csaba. A bajnokság házi gól-
lövõ listájának elsõ három helyezettje: Szlovicsák Csaba (6
gól), Balogh Ádám (6 gól) és Hajdu Ákos (4 gól).
A beszámoló zárásaként megemlíteném, hogy a korosztály-
okban szereplõ gyerekek ügyesek és szép jövõ elõtt állnak. A
fejlõdésük reméljük még inkább felgyorsítható lesz ha a csar-
nok átadásra kerül. Az átadott csarnokban reményeink szerint
több felkészülési tornát tudnánk szervezni, melynek követ-
keztében minket is meghívnának olyan tornákra ahol neve-
sebb, jobb ellenfelekkel találkozhatnánk.

U14’:(1995.01.01. után születettek) - bajnokság Pest m. ki-
emelt nagypályás

U13’:(1997.01.01. után születettek) - bajnokság Ócsa körzeti
háromnegyed nagypályás
edzõ: Laczik Csaba és Kotán Miklós

„A csapat felkészülését az õszi szezonra 2009.08.10. kezdtük
meg 26 fõvel heti négy edzéssel. A programban erõnléti, tak-
tikai és technikai feladatok, és a csapat megfelelõ játékrend-
szerének kialakítása volt a fõ cél. A felkészülési idõszakban
lejátszottunk négy edzõmérkõzést ahol három vereséget és
egy gyõzelmet szereztünk (az ellenfelekbõl két csapat U-16
korosztály volt). A négy mérkõzésen 26 játékos kapott szere-
pet és ebbõl alakítottuk ki a csapat gerincét. Az utolsó felké-
szülési mérkõzésen már látszott a csapaton a sok elvégzett
munka, amiben a játékosok partnerek voltak. Az „U 14”-es
megyei kiemelt bajnokságban a csapat nagyon jól szerepelt
11 mérkõzést játszottunk, ebbõl 10gyõzelem,1döntetlen 1ve-
reség, a gólarány is nagyon imponáló 47 rúgott és 11 kapott
gól a mérlegünk. A bajnokságot a Vác csapata vezeti,(az or-
szágos kiemelt bajnokságban indulnak) mögötte egy pontra
vagyunk lemaradva. Mégsem lehetünk teljesen elégedettek,
mert a mérkõzések többségében a támadójátékunk nem volt
megfelelõ és rengeteg helyzetet kihagytunk. A tavaszi idény-
ben a támadás befejezésre fektetjük a hangsúlyt az edzéseken.
A csapat nagy részét fiatalabb labdarúgók alkotják, ami a jö-
võre nézve nagyon jó lehetõség egy erõsebb bajnokságba va-
ló induláshoz és a gyerekek fejlõdéséhez. Az „U13”- as há-
romnegyedpályás bajnokságban is szerepel csapatunk, ahol
elsõdleges cél, hogy a legfiatalabbak és a kevesebb játéklehe-
tõséget kapó játékosok is szerepelhettek. Tökéletesen szol-
gálta a nagypályás bajnokságra történõ átvezetést. Eredmé-
nyeink alapján reális elvárás, hogy a tavasz végén itt is érmes
csapatunk legyen. A tavaszi szezonra való felkészülést Január
18-án kezdjük meg heti öt edzéssel és nyolc felkészülési mér-
kõzéssel a március 13.-n kezdõdõ bajnoki rajtra. A csapat cél-
kitûzése a szezonra az elsõ háromba kerülés.”
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„U7” 2009/2010 õsz

1. Gyál BKSE 8 8 0 0 33-0 24p

2. Vasad RSC 8 7 0 1 22-6 21p

3. Felsõpakony A 8 5 0 3 22-10 15p

4. Monorierdõ 7 4 0 3 15-9 12p Vk.

5. Örkény SE 8 4 0 4 16-13 12p

6. Alsónémedi SE 8 4 0 4 13-20 12p

7. Dabas FC. 8 3 0 5 14-24 9p

8. Újlengyel 8 3 0 5 10-23 9p

9. Felsõpakony B 8 2 0 6 6-18 6p

10. Gyál Lurkó 8 0 0 8 0-24 0p

„U9” 2009/2010 õsz

1. Alsónémedi A 8 7 1 0 47-4 22p

2. Dabas FC 8 6 1 1 28-10 19p

3. Vasad RSC 8 5 1 2 26-7 16p

4. Gyál BKSE 8 5 1 2 23-8 16p

5. Újlengyel 8 4 0 4 11-13 12p

6. Monorierdõ 6 3 2 1 14-15 11p Vk.

7. Dabas FC 9 2 5 2 11-12 11p Vk.

8. Alsónémedi SE 9 3 1 5 13-16 10p Vk.

9. Bugyi SE 8 2 2 4 12-16 8p

10. Örkény SE 8 2 0 6 5-24 6p

11. Gyál Lurkó 8 1 1 6 4-23 4p

12. Hernád SE 8 0 1 7 1-36 1p

„U11” 2009/2010 õsz

1. FC Dabas 8 7 0 1 42-11 21p

2. AFC Etalon 7 7 0 0 22-7 21p

3. Gyál BKSE 7 6 0 1 45-16 18p

4. Gyál Lurkó 8 5 0 3 31-29 15p

5. Alsónémedi SE 8 3 0 5 25-32 9p

6. Felsõpakony 8 2 1 5 18-31 7p

7. Újlengyel 8 2 0 6 23-41 6p

8. Bugyi SE 8 1 1 6 20-43 4p

9. Örkény SE 8 1 0 7 12-28 3p

„U13” 2009/2010 õsz

1. FC Dabas 8 8 0 0 57-10 24p

2. Alsónémedi SE 6 5 0 1 50-13 15p

3. Gyál BKSE 8 5 0 3 44-27 15p

4. Hernád SE 7 5 0 2 30-15 15p

5. Bugyi SE 7 4 0 3 29-16 12p

6. Pereg SE 8 3 0 5 17-28 9p

7. Ócsa VSE 8 3 0 5 20-41 9p

8. Örkény SE 8 1 0 7 26-45 3p

9. Dömsödi SE 8 0 0 8 6-84 0p

„U14” 2009/2010 õsz

1. Vác VLSE 11 9 2 0 50-11 29p

2. Alsónémedi SE 11 9 1 1 47-11 28p

3. Vasadi RSC 9 5 1 3 34-29 16p

4. Szobi SC 8 3 2 3 17-18 11p

5. Galgahévizi SC 7 3 1 3 20-13 10p

6. Tura II. 7 1 1 5 9-23 4p

7. Verõce-Kismaros 8 0 1 7 7-40 1p

8. Tura I.(Kóka) 8 0 1 7 10-47 1p

Tisztelt Sportbarátok!

Tisztelt Olvasók!

Az Alsónémedi SE tájékoztatja Tisztelt Támogatóit,
hogy az egyesület részére

2009-ben személyi jövedelemadójuk 1%-ból
82.763 + 432  Ft –ot

ajánlottak fel.

Ezen összeget az egyesület 2010-ben felmerülõ mû-
ködési költségei rendezésére vagy versenyeztetésre
kívánjuk  felhasználni.
Utólagosan is köszönjük támogatásaikat és kérjük to-
vábbra is éljenek az 1% felajánlásának lehetõségé-
vel. Hozzájárulásuk is segíthet a községben a fiatalok,
gyerekek sportolási körülményeinek biztosításában és
javulásában.

Az Alsónémedi SE adószáma:  19831167-1-13

ASE vezetõség
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Programajánlatok
A Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár nagy-
termében 2010. február 25-én 18 órakor nyílik a
dabasi kistérség mûkedvelõ alkotóinak 2. képzõ- és
iparmûvészeti vándorkiállítása. A kiállítást Szinger
Éva tanárnõ nyitja meg. A megnyitón közremûködnek
a Fantázia Mûvészeti Iskola alsónémedi növendékei.
A kiállítás megtekinthetõ február 26 – március 5-ig
munkanapokon 10-18 óráig.

Március 10-én a Szegedi Miniszínház elõadásában a
Csipkerózsika címû Grimm mese elevenedik meg két
elõadásban kisiskolásoknak és óvodásoknak 9 és 1030

órakor. Az elõadás megtekintése díjtalan!

Geigerné Moldvai Marianna
a kulturális intézmény vezetõje

Kirándulók,

Színházlátogatók figyelem!
2010. február 27-én szombaton a Vígszínházban a
Padlás címû nagysikerû elõadást nézzük meg. Fõbb
szereplõk: Oberfrank Pál, Kéry Kitti, Pápai Erika, és
még sokan mások. Rendezõ: Marton András.
A színdarab megtekintését minden korosztálynak
ajánlom!

Március 20-án, szombaton Ceglédbercelre hívom a
fürdõzést kedvelõket. Délelõtt Cegléd nevezetessége-
it nézzük meg, a délutánt pedig a fürdõben töltjük.

A következõ színházi évadra már hamarosan lehet ope-
rabérletet vásárolni. Kérem, akinek kedve van szom-
bat délelõttönként egy-egy nagysikerû elõadást megte-
kinteni az Operában, az jelezze igényét mielõbb.

Hamarosan itt a nyár, így aztán máris jelzem, hogy jú-
liusban (pontosabb dátumot kb. 2 hét múlva tudok
mondani) Görögországban Paraliában üdülhetünk
egy hetet együtt a tengerparton. Elhelyezés 2 ágyas,
jól felszerelt apartmanokban, utazás légkondicionált
autóbusszal igen kedvezõ áron.

A kínált programokra várom szeretettel a jelentkezõ-
ket. Telefon: 29/337-861 vagy 06-30/357-1441

Üdvözlettel:
Szántó Erzsébet

a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

Alsónémedi Hírmondó
Kiadja: Schulcz Kft.

Készült: Schulcz Kft., Dabas;
Telefon: (29) 360-901

Engedély szám: B/PHF/792/P/91

Tisztelt Alsónémedi SZJA-t
fizetõ állampolgárok

A 2010. évben ismét lehetõsége nyílik arra, hogy a 2009-ra
fizetendõ adója 1 %-ának felhasználásáról közvetlenül ren-
delkezzék. Ebben az évben is közvetlen döntési lehetõsége
lesz azzal, hogy befizetett adójának további 1 %-áról ren-
delkezhet az Ön által megjelölt egyház vagy a költségvetési
törvényben meghatározott alap javára. Mindez nem jelent
többletterhet, nem kell Önnek több adót fizetnie. Ha élni kí-
ván jogával, kérjük, hogy a rendelkezõ nyilatkozatok pon-
tos kitöltésével határozza meg, hogy kinek utalja az APEH
a befizetett adójának meghatározott részét.
Bízom abban, hogy idén is sokan élnek ezzel a lehetõség-
gel. Várjuk felajánlásaikat a következõ adószámokra és
technikai számokra:
Alsónémedi Községért Közalapítvány:

19184764-1-13
Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány:
19184771-1-13
Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány:

18679717-1-13
Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány:

18701380-1-13
Alsónémedi Sport Egyesület: 19831167-1-13
Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány:

18696286-1-13

Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyarországi Református Egyház: 0066

2009-ben is az összevont adóalapját terhelõ, kedvezmé-
nyekkel csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról
rendelkezhet. Az egyik 1%-ot a külön törvényben meg-
határozott alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön
nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttat-
hatja. A másik 1 %-ot valamely bíróság által bejegy-
zett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatá-
rozott kiemelt elõirányzat javára adományozhatja. A
nyilatkozata csak akkor érvényes, ha az 1% legalább a
100 forintot eléri. A lezárt borítékot a személyi jövede-
lemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje
meg az adóhivatalnak.
Ha az Ön 2009. évi személyi jövedelemadóját a munkál-
tatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt,
a szükséges adatokkal ellátott borítékot a munkáltatójá-
nak adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgálta-
tással együtt továbbítja az adóhivatalnak.

Polgármester
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett
feleségem

Tarcali Istvánné Végh Ilona
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút hoztak,
illetve részvétüket kifejezve fájdalmunkat enyhítették.

Tarcali István és családja

ÖNTÖZÕMOTOR ELADÓ!
4 hengeres Csepel-motorral hajtott szivattyú,

teljesítménye: 2000 l/perc, 2-3bar.

30-271-9210

EGYEDI LEHETÕSÉG!
150000 Ft-os jövedelemmel önálló munkára képes

vállalkozó szellemû, érettségizett munkatársat kere-

sek értékesítési munkára. Hívjon a 06 1 287-83-84
vagy 06 70 336-83-17-es számon.

Vackor Családi Napközi megnyitotta kapuit!
Bölcsõde-jellegû szolgáltatással , szeretetteljes légkörrel, kis létszámú csoporttal, egyéni bánásmóddal vállaljuk kis-
gyermekek  gondozását 1 éves kortól az óvodáskor végéig.
Várunk minden kedves érdeklõdõt hétfõtõl-péntekig 7.30 -16.30-ig nyitvatartási idõben (elõzetes bejelentkezés
szükséges:  06-20-5567498 vagy 06-30/359-0169 számon).
2010. február 13-án 14 órától nyitó-bulit rendezünk, melyre gyermekeket és szülõket is invitálunk egy kellemes,
családias hangulatú délutánra:

• zene-bonával
• étellel, itallal
• arcfestéssel, lufihajtogatással
• kézmûves foglalkozással
• belépés díjtalan

Bõvebb információ www.vackor.vilaga.hu honlapon olvasható.

Cím: Alsónémedi, Kossuth L. u. 60.
Elérhetõségek:

Júlia 06-20-556-7498 vagy Ildikó 06-30-359-0169

Köszönöm
Mindazt az együttérzést, vigasztaló, szép szót és sok-
sok támogatást, amivel a jó Barátok segítettek, segíte-
nek fiam, Kiss Miklós festõmûvész halála miatt ránk
zúduló tragédia elviselésében!
Lám, hinnünk kell, mert hinnünk lehet abban, mennyi
jóság, segítõ jóakarat van az Emberekben! …
Köszönöm! …   Kiss Ernõ

Dr. Viola Enikõ ügyvéd
Félfogadás : 2351 Alsónémedi, Fõ út 109.

-Kedd 13-15 óráig

-Péntek 10-12 óráig

- valamint elõzetes egyeztetés szerint

Telefon: +3620/ 9-416-828

E-mail: drviolaeniko@t-online.hu

Polgárjogi, családjogi, vagyonjogi, öröklési-

és ingatlanügyek, cégalapítás- változásbejegyzés

rövid határidõvel, perbeli képviselet, jogi tanácsadás.

ALSÓNÉMEDI KÖZPONTI   RÉSZÉN IGÉNYES CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

Érdeklõdni lehet: 06-20-377-98-90
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Asztalos
Mindenféle asztalos munkát vállalok,

Kívánságra házhoz megyek.

Új ajtó, ablak, bútorgyártás és javítás,
ajtó és ablakcsere falbontás nélkül,

elõtetõk, télikertek készítése, beépítése
betörés utáni asztalosmunkák.

Barkácsárú gyártás.
Gépmunka,
Bérmunka.

Regdon Csaba

Tel.: 06-20-9579-533

Csak azért is egészségesebb leszek!
Az egészségünkkel törõdni, az ilyen válságos idõkben talán fontosabb, mint bármikor - mondta el újságunknak
Schwarzkopf Melinda, a Ceragem Sziget Kft. ügyvezetõ igazgatója. Ma már nem kell szükségszerûen távoli országok-
ba elmennünk, ha tenni akarunk az egészségünkért. A Ceragem Master az elsõ és a mai napig egyetlen magyarországi
gyógyászati segédeszköz tanúsítvánnyal rendelkezõ thermo-akupresszúrás masszázságy, amit vendégeink 3 éve díj-
mentesen próbálhatnak ki hétfõtõl szombatig minden nap.
Inzulinos cukorbetegként érkeztem a központba, napi négyszeri szúrással - meséli Kocsis-Barna Imréné Magdi
Szigetszentmiklósról, 62 éves, vendég. Vércukorszintem ma már 6 és 8 közötti, így háromszori szúrás is elég. A magas
vérnyomásomra korábban naponta 3 tablettát szedtem, 160 Ceragem-alkalom után napi 1 tablettával is beállt 120/70
és 130/80 közötti értékre.
Prosztata megnagyobbodással és nyaki érelmeszesedés okozta vállfájdalommal és fülzúgással érkeztem a bemutató-
terembe - tudtuk meg Máté Péter, 68 éves szigethalmi vendégtõl. Négy hónapos Ceragem használat után a prosztatá-
nál 55-60%-os javulás mutatkozott. A szabad PSA érték 11,6-ról 5,4-re csökkent. A gyakori éjszakai vizelés elmaradt,
és a vállfájásom is megszûnt.
Nagyon erõs csontritkulásom volt, évekig csak a padlón tudtam aludni, három hónap alatt ez nagyon jól megjavult,
már nem fáj a hátam, és végre ágyban alszom! - mesélte D. Miklósné, 58 éves budapesti vendég.
Kérdésünkre, hogy kik mehetnek a szigetszentmiklósi bemutatóterembe, Schwarzkopf Melinda elmondta, hogy szere-
tettel várnak mindenkit, aki javítani szeretne egészségi állapotán. Vannak vendégek, akik magas vérnyomással érkez-
tek hozzánk, mások gerincbántalmakkal, mozgásszervi problémákkal, cukorbetegséggel, migrénnel, alvászavarral,
depresszióval, allergiával, és már próbatermi körülmények között is számottevõ javulást tapasztaltak egészségi állapo-
tukban. Nem ritka az sem, hogy évtizedes fájdalmak és elváltozások enyhültek néhány hónap alatt.
Címünk: Szigetszentmiklós-Gyártelep, Lordok Háza, a szigethalmi Mû út mellett, a buszpályaudvarral szemben.

Telefonszám: 06 24 447 547, www.ceragemsziget.hu, nyitvatartás: H-P 8-18, Szo: 8-12

Hegesztés
Vállaljuk az alábbi fémek hegesztését!

Alumínium:
(alu felnik, locsolócsövek, csapágyházak,

váltóházak, motorblokkok, alkatrészek, stb.)
-Inox (rozsdamentes:

(vetõtálcák, kipufogók, lépcsõk, korlátok,
dekorációk, ipari eszközök , alkatrészek, stb.)

Öntvény:
(szivattyúházak, kazánok, stb.)

Tel: +36 30 235 6020 www.welder.hu

Az Alsónémedi Szeszfõzde

a 20/429-08-41
telefonszámon várja

minden kedves bérfõzetõ

jelentkezését!



MŐSZAKI VIZSGA,KÖRNYEZETVÉDELMI 
FELÜLVIZSGÁLAT, 

EREDETISÉGVIZSGÁLAT  
(Nyitva: H-P,  7-16-óráig) 

 
� Személygépkocsi                 
� Tehergépkocsi  
� Motorkerékpár 
� Utánfutó,lakókocsi 
� Mezıgazdaságivontató 
� Lassújármő 

 
Hatóságidíjak  (Áfakörön kívüli tevékenység) 

 
 -Környezetvédelmi adatlap 3,5 T alatt    5800 Ft 
        3,5 T felett 10800 Ft 
 
 -Mőszaki vizsga :        Motorkerékpár        4360Ft 
            Személygépkocsi             10490Ft 
            Utánfutó             10490Ft 
                                                           Tehergépkocsi 3,5T-ig     11290Ft 
            Összkerékpótdíj                  4100Ft 
 
 -Eredetiségvizsgadíjak: 15500-22000 Ft-ig 
 

Az eredetiségvizsga történhet kérelmre (pl.átírás) –illetve hivatalból az 5/1990 KÖHEM rendelet 
alapján  mőszaki vizsga keretében a 2006.01.01 elıtt forgalomba helyezett jármővek 
esetében,melyeken  nem történt eredetiségvizsgálat vagy integrált vizsgálat. 

 
Elızetes átvizsgálási díjak (25% Áfával) 

 
               Motorkerékpár       7700Ft-tól 

    Személygépkocsi           9500Ft-tól 
    Tehergépkocsi 3,5 T-ig  13700Ft-tól 

                       Utánfutó         6000Ft-tól 
 

-Útvonalengedély :díjmentes 
-Mőszaki érvényesség meghosszabítása (max 14 nap):díjmentes 

 
Mőszaki Vizsgához Szükséges Okmányok : 
- Forgalmi engedély 
- Személyi igazolvány 
- Kötelezı biztosítás érvényességét igazoló befizetés csekkszelvénye 
- Amennyiben nem saját jármővét vizsgáztatja, két tanú aláírásával hitelesített           
meghatalmazás 
 Céges járm ővek esetén : 
- Meghatalmazás 
- Aláírási címpéldány 
- Cégbejegyzési kérelem 
- Bélyegzı 
 
Elérhet ıség : 2351 Alsónémedi Akácfa u.34 
     06-29-337-172 

   +36-30-212-0040 
     www.szloviszerviz@index.hu                                 
         által kijelölt vizsgálóállomás 

  






