
Tisztelt Kulturális és Pénzügyi Bizottság! 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
 
 

 
Összefoglalóan szeretném a NYWYG Egyesület 2010 –es beszámolóját  
és 2011-es kérelmét önök elıterjeszteni. 
A Nywyg Íjász és Hagyományırzı Egyesület két fı tevékenysége van :a Galagonya 
Kézmőves Kör és az Íjászat. Mindkettırıl a Hírmondó hasábjain rendszeresen beszámoltunk. 
 

1.) Galagonya Kézmőves Körrel szeretném kezdeni ,amelyet  Bodó Anna alelnökünk 
vezet. İ részletes és pontos beszámolót készített: 

- NYWYG Galagonya beszámoló 2010 
- A 2010-es tevékenység pénzügyi elszámolása : Galagonya 2010_1. sz melléklet 
- 2011-es támogatási kérés: Galagonya2011_ 2.sz melléklet 

 
2.) Az ÍJÁSZ egységünk beszámolóját és a 2011-es kérés részleteit itt csatolom: 

-  NYWYG Íjászat  2010-es beszámoló 
- 2011- támogatási kérés: Önkorm. Tám Íjászat 2011-kérelem 

 
3.) Az elızı években a Galagonya kézmőves foglalkozások támogatására – a Tartalék 

terhére az Önkormányzat a Mővelıdési ház keretét növelte meg 200.000 Ft-tal és 
ebbıl valósulhattak meg a programok. Szeretnénk ezt az összeget 2011-ben is elkérni, 
de a jobb átláthatóság és felhasználás miatt a költségvetési koncepcióban NYWYG  
soron szereplı támogatás kérjük ezzel megnövelni , így 200+200 eft azaz 400 eFt-ot 
kaphasson a NYWYG mindkét  

 
4.) Külön csatolom Bodó Anna személyes kérését. Anna ez elmúlt években kiemelkedıen 

sokat tett faluközösségünkért , így szeretném kérni az İ munkájának ilyen jellegő 
támogatását is!- 2011 Anyagi támogatás kérése az Önkormányzattól 

 
 

  
Nagyon köszönjük, az eddigi támogatásokat! Kérjük, hogy továbbra is folytathassuk 
tevékenységünket Alsónémedi kulturális és sport életének felvirágoztatásáért!  
 
 
 
Nagyon köszönöm! 
 
Suplicz Zsolt 
A NYWYG elnöke 
 
 Mellékletek:  

- NYWYG Galagonya beszámoló 2010 
- Galagonya 2010_1. sz melléklet 
- Galagonya2011_ 2.sz melléklet 
- NYWYG Íjászat  2010-es beszámoló 
- Önkorm. Tám Íjászat 2011-kérelem 
- 2011 Anyagi támogatás kérése az Önkormányzattól 

 



 
Beszámoló a  Nywyg Íjász és Hagyományırzı Egyesület Galagonya Kézmőves Körének 

mőködésérıl 
 

Tisztelt Képviselı Testület! 
 
    Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy elmúlt évek hagyománya alapján részünkre 
anyagi segítséget nyújtani szíveskedjenek, beépítve 2011-es költségvetésükbe. 
Támogatásukat kézmőves foglakozások anyagaira ill. népmővészek és oktatók óradíjaira 
szeretnénk költeni. 
   Köszönjük az Önkormányzat, Képviselı Testület 2009-2010-ben nyújtott anyagi 
támogatását, amelyet a kézmőves foglalkozásokhoz használt anyagok és külsı 
vendégoktatók juttatására használtunk fel. Programjaink megvalósításához így nagy-nagy 
segítséget kaptunk.  
Az Egyesületen keresztül Alsónémedi érdeklıdı lakosságához eljutott az Önök teljes 
támogatása, melyrıl beszámolót készítettünk. Figyelmükbe ajánlanánk, hogy a 
hagyományosan tavasszal meghirdetett civil szervezetek pályázatán nem tudunk indulni, 
mivel elnökünk Suplicz Zsolt kapcsolatban áll az Önkormányzattal, és ez kizáró ok a pályázat 
benyújtásánál. Áthidalva ezt a problémát a Mővelıdési Ház költségvetéséhez „utalva” tudtak 
Önök segíteni, s mi Geiger Mariannal tartoztunk elszámolni. Köszönjük, hogy megkeresték a 
legokosabb megoldást segítségükhöz és nem kaptunk elutasítást. 
 
Rólunk:   A Nywyg Íjász és Hagyományırzı Egyesület Galagonya Kézmőves Körének 
fennállása óta immár teljes 2  év telt el. A Mővelıdési Házzal szorosan együttmőködve 
tevékenykedünk. Pártoló szülık ajánlják fel segítségüket nagyobb programokhoz, nélkülük 
nem tudtuk, volna megvalósítani ezeket pl. Adventi készülıdés, Családi Gyereknap, Aug.20-
ai családi nap.  Sok-sok szülı tesz tanúbizonyságot, hogy az Alsónémedi családokban él a 
közösségért tenni akarás szelleme. Ezen a fórumon is köszönetet kell mondanunk Nekik. 
Évközi pénteki kézmőves játszóházat Bodó Anna vezeti, esetenként népmővészeket, 
szakoktatót hívunk. 
 
Céljaink:  
    Legfontosabb célunk az „Együtt lenni jó” mottó szellemében a közösség életébe 
bekapcsolódva tenni és cselekedni. Csalogató programokat állítunk össze a Mővelıdési 
Házzal közösen, amely vonzó az egész család számára, így mozgósítva a családokat, s ırizve 
velük az együttlét hagyományát kortól, nemtıl és hovatartozástól függetlenül.  
   Fontosnak tartjuk a mindennapi kézmőves hagyományok felelevenítését, népi 
tárgykészítések megismerését alapanyagtól a tárgykészítésig. (nagyobbak: Fazekasság, 
kosárfonás, bırözés) 
   Hagyományos technikák megismertetése napjaink tárgyain alkalmazva. 
   Egészséges fórumot szeretnénk teremteni, ahol kicsik és nagyok, nık és férfiak egyaránt jól 
szórakoznak az anyagiasság és népbutító szórakoztató ipar befolyása nélkül. 
   Hagyományos, természetes anyagokkal dolgozunk leginkább, mellette napjain anyagait 
és technikáját is kicsit megvizsgáljuk, nagyobb programjaink színesítése és a korosztályok 
„kiszolgálása”miatt. 
Eredményeink:  
   Immár fennállásunk óta sokan megismerték nevünket, szellemiségünket. Elıdeink útját 
folytatjuk. (Jobbágy Ilona, Zsin Géza, Nagycsaládosok Egyesülete). Egyre többen látogatnak 
el nagyobb, meghirdetett családi napokra, rendezvényekre. (Sajnos ez évben 2 munkanapra 
esett.) A családok együtt érkeznek, de minden korosztály talál magának szórakozást, ennek 



biztosítása fontos számunkra. Szép és meghitt pillanatok tanúi vagyunk, amint a családok 
együtt kézmővesednek és játszanak a „mindennapi taposómalomból” kiszakadva. Sokszor 
elmondjuk, hogy mi csak alkalmat adunk az élményre, aki jól akarja magát érezni velünk, 
azoknak tudunk csak lehetıséget kínálni. 
   Szívesen mőködünk együtt más egyesületekkel (pl. Dabas és Térsége Kézmőves Egyesület), 
iskolai és óvodai pedagógusokat hívunk a rendezvényeinkre. Örömmel vesszük, ha 
Alsónémedi táncosai, színészpalántái produkcióival színesítik a Mővelıdési Házzal közösen 
szervezett családi napjainkat. 
 



 
 

Nagyobb ünnepeinkrıl foglalkozásainkról: 
Augusztus 20-a kapcsán, immár hagyományt teremtve kivonulunk a Szent István térre, és 
kézmőveskedünk. Agyagozunk a Dabas és Térsége Egyesület közremőködésével. Ebben az 
évben szilvás gombócot készítettünk a gyerekekkel, tavaly molnár kalácsot és sütıharang alatt 
a földben kenyérlángost sütöttünk ıseink szokásait felelevenítve. Számos térjátékkal 
rendelkezünk, amelyet ezen a napon birtokba vehetnek a gyerekek. Sárkányt fabrikáltunk és 
fakanalat díszítettünk. Nem maradhatott el a kedvelt íjászat és a játék sem, még versenyezni is 
maradt idınk. Büszkék vagyunk, hogy az ünnepi mősor után megvendégelhettük az ünnepre 
látogató alsónémedi lakosokat. A finom vendéglátás alkalmat adott egy kis jóíző 
beszélgetésre, együttlétre. 
Gyereknap idıpontját, melyet a Mővelıdési Házzal közösen szerveztünk sajnos a folyamatos 
esızés miatt többször elhalasztottuk. A gyerekek kedvét nem szegte. Tanárok 
sportversenyeket szerveztek ez alkalomból. Mi sütöttünk, nemezeltünk festettünk a 
gyerekekkel. Térjátékok nagy sikert arattak (gólyaláb, hernyótalp, hídviadal, dobó játékok), 
mivel lencsét kaphattak a játékért a kicsik, amelyet ajándékra válthattak a horgászaton. 900 
ajándék talált gazdára, kis apróságok, de lázasan megdolgoztak a gyerekek értük. (fakarika 
kirakó, édesség, párjáték, fogkrémminta stb. Tavaly több száz kaktusz talált szintén így 
gazdára a Bodó család adományaként). Íjászkodtunk, a Mővelıdési Ház ugrálóvárat rendelt. 
Szüreti mulatság fızıversenyébe is beneveztünk. Száz évesnél is több idı és használat által 
megviselt, de annál értékesebb szüreti szerszámokat állítottunk ki és a nap végén szılıt 
préseltünk a muzeális darabokon. Mőködött.  A kicsit óvatosan kóstolták az édes nedőt, az 
idısebbek nosztalgiázhattak kicsit. Szép pillanatot láttunk, amikor egy idısebb  gazda 
unokáját kézen fogva mesélt a régmúlt idıkrıl, majd kicsit megsimogatva búcsúzott a 
muzeális daraboktól magában felidézve élete egy lezárt szép szakaszát. Az antik muzeális 
szerszámok megırzésre a Faluház udvarára kerültek Bodó család adományaként. 
Adventi készülıdés talán a legnagyobb esemény a Galagonya Kör életében. Sokat készülünk 
rá, várjuk. Mézeskalács készítése ez idı tájt már hagyomány. Talán a legszebb dísz a 
karácsonyfán és ajándéknak is kitőnı. Ez évben igényes szép darabok készültek. Az illata 
betöltötte a termet és  meghitt igazi fahéjas, mézes karácsonyi hangulatot árasztott. Kis 
apróságokat készítünk, ékszert,  díszeket, figurákat, amelyet viszonylag rövid idı alatt, kisebb 
kézügyességgel rendelkezı kicsik is el tudtak készíteni. Figyeltünk arra, hogy az ügyesebbek 
találjanak kihívást maguknak, szép alkotások is készüljenek. Mindenki elkészíthette az ünnepi 
asztalra adventi koszorúját. Jöttek kicsik és nagyok. A piciknek babasarkot rendeztünk, be 
ahol kedvükre pihenhették ki magukat a nagy munkálatok után. Sokan távozáskor elégedetten 
jelezték, jövıre újra ellátogatnak hozzánk. 
Péntek délutánonként  3-6-ig kézmőves foglalkozásokat tartunk Ezeket a foglalkozásokat 
Bodó Anna (Tánya néni népi játszóházvezetı) vezeti. A létszám változó 3-20 fı (nagyobb 
reklámtevékenység után többen).  Van egy kis lelkes csapat és mindig jönnek újak vagy 
elmaradnak. Van ki rendszeresen, van ki ritkábban látogat el hozzánk. A gyerekek általában 
egyedül járnak, de a kicsikkel szülı is érkezik és bekapcsolódik a foglalkozásokba. Így az 
összetétel és a korosztály nagyon szétszórt (2év-akár 40 év). Hagyományos  technikával, 
anyagokkal igazán ezeken az órákon tudunk alkotni. Több az idı elmélyedni egy-egy 
alkotáson, itt születnek a legszebb tárgyak. 
A foglalkozások ingyenesek, a családokat nem terheli ilyenfajta kiadás.   
              Helyet: Mővelıdési Ház biztosít ingyenesen. 
              Anyagot: Az Önkormányzat által adott támogatásból finanszírozzuk. 
              Szerszámokat Bodó Anna biztosítja: 1személy éves szerszámkészlete 10 000Ft ( 
mely  



                         kopik, tönkre megy):1 olló 500Ft, kés 400Ft, szövıkeret 2000Ft, kártyaszövı  
                         1000Ft, nemezelı tő 300Ft, bırös szerszámok minimum tő2dbx400 fonó és  
                         szúróár1500/db Ft alátétek, fogók; Egyéb kellékek: kiszúró minták, nyújtófa,  
                         kalapács, vésı, edények, elektromos égetı pálca fa mintázáshoz, stb. 
               Munkadíj: Az oktatókat, népmővészeket önkormányzati forrásból fizetjük.  
                                  Bodó Anna térítés nélkül vezeti a pénteki kézmőves órákat és a 
családi  
                                  napok kézmőves foglalkozásait. 

-  


